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Resumo 

O movimento pela ciência recebe diferentes e conflitantes significações. 

Alicerçado pelas novas plataformas digitais, o tema representa uma discussão que vem 

ganhando corpo na comunidade científica. A falta de consenso acerca do conceito de 

ciência aberta indica que a expressão título do debate não possui significado claro, mais 

do que isso, abarca posicionamentos antagônicos e, por vezes, conflitantes. Tal 

multiplicidade e divergência revela a necessidade de estudos que contribuam para o 

avanço do debate. O presente estudo oferece significativas contribuições a partir da 

realização de uma revisão da literatura com foco nas pesquisas empíricas que vem 

sendo realizadas no campo da dita ciência aberta. Para onde apontam os estudos 

empíricos realizados na área? A análise dos trabalhos revisados aqui suscita importantes 

reflexões e sugere uma agenda de pesquisa para os estudos sobre ciência aberta. 

 

1. Introdução 

 

Sob o guarda-chuva da “ciência aberta” encontram-se diversos e, por vezes, 

conflitantes conceitos. Até mesmo os próprios proponentes daquilo que se intitula 

“ciência aberta” expressam diferentes entendimentos sobre o sentido do termo “aberta”. 

Embora os entendimentos sobre o tema se diferenciem em diversos aspectos, todos 

reconhecem a tensão existente entre a socialização do conhecimento, de um lado, e sua 

privatização, de outro.  

A literatura revela a publicação de alguns estudos sobre a crescente 

comercialização da ciência – impulsionada por mudanças institucionais – em meados de 

1990. Mais tarde, em 1994, essa comercialização passou a ser tratada como a nova 

economia da ciência (PARTHA; DAVID, 1994). Esse debate, de cunho teórico, 

inspirou e antecipou a realização de inúmeros estudos empíricos sobre o tema de ciência 

aberta.  

Diante disso, o objetivo do presente artigo é contribuir com o debate, a partir de 

uma revisão sistemática e qualitativa dos estudos empíricos realizados na área, por meio 



dos quais foi possível identificar alguns autores seminais e seus principais trabalhos na 

área.  

Desenvolver uma revisão sistemática de caráter qualitativo colocou-me a par do 

que vem sendo pesquisado, dos resultados encontrados e das questões que ainda 

merecem ser estudadas no movimento pela ciência aberta. A apresentação dos principais 

argumentos que sustentam diferentes concepções de ciência aberta, os procedimentos 

metodológicos, a análise dos resultados e os achados de pesquisa são respectivamente 

detalhados ao longo desse trabalho. 

 

2. Ciência aberta: uma variedade de conceitos  

 

Os estudos sobre ciência aberta expressam o reconhecimento da tensão existente 

entre a socialização do conhecimento, de um lado, e sua privatização, de outro 

(ALBAGLI, 2014). Embora essa preocupação seja comum a todos os pesquisadores que 

se dedicam ao tema, sob o guarda-chuva da “ciência aberta” encontram-se noções e 

posicionamentos muito diversos e, por vezes, conflitantes. Motivados por essa 

diversidade, Grubb e Easterbrook (2011) exploraram os pontos de vista e as motivações 

dos envolvidos em uma série de esforços em defesa da dita ciência aberta. Em seus 

achados de pesquisa predominaram fortes evidências do desacordo sobre o significado 

de “aberta”. Na presente seção é apresento, de forma breve, alguns dos argumentos que 

sustentam as diferentes concepções, por meio das quais é possível observar a existência 

de movimentos distintos, articulados em defesa de diferentes causas.  

No campo da economia, o assunto ganhou maior destaque a partir de 1994, com 

a publicação do artigo Toward a New Economics of Science, a partir do qual os autores 

Partha e David cunharam o conceito de “nova economia da ciência”. Esse estudo não 

apenas estimulou um debate direcionado à ciência e suas interdependências com o 

progresso tecnológico, como também ofereceu uma estrutura conceitual, capaz de 

orientar estudos empíricos e discussões de políticas públicas relacionadas ao tema. 

Assim, as pesquisas empíricas na área começaram surgir, de forma mais significativa, a 

partir dos anos 2000.  

Com a intenção de expor a lógica subjacente às instituições mais importantes da 

ciência, e constatar as implicações dessas características institucionais para a eficiência 

da alocação de recursos econômicos – dentro dessa esfera particular da ação humana –, 

a nova economia da ciência baseou-se predominantemente nas contribuições 



mertonianas da sociologia da ciência. Segundo Merton (1973), o espírito da ciência é 

“comunitário”, isto é, todos os cientistas devem ser livres para testar os resultados de 

seus pares a fim de validá-los ou não, construindo sobre esses resultados o seu próprio 

trabalho.  

A análise econômica da organização da pesquisa no âmbito das esferas de 

ciência e tecnologia destaca um sistema inter-relacionado, composto por atividades 

distintas que podem se reforçar entre si, mas também um sistema que passou a ser uma 

peça complexa e bastante delicada da máquina social e institucional, cujos elementos 

constituintes também podem se tornar desalinhados (PARTHA; DAVID, 1994). 

Embora fosse sabido que tratar o conhecimento como mercadoria consistia em 

uma estratégia para analisar as questões centrais das finanças públicas colocadas pela 

ciência básica, os economistas passaram a tratar o conhecimento como bem público 

durável. Pouco esforço foi empregado para explorar os muitos aspectos em que o 

conhecimento se difere de outros bens públicos duráveis. O fato de as formas de 

organização – características das comunidades científicas – serem bastante diferentes 

das instituições responsáveis por outros bens públicos duráveis não era visto como algo 

de especial importância econômica, a ponto de merecer explicação. Da mesma forma, as 

implicações disso sobre a sociedade foram largamente ignoradas durante anos 

(PARTHA; DAVID, 1994). 

O aspecto mais saliente do conceito de bem público, compartilhado entre os 

economistas, é que um bem público é um bem “não-rival” (NELSON, 2004). Um bem é 

rival quando o uso por alguém impede (ou compete com) o uso por outra pessoa 

(SIMON; VIEIRA, 2008). Por exemplo, quando eu faço uso do exemplar de um livro, 

isso impede (ou compete com) o uso desse mesmo exemplar por outra pessoa. Um bem 

ou recurso não-rival, por sua vez, admite usos simultâneos, que não competem entre si. 

Retomando o exemplo do livro, se considerarmos o conteúdo desse livro como o bem 

em questão, esse bem passa a ser não-rival, uma vez que o uso do conteúdo de um livro 

por uma pessoa não interfere, nem compete, com o seu uso por outra pessoa. Em outras 

palavras, enquanto o conjunto de bens e recursos rivais caracteriza-se pela escassez, os 

não-rivais caracterizam-se – ao menos potencialmente – pela abundância (SIMON; 

VIEIRA, 2008), nesse sentido eu posso divulgar o que eu sei e, então, outras pessoas 

saberão e eu também. 

As vantagens de tratar as novas descobertas científicas como bens públicos – e, 

portanto, não-rivais – a fim de acelerar o crescimento do estoque de conhecimento, 



destoam da exigência de restringir seu acesso, a fim de ampliar o fluxo de renda pela 

apropriação privada do conhecimento – que nesse momento deixa de ser um bem 

público. Essa tensão sugere uma base lógica para a existência e perpetuação de 

separações institucionais e culturais entre duas comunidades de pesquisa 

normativamente diferentes: a “República da Ciência” – em regime que se diz aberto – e 

o “Reino da Tecnologia” – em regime claramente proprietário. Embora representem 

regimes organizacionais distintos e com finalidade social diferente, ambas as 

comunidades são potencialmente complementares (DAVID, 1998). 

Nelson (2004) alerta que o fato de um bem ser de natureza não-rival, não 

significa que seu uso não possa ser restrito, tornando-o um bem rival. Até pouco tempo 

atrás o conhecimento científico não era passível de patenteamento, o que privava a 

ciência dos incentivos de mercado, no entanto, ao longo das últimas décadas, os 

tribunais têm decidido que, pelo menos alguns dos resultados da pesquisa básica podem 

ser patenteados. Quase ao mesmo tempo em que as implicações dessas decisões se 

tornaram evidentes, o congresso americano aprovou o ato Bayh-Dole1 de 1980, que 

encorajou fortemente as universidades a patentearem seus resultados de pesquisa, com 

base no argumento de que isso facilitaria o uso prático dos resultados pelas empresas, 

que agora poderiam fazê-lo sob uma licença de proteção. Como consequência, a ciência 

está agora muito mais sob o domínio de mecanismos de mercado do que antigamente 

(NELSON, 2004).   

Embora seja questionável a possibilidade de traçar uma linha separando o 

conhecimento com fim comercial do conhecimento com fim acadêmico, Nelson (2004) 

alega que sua preocupação não é com as patentes sobre os resultados de pesquisa 

científica que possuem utilidade estritamente comercial, e sim com as possíveis 

barreiras que podem comprometer a atuação da comunidade científica. 

Muitos dos estudos citados até aqui revelam um entendimento de ciência aberta, 

o qual denominarei, nesse trabalho, de entendimento reducionista, eu explico por quê. O 

entendimento é tratado aqui como reducionista quando restringe o conceito de “aberto”, 

associando-o apenas ao livre compartilhamento de informações e resultados de pesquisa 

entre membros da comunidade científica, sem questionar, portanto, o fato de ainda 

presenciarmos a produção e circulação do conhecimento científico acontecer por trás de 

                                                           
1 A principal mudança promulgada pelo ato Bayh-Dole nos EUA está na posse de invenções feitas com 
financiamento federal. A Lei Bayh-Dole permite que universidades, empresas de pequeno porte, ou 
instituições sem fins lucrativos optem pela propriedade de uma invenção financiada pelo governo. 



muros, impostos pela cobrança de valores impagáveis a indivíduos pesquisadores – mas 

que garantem lucros significativos às editoras (TYFIELD, 2013).  

Nesse sentido, entendo que essa ciência supostamente “aberta”, a qual alguns 

autores se referem, representa um entendimento reducionista, que, conforme bem 

colocado por Fagundes (2014), exclui aspectos importantes como a abertura de espaços 

nos quais todos possam participar dos debates, tornando a ciência, de fato, mais aberta e 

não restrita às instituições e periódicos científicos.  Isso reforça a ideia de que ciência 

aberta é hoje um termo guarda-chuva, sob o qual se encontram diferentes significados, 

tipos de práticas, iniciativas e interesses (ALBAGLI et al, 2014).  

Na tentativa de estruturar o discurso global em torno do tema, Fecher e Friesike 

(2013), a partir de uma revisão da literatura, sugerem cinco escolas de pensamento na 

área: (1) a Escola Pública, que defende a importância de tornar a ciência acessível a um 

público muito mais amplo. Tal acessibilidade diz respeito ao processo de pesquisa e ao 

compromisso do cientista em tornar sua pesquisa mais compreensível para um número 

maior de pessoas que se encontra do lado de fora da “torre de marfim”; (2) a Escola 

Democrática, cujo objetivo é tornar livre o acesso ao conhecimento; (3) a Escola 

Pragmática, para a qual a ciência consiste em um processo passível de otimização – a 

produção de conhecimento poderia ser mais eficiente se os cientistas trabalhassem 

juntos; (4) a Escola da Infraestrutura, para a qual a ciência aberta representa um desafio 

tecnológico, uma vez que as práticas de pesquisa emergentes na internet necessitam de 

infraestrutura técnica; (5) a Escola de Medição, que busca padrões alternativos para 

determinar o impacto das contribuições científicas – atualmente mensurado pelo número 

médio de citações que um artigo recebe em determinado periódico. 

Sem a pretensão de estabelecer grupos claramente delimitados, fica evidente que 

as escolas identificadas pelos autores representam perspectivas que se diferem em 

alguns aspectos, mas que são potencialmente complementares em outros. A base social 

do movimento pela ciência aberta é, portanto, constituído de “vários pontos de vista, 

interesses e atores, muitas vezes conflitantes” (ALBAGLI et al, 2014, p.436). O fato é 

que a ciência experimenta uma nova dinâmica à luz das modernas tecnologias de 

comunicação. Formas colaborativas de pesquisa, novos formatos de publicação nas 

redes sociais, a ampla gama de ferramentas de pesquisa on-line ou o crescente 

surgimento de revistas de acesso aberto testemunham o alvorecer de uma nova era da 

ciência (FECHER; FRIESIKE, 2013).  



No Brasil as discussões presentes no movimento pela ciência aberta, direcionam 

o foco para as relações existentes entre ciência e poder, ou mais amplamente entre saber 

e poder, indo além da perspectiva de pensar a ciência e a tecnologia a partir da sua 

produtividade intrínseca ou eficácia econômica apenas. (ALBAGLI, 2014). Torna-se, 

então, seguro afirmar que essa temática mobiliza interesses e pontos de vista que não 

são apenas distintos, mas se apresentam, em grande medida, de forma antagônica. Nesse 

sentido, cabe refletir: Ciência aberta como? E aberta para quem?  

Decorre que, na literatura sobre o tema, não há resposta única, essa 

multiplicidade sinaliza a necessidade de estudos que forneçam maior clareza sobre as 

questões atualmente em voga, que merecem ser melhor exploradas. Assim, pretendo 

contribuir com o debate a partir de uma revisão da literatura, que teve como foco o 

mapeamento de estudos empíricos realizados na área – seus problemas de pesquisa, 

bases teóricas das quais se originaram e as estratégias metodológicas empregadas para 

solucioná-los. Na seção seguinte apresento a descrição detalhada dos caminhos 

metodológicos por mim percorridos no alcance do objetivo aqui exposto. 

 

3. Método 

 

A revisão realizada para o desenvolvimento desse estudo é de caráter qualitativo. 

De acordo com Dresch et al (2014), questões abertas permitem a exploração mais 

abrangente de um tema e são bem respondidas por meio de uma revisão configurativa. 

“Nessa revisão, as questões tendem a ser respondidas com dados qualitativos, extraídos 

de estudos primários mais heterogêneos, que são explorados e interpretados ao longo do 

estudo a fim e gerar e explorar a teoria” (DRESCH et al, 2014, p.147).  

Meu objetivo no presente artigo é analisar estudos empíricos já realizados acerca 

do tema “ciência aberta”, para tanto fiz uso de uma revisão configurativa, priorizando 

trabalhos empíricos, por meio dos quais identifiquei alguns autores seminais e seus 

principais trabalhos relacionados ao assunto.  

Para realizar essa revisão me vali de cinco procedimentos, quais sejam: (1) 

definição da palavra-chave principal e palavras-chave secundárias; (2) busca de 

trabalhos empíricos nas bases de dados; (3) avaliação e seleção dos trabalhos a partir 

dos critérios de inclusão e exclusão adotados; (4) leitura e análise dos trabalhos 

selecionados e identificação de outros estudos empíricos por eles referenciados; (5) 

identificação dos autores seminais e leitura de seus principais estudos na área. 



O primeiro procedimento consistiu na definição do termo “open science” como 

palavra-chave principal e dos termos “intellectual property”, “common”, “open access”, 

“economics of science” e “sociology of science” como palavras secundárias. O termo 

open science foi combinado com cada uma das palavras secundárias através do operador 

boleano “AND”. No segundo procedimento realizei as buscas nos Periódicos da Capes 

– fazendo uso dos termos também em português – e no Web of Science, bases de dados 

selecionadas devido à sua abrangência global. A pesquisa dos termos restringiu-se aos 

campos do resumo, título e palavras-chave. 

A partir dos artigos filtrados nessas bases identifiquei o journal Research Policy 

– pertencente à Elsevier2 – como um importante periódico no que diz respeito ao tema, 

o que levou-me a realizar algumas buscas – utilizando as mesmas combinações de 

palavras –, no repositório específico desse journal. Por fim, realizei, ainda, uma 

pesquisa na Liinc em Revista3, com o intuito de encontrar publicações nacionais sobre o 

tema, dado que as buscas executadas junto às bases de dados não apresentaram qualquer 

resultado. 

O terceiro procedimento foi operacionalizado a partir da leitura dos resumos. Os 

artigos que tratavam de questões muito específicas da área de ciências biológicas ou 

tecnologia foram desconsiderados, sendo este um critério de exclusão. Já a natureza 

empírica dos trabalhos representou um critério de inclusão. Além destes, a análise da 

discussão proposta nos trabalhos também balizou a seleção dos trabalhos, uma vez que 

busquei priorizar discussões centradas nos aspectos institucionais do fazer ciência, 

evitando, assim, desviar do meu objetivo nesse trabalho. 

A busca no Web of Science resultou em 77 trabalhos. Diante de tal amostra 

inicial foram aplicados alguns filtros com intuito de refinar a pesquisa de acordo com: 

1) domínios de pesquisa: Ciências Sociais “OR” Tecnologia; 2) tipo de documento: 

Artigo e 3) áreas de pesquisa: Economia de Negócios “OR” Administração Pública 

“OR” Sociologia “OR” Outros Tópicos em Ciências Sociais “OR” Questões Sociais 

“OR” História e Filosofia da Ciência. A aplicação desses filtros resultou em 23 artigos, 

                                                           
2 Maior editora do Brasil em publicações de livros profissionais e acadêmicos, principalmente nas áreas 
de ciência, tecnologia, medicina e negócios. 
3 A Liinc em Revista é uma publicação do Laboratório Interdisciplinar em Informação e Conhecimento, 
um espaço interinstitucional e multidisciplinar, coordenado em parceria entre a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), voltado 
para a reflexão crítica sobre informação, conhecimento e desenvolvimento, ante as transformações no 
mundo contemporâneo (http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc).  



dos quais 14 foram selecionados com base nos critérios de seleção, descritos 

anteriormente.  

No journal Research Policy foram encontrados três novos artigos, dois deles 

atendiam aos critérios de seleção e foram, portanto, considerados. Já na Liinc em 

Revista executei a busca especificamente dentro da versão “Desafios contemporâneos à 

produção colaborativa em ciência, tecnologia e inovação4”, publicada em 2014. Por 

meio dessa busca 20 trabalhos foram encontrados, dentre eles dois estudos empíricos. O 

acesso às bases e periódicos ocorreu entre os dias seis e doze de julho de 2015. 

Ao término do terceiro procedimento haviam 18 artigos selecionados. No quarto 

procedimento, após a leitura completa desses trabalhos, identifiquei, a partir de suas 

referências bibliográficas, mais dois estudos, totalizando, assim, 20 trabalhos empíricos 

analisados, conforme exposto no Quadro 1, organizado cronologicamente de acordo 

com o ano das publicações. 

De acordo com Dresch et al (2014), a estratégia de saturação tem como objetivo 

localizar os estudos primários suficientes para uma coerente configuração do tema que 

está sendo estudado. Assim, a busca por novos estudos se estendeu até o ponto em que 

eles não mais contribuíam com novos conceitos para o processo de síntese, sendo essa 

estratégia a mais indicada para as revisões configurativas (DRESCH et al, 2014). 

 

                                                           
4 Disponível em http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/issue/view/45.  



Quadro 1 - Trabalhos empíricos selecionados na revisão sistemática da literatura 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Por fim, o quinto procedimento contou com a identificação de alguns autores 

seminais e seus principais trabalhos, os quais serviram de base – juntamente com outros 

estudos – para o desenvolvimento do referencial teórico, disposto na segunda seção. 

Esses artigos, citados quase de forma unânime pelos autores dos estudos empíricos 

analisados, estão dispostos no Quadro 2. 

Ano Autor(es)

nº de 

citações 

recebidas

Fonte/Journal

1

Organizational and individual determinants of patent 

production of academic scientists and engineers in the United 

States

2001
Huang, WL; Feeney, 

MK; Welch, EW.
6 SCIENCE AND PUBLIC POLICY

2
The science commons in health research: structure, function, 

and value
2006 Cook-Deegan, R. 10

JOURNAL OF TECHNOLOGY 

TRANSFER

3

Do formal intellectual property rights hinder the free flow of 

scientific knowledge?: An empirical test of the anti-commons 

hypothesis

2007 Murray, F; Stern, S. 164
JOURNAL OF ECONOMIC 

BEHAVIOR & ORGANIZATION

4
Commercializing the laboratory: Faculty patenting and the 

open science environment
2008

Fabrizio, KR; Di 

Minin
64 RESEARCH POLICY

5
Implementing Bayh-Dole-like laws: Faculty problems and their 

impact on university patenting activity
2009 Baldini, N. 12 RESEARCH POLICY

6 Disclosure or secrecy? The dynamics of Open Science 2009
Mukherjee, A; Stern, 

S.
10

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF INDUSTRIAL 

ORGANIZATION

7 Open science in e-science: contingency or policy? 2009

Fry, J; Schroeder, R; 

Den Besten, M. 4
JOURNAL OF 

DOCUMENTATION

8
Information-sharing in academia and the industry: A 

comparative study
2010 Haeussler, C. 18 RESEARCH POLICY

9
On the Consequences of Patenting University Research: 

Lessons from a Survey of French Academic Inventors
2010 Penin, J. 5 INDUSTRY AND INNOVATION

10 University patenting: patterns of faculty motivations 2011 Baldini, N. 2
TECHNOLOGY ANALYSIS & 

STRATEGIC MANAGEMENT

11

Academic Entrepreneurship and Exchange of Scientific 

Resources: Material Transfer in Life and Materials Sciences in 

Japanese Universities

2012
Shibayama, S; 

Walsh, JP; Baba, Y.
7

AMERICAN SOCIOLOGICAL 

REVIEW

12
Conflict between entrepreneurship and open science, and the 

transition of scientific norms
2012 Shibayama, S. 4

JOURNAL OF TECHNOLOGY 

TRANSFER

13 Open access to data: An ideal professed but not practised 2014
Andreoli-Versbach, 

P; Mueller-Langer, F.
0 RESEARCH POLICY

14

Local context, academic entrepreneurship and open science: 

Publication secrecy and commercial activity among Japanese 

and US scientists

2014

Walsh, JP (Walsh, 

John P.) Huang, H 

(Huang, Hsini)

0 RESEARCH POLICY

15
Networks of inventors and the role of academia: an 

exploration of Italian patent data
2004

Balconia, M; 

Breschic, S; Lissoni, 

F.

165 RESEARCH POLICY

16
Not all scientists pay to be scientists: PhDs’ preferences for 

publishing in industrial employment
2014

Sauermanna, H; 

Roachb, M.
6 RESEARCH POLICY

17
Proteção do conhecimento e inovação: as amarras explícitas 

em uma universidade do Paraná
2014

Gonçalves, A. A; 

Tomáel, M. I.
*** Liinc em Revista

18
Ciência aberta e bactérias extraterrestres: Transparência e 

colaboração na produção do conhecimento 
2014 Fagundes, V. O. *** Liinc em Revista

19
Effects of research tool patents and licensing on biomedical 

innovation
2002

Walsh, J.P; Arora, A; 

Cohen, W. M.
260

NATIONAL ACADEMY 

OF SCIENCES

20
On the Lack of Consensus over the Meaning of Openness: An 

Empirical Study
2011

Grubb, A.M; 

Easterbrook, S.M.
2 PLOS ONE

Artigo

Artigos encontrados no Web of Science

Artigos encontrados no Research Policy

Artigos encontrados na Liinc em Revista

Artigos encontrado a partir da bilbiografia de outros artigos



Quadro 2 – Autores seminais e seus principais trabalhos relacionados ao tema. 

Fonte: elabora pela autora. 

  

Os trabalhos selecionados foram analisados por meio da técnica de síntese 

textual narrativa, a qual, segundo Dresch et al (2014), busca a criação de grupos mais 

homogêneos a partir das características dos estudos revisados, tais como contexto, 

qualidade e resultados, e da comparação de suas semelhanças e diferenças. A próxima 

seção é dedicada à apresentação da análise resultante desse processo.  

 

4. Análise dos estudos selecionados 

 

O processo de síntese dos resultados tem como ponto de partida a análise e 

organização das informações coletadas (DRESCH et al, 2014). Com o intento de 

contextualizar os estudos, identifiquei em cada um deles o problema de pesquisa, as 

bases teóricas e as estratégias metodológicas empregadas na tentativa de responder o 

problema de pesquisa.  

Esses dados estão sinteticamente expostos no Quadro 3. Além dessas 

informações, os achados de pesquisa e as tendências apontadas pelos autores consistem 

em informações também analisadas e discutidas no decorrer dessa seção. 

 

 

Artigo Autor Ano Citações Journal

Toward a new economics of science
Partha, D; 

David, P. A. 
1994 652

RESEARCH 

POLICY

Common agency contracting and the 

emergence of "open science" 

institutions

David, P. A. 1998 48
RESEARCH 

POLICY

The market economy, and the scientific 

commons
Nelson, R. R. 2004 205

RESEARCH 

POLICY



Quadro 3 – Síntese dos dados analisados. 

Fonte: elaborado pela autora. 

A
rt

ig
o Problema 

de pesquisa 

Abordagens metodológicas adotadas para responder o 

problema de pesquisa
Base teórica

1

Como características individuais e fatores 

organizacionais afetam a produção de 

patenteamento individual? 

QUANTITATIVA. Utiliza dados de uma pesquisa feitam nos 

EUA em 2010 com 1.379 cientistas acadêmicos e 624 

engenheiros, alguns dos quais possuem patentes, outros não.

Literatura acerca dos estudos sobre 

patentes e empreendedorismo 

acadêmico.

2

Qual foi a importância de poder contar com 

conhecimento aberto (acessível a baixos custos ou a 

custo zero para pesquisadores) na evolução do 

projeto genoma?

QUALITATIVA. Pesquisa documental sobre o caso genoma. 

Análise de reportagens, artigos e entrebistas publicadas em 

diversas mídias.

Literatura publicada acerca do projeto 

genoma.

3

Como os direitos de propriedade intelectual afetam a 

atividadde de pesquisa científica dos pesquisadores 

acadêmicos?

QUANTITATIVA. Análise do histórico de citações de 169 

papers publicados e, posteriormente, patenteados.

Literatura acerca dos estudos sobre 

patentes, propriedade intelectual e 

atividade científica.

4

Qual a relação entre patentes e a publicação dos 

resultados de pesquisa, se considerados os membros 

do corpo docente de universidades nos EUA?

QUANTITATIVA. Survey com pesquisadores acadêmicos que 

patentearam seus resultados e com pesquisadores que não o 

fizeram.

Literatura acerca dos estudos sobre 

patentes, propriedade intelectual e 

atividade científica. 

5
Que barreiras limitam a execução de atividades 

relacionadas a patentes em uma faculdade?

QUANTITATIVA. Survey com pesquisadores de universidades 

italianas e análise em um banco de  patentes realizadas por 

universidades italianas entre 1965 e 2002.

Literatura acerca dos estudos sobre 

patentes em universidades.

6

Qual a viabilidade de praticar "Open Science" quando 

os resultados da pesquisa servem para futuras 

pesquisas científicas e também para ganhos 

comerciais?

QUANTITATIVA. Desenvolvemos de um modelo de 

sobreposição gerações que incide sobre o trade-off entre a 

divulgação e sigilo.

Literatura econômica de Open Science 

(que entende Open Science como uma 

instituição econômica).

7
Em que medida a e-science no Reino Unido está 

incorporando um ethos de "open science"?

QUALITATIVO. Dados coletados a partir 12 entrevistas em 

profundidade com os principais envolvidos em projetos de e-

Science do Reino Unido, juntamente com provas documentais 

do projeto. 

Literatura sobre a discussão em torno 

do open science, no que tange a 

compartilhamentos de dados 

intermediários, propriedade intelectual 

e comercialização.

8
Que fatores regem a troca de informações entre os 

cientistas industriais e acadêmicos?

QUANTITATIVA. Survey com 1353 cientistas acadêmicos e 341 

cientistas industriais.

Teoria das redes sociais, capital social e 

sociologia econômica.

9
Quais as consequências do registro de patentes sobre 

a pesquisa científica em universidades?

QUANTITATIVA. Survey com 280 professores franceses que 

possuem no mínimo um registro de patente junto ao 

European Patent Office.  

Literatura acerca dos estudos sobre 

patentes em universidades.

10
Por que as faculdades decidem por não patentear 

suas pesquisas?

QUANTITATIVA. Survey com 208 pesquisadores italianos que 

já registraram patentes e 416 pesquisadores italianos que não 

registraram patentes.

Literatura sobre motivações intrínsecas 

e extrínsecas  e estudos sobre patentes 

nas universidades.

11

Como o empreendedorismo acadêmico afeta o 

processo de compartilhamento e troca de recursos 

científicos nas faculdades de ciências biológicas e 

ciências exatas no Japão?

QUANTITATIVA. Survey com 698 pesquisadores das ciências 

biológicas e exatas no Japão.

Teoria das trocas sociais e literatura 

sobre empreendedorismo acadêmico

12
Existem compatibilidades entre o 

empreendedorismo acadêmico e a ciência aberta?

QUANTITATIVA. Survey com 698 cientistas de universidades 

japonesas.

Literatura sobre sociologia da ciência e 

empreendedorismo acadêmico.

13

Em que medida o compartilhamento voluntário de 

dados é impulsionado por incentivos pessoais, 

fatores institucionais e atitudes pessoais, em relação 

aos princípios da ciência aberta, nos pesquisadores 

empíricos da administração e economia?

QUANTITATIVA. Foram analisada as publicações de 488 

pesquisadores empíricos vinvulados as 100 mehores ecolas de 

economia e gestão para verificar se os dados coletados na 

pesquisa se encontravam disponíveis para acesso.

Literatura sobre as políticas de incentivo 

para o compartilhamento de dados 

intermediários de pesquisa.

14

Qual o impacto do empreendedorismo acadêmico 

sobre as políticas e instituições, pertencentes ao 

contexto de cada país, que afetam a ciência aberta?

QUANTITATIVA. Survey com 834 pesquisadores da rede 

pública dos EUA e 984 pesquisadores da rede pública do 

Japão.

Literatura sobre empreendedorismo 

acadêmicos e estudos sobre patentes 

em universidades americanas e 

japonesas 

15

Os inventores acadêmicos podem manter algumas 

práticas de "abertura" ao mover-se do reino do Open 

Science para o reino da tecnologia proprietária?

QUANTITATIVA. Análise das solicitações de patentes junto ao 

Escritório Europeu de Patentes para explorar a estrutura 

social dos inventores italianos manifestada a partir da relação 

entre os pedidos de patentes e as co-invenções.

Literatura sobre a interação 

universidade-empresa; nova economia 

da ciência ; sociologia da ciência e teoria 

das redes sociais.

16

Em que graus os cientistas diferem no valor que 

atribuem às oportunidades de publicação na área 

industrial?

QUANTITATIVA

Survey com 1927 candidatos a PhD e candidatos a emprego na 

indústria ou que planejavam inserção na indústria a partir do 

próximo ano.

Literatura acerca da sociologia da 

ciência.

17

No contexto de proteção do conhecimento e 

inovação no meio acadêmico, quais as dificuldades 

encontradas pelos pesquisadores no processo de 

patenteamento?

QUALITATIVA. Estudo de caso com pesquisadores solicitantes 

de patentes no período de 2008 a 2010 e gestores de uma 

Agência de Inovação de uma Universidade no Estado do 

Paraná. Dados coletados por meio de entrevistas e análise 

feita a partir da técnica de análise de conteúdo.

Literatura sobre inovação e políticas de 

ciência e tecnoIogia no Brasil, no que 

tange à propriedade intelectual e 

relação universidade-empresa.

18

Como se dá a convivência entre uma ciência 

tradicional, mais fechada, com uma ciência aberta, 

marcada pela troca e transparência? Como isso 

reflete na produção do conhecimento e quais as 

tensões e desafios para o futuro?

QUALITATIVA. Estudo do caso das "bactérias extraterrestres", 

que originou uma controvérsia científica, debatida e ampliada 

por meio de ferramentas da internet.

Literatura sobre história da ciência e 

suas transformações, especialmente 

após o advento da internet.

19

Que mudanças ocorreram nas últimas décadas no 

registo de patentes e como elas afetaram a inovação 

de produtos na área biomédica?

QUALITATIVA. Os dados foram coletados a partir de 70 

entrevistas com pesquisadores da área biomédica que foram 

responderam se a sua pesquisa havia sido impedido por 

direitos de patente que bloqueavam o acesso a certos 

caminhos que eles queriam explorar?

Literatura acerca dos estudos sobre 

propriedade intelectual, sistema de 

patentes, inovação e ciência aberta.

20

Quais os pontos de vista e motivações dos envolvidos 

em uma série de esforços que objetivam tornar a 

ciência e os artefatos científicas acessíveis a um 

público mais amplo?

QUALITATIVA. Entrevista com 19 cientistas que estiveram 

ativos como defensores das iniciativas existentes que visam 

contestar as abordagens convencionais para a ciência e 

comunicação da ciência, a saber a proveniência 

computacional, pesquisa reprodutível e ciência aberta.

Literatura acerca da discussão de open 

science.



A leitura aprofundada dos trabalhos selecionados permitiu a identificação de 

cinco principais preocupações, compartilhadas entre os autores. Dessas diferentes 

preocupações derivou a criação de cinco grupos, devidamente apresentados a partir do 

próximo parágrafo.  

O primeiro grupo é composto por pesquisadores que buscam melhor entender a 

relação existente entre as mudanças no processo de patentes e direitos de propriedade 

intelectual – ocorridas nas últimas décadas – e a pesquisa científica realizada nas 

universidades. Como tais mudanças impactam as práticas de ciência aberta? Esse 

questionamento motivou a pesquisa realizada nos artigos identificados com os números 

3, 4, 7, 9 e 19.  

Os resultados dessas pesquisas indicam que o direito de propriedade intelectual 

pode restringir a difusão da pesquisa científica, reduzindo, assim, a possibilidade de 

futuros pesquisadores estarem sobre “ombros de gigante” (MURRAY; STERN, 2007). 

Ao mesmo tempo em que o patenteamento por parte das universidades pode facilitar a 

transferência de tecnologia da universidade para a indústria, ele atrasa sistematicamente 

a publicação dos resultados de pesquisa, dificultando, assim, a disseminação do 

conhecimento científico. Alguns autores argumentam ser possível acomodar práticas 

que proporcionam fortes incentivos à realização de pesquisa e desenvolvimento, 

juntamente com práticas que mantém livres os caminhos para a pesquisa, mas alertam: 

nesse cenário de constantes transformações e mudanças, a permanente defesa ativa da 

ciência aberta se faz necessária. 

No segundo grupo tem o empreendedorismo acadêmico como preocupação 

central. Aqui os pesquisadores buscam conhecer o impacto dele sobre as normas de 

livre compartilhamento e troca de informações entre os membros da comunidade 

científica. Os artigos 2, 11 e 14 são motivados por essa inquietação. Estes reconhecem a 

importância do conhecimento aberto para a evolução da ciência e alertam para a falta de 

políticas que estimulem o compartilhamento aberto, o que pode comprometer o modelo 

de ciência aberta, uma vez que o índice crescente de empreendedorismo acadêmico está 

associado a maior incidência de compartilhamento apenas quando compartilhar garante 

benefícios – diretos ou indiretos – a quem fornece as informações. 

As barreiras inerentes ao processo de patenteamento nas universidades 

representam a preocupação do terceiro grupo, integrado pelos artigos 1, 5, 10 e 17, 

alguns dos quais oferecem diversos insights de como construir mecanismos eficientes 

que favoreçam o processo de patenteamento nas universidades. Esse grupo destaca três 



principais barreiras ao patenteamento, são elas: (a) custos elevados, que excedem os 

benefícios do processo de patente; (b) pouca possibilidade de exploração comercial e 

industrial e (c) pouco conhecimento por parte das universidades no que diz respeito à 

condução do processo de patente.  

Será possível um sistema que acomode, de forma harmônica, as práticas de 

ciência aberta e empreendedorismo acadêmico – geralmente interligado com o processo 

de patenteamento nas universidades? Os artigos de número 6, 12, 15 e 18 expressam a 

preocupação do quarto grupo. Por meio de estudos empíricos, os autores buscaram 

saber se pode haver compatibilidade entre o reino da ciência aberta e o reino da 

tecnologia proprietária, oferecendo, inclusive, alguns insights de alternativas nesse 

sentido. 

É válido ressaltar que nesse grupo aparece o primeiro estudo com um 

entendimento não reducionista do termo “ciência aberta”. Diferente do entendimento 

compartilhado entre a maioria dos pesquisadores empíricos aqui referenciados, os quais 

utilizam o termo para se referir às práticas de abertura e compartilhamento apenas entre 

os membros da comunidade científica ou entres estes e os membros da indústria, 

Fagundes (2014) entende a ciência aberta como a lógica de um novo modo de produção 

do conhecimento, com práticas que subvertem procedimentos tidos como padrão pela 

academia, como a publicação de resultados de pesquisas apenas em periódicos 

científicos ou a restrição de participação no debate a membros dessa comunidade.  

Os demais artigos desse grupo defendem que o empreendedorismo pode ser 

promovido sem causar prejuízos à norma que está subjacente à ciência aberta, mas para 

isso são necessários alguns limites na exploração privada do conhecimento que permita 

a manutenção de um sistema de incentivo de divulgação dos resultados. 

A quinta preocupação mapeada diz respeito ao comportamento dos cientistas. 

Em que medida eles adotam os valores e práticas da ciência aberta ou defendem a 

junção da ciência com as práticas de comercialização, dentre as quais boa parte visa 

lucros privados? Esse debate se faz presente nos artigos 8, 13, 16 e 20, sendo este 

último – o artigo de número 20 – o segundo estudo a expressar um entendimento mais 

amplo de ciência aberta. 

De acordo com esse quinto grupo é possível afirmar que a maioria dos 

pesquisadores em economia e gestão não compartilham voluntariamente seus dados 

secundários e, de forma geral, entre os pesquisadores acadêmicos o compartilhamento 

de informações está intimamente relacionado com a possibilidade de beneficiar-se no 



futuro, seja de forma direta ou indireta. Além disso, torna-se mais evidente aqui a falta 

de consenso acerca do significado do termo “aberta”. Há desacordo, por exemplo, entre 

os defensores da livre disponibilização de publicações, dados e resultados de pesquisa, 

que divergem entre si com relação ao momento em que essa divulgação deve acontecer 

dentro do processo científico e quem deve arcar com os custos. 

Das 20 pesquisas empíricas aqui analisadas, apenas duas oferecem uma 

concepção não reducionista de ciência aberta, entendendo que a abertura proposta 

ultrapassa os limites da academia e da indústria, alcançando todas as esferas da suposta 

sociedade informacional (CASTELLS, 2000).  

Conforme exposto no Quadro 3, as inquietações que motivaram a realização dos 

estudos encontram suporte principalmente na literatura acerca da nova economia da 

ciência, sendo possível caracterizar os estudos de Partha e David (1994), David (1998) e 

Nelson (2004) como trabalhos seminais na área. Nessa literatura encontram-se 

discussões acerca do processo de patentes nas universidades, direito de propriedade 

intelectual, empreendedorismo acadêmico e sociologia da ciência – predominantemente 

mertoniana.  

Com relação às estratégias de pesquisa empregadas, predominaram estudos 

quantitativos, dentre os quais boa parte foi operacionalizado por meio de surveys. 

Somente cinco estudos fizeram uso de métodos qualitativos, sendo a realização de 

entrevistas em profundidade a técnica mais utilizada pelos pesquisadores.  

As tendências apontadas por esses estudos se traduzem nas lacunas expostas 

pelos mesmos, as quais sinalizam a necessidade de estudos futuros que permitam: (1) 

ampliar a discussão sobre o que significa fazer ciência aberta e como isso pode se 

concretizar; (2) entender as razões pelas quais essa falta de consenso se perpetua dentro 

da comunidade científica; (3) conhecer os objetivos e como interagem as partes 

interessadas na abertura da ciência; (4) entender como essas partes impactam e são 

impactadas pelas mudanças ocorridas na comunicação da ciência; (5) estudar como 

aspectos políticos e institucionais estimulam ou restringem a prática da ciência aberta. 

Essa agenda de pesquisa sugerida indica a necessidade de abordagens qualitativas para 

dar conta, de maneira aprofundada, das questões que carecem ser debatidas. 

Embora o tema em questão seja de natureza interdisciplinar, ao término dessa 

revisão pude perceber que os dados aqui levantados representam discussões centradas, 

predominantemente, no campo da economia. É importante destacar que os dois artigos 

que apresentaram uma abordagem não reducionista de ciência aberta não pertencem a 



esse domínio de pesquisa. Grubb e Easterbrook atuam na área de ciência da 

computação, enquanto Fagundes – pesquisadora brasileira – possui graduação em 

comunicação social, especialização em história da ciência e mestrado em divulgação 

científica e cultural (Unicamp). Além de denotar a interdisciplinaridade do tema, esse 

achado de pesquisa sinaliza a possibilidade de o mesmo estar sendo amplamente 

debatido em canais de comunicação científica alternativos, os quais não tive alcance, 

sendo essa uma provável limitação desse estudo.   

 

5. Considerações finais 

 

Tendo em vista a diversidade de conceitos, por vezes antagônicos e conflitantes, 

que se encontram sob o guarda-chuva da ciência aberta, o presente estudo teve como 

principal propósito acrescentar importantes contribuições ao debate, a partir de uma 

revisão da literatura no que tange aos estudos empíricos realizados na área. A revisão, 

de caráter qualitativo, contou com a análise aprofundada de 20 trabalhos empíricos, a 

partir dos quais identifiquei importantes discussões teóricas e textos seminais 

relacionados ao tema. 

  A análise dos trabalhos selecionados resultou na identificação de cinco 

principais preocupações: 1) Como as mudanças no processo de patentes e direitos de 

propriedade intelectual impactam as práticas de ciência aberta? 2) Qual o impacto do 

empreendedorismo acadêmico sobre as normas da ciência aberta? 3) Que barreiras 

dificultam e limitam o processo de patenteamento nas universidades? 4) Existem 

compatibilidades entre as práticas de ciência aberta e o empreendedorismo acadêmico? 

5) Em que medidas os cientistas adotam as práticas da ciência aberta ou defendem a 

incorporação de práticas de comercialização à atividade científica? 

As inquietações que impulsionaram a realização dessas pesquisas, denotam que, 

enquanto alguns reconhecem a tensão existente entre o alargamento do interesse privado 

e comercial sobre a produção científica, de um lado, e as práticas da ciência aberta, de 

outro, preocupando-se em estudar o impacto desse embate na atividade científica, há 

quem argumente em prol da construção de mecanismos que favoreçam o processo de 

patenteamento nas universidades. 

No conjunto de trabalhos aqui revisados, ficou evidente tratar-se de um tema 

bastante discutido no campo da economia, onde predomina um entendimento 

reducionista de ciência aberta, associado às práticas de livre compartilhamento apenas 



entre os membros da comunidade científica, sem questionar, portanto, o fato de a 

produção e circulação do conhecimento científico ainda acontecer por trás de muros, 

impostos pela cobrança de valores impagáveis a indivíduos pesquisadores, mas que 

garantem lucros significativos às editoras.  

Dos 20 trabalhos analisados, apenas dois ultrapassam os limites acadêmicos, 

oferecendo um entendimento mais amplo de ciência aberta, no qual o termo “aberto” 

significa não restrito apenas às instituições e periódicos científicos. Subjacente a esse 

entendimento, repousa uma profunda inquietação: afinal, qual o papel da ciência e da 

tecnologia na sociedade? Mais do que mudanças na forma de fazer ciência, são as 

relações entre ciência e sociedade que se colocam em questão ao entender o movimento 

pela ciência aberta de forma não reducionista.     

Com base nas lacunas, expostas tanto pelos pesquisadores empíricos quanto 

pelos trabalhos seminais, sugiro uma agenda de pesquisa capaz de: ampliar a discussão 

sobre o significado de fazer ciência aberta e como isso pode se concretizar; entender as 

razões pelas quais a falta de consenso se perpetua dentro da comunidade científica; 

conhecer os objetivos e como interagem as partes interessadas na abertura da ciência; 

entender como essas partes impactam e são impactadas pelas mudanças ocorridas na 

comunicação da ciência; estudar como aspectos políticos e institucionais estimulam ou 

restringem a prática da ciência aberta. 

Por fim, não descarto a possibilidade de ter deixado de considerar aqui 

importantes debates sobre o tema que, por ventura, possam estar ocorrendo em canais 

alternativos de comunicação científica, os quais ainda não tive conhecimento, sendo 

essa uma provável limitação do estudo. 

  

Referências bibliográficas 

 
Albagli, S., dos Santos. (2015). Ciência Aberta em questão. In: Seminário Internacional 

Ciência Aberta, Questões Abertas, Rio de Janeiro, 2014. Trabalho apresentado...Rio de 
Janeiro: Liinc; IBICT; OKF; Unirio, 2014. Disponível em: 
http://www.cienciaaberta.net/encontro2014. 
 
Albagli, S., dos Santos, A. D. S. C., & Raychtock, S. (2015). Ciência Aberta: correntes 
interpretativas e tipos de ação. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia, 10(1). 
 
Albagli, S., & Maciel, M. L. (2011). Informação, poder e política: a partir do Sul, para 
além do Sul. MACIEL, Maria Lucia; ALBAGLI, Sarita. Informação, conhecimento e 

poder: mudança tecnológica e inovação social. Rio de Janeiro: Garamond, 9-39. 



 
Andreoli-Versbach, P., & Mueller-Langer, F. (2014). Open access to data: An ideal 
professed but not practised. Research Policy, 43(9), 1621-1633. 
 
Balconi, M., Breschi, S., & Lissoni, F. (2004). Networks of inventors and the role of 
academia: an exploration of Italian patent data. Research Policy,33(1), 127-145. 
 
Baldini, N. (2009). Implementing Bayh–Dole-like laws: Faculty problems and their 
impact on university patenting activity. Research Policy, 38(8), 1217-1224. 
 
Baldini, N. (2011). University patenting: patterns of faculty motivations.Technology 

Analysis & Strategic Management, 23(2), 103-121. 
 
Castels, M., & em Rede, A. S. (1999). A era da informação: economia, sociedade e 
cultura. São Paulo: Paz e Terra, 3. 
 
Cook-Deegan, R. (2007). The science commons in health research: structure, function, 
and value. The Journal of Technology Transfer, 32(3), 133-156. 
 
David, P. A. (1998). Common agency contracting and the emergence of" open science" 
institutions. American Economic Review, 15-21. 
 
Dresch, A., Lacerda, D. P., & Júnior, J. A. V. A. (2015). Design Science Research: 

Método de Pesquisa para Avanço da Ciência e Tecnologia. Bookman Editora. 
 
Fabrizio, K. R., & Di Minin, A. (2008). Commercializing the laboratory: Faculty 
patenting and the open science environment. Research Policy, 37(5), 914-931. 
 
Fagundes, V. O. (2014). Ciência aberta e bactérias extraterrestres: Transparência e 
colaboração na produção do conhecimento│ Open science and alien bacteria: 
Transparency and collaboration in knowledge production.Liinc em Revista, 10(2). 
 
Fry, J., Schroeder, R., & den Besten, M. (2009). Open science in e-science: contingency 
or policy?. Journal of Documentation, 65(1), 6-32. 
 
Gonçalves, A. A., & Tomaél, M. I. (2014). Proteção do conhecimento e inovação: as 
amarras explícitas em uma universidade do Paraná│ Knowledge protection and 
innovation: the explicit ties in a university of Paraná, Brazil. Liinc em Revista, 10(2). 
 
Grubb, A. M., & Easterbrook, S. M. (2011). On the Lack of Consensus over the 
Meaning of Openness: An Empirical Study. PLoS ONE, 6(8), e23420. 
 
Haeussler, C. (2011). Information-sharing in academia and the industry: A comparative 
study. Research Policy, 40(1), 105-122. 
 
Huang, W. L., Feeney, M. K., & Welch, E. W. (2011). Organizational and individual 
determinants of patent production of academic scientists and engineers in the United 
States. Science and Public Policy, 38(6), 463-479. 
 



Merton, R. K. (1973). The sociology of science: Theoretical and empirical 

investigations. University of Chicago press. 
 
Mukherjee, A., & Stern, S. (2009). Disclosure or secrecy? The dynamics of open 
science. International Journal of Industrial Organization, 27(3), 449-462. 
 
Murray, F., & Stern, S. (2007). Do formal intellectual property rights hinder the free 
flow of scientific knowledge?: An empirical test of the anti-commons 
hypothesis. Journal of Economic Behavior & Organization, 63(4), 648-687. 
 
Nelson, R. R. (2004). The market economy, and the scientific commons.Research 

policy, 33(3), 455-471. 
 
Partha, D., & David, P. A. (1994). Toward a new economics of science.Research 

policy, 23(5), 487-521. 
 
Penin, J. (2010). On the consequences of patenting university research: Lessons from a 
survey of French academic inventors. Industry and Innovation, 17(5), 445-468. 
 
Sauermann, H., & Roach, M. (2014). Not all scientists pay to be scientists: PhDs’ 
preferences for publishing in industrial employment. Research Policy,43(1), 32-47. 
 
Shapiro, C., & Varian, H. R. (2003). A economia da informação: como os princípios 

econômicos se aplicam à era da Internet. Elsevier Brasil. 
 
Shibayama, S. (2012). Conflict between entrepreneurship and open science, and the 
transition of scientific norms. The Journal of Technology Transfer, 37(4), 508-531. 
 
Shibayama, S., Walsh, J. P., & Baba, Y. (2012). Academic Entrepreneurship and 
Exchange of Scientific Resources Material Transfer in Life and Materials Sciences in 
Japanese Universities. American Sociological Review, 0003122412452874. 
 
Simon, I., & Vieira, M. S. (2008). O rossio não-rival. AMADEU, Sérgio; PRETTO, 

Nelson. Além das Redes de Colaboração. Salvador: EDUFBA, 15-30. 
 
Tyfield, D. (2013). Transition to Science 2.0: “Remoralizing” the Economy of 
Science. Spontaneous Generations: A Journal for the History and Philosophy of 

Science, 7(1), 29-48. 
 
Walsh, J. P., Arora, A., & Cohen, W. M. (2003). Effects of research tool patents and 
licensing on biomedical innovation. Patents in the Knowledge-based Economy, 285, 
286. 
 
Walsh, J. P., & Huang, H. (2014). Local context, academic entrepreneurship and open 
science: Publication secrecy and commercial activity among Japanese and US 
scientists. Research Policy, 43(2), 245-260. 


