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Proposta
• Compreender o papel do preprint na
comunicação científica no atual contexto da
Covid-19
• Analisar a difusão e impactos desses
documentos em outras pesquisas científicas e
na web social

Preprint
• Versão de uma pesquisa
depositada pelos autores
em repositórios específicos
anterior à revisão por pares
e publicação em um
periódico
• Disponibilização e
comunicação rápida dos
resultados da pesquisa

Preprint
• Década de 60 - experiências de grupos de
Intercâmbio de Informação
• 1991
• Ciência aberta incorporou os preprints

Preprint

Fonte: https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaf9133

Preprint
• A disponibilização das pesquisas pelos próprios
autores
– “Liberação do pólo emissor” - autonomia do autor na
disseminação da pesquisa (OLIVEIRA, 2018)
– Visualização dos resultados e avaliação rápida por meio
de comentários junto às pesquisas (TENNANT et al, 2018)
– Maior disseminação das pesquisas tanto entre a
comunidade científica quanto entre a sociedade em
geral, especialmente por meio das mídias sociais

Metodologia
•
•
•
•

Descritiva-exploratória
Natureza quantitativa
Indicadores bibliométricos (dados de citações)
Indicadores Altmétricos (menções em fontes
da web social)

Metodologia
Busca

11/11/2020

Descritores
covid19 OR
covid-19 OR
covid2019 OR
sars-cov-2 OR
"sars cov 2” OR
coronavirus

Filtros
Títulos e
palavras-chave
Preprints
2020

Total
recuperado

7.640

Resultados
53,34%

38,47%

Atenção online

Citação

Preprints
citados

Total da
citações

2.939

27.616

Preprints

mencionados

online

Total de
menções

online

< 2.548%

4.075

703.654

Resultados
Preprint mais citado

Preprint com maior
atenção online

• “Clinical characteristics of • “COVID-19 Antibody
2019 novel coronavirus
Seroprevalence in Santa
infection in China”
Clara County, California”
• 179 citações
– 561 citações
– 3.027 menções online • 19.659 menções online

Resultados

Twitter

Agências
de
Notícias

Blogs

Facebook

Documentos
Vídeos Winkipédia
políticos

Menções
online

684.595

16.414

1.802

435

293

67

32

(%)

97,29

2,33

0,26

0,06

0,04

0,010

0,005

Discussões
Preprint
Artigo
• "Uncanny similarity of
• “Hydroxychloroquine or
unique insert in the 2019chloroquine with or
nCoV spike protein to
without a macrolide for
HIV-1 gp120 and Gag"
treatment of COVID-19: a
multinational registry
• 2020 analysis”
•
20.000
• 2020 • Foi retirada do bioRxiv
• Foi retirado do periódico
após de comentários de
com uma retratação.
cientistas

Discussões
• O conhecimento científico - “suscetível a
disputas na produção de narrativas para
interpretação de acontecimentos sociais”
(OLIVEIRA, 2020)

• Transparência de todas as etapas, ações,
disputas e interesses que atravessam a ciência
• Maior responsabilidade da comunidade em
pensar criticamente sobre as pesquisas que
lêem, compartilham e reutilizam

Considerações Finais
Preprints
– Ciência Aberta
– Disputas na produção de narrativas sob interesses
políticos ou econômicos
– Educação científica – transparência no fluxo, nas
políticas, nas disputas e nos interesses do
desenvolvimento da ciência
– Papel complementar na comunicação científica –
caráter propositivo
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