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Informação científica: proposta de um novo modelo para o Brasil
Hélio Kuramoto

Resumo

O acesso à informação científica tem sido um grande desafio para países em desenvolvimento como o Brasil. Com

a crise dos periódicos, surgida em função dos altos custos na manutenção das assinaturas das revistas científicas,

o acesso à informação científica ficou bastante limitado. Embora essa crise tenha começado em meados dos anos

80, ainda hoje não existe nenhuma solução definitiva. Com as tecnologias da informação e da comunicação, surge

a iniciativa de arquivos abertos

(Open Archvies Initiative), a qual define um modelo de interoperabilidade entre bibliotecas e repositórios digitais,

possibilitando alternativas para a comunicação científica.Ao mesmo tempo, consolida-se o movimento em favor do

acesso livre à informação científica em todo o mundo, pelos grandes editores ou publishers, por meio de

propostas de ações que possam viabilizar essa iniciativa. Essas são as bases da proposta de um novo modelo para

intensificar e consolidar o registro e a disseminação da produção científica brasileira, assim como do acesso à

informação científica. Com as experiências obtidas na implantação da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e

Dissertações (BDTD), o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) detém, hoje, a

competência técnica para consolidar e implantar essa proposta.
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Scholarly information: purpose of a new model for the Brazil

Abstract

Scientific information access has been a great challenge to undeveloped countries as Brazil. With the scientific

journal crisis motivated by the high prices on the scholarly journals subscriptions, that access became very

limited. Even that crisis had started in the middle 80’s, until today there is not a definitive solution. With the

information and communication technologies, rises, the Open Archives Initiative, which defines a model of

interoperability for libraries and digital repositories, making possible new alternatives for scientific communication.

At the same time, the open access to scientific information movement got stronger around the world, confronting

the big editors and publishers, proposing actions to make possible the consolidation that initiative. Those are the

bases proposed by the new model to intensified and consolidate the register and dissemination of the Brazilian

scientific information content, as well as its access. With the experiences brought with the development of

Brazilian Digital Library of Theses and dissertations (BDTD), the Brazilian Institute for Information on Science and

Technology has today the technical ability to implement and consolidate that project.
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initiative. Scientific information access. Scientific journal crisis.
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