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C&T POSSUI ALTA CAPACIDADE DE AMENIZAR PROBLEMAS E 
PROMOVER DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL



A assimilação de informação em ciência e tecnologia é uma 
condição essencial para o progresso dos países em 
desenvolvimento (Unesco, p. 157). 

PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃOUSO

PRESSUPOSTO:

Comunicação da informação científica



Informação científica é entrada e saída do sistema de produção do conhecimento
científico

O fluxo da informação que alimenta e que resulta das atividades de pesquisa é 
promovido pelo sistema de comunicação científica

Quanto mais rapidamente e completamente pesquisadores receberem a informação 
científica que necessitam mais e melhores resultados serão obtidos e à custos menores

A comunicação rápida e adequada aos resultados de pesquisa influencia o desempenho 
das instituições e o avanço científico.

Comunicação da informação científica



PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃOUSO

econômica

legal

...

Comunicação 
da informação

Comunicação da informação científica



Falhas no sistema de comunicação 

• Periódico científico é o principal canal;
• Repleto de imperfeições;
• Limita, mais do que expande, a disponibilidade e legibilidade 

de maior parte da pesquisa científica (JOHNSON, 2003).



Recursos públicos 
financiam 
amplamente 
pesquisas

PESQUISA

Editores comerciais 
atribuem preços 
excessivos 

PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICAS DE 

PRESTÍGIO

Devido às barreiras 
impostas não têm 
acesso às 
publicações

INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO E 
PESQUISA

Lógica do modelo tradicional de publicação



A ciência é um processo colaborativo e 
sua abertura é condição para o seu 

progresso:

ACESSO ABERTO!



O que é?

É disponibilização livre, gratuita e irrestrita da 
informação científica na internet de modo que 
qualquer usuário possa ler, fazer download, distribuir 
ou referenciar o texto completo.  

É o acesso livre, gratuito e irrestrito à literatura 
científica, por meio da internet, promovido ao 
mundo por pesquisadores sem qualquer expectativa 
de pagamento.

(PROSSER, 2004)



Como?

Sinal verde dos editores 
para que autores 

depositem seus trabalhos 
em repositório digital

Acesso aberto na própria 
publicação do periódico 

científico eletrônico



Uma reação da comunidade científica

Uma velha tradição e uma nova tecnologia convergiram para 
tornar possível o aparecimento de um bem público sem 
precedentes.

VELHA TRADIÇÃO

Boa vontade de 
pesquisadores em 

publicar  resultados 
sem qualquer 

remuneração, em 
prol da ciência e 

difusão do 
conhecimento

BEM PÚBLICO SEM 
PRECEDENTES

Distribuição eletrônica 
da literatura científica 

com revisão pelos pares 
em escala global, de 
forma gratuita, sem 

restrições de acesso a 
quem possa interessar

NOVA 
TECNOLOGIA

Internet

Budapest Open Access Initiative 



Duas condições para ser uma publicação de acesso aberto:

1. Autores e detentores de direitos autorais devem assegurar a 
qualquer usuário: 

12

Direito livre, perpétuo e irrevogável de 
acesso a seus trabalhos

Licença para copiar, usar, 
distribuir, transmitir e exibir 
trabalhos publicamente, 
elaborar e distribuir trabalhos 
derivados, em qualquer meio 
digital, para qualquer propósito 
responsável, sujeita à atribuição 
apropriada de autoria, assim 
como fazer um número pequeno 
de cópias impressas para uso 
pessoal

Bethesda (2003)



2.    Autores e detentores de direitos autorais devem assegurar a 
qualquer usuário: 

Uma versão completa do trabalho e de todo material suplementar, 
incluindo uma cópia da licença citada no item 1, em formato eletrônico 
apropriado, deve ser depositada, imediatamente após a publicação 
inicial, em pelo menos um repositório online que seja mantido por 
uma instituição acadêmica, sociedade científica, agência 
governamental ou outra instituição bem estabelecida que busque 
permitir o acesso aberto, a distribuição irrestrita, a interoperabilidade
e o arquivamento a longo prazo.

Bethesda (2003)



Acesso Aberto Gratis X Acesso Aberto Libre

Acesso Aberto Gratis:
usuários não pagam 

para ler, ou seja, 
acesso gratuito

Acesso Aberto Libre: 
além de gratis, é livre 

também de restrições de 
licenciamento e direitos 

de cópia de modo a 
favorecer a distribuição 

re-utilização





Qual é o ponto central do acesso aberto?



Stevan Harnad



Pesquisadores podem
acessar o Pós-Print se 
sua universidade
mantiver uma assintura
do periódico

Ciclo do 
impacto inicia:
A pesquisa é 

feita

Pesquisadores
elaboram um 

manuscrito (Pré-
Print)

Pré-Print submetido
a um periódico

Pré-Print é avaliado
pelos pares (peer-
review) Pré-Print é 

revisado pelos
autores

Pós-Print avaliado, aceito, 
certificado e publicado por 
um periódico
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Novos ciclos de impacto: 
novas pesquisas são
realizadas com base nos
resultados existentes

Acesso limitado: impacto da pesquisa limitado

Harnad (2004)



Novos ciclos de impacto: novas 
pesquisas são realizadas com 
base nos resultados existentes

Pesquisadores podem acessar 
o Pós-Print se sua universidade 
mantiver uma assintura do 
periódico

Pós-Print avaliado, aceito, 
certificado e publicado por um 
periódico

Ciclo do impacto
inicia:

a pesquisa é feita

Pesquisadores
elaboram um 

manuscrito (Pré-Print)

Submetido a 
um periódico

Pré-Print é avaliado pelos
pares (peer-review)

Pré-Print revisado pelos
autores

Pré-Print é auto-
arquivado no 

repositório
institucional da

universidade

Pós-Print é publicado
em um periódico de 

acesso aberto ou em
um toll-access journal  

e auto-arquivado no 
repositório

institucional
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Novos ciclos de 
impacto:

Impacto da pesquisa
auto-arquivada é 
grande (e rápido) 

porque o acesso é 
maximizado (e 

acelerado)

Acesso e impacto da pesquisa maximizados por meio do auto-arquivamento

Harnad (2004)



Quem promove o acesso aberto?

• Sobretudo o Estado, por meio de políticas públicas de 
informação;

• Agências de fomento;
• Instituições públicas (universidades e institutos de pesquisa) 

por meio de políticas institucionais de acesso aberto;
• Por editores científicos.



• Pesquisadores – como produtores;
• Pesquisadores – como usuários;
• Universidades;
• Institutos de pesquisa;
• Agências de fomento;
• Editores;
• Contribuintes e a sociedade em geral.

Quem se beneficia?



Benefícios do acesso aberto

VISIBILIDADE DOS 
RESULTADOS DE 

PESQUISA

ACELERAÇÃO DO 
CICLO DE 
IMPACTO

PROMOÇÃO DE 
FLUXOS DE 

INFORMAÇÃO 
DESIMPEDIDOS

MELHORIA DE 
POLÍTICAS E 

PROCESSOS DE 
GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO

REDE GLOBAL DE 
INFORMAÇÃO 

CIENTÍFICA

AVANÇOS CIENTÍFICOS  E TECNOLÓGICOS



Contexto da 
comunicação da 

informação
científica: pesquisa 
e desenvolvimento 
no campo da saúde

Contexto da 
comunicação 
informação

para gestão da 
saúde: gestão de 
políticas públicas, 

serviços, etc.

Contexto da 
divulgação 
científica e 

cidadania:  acesso 
à informação para 

a promoção da 
saúde e 

participação e 
controle social de 
políticas públicas  



Ampliação do alcance do acesso 
aberto

Apropriação de pressupostos do acesso aberto considerando 
características dos processos de comunicação:

PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃOUSO

PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃOUSO

PRODUÇÃO

DISTRIBUIÇÃOUSO

INFORMAÇÃO CIENTÍFICA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO INFORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO 
DA SAÚDE E CIDADANIA



Direito à informação X acesso aberto

CONVERGÊNCIA DE PRINCÍPIOS

Art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que 
implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, 
receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por 
qualquer meio de expressão.

Art. 5º da Constituição Brasileira: 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.



Acesso 
aberto

Direito à 
informação

Direito à 
saúde

Direito à informação X acesso aberto



• Políticas de acesso à informação (incluindo políticas de acesso 
aberto);

• Processos de gestão da informação digital;
• Licenças de distribuição de conteúdos;
• Software livre;
• Desenvolvimento de habilidades informacionais nos indivíduos.

Direito à informação, portanto, requer: 



Objetivos do milênio X fluxos de ICT

Reconhece necessidade 
de compartilhamento

(Chan et al, 2009)



Impactos do acesso aberto nos processos 
informacionais

USUÁRIOS
(busca, acesso e uso)

PRODUTORES 
(geração da informação)

CO
M
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N
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ÃO
CO

M
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N
ICAÇÃO

aquisição

organização

preservação

recuperação

disseminação



Fluxos de informação e o direito à 
informação

PESQUISADORES PESQUISADORES

PESQUISADORES GESTORES

PESQUISADORES CIDADÃOS

GESTORES CIDADÃOS

CIDADÃOS CIDADÃOS



Obrigado!


