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RESUMO 
 

 

A filosofia de acesso livre ao conhecimento científico surgiu da necessidade dos 

pesquisadores em ampliar o acesso e, conseqüentemente, a visibilidade aos 

resultados de suas pesquisas maximizando, em última instância, o desenvolvimento 

da ciência. O mote do movimento mundial em favor do Acesso Livre aos resultados 

de pesquisa é, portanto, a disseminação ampla e irrestrita dos resultados de 

pesquisas, principalmente as financiadas com recursos públicos. Os repositórios 

institucionais são uma das ferramentas que se mostram como alternativa para a 

comunicação da ciência livre de barreiras de acesso. Porém, para a ampla 

consolidação dos Repositórios Institucionais, faz-se necessário a implementação de 

políticas mandatórias que apoiem o auto-arquivamento das publicações científicas 

por parte dos pesquisadores. Busca-se estudar, através de análise comparativa, 

experiências consolidadas de Repositórios Institucionais que possuam políticas de 

depósito. A análise, realizada em três experiências de Repositórios Institucionais de 

nível internacional, foi ancorada, principalmente, em critérios de citação na literatura 

da área e dados estatísticos. Como resultado da pesquisa, pretende-se propor 

diretrizes necessárias para construção de uma política de depósito para Repositórios 

Institucionais Brasileiros. 

 
 
Palavras-Chave: Comunicação Científica. Acesso Livre à Informação. Repositórios 

Institucionais. Políticas Mandatórias. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The Open Access philosophy to scientific knowledge appeared of the necessity of 

the researchers in extending the access and, consequently, the visibility to the results 

of his research maximizing, in last instance, the development of science. The goal of 

the world-wide movement for Open Access is, therefore, the ample and unrestricted 

dissemination of the results of research, especially those financed with public funds. 

Institutional Repositories are one of the tools that are shown as an alternative to 

science communication barrier free access. However, for wide consolidation of 

Institutional Repositories, is necessary to implement policies that support the 

mandatory self-archiving of scientific publications by researchers. The aim is then to 

study, through comparative analysis, consolidated experiences of Institutional 

Repositories that have mandatory policies. The analysis, held in three international 

experiences, was anchored mainly on the criteria of citation in the literature and 

statistical data. As results, we intend to develop guidelines necessary  for building a 

policy of mandatory deposit for Brazilian Institutional Repositories. 

 

 

Keywords: Scientific Communication. Open Access Initiative. Institutional 

Repositories. Mandatory Policies.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A informação técnico-científica, considerada como a base de todo o 

desenvolvimento científico e tecnológico de uma nação, encontra dificuldades no 

que diz respeito ao acesso e disseminação das mesmas, já que em sua maioria são 

publicadas em periódicos cujo acesso é restrito. Na maioria dos casos, o acesso a 

tais periódicos só é possível através da assinatura dos mesmos. 

Com o surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação no 

final do século XX, ferramentas voltadas para gestão informacional foram surgindo e 

diversos paradigmas estão mudando, visto que estas tecnologias visam facilitar o 

acesso à informação científica em meio digital através da Internet, promovendo o 

surgimento de novas alternativas para a comunicação científica. 

Dentre as diferentes ações que compõem o atual sistema de publicação da 

ciência, os periódicos científicos têm sido um dos mais afetados por estas novas 

ferramentas de gestão. Destacam-se, também, no atual sistema de publicação 

científica, as possibilidades advindas de movimentos da “filosofia aberta”, como o 

Movimento de Acesso Livre a Informação (Open Access Movement1), e a Iniciativa 

dos Arquivos Abertos (Open Archives Initiative2).  

A proposta de gerar publicações de Acesso Livre à Informação fortaleceu-se 

nos ambientes acadêmicos devido às vantagens deste novo modelo em relação ao 

tradicional, como agilização do processo de comunicação científica e divulgação em 

caráter mundial.  

O Movimento de Acesso Livre à Informação, aplicado a pesquisa científica, 

tem sido visto como fator que maximiza o acesso à pesquisa propriamente dita, 

elevando e acelerando seu impacto e, conseqüentemente, sua produtividade, 

progresso e resultados.  

É neste contexto que surgem os Repositórios Institucionais (RI), ferramentas 

de disseminação da informação técnico-científica que permitem o armazenamento, 

organização, recuperação e disseminação de documentos acadêmicos, 

administrativos e científicos de uma instituição de forma integrada. 

Segundo Lynch (2003), os repositórios institucionais são um conjunto de 

serviços que uma dada instituição oferece aos seus membros, sejam eles docentes 
                                                
1  http://www.openarchives.org/ 
2  http://www.eprints.org/ 
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ou discentes, para o gerenciamento e disseminação de suas produções acadêmicas, 

refletindo assim a produção científica da instituição. 

Os Repositórios Institucionais tem por objetivo centralizar, preservar, expandir 

o acesso à pesquisa. Possuem também o potencial de servir como indicadores 

tangíveis da qualidade de uma instituição, assim como de demonstrar a relevância 

científica, social e econômica das atividades de pesquisa da mesma, aumentando 

sua visibilidade, status e valor como bem público (CROW, 2002). 

Outra característica dos Repositórios Institucionais é reafirmar o controle 

sobre o saber gerado na academia e reduzir o monopólio dos periódicos científicos, 

onde os editores comerciais atribuem preços excessivos e impõem barreiras de 

acesso sobre publicações de pesquisas que são amplamente financiadas com 

recursos públicos. 

Os Repositórios Institucionais reforçam a idéia de que todas as publicações 

que são resultados de pesquisa devem estar disponibilizados publicamente na 

internet, sem restrições de acesso, sobretudo as pesquisas desenvolvidas com 

recursos oriundos de agências públicas de fomento à pesquisa, tendo como 

exemplos do caso brasileiro a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

Destaca-se que os Repositórios têm sido adotados por algumas instituições 

como ferramenta de comunicação científica, pois a relação institucional com a 

produção dos pesquisadores já faz parte do cotidiano do meio acadêmico.  

As estratégias de criação de Repositórios tem registrado progresso, visto que, 

em Abril de 2011, existiam mais de 1.900 Repositórios Institucionais e Temáticos em 

universidades e centros de pesquisa espalhados pelo mundo, segundo registro do 

Diretório de Repositórios de Acesso Aberto (OpenDOAR, abr. 2011).  

Porém, segundo pesquisadores e incentivadores da “filosofia aberta”, apesar 

do número expressivo, a adoção de Repositórios no meio acadêmico encontra-se 

em quantitativos aquém do esperado. 

Segundo Guédon (2004), para a ampla consolidação dos Repositórios, alguns 

desafios devem ser superados, como: a batalha final entre o Movimento de Acesso 

Livre e os editores comerciais; a descoberta de um mecanismo universal para 

atribuir valor aos repositórios digitais; a ampliação do movimento das iniciativas de 

acesso livre através do auto-arquivamento da informação científica, uma vez que, 
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atualmente, a quantidade de depósitos espontâneos em Repositórios de acesso livre 

está na ordem de 15-20%.  

É importante ressaltar que os pesquisadores exercem um papel crucial na 

manutenção e garantia da permanência dos Repositórios Institucionais, por meio do 

depósito de suas publicações científicas. Os pesquisadores são o motor, o coração 

dos Repositórios, pois sem o depósito dos resultados das suas pesquisas, os 

mesmos perdem a razão de existir. 

Apesar de nos últimos anos os Repositórios Institucionais terem sido alvo de 

grande atenção por parte de instituições de ensino e pesquisa técnico-científica, os 

mesmos ainda não têm sido visto com bons olhos por parte de alguns 

pesquisadores e, principalmente, dos editores científicos comerciais. 

No que tange os editores comerciais, muitos não permitem que os artigos 

publicados em periódicos (peer-reviewed originais) possam ser depositados em 

repositórios de acesso livre. Já outras editoras permitem que os artigos possam ser 

distribuídos gratuitamente apenas após um período de tempo especificado a partir 

da publicação do mesmo.  

Além disso, o ato de depósito da produção científica ainda é visto, por alguns 

pesquisadores, como “perda de tempo”, já que, na maioria dos casos, esta produção 

encontra-se disponível em canais formais, como periódicos científicos. Leva-se em 

conta a indisposição dos editores comerciais em autorizar o depósito da produção 

dos pesquisadores no repositório.  

É importante destacar que não é toda comunidade científica que considera 

“perda de tempo” depositar a produção científica em repositórios, visto que foi parte 

desta mesma comunidade que liderou e ainda lidera iniciativas de acesso livre à 

informação.  

Dentre os desafios relacionados por Guédon (2004), um dos mais importantes 

diz respeito a como agregar valor aos Repositórios, assim como ampliar sua 

visibilidade, visto que há uma forte percepção de que o material impresso garante 

confiança e autoridade, e o material digital ainda não alcançou este status quo. 

Quebrar o que pode ser entendido por alguns pesquisadores como “perda de tempo” 

em fazer o auto-arquivamento de uma produção científica que já esta disponível em 

canais formais, como, por exemplo, periódicos científicos, é o grande desafio para a 

ampla consolidação dos Repositórios. 
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Guédon (2004) acredita ser esse um dos principais desafios para 

consolidação desse novo modelo – descobrir um mecanismo universal para atribuir 

valor aos Repositórios Digitais de modo que a comunidade científica de todo o 

mundo incorpore essas inovações ao sistema de comunicação científica. 

Neste sentido, as políticas mandatórias podem ser consideradas uma 

atribuição de valor, dando ao pesquisador o respaldo necessário para publicar sua 

pesquisa no Repositório Institucional. 

Com a consolidação e ampla utilização dos RI, os pesquisadores e os centros 

de pesquisa poderão tirar proveito de vários recursos disponíveis como, por 

exemplo, a adoção dos Repositórios como ferramenta nos processos de avaliação 

dos centros de pesquisa, assegurando que a produção científica, bem como dados 

bibliográficos e texto completo serão facilmente disponíveis; obtenção de relatórios 

de atividade; estatísticas de acesso a seus documentos e relatórios de pesquisa; 

criação de listas de publicações, entre outros. 

Assim sendo, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar experiências de 

Repositórios que já possuam políticas mandatórias fundamentadas e aprovadas por 

seu corpo institucional, de forma a estudar tais políticas e, a partir desta análise, 

propor diretrizes para criação de políticas de depósito para Repositórios 

Institucionais Brasileiros, garantindo seu funcionamento e consolidação, assim como 

ampliando a visibilidade a produção científica brasileira.   

Para tal, elencamos as seguintes questões como norteadoras desta pesquisa: 

Qual a importância da adoção de políticas mandatórias para os Repositórios 

Institucionais? Qual o reflexo da adoção desta política na visibilidade e consolidação 

dos Repositórios no meio acadêmico? 

Para o melhor entendimento da pesquisa, subdividimos e apresentamos o 

trabalho da seguinte maneira: 

O capítulo 1 apresenta o tema a ser pesquisado através da introdução, sua 

problematização e justificativa para a execução da pesquisa.  

O capítulo 2 expõe os objetivos a serem alcançados, sendo estes 

subdivididos em geral e específicos. 

A metodologia e as etapas metodológicas estabelecidas com a finalidade de 

contemplar os objetivos da pesquisa são detalhadas no capítulo 3. 

No capítulo 4 buscou-se efetuar um levantamento sobre os conceitos que 

permeiam a realização do trabalho, a saber: (i) comunicação científica, abordando 
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seu surgimento e consolidação; a crise dos periódicos científicos e seu reflexo na 

comunicação científica; assim como os avanços tecnológicos aplicados a 

comunicação científica; (ii) a iniciativa de arquivos abertos e o movimento de acesso 

livre à informação; (iii) o surgimento e objetivos dos repositórios digitais e 

institucionais; (iv) as políticas de informação, historicizando a política nacional de 

acesso livre à informação, assim como discorrendo sobre a importância das políticas 

mandatórias; e por fim, (v) o conceito de diretriz.   

O capítulo 5 aborda o campo empírico ao qual iremos analisar e pontuar 

diretrizes para formação de políticas mandatórias aplicáveis em repositórios de 

instituições brasileiras. A elucidação da escolha das iniciativas selecionadas para 

serem analisadas está presente neste capítulo. 

A análise e comparação dos repositórios selecionados, bem como suas 

políticas mandatórias, serão expostas no capítulo 6.  

Já no capítulo 7, apresenta-se o resultado desta pesquisa, as diretrizes 

necessárias para a construção de política mandatória aplicável em instituições 

públicas acadêmicas brasileiras. 

Finalmente, no capítulo 8, tecemos nossas considerações finais acerca do 

tema dissertado, assim como possíveis indicativos para pesquisas futuras. 

 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Conforme visto anteriormente, os Repositórios Institucionais são ferramentas 

de disseminação da informação técnico-científica que permitem o armazenamento, 

organização, recuperação e disseminação de documentos acadêmicos, 

administrativos e científicos de uma instituição de forma integrada, estando pautado 

nas iniciativas de Arquivos Abertos e movimento de Acesso Livre a Informação 

(RODRIGUES et al, 2004; SIMPSON, 2005; MUELLER, 2006). 

Os Repositórios Institucionais são frutos da iniciativa de arquivos abertos e 

estão inseridos no movimento de acesso livre à informação, que possuem como 

objetivo promover o acesso livre e irrestrito à literatura científica, quebrando as 

barreiras encontradas pela comunidade científica mundial no que diz respeito ao 
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acesso a informações científicas e favorecendo o aumento do impacto do trabalho 

dos pesquisadores (CAFÉ et al, 2003). 

A iniciativa de Acesso Livre à Informação tem conquistado cada vez mais 

defensores dentro e fora do meio acadêmico, tanto que, através de análise 

comparativa do impacto de artigos em acesso livre e em acesso restrito, recentes 

estudos têm vindo comprovar que os artigos em acesso livre são mais citados que 

os outros (RODRIGUES, 2004a).  

Porém, apesar do significativo crescimento dos Repositórios Institucionais nos 

últimos anos, o número de documentos e a porcentagem da produção científica 

mundial armazenada nos mesmos estão longe de corresponder às expectativas 

mais otimistas, estando numa escala inferior a 20% (RODRIGUES, 2004a; 

KURAMOTO, 2011; WEITZEL, 2006). 

Conforme destaca Harnad 

[...] somente por volta de 10 a 20% dos artigos são auto-arquivados. Para 
alcançar 100% de acesso livre, o auto-arquivamento precisa tornar-se 
obrigatório pelos empregadores e financiadores dos pesquisadores, como o 
Reino Unido e os Estados Unidos recentemente recomendaram, e as 
universidades precisam implementar tal obrigação (HARNAD et al., 2004). 

 

Uma das razões para a escolha do tema desta pesquisa deu-se pelo fato de 

que, apesar de nos últimos anos os Repositórios Institucionais terem sido alvo de 

grande atenção por parte de instituições produtoras de informações técnico-

científica, o mesmo ainda não tem sido visto com bons olhos por parte de alguns 

pesquisadores e editores comerciais. Isto se torna ainda mais agravante pois são os 

pesquisadores os grandes responsáveis pela manutenção e garantia da 

permanência dos RI, através do auto-arquivamento de suas produções científicas. 

Ressalta-se também que, no caso brasileiro, ainda não existe uma política 

nacional de informação que ampare e regule as ações acerca do depósito da 

produção científica em Repositórios Digitais.  

São poucos os profissionais da informação que realmente tem se preocupado 

ou questionado sobre seu papel frente a estas novas ferramentas de organização e 

disseminação da informação técnico-científica, assim como as Iniciativas de 

Arquivos Abertos e o Movimento de Acesso Livre à Informação, nas quais a mesma 

está alicerçada. 
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Este quadro somente mudará quando as instituições, juntamente com os 

profissionais da informação, tornarem o auto-arquivamento das publicações 

científicas nos Repositório um hábito por parte de seus pesquisadores.  

Conforme relata Rodrigues (2004a, p.31), 
As tradições instaladas na maioria das comunidades científicas, o receio que 
o auto-arquivamento se traduza em mais uma fonte de trabalho que irá 
gastar tempo que já escasseia, as dúvidas e dificuldades dos autores 
relacionadas com os direitos de autor, a falta de consciência dos problemas e 
contradições do sistema de comunicação científica tradicional e das 
vantagens do modelo de acesso livre, são obstáculos que necessitarão de 
tempo, e da demonstração prática das vantagens dos RI, para ser 
ultrapassados. 

Outro problema caracteriza-se pelo fato de que, dado o papel predominante 

que os editores científicos comerciais tiveram no processo de comunicação 

científica, os pesquisadores passam a entregar os resultados do seu trabalho – 

produzido com verbas das instituições onde trabalham e/ou com bolsas e 

financiamentos externos, que, na maioria das vezes são custeadas pelo Estado – às 

editoras comerciais, que depois vendem assinaturas dessas publicações, muitas 

vezes a preços injustificáveis, às bibliotecas dessas instituições. Assim, os 

pesquisadores entregam gratuitamente os resultados de suas pesquisas a revistas 

que, algumas vezes, sua instituição não tem condição financeira para assinar. 

Conforme ressalta Guédon (2004) a ampla consolidação dos Repositórios 

Institucionais se dará através da generalização do hábito de autoarquivamento e 

seus serviços de apoio, como esclarecimentos sobre os direitos autorais e criação 

de políticas de auto-arquivamento que garantam e legitimem o depósito da produção 

acadêmica em larga escala.  

No caso da problemática aqui apresentada, verifica-se que o caminho para se 

chegar a uma ampla consolidação e visibilidade dos Repositórios Institucionais são 

as políticas informacionais que sustentam estas ferramentas, mais especificamente 

as políticas de depósito.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Conforme descrito, esta pesquisa almeja analisar as políticas mandatórias no 

intuito de estimular o ato de depósito da produção científica, por parte dos 

pesquisadores – produtores destas informações, em Repositórios Institucionais.  



 

 

18 

Destaca-se que os benefícios advindos do depósito da produção científica em 

Repositórios são, entre outros, a maior visibilidade das pesquisas e sua utilização 

pelo maior número possível de interessados, o que promove, em última instância, o 

desenvolvimento da ciência. 

Conforme já relatado, o amplo depósito da produção científica nos 

Repositórios por parte dos pesquisadores acarretará na criação de serviços de valor 

agregado para os pesquisadores, como geração de relatórios de avaliação, citações 

e estatísticas que recompensarão os “minutos adicionais gastos no ato de auto-

arquivar” (RODRIGUES, 2004a). 

No que tange às agências de fomento, os repositórios institucionais reforçam 

a idéia de que toda produção científica deve estar disponibilizada publicamente na 

internet, sem restrições de acesso, sobretudo as oriundas de pesquisas 

desenvolvidas com recursos de agências públicas de fomento à pesquisa. 

O maior interesse dos autores ao publicarem o resultado de suas pesquisas é 

o reconhecimento. De acordo com Mueller (2006), para os cientistas, o retorno 

financeiro de seus trabalhos é indireto e vem do reconhecimento e da reputação 

resultantes da divulgação dos resultados de suas pesquisas. Neste caso, o retorno 

financeiro é indireto, por meio de aumento de salário, promoções, convites para 

ministrar palestras, participações em bancas de programas e pós-graduação, 

contratos como consultores, bolsas e auxílios para pesquisa etc. 

Nesse sentido, o modelo proposto pelo acesso livre facilita o reconhecimento 

tão almejado pelos pesquisadores, visto que são imediatamente mais disponíveis e 

citados pelos pares do que os artigos de acesso restrito. Em outras palavras, 

verificou-se uma significativa contribuição do modelo de acesso livre para o aumento 

do impacto dos artigos. 

Apesar da forte oposição de editoras comerciais frente às primeiras iniciativas 

baseadas no acesso livre, algumas delas têm, a contra gosto, cedido as pressões do 

movimento. 

No entanto, vale mencionar que a adesão das editoras comerciais ocorre 

lentamente e, para tanto, são impostas algumas condições. É o caso, por exemplo, 

das editoras que permitem aos autores depositarem seus trabalhos em repositórios 

de acesso livre, mas somente após um determinado período de embargo. Além 

disso, há editoras que disponibilizam apenas alguns dos artigos de suas publicações 

em acesso aberto. 
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Para alcançar o tão desejado sucesso do movimento de acesso livre ao 

conhecimento científico, é fundamental que os grandes produtores deste 

conhecimento, ou seja, as universidades e institutos de pesquisa, além de 

implementarem ferramentas baseadas no Modelo da Iniciativa dos Arquivos Abertos, 

procedam à construção de políticas mandatórias que garantam o depósito dos 

documentos gerados no âmbito de suas instituições.  

Segundo Steven Harnad (2008), no atual estágio embrionário em que se 

encontram as iniciativas em favor do acesso livre, somente através de mandatos de 

depósito, como uma política institucional de autoarquivamento, será possível reunir, 

em uma plataforma única, toda produção científica gerada em uma instituição. 

Neste sentido, a criação dos mandatos de depósito é vista como uma reação 

à baixa resposta da política do depósito voluntário, que tem resultado em índices de 

adesão considerados baixos, e que deve constituir-se na solução para que sejam 

obtidos índices de arquivamento (depósito) significativos. 

A inserção dos mandatos de depósito no âmbito institucional fornece o 

enriquecimento do conteúdo do repositório, ao passo que ali estará depositado toda 

a produção gerada naquela instituição, favorecendo o controle bibliográfico, a 

recuperação da informação, dentre tantos outros inúmeros benefícios.  

Harnad (2008), ainda esclarece que os repositórios com mais sucesso no que 

diz respeito ao auto-arquivamento da produção científica têm sido aqueles cujas 

instituições estabeleceram política de depósito mandatório.  

Destaca-se, também, que esta pesquisa possui como proposta criar diretrizes 

para criação de políticas de auto-arquivamento em Repositórios Institucionais 

Brasileiros, tendo em vista que: 

Ø Mundialmente, segundo dados do OpenDOAR3 –, existem 1.605 RI, dos 

quais 301 possuem algum tipo de política informacional. No Brasil, há 38 

RI em operação, dos quais apenas 03 possuem algum tipo de política 

informacional. 

Ø Destaca-se também que, de acordo com o ROARMAP4 –, existem 355 

políticas mandatórias, de diversos tipos e finalidades, distribuídas no 

                                                
3    Dados obtidos no Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR. Disponível em 

<www.opendoar.org/>. Acesso em maio 2011. 
4    Dados obtidos no  Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies - ROARMAP. 

Disponível em <http://roarmap.eprints.org/>. Acesso em maio 2011. 
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mundo. A América do Sul possui 2% destes mandatos, enquanto América 

do Norte e Europa contribuem, respectivamente, com 24% e 57%. 

 

Ressalta-se que esta pesquisa insere-se na área de concentração do 

PPGCI/UFF Dimensões Contemporâneas da Informação e do Conhecimento, ao 

tratar de uma questão contemporânea, que são os repositórios institucionais, e das 

políticas para sua efetividade. Dentro desta área de concentração, também se insere 

na linha de pesquisa Fluxos e Mediações Sócio-Técnicas da Informação, na medida 

em que estuda um novo dispositivo informacional que, como tantos outros do atual 

cenário de atuação da Ciência da Informação, surgiu a partir das TICs. Se insere, 

ainda, dentro do escopo de interesse do Grupo de Pesquisa Organização e 

Representação do Conhecimento em Ambientes Digitais, uma vez que um 

Repositório Institucional é um dispositivo informacional com esta finalidade. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

Para o melhor entendimento desta pesquisa, a mesma divide-se em objetivo 

geral e objetivos específicos, conforme descrito a seguir. 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar políticas mandatórias no intuito de propor diretrizes para construção 

de políticas que garantam o funcionamento e consolidação dos Repositórios 

Institucionais Brasileiros.  

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

⇒ Identificar, na literatura, a importância das políticas mandatórias aplicada aos 

Repositórios Institucionais; 
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⇒ Analisar Experiências de Repositórios Institucionais que possuam políticas 

mandatórias; 

 

⇒ Analisar políticas mandatórias aplicadas em Repositórios Institucionais; 
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2 METODOLOGIA 
 

Para que este estudo tenha caráter científico, faz-se necessária a explicitação 

e caracterização da metodologia de pesquisa empregada, buscando evidenciar os 

processos pelos quais analisamos o problema proposto. Isso vai ao encontro do que 

descrevem Lakatos e Marconi (2007, p. 83), quando dizem que “não há ciência sem 

o emprego de métodos científicos”. 

Em virtude da natureza da problemática exposta, busca-se neste capítulo 

descrever a metodologia escolhida e a ser utilizada para a execução do trabalho.

 Com efeito, faz-se necessário delinear algumas definições básicas, de modo 

a orientar o leitor a compreender os processos utilizados nesta pesquisa e, 

conseqüentemente, possibilitar avanços nesta área de estudos no que diz respeito 

às reflexões e procedimentos, bem como às conclusões que virão a ser 

encontradas. 

Visando ir ao encontro do objetivo do trabalho – a saber: analisar políticas 

mandatórias, no intuito de propor diretrizes que garantam o funcionamento e 

consolidação dos Repositórios Institucionais Brasileiros – buscamos metodologias 

dentro das Ciências Sociais Aplicadas que fossem capazes de fornecer bases para 

o fim desejado. 

As etapas metodológicas adotadas para a concepção desta pesquisa estão 

alinhadas com os objetivos específicos traçados, de modo que para cada um destes, 

adotamos uma estratégia de ação distinta, conforme segue.  

Primeiramente realizamos uma pesquisa bibliográfica no intuito de identificar, 

na literatura, a importância das políticas mandatórias aplicadas aos Repositórios 

Institucionais (Objetivo 1). Para concretização desta etapa, efetuamos o 

levantamento da literatura, baseado nos preceitos estabelecidos por Lakatos e 

Marconi (2007) e Gil (1995), como segue: (i) identificação de material relevante para 

a pesquisa (fontes); (ii) localização do material através de pesquisa em bases na 

Internet e em bibliotecas clássicas; (iii) leitura do material; (iv) análise, síntese e 

anotações (fichamento) críticas do material; e (v) redação do trabalho. 

As buscas nas bases de dados de periódicos científicos, anais de eventos, 

livros, teses e dissertações, foram estabelecidas em virtude da temática desta 

pesquisa. Para tal, selecionamos uma série de conceitos que julgamos 
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representativos para sua constituição, a saber: comunicação científica, comunicação 

eletrônica, crise dos periódicos, tecnologias de comunicação e informação, políticas 

informacionais de acesso livre, política de informação em ciência e tecnologia, 

iniciativa de arquivos abertos, movimento de acesso livre à informação, repositórios 

digitais, repositórios institucionais, políticas de auto-arquivamento e políticas 

mandatórias. Descrevemos a forma linguística utilizada na língua vernácula, mas 

também utilizamos a forma linguística inglesa de cada conceito para realização das 

buscas. 

Na segunda etapa da pesquisa foi adotado o método comparativo que, de 

forma direta, “permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos 

constantes, abstratos e gerais” (LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 107), ou ainda, 

“procede pela investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a 

ressaltar as diferenças e similaridades entre eles” (GIL, 1995, p. 35). Ainda segundo 

Lakatos e Marconi (2007, p. 107), o método comparativo “realiza comparações, com 

a finalidade de verificar similaridades e explicar divergências”. 

Colino (2002) observa que o conceito de comparação pode receber duas 

acepções: uma geral e outra reduzida. A primeira é referente à atividade mental 

lógica presente na multiplicidade de situações do cotidiano do ser humano, onde 

este observa semelhanças e diferenças entre objetos. A segunda diz respeito a lidar 

com a comparação como um procedimento sistemático e organizado onde é 

possível estabelecer relações, semelhanças e diferenças entre objetos ou 

fenômenos, a fim de concluir algo. É essa segunda definição do que vem a ser uma 

comparação que tomamos aqui como sinônimo de método comparativo, com 

utilização associada ao método científico. 

É importante ressaltar o pensamento de Sartori (1994 apud MENICUCCI, 

1998, p. 26) sobre o método comparativo, atestando sua validade como método 

científico dentro de uma pesquisa. Segundo o autor, o método comparativo funciona 

como uma espécie de controle sobre as generalizações estabelecidas, uma vez que 

verifica os casos de verdade ou falsidade. 

De modo a caracterizar o método comparativo, Barros (2007) apresenta três 

princípios impostos ao método para fins de norteamento da pesquisa que o utiliza:  

(i) o que observar? (ii) como observar? e (iii) como tratar os resultados observados? 

O método comparativo torna-se interessante a partir do fato de suas estratégias para 

análise dos objetos ou fenômenos envolvidos no estudo poderem ser adaptadas a 
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especificidades observadas nos mesmos, permitindo que o pesquisador não fuja do 

seu objeto de pesquisa em prol da rigidez estabelecida pelo método de trabalho 

escolhido.  

Também é importante ressaltar que, com base em Colino (2002), podemos 

dizer que o método comparativo pode ser utilizado para observação de semelhanças 

e diferenças entre sistemas homogêneos (semelhantes) e heterogêneos (diferentes). 

Isto permite, no caso desta pesquisa, que possamos comparar Repositórios 

Institucionais distintos no intuito de buscar aspectos comuns e incomuns no que diz 

respeito às políticas de depósito utilizadas. 

Além do método comparativo, nesta segunda etapa realizamos uma pesquisa 

documental nas políticas dos repositórios selecionados para análise. A pesquisa 

documental tem como objetivo averiguar a importância da adoção de políticas 

mandatórias para consolidação dos repositórios institucionais, assim como analisar 

como se deu a construção das políticas analisadas.  

No intuito de que o segundo momento da estratégia metodológica fosse 

realizada, propusemos uma série de etapas metodológicas, visando, a partir da 

abordagem comparativa, alcançar os objetivos, tanto geral quanto específicos, deste 

estudo. Assim, seguimos as etapas metodológicas descritas abaixo. 

Etapa 1: Para que seja possível analisar experiências de Repositórios 

Institucionais que possuam políticas mandatórias (Objetivo 2), assim como analisar 

tais políticas mandatórias (Objetivo 3), comparamos experiências já consolidadas à 

luz do método comparativo, no intuito de que seja permitindo identificar semelhanças 

e diferenças entre os Repositórios. Para tal, elaboramos um quadro comparativo, 

elencando questões recorrentes de vários autores que apoiam o movimento de 

acesso livre, principalmente no que tange as políticas mandatórias.  

Etapa 2: Esta etapa, que tem por objetivo propor diretrizes necessárias para 

construção de uma política mandatória aplicável em Repositórios Institucionais 

Brasileiros (Objetivo 4), pretende ser alcançada a partir da contribuição da análise 

comparativa descrita anteriormente, tendo na síntese dos resultados o conjunto de 

diretrizes proposto.  
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3 MARCO TEÓRICO 
 

Um dos requisitos mais importantes para caracterizar a maturidade de uma 

área do conhecimento, assim como seu desenvolvimento, é a literatura científica. A 

literatura científica é tão importante quanto o próprio trabalho de pesquisa que lhe 

deu origem.  

Conforme destaca Ziman (1979), a forma como a pesquisa é apresentada à 

comunidade científica, o trabalho escrito em que são apresentados pela primeira vez 

seus resultados, as críticas e as citações de outros autores, tudo isso constitui parte 

importante da ciência, tão importante quanto o embrião da idéia que deu origem a 

todo esse processo comunicacional. Sem a literatura e a comunicação científica, a 

disseminação do conhecimento científico seria limitada e, conseqüentemente, sem 

ela não haveria ciência.  

Meadows (1999, p. vii) ressalta que: 

A comunicação científica situa-se no próprio coração da ciência [...]. É para 
ela tão vital quanto à própria pesquisa, pois a esta não cabe reivindicar com 
legitimidade este nome enquanto não houver sido analisada e aceita pelos 
pares. Isso exige, necessariamente, que seja comunicada. 

Para o melhor entendimento da pesquisa, viu-se necessário ratificar os 

principais conceitos que permeiam os Repositórios Institucionais, objeto deste 

estudo. Sendo assim, a investigação foi estruturada em quatro partes, a saber: 

A primeira parte insere o leitor na temática desta pesquisa, a comunicação 

científica, pontuando seu histórico, conceitos e objetivos; a crise dos periódicos 

científicos, acarretada pelo surgimento de um novo ator neste processo 

comunicacional, o editor comercial; e por fim, apresentando os benefícios dos 

avanços tecnológicos aplicados à comunicação científica. 

A segunda apresenta o movimento de arquivos abertos e a iniciativa de 

acesso livre à informação, destacando sua importância na comunicação científica na 

era da Internet. 

A terceira parte contextualiza o objeto de estudo em questão, os Repositórios 

Institucionais, pontuando sua inserção nos movimentos da Iniciativa de Arquivos 

Abertos e de Acesso Livre a Informação, na qual está estritamente ligado; assim 

como seus conceitos e funções. 
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A quarta parte aponta e analisa a importância das políticas mandatórias para 

os Repositórios, definindo também o conceito de políticas de informação, além de 

traçar um histórico da política nacional de acesso livre à informação. 

A quinta parte conceitua o termo diretriz, visto que esta pesquisa tem por 

objetivo propor diretrizes necessárias para construção de uma política informacional 

de auto-arquivamento. 

 

 

3.1 A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 
 

O processo de investigação é ininterrupto. A sua continuidade depende do 

registro dos conhecimentos previamente produzidos e de sua recuperação, ao longo 

do tempo, pelas gerações de pesquisadores. Isso se reflete na necessidade de 

meios e práticas de comunicação organizados e consensuais entre os 

pesquisadores. Fazendo uso dos canais de comunicação científica, os cientistas 

apresentam os resultados de suas pesquisas aos seus pares e esses os avaliam, 

reconhecem e legitimam (GARVEY; GRIFFITH, 1979).  

Ao final desse processo, os pesquisadores divulgam os resultados de sua 

pesquisa através dos veículos de comunicação apropriados a sua área de 

conhecimento, abrindo assim um novo ciclo de produção e comunicação científica.  

O processo de comunicação científica é definido por Garvey (1979 apud 

PINHEIRO; GOMES, 2003, p. 1) como “todo espectro de atividades associadas com 

a produção, disseminação e uso de informações, desde a busca de uma idéia para a 

pesquisa, até a aceitação da informação sobre os resultados dessa pesquisa como 

componente do conhecimento científico”. Ainda segundo Garvey (1979 apud 

MUELLER, 2000), a comunicação científica é realizada através da troca de 

informações entre membros da comunidade científica, incluindo atividades 

associadas à produção, disseminação e uso da informação. 

Essas atividades “acompanham” a informação desde o momento em que o 

cientista concebe a idéia a ser pesquisada até o momento em que os resultados de 

sua pesquisa sejam aceitos pelos pares como parte do conhecimento científico, por 

meio da publicação científica. 
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Targino (1999) esclarece que a motivação e o objetivo básico da 

comunicação científica são: (i) dar continuidade ao conhecimento científico, visto 

que possibilita a disseminação desse conhecimento a outros cientistas que podem, a 

partir daí, desenvolver novas pesquisas; (ii) legitimar ou refutar resultados de 

pesquisas anteriores; (iii) estabelecer novas perspectivas para aquela área de 

interesse. A comunicação científica também é capaz de definir e legitimar novas 

disciplinas e campos de estudos, institucionalizando o conhecimento e rompendo 

suas fronteiras. 

Meadows (1999, p. vii), afirma que a comunicação científica é a própria 

essência do conhecimento científico, sendo a comunicação para a ciência “tão vital 

quanto a própria pesquisa, pois a esta não cabe reivindicar com legitimidade este 

nome enquanto não houver sido analisada e aceita pelos pares”. Desse modo, o 

estudo da comunicação científica não pode estar dissociado do processo de fazer 

ciência e dos conceitos de "verdade" na ciência, conhecimento científico e 

comunidade científica. O conhecimento científico para se legitimar deve ser 

divulgado, verificado e comprovado pelos cientistas. Esse processo só é possível 

por meio da comunicação. Assim, a comunicação é parte inerente ao 

desenvolvimento da ciência. 

A comunicação científica tem como principal função dar continuidade ao 

conhecimento científico, já que possibilita a disseminação desse conhecimento a 

outros cientistas que podem, a partir daí, desenvolver outras pesquisas, 

corroborando, refutando os resultados de pesquisas anteriores, ou estabelecendo 

novas perspectivas em campos específicos de interesse. Além disso, a comunicação 

científica também é capaz de definir e legitimar novas disciplinas e campos de 

estudos, institucionalizando o conhecimento e ampliando suas fronteiras. 

Autores como Meadows (1999) e Mueller (1994) consideram a comunicação 

do conhecimento científico um processo que engloba: (i) a produção da informação, 

cuja inserção da informação nos canais de comunicação utilizados pelas 

comunidades científicas pode ser formal – como a informação por escrito e que 

apresenta uma necessidade de validação, por meio do sistema de revisão por pares 

peer review – ou informais – como os canais orais de comunicação ou as fontes de 

informação primárias, que não chegaram a ser validadas por um conselho editorial; 

(ii) a recuperação da informação pelos pesquisadores e acadêmicos.  
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É comum, nos estudos sobre comunicação científica, a delimitação entre a 

comunicação formal e a informal. Segundo Garvey e Griffith (1979), os canais 

formais implicam que a informação seja pública e continue permanentemente 

armazenada e acessível, enquanto que nos canais informais a informação é 

veiculada a audiências restritas e sua armazenagem é relativamente temporária. 

O limite da comunicação informal abrange todas as relações e contatos 

pessoais entre pesquisadores como, por exemplo, colégios invisíveis, conversas, 

salas de aula, orientações, palestras, visitas, reuniões de grupos de pesquisa, 

reuniões científicas e outros mecanismos. Por essa razão, os canais informais são 

responsáveis pelo compartilhamento da experiência do cientista e do conhecimento 

científico, já que proporcionam uma maior interação aos indivíduos. 

É interessante destacar que os resultados iniciais de uma determinada 

pesquisa são primeiramente disseminados pelos canais informais, como conversas 

entre pesquisadores, divulgação de seus primeiros resultados em reuniões e 

seminários e, posteriormente, os resultados finais são disseminados pelos canais 

formais de comunicação, como os periódicos científicos. 

O objetivo da ciência não é apenas acumular informações nem expressar 

idéias que não possam ser refutadas; seu objetivo é atingir um consenso no 

julgamento racional sobre o maior número de áreas tão extensas quanto possível. O 

esforço científico é corporativo, coletivo. Cada cientista enxerga não só com seus 

próprios olhos, mas também com os olhos de seus antecessores e de seus colegas 

(MUELLER, 2000). 

Conforme descrito por Meadows (1999), é por meio dos canais formais da 

comunicação científica que os membros da comunidade se mantêm informados 

sobre as tendências da área e os estudos já realizados. A partir da crítica e das 

citações de outros autores a um determinado trabalho científico, os pesquisadores 

tem melhores condições de verificar a confiabilidade das informações nele contidas. 

O ato de publicar assume ainda outras funções, como, por exemplo, estabelecer 

prioridade da descoberta científica, reconhecer e promover o pesquisador de acordo 

com a qualidade e a importância de suas descobertas e como prova definitiva de 

efetiva atividade em pesquisa científica.  

Para Cole e Cole (1973), o sistema de validação do conhecimento científico 

está fundado no princípio da revisão pelos pares, operacionalizado por meio de 

comissões que atuam em publicações especializadas, concursos, prêmios e 
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eventos, selecionando trabalhos e impondo as normas e os critérios de 

aceitabilidade das pesquisas. Segundo Ziman (1984), a validação dos resultados 

das pesquisas e o reconhecimento das contribuições feitas pelos cientistas são 

necessariamente processos sociais. Iniciam-se nos canais de comunicação, com a 

aceitação dos resultados para a publicação, e se estendem no tempo e no espaço 

envolvendo o uso que a comunidade faz desses resultados e a forma como 

recompensa os cientistas pelas contribuições reconhecidas. 

Embora varie conforme a área, o periódico costuma ser o “veículo de 

comunicação prestigiado e reconhecido como um canal formal utilizado no processo 

de comunicação científica e os artigos, neles inseridos, como a forma definitiva de 

publicação dos resultados de pesquisa” (MEADOWS, 1999). 

Assim sendo, percebe-se que a comunicação científica é um recurso 

importante ao desenvolvimento científico. É por meio dela que as interações e a 

troca de informações ocorrem dentro da comunidade científica. Nesse ambiente, não 

basta que idéias e descobertas sejam publicadas, elas devem ser avaliadas pela 

comunidade científica e incorporadas como parte do conhecimento coletivo.  

 

 

3.1.1 Os Primórdios da Comunicação Científica 
 

Em seu livro intitulado A Comunicação Científica, Meadows (1999) nos relata 

que, em seus primórdios, a comunicação científica valia-se da fala e da escrita para 

disseminação do conhecimento, através das discussões acadêmicas e simpósios, 

modelo muito usado pelos gregos para debater questões filosóficas. Até meados do 

século XVII, a comunicação científica se restringia à troca de cartas entre os 

pesquisadores e publicações esporádicas de panfletos e livros, e não havia um 

centro que se responsabilizasse pela disseminação dessas publicações. Como 

consequência, muitos trabalhos deixavam de ser conhecidos por outros cientistas. 

Os primeiros periódicos científicos surgiram ainda no século XVII, quando os 

cientistas perceberam que os meios de comunicação – cartas e atas – até então 

utilizados para divulgar os resultados de suas pesquisas, já não se mostravam 

adequados à disseminação das novas descobertas científicas, sendo necessário um 
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novo mecanismo de sistematização, ampliação e divulgação da comunicação entre 

os cientistas (MEADOWS, 1999). 

A utilização das cartas no processo de comunicação científica, que estava 

restrito ao nível privado e pessoal, explica o porquê de até hoje algumas revistas 

possuem a palavra letters em seu título, designação referente justamente ao período 

que antecedeu o surgimento dos periódicos científicos. Neste sentido, Stumpf (1996) 

nos relata que: 

O surgimento das revistas não significou que [...] as cartas e as atas, 
deixassem de existir. Houve, isto sim, uma definição de papel entre os 
diversos canais de divulgação da ciência: a correspondência tomou apenas 
um caráter de comunicação pessoal entre os cientistas, e as atas, também 
conhecidas como memórias ou anais, passaram a se constituir em um 
documento de registro dos trabalhos apresentados em reuniões científicas e 
profissionais.  

 

Ziman (1979, p. 118) considera que o surgimento do periódico científico foi 

um marco importantíssimo na comunicação científica pois, por seu caráter de 

publicação regular, a revista científica proporcionava uma divulgação rápida e 

garantida dos resultados de um número maior de pesquisas, estimulando assim a 

geração de novos trabalhos e, consequentemente, o surgimento de avanços 

científicos. 

Os dois primeiros periódicos científicos surgiram, simultaneamente na França 

e na Inglaterra, em 1665: o primeiro, Journal des Sçavants, teve seu primeiro 

número publicado em 05 de janeiro de 1665. De acordo com Burke (2003, p. 152-

153), esse periódico tinha como objetivo catalogar e reunir os livros mais 

importantes publicados na Europa, publicar obituários de estudiosos importantes e 

de personalidades eminentes, publicar relatórios científicos e técnicos, registrar as 

principais discussões jurídicas e publicar notícias do que acontecia na “República 

das Letras”. 

O segundo periódico, Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London, lançado em março de 1665 na Inglaterra, apresentava um caráter mais 

científico, com artigos detalhados sobre novas idéias e pesquisas, além das cartas 

trocadas entre membros da comunidade e correspondentes nacionais e do exterior. 

Vale destacar que, desde essa época, ficaram definidas as principais características 

das revistas científicas: a periodicidade, os papéis do editor e do conselho editorial e 

o processo de seleção de trabalhos. Essas características instituíram que os textos 
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submetidos à publicação deveriam ser aprovados pelo conselho, sendo revistos 

antes por alguns dos membros do conselho editorial. 

Conforme visto, os primeiros periódicos científicos surgiram no século XVII na 

França e na Inglaterra, respectivamente. Portanto, o meio de divulgação dos 

resultados das pesquisas, de comunicação do conhecimento científico permanece 

quase que imutável por quatro séculos no seio da comunidade científica, não 

havendo alterações significativas em sua forma de publicação desde sua 

concepção, característica esta que confere ao periódico científico o status de 

principal canal de comunicação formal da ciência, conforme observamos a seguir: 

As primeiras duas revistas surgiram no ano de 1665, com dois meses de 
diferença de início de publicação entre uma e outra. O periódico francês 
Journal des Sçavants começou a ser publicado em Paris, semanalmente, a 
partir de 6 de janeiro daquele ano [...] O Philosophical Transactions da 
Royal Society of London, começou a ser publicado em 6 de março de 1665 
e é considerado o protótipo das revistas científicas (STUMPF, 1996). 

 

Segundo Stumpf (1996), ambos os periódicos foram de grande importância. O 

primeiro, o Journal des Sçavants, serviu de base para o desenvolvimento dos 

periódicos de divulgação; o segundo, o Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London, serviu como modelo para o surgimento dos periódicos científicos. 

No século XVIII, segundo Meadows (1999), as publicações científicas 

proliferaram por toda a Europa. Foi nessa época, de crescimento acelerado do 

número de sociedades científicas e de associações profissionais e, portanto, de 

certa expansão na comunicação entre pesquisadores, que apareceram os primeiros 

veículos de comunicação especializados em determinadas áreas de conhecimento. 

A criação dos periódicos foi sem dúvida um marco na história da ciência pois, 

com a introdução das revistas aliada à invenção da imprensa, um número muito 

maior de cientistas puderam acompanhar e ter acesso ao que estava sendo 

desenvolvido em termos de pesquisa por seus pares, o que provocou uma evolução 

muito mais rápida e dinâmica da própria ciência, acelerando, portanto, sua 

comunicação e amadurecimento. 

A comunidade científica concedeu às revistas indexadas e arbitradas (com 
peer review) o status de canais preferenciais para a certificação do 
conhecimento científico e para a comunicação autorizada da ciência e deu-
lhe, ainda, a atribuição de confirmar a autoria da descoberta científica 
(MUELLER, 2006). 
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Segundo Meadows (1999), o século XIX foi marcado pelo sensível aumento 

da produção de conhecimentos científicos. Essa situação foi decorrente de inúmeros 

fatores, tais como: a industrialização, a divisão do trabalho, o aparecimento dos 

cursos de formação em pós-graduação (profissionalização da pesquisa) e o 

crescimento do número de pesquisadores e de pesquisas.  

           

 

3.1.2 A Crise dos Periódicos Científicos 
 

Conforme visto, o desenvolvimento da ciência depende do processo gradual 

e, algumas vezes, lento de divulgação das pesquisas em andamento e/ou 

finalizadas, ocorrendo uma verdadeira sinergia entre os pesquisadores em prol 

deste desenvolvimento, que é constante.  

Desde o seu surgimento, os periódicos científicos passaram a desempenhar 

um importante papel no processo de comunicação da ciência. No século XXI, dentre 

os vários tipos de publicações, o periódico científico é um dos canais mais usados 

pela comunidade científica, pois, por meio dele, o pesquisador expõe idéias, garante 

a propriedade científica e se submete à avaliação dos pares. 

Neste processo de evolução, o periódico científico assumiu o papel 

fundamental de divulgar os resultados de pesquisas à comunidade científica, 

comunicando a esta informações a serem utilizadas da maneira que achar mais 

oportuno e conveniente: ampliando-a, gerando críticas, ou mesmo refutando-a. 

Porém, com o passar dos anos, especialmente no século XX, os periódicos 

científicos viram sua função básica concorrendo com interesses comerciais, 

mitigando de certa forma sua finalidade. 

Meadows (1999) nos relata que, entre as décadas de 1940 e 1950, período 

do pós-guerra – Segunda Guerra Mundial – ocorreu uma verdadeira explosão 

informacional, uma corrida pelo conhecimento, ocasionando no surgimento da 

indústria de informação, decorrente de altos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. Muitos documentos começaram a ser publicados em escala 

ascendente, e os periódicos científicos não ficaram ausentes desse verdadeiro 

fenômeno, surgindo novos títulos a cada dia em todo mundo. As bibliotecas, então, 

se depararam com a necessidade de assinar um número cada vez maior de títulos 
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de periódicos, no intuito de tentar suprir, da melhor maneira possível, as 

necessidades informacionais de seus usuários, necessidades estas que também 

tornaram-se diversificadas e complexas na mesma medida e extensão da explosão 

do conhecimento (MEADOWS, 1999; MUELLER, 2006). 

Percebendo a importância que os periódicos científicos possuíam no fluxo da 

informação científica, Eugene Garfield, um pesquisador norte-americano, decidiu 

criar um base de referência baseada no fator de impacto (FI) de determinados 

periódicos científicos. Eugene batizou o nome desta base de Science Citation Index 

(SCI), conforme descrito a seguir: 

Nos anos 60, outro ator interveio no cenário da publicação científica: o 
Institute for Scientific Information [ISI], criado pelo americano Eugene 
Garfield, que teve a idéia de analisar as citações bibliográficas presentes 
nos artigos de revistas convenientemente escolhidas e de definir uma base 
de referência: o Science Citation Index [SCI], referência mundial que define 
as métricas para classificação das revistas segundo o seu fator de impacto 
(KURAMOTO, 2008b). 

 

O fator de impacto de um periódico é calculado utilizando técnicas 

bibliométricas, fazendo a análise a posteriori das citações dos artigos publicados 

naquela revista em determinado período5, ou seja, as revistas que obtiverem um 

maior número de citações dos artigos por ela publicados possuem, portanto, um 

maior fator de impacto. 

Com a constante divulgação do fator de impacto dos periódicos no SCI, as 

bibliotecas começaram a selecionar suas assinaturas anuais de periódicos baseadas 

neste instrumento, optando, obviamente, por aquelas revistas que possuíssem os 

maiores índices de impacto na comunidade científica. De acordo com o exposto, é 

importante notar que: 

Foi no início da década de 60 que, na prática, o FI foi utilizado como 
instrumento de avaliação de qualidade das publicações. Garfield e Irving H. 
Sher (1963) criaram naquele período o Journal Impact Factor,com o objetivo 
de desenvolver um método de seleção dos periódicos a serem indexados 
no então recém-publicado Science Citation Index (SCI) (STREHL, 2005). 

 

Com a criação desta importante base de referência, deu-se início a um 

processo de categorização dos periódicos científicos, sobretudo os norte-

americanos e europeus. Primeiramente, haviam os periódicos que eram indexados 

                                                
5 Destaca-se que tal processo não foi analisado de forma profunda por não se tratar do objetivo 

central desta pesquisa. 
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por esta base e os que não eram. Os periódicos que nem sequer eram indexados 

automaticamente eram considerados como uma espécie de segunda opção pelas 

bibliotecas na hora de tomar a decisão de assinar um periódico de determinada área 

do conhecimento. Segundo, dentre os periódicos indexados, havia aqueles 

periódicos que possuíam melhor posição no “ranking” das revistas segundo o fator 

de impacto, ou seja, as revistas que possuíssem os melhores índices de penetração, 

portanto, maior fator de impacto, naturalmente possuíam uma preferência por parte 

dos bibliotecários responsáveis pela seleção no ato de optar por uma assinatura de 

periódico. 

E neste momento entra em cena um ator fundamental no processo de 

comunicação científica que, através de suas atitudes, provocou alterações drásticas 

nesse fluxo de comunicação da informação unilateral (pesquisador ⇒ periódico ⇒ 

pesquisador) tão rígido na Ciência: o editor comercial (Publisher). Percebendo que 

houve uma verdadeira corrida por parte das bibliotecas pelas assinaturas dos 

periódicos de melhor posicionamento segundo seu fator de impacto, os editores 

comerciais aumentaram exacerbada e gradativamente o valor das assinaturas, 

principalmente das revistas com melhores colocações no FI (STREHL, 2005). 

Com o passar dos anos, as bibliotecas viram-se obrigadas a alocar cada vez 

mais recursos destinados à renovação das assinaturas dos periódicos, afetando até 

mesmo o processo de aquisição de publicações monográficas, serviços prestados 

aos usuários, manutenção física, remuneração de pessoal, entre outros fatores. A 

fim de dimensionar o problema: 

Segundo o Ulrichsweb6 <http://ulrichsweb.com/ulrichsweb/analysis/>, existe 
cerca de 24.000 revistas científicas revisadas pelos pares no Mundo, 
cobrindo todas as disciplinas e línguas, publicando por volta de 2.5 milhões 
de artigos por ano7. Mas como os preços das revistas continuam elevando-
se e os orçamentos das bibliotecas são limitados, cada universidade pode 
adquirir somente uma pequena porção daquele total. Isto significa que seus 
usuários têm acesso somente a uma fração daqueles artigos, embora na 
era do acesso em linha nós possamos almejar outra saída (HARNAD et al., 
2004). 

 

                                                
6    O Ulrichsweb é um diretório mundial de periódicos. 
7

    Segundo dados obtidos através do Blog do Kuramoto (http://kuramoto.wordpress.com/), estes 
indicadores estão desatualizados. Sendo assim, onde lê-se 24 mil revistas com revisão de pares, 
entende-se que atualmente este número aumentou para 25 mil. Curiosamente, segundo o mesmo 
blog, apesar do aumento dos periódicos, o número de artigos continua o mesmo, estando na casa 
dos 2,5 milhões de artigos publicados por ano. 
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Com o surgimento do editor comercial, em inglês Publisher, o controle da 

disseminação da produção científica passou das mãos dos pesquisadores - por meio 

das associações científicas - para os editores comerciais. Com isso, o editor passou 

a centralizar a responsabilidade pela divulgação do principal elemento da 

comunicação científica, tendo total controle dos direitos de reprodução e acesso às 

informações científicas, caracterizado pela cobrança das assinaturas de periódicos. 

Ressalta-se que a maioria das pesquisas científicas são financiadas pelo 

Estado através de suas agências de fomento à pesquisa (como, por exemplo no 

caso brasileiro, CAPES e CNPq), sobretudo em países em desenvolvimento como o 

Brasil. Os autores dos trabalhos (cientistas e pesquisadores) também, em sua 

maioria, são funcionários do Estado (professores universitários e pesquisadores 

vinculados a institutos de pesquisa mantidos pelo Estado), portanto remunerados 

por este. Os orçamentos das bibliotecas, responsáveis pelas assinaturas dos 

periódicos, mais uma vez, são em sua maioria oriundos de cofres públicos.  

Os pares, responsáveis pela avaliação prévia (avaliação pelos pares), em 

nome do progresso da ciência, além de nada receberem (não são remunerados 

pelas revistas) para executarem tal tarefa, também são, em sua maioria, composta 

pelos mesmos pesquisadores servidores do Estado; ou seja, o Poder Público está 

presente em toda a cadeia de produção / geração do conhecimento científico, 

fomentando-o. Trata-se de uma situação paradoxal, pois o Estado patrocina todas 

as etapas do processo de comunicação da ciência, e os editores comerciais, em 

nome da proteção dos direitos de reprodução, são os únicos favorecidos. Mediante o 

exposto, podemos observar que: 

Uma série de estudos recentes tem mostrado que, embora a maioria das 
editoras de periódicos científicos seja privada, elas recebem subsídios 
públicos em pelo menos três pontos da cadeia produtiva: na elaboração do 
conteúdo dos artigos (com o financiamento da pesquisa científica pelas 
universidades); no processo de revisão por pares (que não é remunerado 
pelas editoras, ficando também a cargo das universidades); e, por fim, na 
própria aquisição dos periódicos pelas bibliotecas universitárias (HOUSE 
OF COMMONS, 2004). 

 

Conforme visto, o sistema tradicional de comunicação dos resultados 

científicos passou a se mover em torno das grandes editoras comerciais, que 

passaram a dominar o mercado de publicações científicas. Os pesquisadores 

entregam os resultados do seu trabalho – produzido com verbas das instituições 

onde trabalham, ou com bolsas e financiamentos externos – às editoras, que depois 
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vendem assinaturas dessas publicações, muitas vezes a preços injustificáveis, às 

bibliotecas dessas instituições. Assim, os investigadores doam gratuitamente os 

seus artigos às revistas que, muitas vezes, sua instituição não tem disponibilidade 

financeira para assinar. 

 Apesar dos preços abusivos das assinaturas de periódicos na década de 

1970, preços este às vezes acima da inflação, as bibliotecas conseguiram, por 

algum tempo, manter suas assinaturas. Mas os editores comerciais continuavam a 

aumentar mais e mais a cada ano o valor da renovação das assinaturas.  

Nas décadas seguintes, os preços das assinaturas dos periódicos científicos 

aumentaram rapidamente e acima da taxa de inflação. De acordo com Pantich e 

Michalak (2005), aliado à proliferação do número de periódicos científicos, e aos 

sucessivos aumentos dos preços das assinaturas dos periódicos, esse modelo 

favoreceu o surgimento de um fenômeno que ficou conhecido como serials crisis, a 

crise dos periódicos. Conforme visto, esta crise consistiu no aumento do preço das 

assinaturas dos periódicos científicos, o que levou grandes bibliotecas universitárias 

a cancelar boa parte de suas assinaturas de periódicos científicos. 

Sobre a fragilidade e a insustentabilidade da situação exposta, que resultou  

assim, na década de 1980, a crise dos periódicos, Mueller (2006) relata: 

A aparente estabilidade de que gozava o sistema de comunicação científica 
mundial foi abalada quando estourou a chamada crise dos periódicos, em 
meados da década de 1980, que já vinha se anunciando desde a década de 
70. O gatilho da crise foi a impossibilidade de as bibliotecas universitárias e 
de pesquisa americanas continuarem a manter suas coleções de periódicos 
e a corresponder a uma crescente demanda de seus usuários, 
impossibilidade decorrente da falta de financiamento para a conta 
apresentada pelas editoras, cada ano mais alta, mais alta mesmo que a 
inflação e outros índices que medem a economia. Isso já vinha acontecendo 
nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, cujas bibliotecas já não 
conseguiam manter suas coleções atualizadas, mas a crise só detonou 
quando atingiu as universidades norte-americanas. 

 

Segundo o relatório estatístico da Association of Research Libraries (ARL), o 

valor de assinatura dos periódicos aumentou nos Estados Unidos mais de 200%, 

entre 1986 e 2002, período em que a inflação foi de apenas 68%. Esses aumentos 

ocorreram, conforme Pantich e Michalak (2005), no quadro de uma concentração 

sem precedentes da propriedade dos periódicos científicos no mercado 

internacional. 
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Diante deste cenário, as bibliotecas buscaram outros meios para tentarem 

continuar suprindo as necessidades informacionais de seus usuários, como por 

exemplo: programas de comutação bibliográfica, geração de listas de duplicatas, 

criação de redes de bibliotecas, entre outros. Porém, no início da década de 1990, 

uma nova ferramenta surgiu para alterar todos os paradigmas concebidos até então 

para divulgação e comunicação do conhecimento científico: o advento da World 

Wide Web, conforme descrito a seguir: 

Pelo menos dois outros fatores foram relevantes para a emergência do 
movimento pelo acesso aberto à literatura científica: a ‘crise dos periódicos’ 
que tomou as bibliotecas universitárias a partir do final dos anos 1980 e o 
advento da World Wide Web (ORTELLADO, 2008).  

 

Pouco tempo após a criação da rede mundial de computadores, começaram a 

ser publicados e disponibilizados, via WEB, os primeiros periódicos científicos 

eletrônicos (ou digitais), conforme observado a seguir: 

A confluência dos preços crescentes dos editores, os orçamentos restritivos 
das bibliotecas e as novas tecnologias eletrônicas de comunicação estão 
criando o ambiente certo para uma transformação marcante em como se 
compartilham novas informações dentro da comunidade desses cientistas 
(PROSSER, 2003 apud COSTA, 2006). 

 

Conforme visto, o modelo de negócios em vigor para o periódico científico há 

muito deixou de corresponder aos ideais de disseminação da pesquisa. Isso, em 

função dos preços das assinaturas cobrados por editores comerciais e resultantes 

das práticas inerentes ao processo de comunicação da pesquisa, estabelecidas ao 

longo das décadas 1970-1990. 

O resultado de tais práticas é a pouca visibilidade das pesquisas, levando-se 

em conta as necessidades tanto de acesso quanto de disseminação, particularmente 

por parte da comunidade dos países considerados em desenvolvimento. Fica, 

portanto, inteiramente prejudicada a comunicação científica, dado que, tanto o tornar 

disponível quanto o acessar o conhecimento produzido não correspondem às 

expectativas da comunidade científica, especialmente dos autores, mitigando uso do 

conhecimento que produzem. 

 Mas este quadro começa a mudar quando, na década de 1990, os avanços 

em tecnologias da comunicação e armazenamento de informações começam a 

serem aplicados à comunicação científica, conforme descrito a seguir. 
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3.1.3 Os Avanços Tecnológicos aplicados à Comunicação Científica 
 

Conforme visto nas seções anteriores, o fluxo da comunicação científica inclui 

a publicação formal de resultados de pesquisa, a recuperação de informação, o 

acesso à literatura publicada, assim como a comunicação informal para intercâmbio 

entre pesquisadores. O processo de comunicação científica é como um fluxo 

contínuo, pois resultados publicados e assimilados dão origem a novos 

conhecimentos, pesquisas e publicações. 

Porém, conforme relata Meadows (1999), 
o conhecimento científico necessita, além do sistema de comunicação, de 
mecanismos que garantam a efetivação desses processos. Em outras 
palavras, é necessário que sejam desenvolvidos e aplicados mecanismos 
que sejam capazes de auxiliar a Gestão do Conhecimento Científico. Toda 
e qualquer iniciativa nesse sentido, portanto, não pode prescindir da 
comunicação científica, visto que, a comunicação reside no coração da 
ciência, sendo tão vital quanto a própria pesquisa.   

 

No intuito de dinamizar o acesso ao crescente número de informações 

produzidas, decorrente da explosão informacional surgida após a Segunda Guerra 

Mundial, Meadows (1999, p. 20) relata que “a comunidade científica [necessitou 

desenvolver] ao longo dos anos seu próprio mecanismo de defesa contra as 

informações em excesso”. Para tal, os computadores passaram a oferecer duas 

vantagens para a comunicação científica: (i) o armazenamento de uma enorme 

quantidade de informações; (ii) assim como mecanismos para ordenação e 

recuperação destas informações. 

A partir da explosão informacional, começaram a surgir tecnologias de 

comunicação e inovação, cujo objetivo seria acelerar e facilitar a comunicação entre 

os cientistas, assim como entre estes e a sociedade em geral, através dos 

computadores, os meios de comunicação eletrônicos, os bancos de armazenamento 

de dados, dentre outros.  

Porém, foi com o surgimento da Web, no início da década de 1990, que a 

comunicação entre os cientistas sofreu profundas e irreversíveis transformações, 

como a criação dos periódicos eletrônicos, das redes de comunicação de dados em 

tempo real, catálogos on-line, dentre tantas outras ferramentas.  

Com o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e informação, 

sobretudo a internet, as relações sociais foram alteradas e o fluxo da comunicação 

científica vem sendo reestruturado. Segundo Castells (2000), a internet e a web 
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tiveram grande influência nas transformações sociais, gerando uma sociedade na 

qual a informação pode ser produzida e armazenada em diferentes espaços e 

acessada por usuários distantes geograficamente, facilitando o desenvolvimento de 

pesquisas e a preparação de trabalhos em redes de colaboração. 

O surgimento da internet alterou não apenas a dinâmica do fluxo da 

comunicação científica, mas também o modo de fazer ciência, já que ocorre uma 

integração da comunidade científica que, com outros setores da sociedade, atua em 

redes transdisciplinares e heterogêneas de colaboração entre instituições de 

natureza variada. O processo de produção do conhecimento científico passou a ser 

não-linear, com participação de todos os interessados, desde o momento da 

concepção das pesquisas até à aplicação de seus resultados, trazendo 

consequências tanto para as etapas de produção do conhecimento científico, como 

para as de validação. Esta última, antes restrita à comunidade científica, passa 

também a ser realizada pela comunidade em geral, que pode verificar a 

confiabilidade dos resultados e as implicações sociais dos avanços de pesquisas. 

Para Castro (2006), a linearidade e a sequencialidade, inerentes ao modelo 

tradicional, foram substituídas por um fluxo de comunicação ágil, rápido, dinâmico e, 

por vezes, interativo, desenvolvido no espaço virtual criado pela internet. Esse fluxo 

permite a convergência entre autores, revisores e editores (produtores da 

informação), bibliotecas e centros de informação (intermediários) e usuários (leitores 

e pesquisadores) e estimula o compartilhamento de idéias e experiências. A 

comunicação se dá por meio de mensagens e arquivos digitais transferidos 

automaticamente de uma etapa a outra e que podem estar visíveis e acessíveis a 

vários desses atores simultaneamente, independentemente de distâncias físicas. 

Mueller (2000) relata que  
com o desenvolvimento da tecnologia de comunicação, especialmente 
computadores e redes eletrônicas, as formas de comunicação disponíveis à 
comunidade científica vêm se modificando, ampliando e diversificando, 
tornando-se cada vez mais eficientes, rápidas e abrangentes, vencendo 
barreiras geográficas, hierárquicas e financeiras. 

 

O impacto das novas tecnologias de informação na comunicação científica 

tem sido marcante. Nos dias atuais, o uso de recursos eletrônicos prevalece na 

comunicação entre pesquisadores e tem modificado o processo de comunicação 

científica com o estabelecimento da comunicação científica eletrônica, definida por 
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Targino (2000, p. 21) como a “transmissão de informações científicas através de 

meios eletrônicos”.  

Segundo Marcondes e Gomes (2000), com o advento da Internet e o 

crescimento de seu uso para produção de publicações eletrônicas a partir da década 

de 1990, o acesso ao documento eletrônico tornou-se usual. Porém, os impactos da 

Internet no âmbito da informação vão muito além dos aqui descritos, destacando-se: 

a multiplicidade de recursos informacionais disponíveis na rede em contraste com os 

disponíveis no acervo das bibliotecas; a facilidade e acesso imediato as 

informações; a velocidade da comunicação científica propiciada pela publicação 

direta na rede, descentralizando as tradicionais revisões feitas pelo corpo de 

referees, antes concentrada nos corpos editoriais dos periódicos científicos; a 

concorrência da indústria editorial pelas publicações editadas diretamente na rede 

versus o periódico científico editado em papel, pois o primeiro possui um custo 

menos elevado e maior campo de distribuição; e o crescente número de documentos 

que nascem diretamente em meio digital.     

O Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT) reforça 

esses avanços ao identificar que 
com o surgimento de novas tecnologias da informação e da comunicação, 
diversos paradigmas no âmbito da comunicação científica foram revistos. A 
facilidade de acesso e disseminação da informação científica passa a 
acontecer em meio digital através da rede mundial de computadores, 
popularmente conhecida como Internet, iniciando o aparecimento de novas 
alternativas para a comunicação científica (INSTITUTO..., 2005).  
 

As novas tecnologias da informação e da comunicação, neste novo contexto 

caracterizada pela Internet, trouxeram um avanço, bem como um fortalecimento 

para as comunidades científicas e suas produções intelectuais, possibilitando um 

maior fluxo informacional e o contínuo desenvolvimento de suas pesquisas 

(VIDOTTI; OLIVEIRA; SOUZA, 2004).  

Destaca-se, também, que o fluxo da comunicação científica foi favorecido 

pela possibilidade de criação de espaços de comunicação entre os cientistas, por 

meio de fóruns de discussão e de comunidades virtuais, utilizados desde o início das 

pesquisas até a redação dos trabalhos. Muitos editores abriram, nos sites das 

revistas, espaços para discussão dos artigos pela comunidade científica. Os 

comentários agregados ao final de cada artigo contribuem para o desenvolvimento 

da ciência e podem constituir em uma nova modalidade de validação de resultados. 
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Mueller (1994) destaca o reconhecimento e pareceres de outros cientistas como as 

maiores motivações dos autores ao publicar trabalhos científicos. 

Assim, a evolução do fluxo da comunicação científica na era eletrônica vai 

além da publicação eletrônica de documentos. Inclui a adoção de transformações 

nos padrões de comportamento da comunidade científica e sua relação com a 

sociedade. Além da dimensão inovadora que a internet aporta como tecnologia de 

meio de publicação, surge a dimensão de caráter político que preconiza o 

conhecimento científico como bem público, indispensável para o desenvolvimento 

social e econômico. 

Conforme ressalta Costa (1996, p. 231) “[...] as novas tecnologias de 

informação estão modificando o modo como os cientistas disseminam informação a 

respeito de seus trabalhos, tanto na comunidade científica quanto para o público em 

geral”. Neste sentido, podemos dizer que a produção científica encontra-se em 

constante evolução, assim como suas múltiplas formas de divulgação. Tal evolução 

é de suma importância, visto que a informação científica é a base do 

desenvolvimento científico e tecnológico mundial, sendo este um processo contínuo 

em que a informação científica contribui para o desenvolvimento científico que, por 

sua vez, gera novos conteúdos reiniciando todo o processo. 

 

 

3.2 A INICIATIVA DE ARQUIVOS ABERTOS (OPEN ARCHIVES INITIATIVE) E O 

MOVIMENTO DE ACESSO LIVRE A INFORMAÇÃO (OPEN ACCESS) 
 

Conforme visto, Steven Harnad (2006) relata que atualmente existe cerca de 

[25 mil] revistas científicas, avaliadas por pares, cobrindo todas as áreas do 

conhecimento, em vários idiomas, e publicando, anualmente, cerca de 2,5 milhões 

de artigos. Porém, a maioria das universidades e instituições de pesquisas do 

mundo dispõe de recursos financeiros apenas para assinar uma mínima fração 

desses títulos, o que torna essa gama informacional disponível apenas a uma 

parcela reduzida de prováveis usuários, ou seja, as pesquisas publicadas estão 

obtendo somente uma fração quase insignificante de seu potencial de uso e 

impacto. 
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Diante de tal panorama, surge, entre os cientistas do mundo inteiro, a 

preocupação com o aumento da visibilidade e do acesso aos resultados de seus 

trabalhos, visando ampliar o impacto e a produtividade e, por conseguinte, 

maximizar o progresso da ciência e tecnologia. 

Neste sentido, surgem dois grandes movimentos internacionais: a Iniciativa 

dos Arquivos Abertos8 (Open Archives Initiative – OAI) e o Movimento de Acesso 

Livre à Informação9 (Open Access Movement – OA). No cerne destes movimentos, 

encontram-se (i) as facilidades na produção de informações científicas, favorecida 

pelo advento das novas tecnologias de informação e comunicação, como a internet; 

e (ii) a necessidade de ampliação da visibilidade e da disseminação da informação 

científica, afetada pela já mencionada “crise dos periódicos científicos”. 

É importante destacar aqui que a discussão em torno destes movimentos 

suscita o esclarecimento acerca de alguns conceitos, a saber: filosofia aberta, 

software aberto, arquivo aberto e acesso aberto. 

Segundo Costa (2006, p. 40), a filosofia aberta é o movimento “[...] em direção 

ao uso de ferramentas, estratégias e metodologias que denotam um novo modelo de 

representar um igualmente novo processo de comunicação científica [...]”, cujo 

objetivo é o acesso amplo e rápido ao conhecimento científico. 

No intuito de cumprir tal objetivo, a filosofia aberta baseia-se nos conceitos de  
[...] [i] software aberto (ou livre), para o desenvolvimento de aplicações em 
computador; [ii] arquivos abertos, para a interoperabilidade em nível global; 
e [iii] acesso aberto – questão mais polêmica – para a disseminação ampla 
e irrestrita de resultados da pesquisa científica (COSTA, 2006, p. 40).  

  

Costa (2009, p. 41) ainda diferencia conceitualmente os termos arquivo aberto 

e acesso aberto, a saber: (i) arquivos abertos referem-se à “[...] interoperabilidade 

das máquinas onde estão disponíveis os repositórios de dados [...]”, enquanto (ii) 

acesso aberto trata da “[...] acessibilidade ampla e irrestrita a conteúdos disponíveis 

em formato digital”. 

Resumidamente, a Iniciativa de Arquivos Abertos (Open Archives Initiative – 

OAI) tem como objetivo contribuir, de modo concreto, para a transformação da 

comunicação científica. A proposta do veículo de transformação é a definição de 

técnicas e suportes organizacionais para uma publicação científica aberta, nos quais 

camadas comerciais e livres possam ser estabelecidas (SOMPEL; LAGOZE, 2000, 
                                                
8   Para saber mais, acesse http://www.openarchives.org/ 
9   Para saber mais, acesse http://www.eprints.org/ 
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p.1). Já o Movimento de Acesso Livre à Informação (Open Access), possui como 

objetivo promover o acesso livre e irrestrito à literatura científica, quebrando as 

barreiras encontradas pela comunidade científica mundial no que diz respeito ao 

acesso a informações científicas e favorecendo o aumento do impacto do trabalho 

dos pesquisadores (CAFÉ et al, 2003).  
O primeiro evento que inicia esta nova abordagem da comunicação científica 

foi The Santa Fé Convention of the Open Archives Initiative, em 1999. 

Posteriormente, as declarações de Budapeste, Bethesda e Berlim (também 

conhecidas por 3 B's) tiveram suas discussões mais voltadas para o movimento de 

Acesso Livre (Open Access); além de manifestações de organizações não-

governamentais e internacionais em defesa do acesso livre.  

A origem destas iniciativas é marcada pelo ano de 1991, quando o físico Paul 

Ginsparg, através do Los Alamos National Laboratory (LANL), mantido atualmente 

pela Cornell University, desenvolveu um Repositório Temático composto inicialmente 

por textos não revisados (pre-prints) nas áreas de Física, Matemática, Ciências não 

lineares e Ciência da Computação, denominado atualmente de ArXiv10 (GISPARG, 

2000; SARMENTO E SOUZA et al, 2003; VIDOTTI, OLIVEIRA, SOUZA, 2004).  

Paralelamente ao Open Archives Initiative, surgia outra iniciativa, a Self 

Archiving Initiative, onde seu responsável, Stevan Harnad, propunha sobrepor as 

barreiras comerciais das grandes editoras universitárias. A base desta iniciativa está 

em divulgar os textos pre-prints – ou seja, aqueles preliminares à publicação – para 

que o desenvolvimento da pesquisa, o processo de avaliação e a posterior 

publicação sejam visíveis e interativos. O mecanismo proposto por Stevan Harnad 

redireciona o caminho da atividade científica das universidades e centros de 

pesquisa para a Internet (HARNAD, 1994, p. 1).  

Conforme visto, os aspectos comerciais encontrados no meio eletrônico, 

como a cobrança de acesso e a obrigatoriedade de assinaturas provocaram nos 

cientistas uma reação de inquietação e busca de novas alternativas de expressão e, 

consequentemente, publicação de suas idéias em prol do ciclo do conhecimento 

científico. Um dos responsáveis por este pensamento foi Stevan Harnad, lançando 

no ano de 1995, um debate em uma lista de discussão, no qual o Paul Ginsparg teve 

participação ativa.  

                                                
10   Para saber mais, acesse http://arxiv.org/ 
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Em 1999, no evento The Santa Fé Convention of the Open Archives Initiative, 

organizado por Paul Ginsparg, Rick Luce e Herbert Van Sompel, a iniciativa OAI 

teve seu marco consolidado. Esta convenção se dedicou a buscar soluções técnicas 

e operacionais que pudessem ser usadas como recomendações para os arquivos 

abertos, tanto os existentes quanto os futuros. Conforme relata Ortiz (2002), com a 

finalidade de promover mecanismos técnicos e estruturas organizadas que 

assegurassem a interoperação dos repositórios, foi instituída, dentre outras coisas, a 

definição de metadados, especificações de protocolos e padronizações de 

linguagem. A partir desta convenção, diversos pacotes de softwares open source 

foram pensados e desenvolvidos, tais como: Open Journal Systems (OJS), E-prints, 

D-Space, Fedora, dentre outros. 

No ano seguinte ao referido evento, Open Archives Initiative se instituiu como 

organização, tendo como meta principal contribuir para a transformação da 

comunicação científica. A linha de ação proposta para essa mudança foi a definição 

de aspectos técnicos e de suporte organizacional para uma estrutura de publicação 

científica aberta, na qual ambas, a camada comercial e livre, pudessem se 

estabelecer. 

A Iniciativa de Arquivos Abertos (Open Archives Initiative – OAI) proporcionou 

o surgimento de repositórios de e-prints, que tem por característica a maior 

discussão entre os pares, ocasionando a geração de versões de um mesmo 

documento e a referência de tipos de documentos como os pre-prints, que se 

constituem, basicamente, de produções intelectuais antecedentes a publicação 

(VIDOTTI; OLIVEIRA; SOUZA, 2004).  

Diferentemente do processo tradicional de publicação, a proposta dos 

arquivos abertos permite enriquecer o texto, com imagens e links para outros 

documentos.  
Conforme relatado por Sompel e Lagoze (2000, p. 1),  

o objetivo da OAI (Iniciativa dos Arquivos Abertos) é contribuir de modo 
concreto, para a transformação da comunicação científica. A proposta do 
veículo de transformação é a definição de técnicas e suportes 
organizacionais para uma publicação científica aberta, nos quais camadas 
comerciais e livres possam ser estabelecidas.  

 

Paralelamente ao movimento da Iniciativa de Arquivos Abertos, outro 

movimento emerge deste cenário somando as iniciativas para maior divulgação e 

disseminação das informações científicas. Este movimento foi denominado 
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Movimento de Acesso Livre a Informação (Open Access – OA), que tem por 

característica a disponibilização livre na Internet de literatura de caráter acadêmico 

ou científico, permitindo a qualquer usuário ler, descarregar, copiar, distribuir, 

imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral dos documentos (RODRIGUES et 

al, 2004). 

Conforme visto, a comunidade científica se mobilizou e continua se 

mobilizando no sentido de organizar numerosas manifestações, reuniões e 

iniciativas, que já resultaram em três declarações, consideradas centrais e de maior 

influência sobre o movimento do acesso livre a informação, as Declarações de 

Budapeste, de Bethesda e de Berlim, a saber: 

Ø Declaração de Budapeste – Realizada em 2001 pelo Open Society 

Institute em Budapeste, Hungria, o encontro teve como propósito principal 

discutir questões que visassem disponibilizar livremente artigos científicos 

de todas as áreas acadêmicas através da internet. Este encontro teve 

como resultado um dos documentos mais importantes do movimento de 

acesso aberto, o Budapest Open Access Initiative – BOAI, tendo esta 

declaração formalizada em 14 de fevereiro de 2002 (BOAI, 2002); 

Ø Declaração de Bethesda – Esta declaração foi estabelecida em um 

encontro realizado em 11 de abril de 2003, na sede do Howard Hughes 

Medical Institute, localizado em Maryland, Estados Unidos. O objetivo foi 

discutir, na comunidade científica da área biomédica, os procedimentos 

necessários para se oferecer acesso aberto à literatura científica primária. 

Com o intuito de atingir o quanto antes o acesso aberto a literatura 

científica primária, a reunião de Bethesda contribuiu para a definição do 

que vinha a ser publicação de acesso aberto. As questões debatidas no 

encontro resultaram no documento Bethesda Statement on Open Access 

Publishing. Essa declaração reforça as condições da Declaração de 

Budapeste e propõe mudanças nas políticas relativas a publicação de 

resultados de pesquisa científica (BETHESDA..., 2003); 

Ø Declaração de Berlim – Sob o apoio do Max Planck Institute, a Conference 

on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities foi 

realizada entre 20 e 22 de outubro de 2003, em Berlim. Esta conferência 

reuniu representantes de instituições científicas européias no intuito de 
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corroborar as reuniões citadas anteriormente, e teve como principais 

objetivos: discutir formas que encorajassem os seus pesquisadores e 

bolsistas a publicar seus trabalhos de acordo com os princípios do acesso 

aberto; desenvolver meios de avaliação e reconhecimento das 

contribuições em canais de acesso aberto. Em concordância com os 

princípios descritos nas Declarações de Budapeste e de Bethesda, 

representantes de várias instituições científicas européias participantes 

desse encontro assinaram a Declaração de Berlim (Berlin Declaration on 

Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), aderindo, 

assim, ao movimento, e se comprometeram a encorajar seus 

pesquisadores a depositarem sua produção em um repositório. A 

Declaração de Berlim tem sido assinada por varias instituições e 

universidades, totalizando até o momento mais de 50 instituições, entre 

elas: Max Planck Society, que sozinha envolve 80 institutos públicos 

alemães; Centre National de la Recherche Scientifique, na França; 

Academia Européia; Open Society Institute; entre outros institutos de 

pesquisa, universidades e agências de fomento localizadas na Austrália, 

Índia, Itália, Portugal, Reino Unido e outros países (BERLIN, 2003; 

GUMIEIRO, 2009). 

 

De acordo com a declaração de Budapeste (BUDAPEST OPEN ACCESS 

INITIATIVE, 2002), documento este que impulsionou o movimento de acesso livre à 

informação, 
uma velha tradição e uma nova tecnologia convergiram para tornar possível 
o aparecimento de um bem público sem precedentes. A velha tradição é a 
boa-vontade de pesquisadores e cientistas publicarem os resultados de sua 
investigação em revistas científicas, sem qualquer remuneração, apenas em 
prol da investigação e difusão do conhecimento. A nova tecnologia é a 
Internet. O benefício público que as duas possibilitam é a distribuição 
eletrônica, a uma escala mundial, da literatura científica publicada em 
revistas científicas e técnicas dotadas de comitê científico (peer-review), de 
forma gratuita e sem restrições de acesso a pesquisadores, docentes, 
alunos e outros indivíduos interessados. A eliminação de barreiras de 
acesso à literatura científica ajudará a acelerar a investigação, a enriquecer 
a educação, a atenuar a distância e a partilha entre o rico e o pobre, tornar 
a informação o mais útil possível, e cimentar as bases para uma união da 
humanidade através do diálogo intelectual e a procura do conhecimento. 
Por várias razões, este tipo de disponibilidade em rede, gratuita e sem 
restrições, a que chamaremos de Acesso Livre (Open Access) tem estado 
até o momento limitado a domínios científicos restritos. Contudo, dento das 
limitações destas coleções, distintas iniciativas têm revelado que o Acesso 
Livre é economicamente viável, que proporciona aos leitores um poder 
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extraordinário para acessar a literatura relevante, e brindam os autores e os 
seus trabalhos com uma nova dimensão, uma nova visibilidade, um novo 
impacto, e um público mais vasto.    
 

No intuito de dinamizar o acesso livre no Brasil, o IBICT lançou o Manifesto 

Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação Científica (INSTITUTO..., 2005), 

cujo objetivo é “mobilizar a comunidade científica e a sociedade brasileira em geral 

para se universalizar e democratizar a informação em ciência e tecnologia, condição 

fundamental para o desenvolvimento econômico e social de nosso país”, bem como 

atuar como “forte agente de inclusão social”. 

O Movimento de Acesso Livre à Informação, aplicado à pesquisa científica, 

tem sido visto como fator que maximiza o acesso à pesquisa propriamente dita, 

elevando e acelerando seu impacto e, consequentemente, sua produtividade, 

progresso e resultados.  
Segundo Stevan Harnad, um dos principais divulgadores do Movimento de 

Acesso Livre a Informação no mundo, as duas estratégias a serem seguidas no 

âmbito da concretização do acesso livre denominam-se Via Dourada e Via Verde 

(HARNARD et al, 2004).      

A Via Dourada se dá através de revistas de acesso livre que não fazem uso 

dos direitos de reprodução para restringir o acesso e uso do material que publicam, 

assim como não cobram assinaturas nem taxas de acesso em suas versões on-line. 

Estas revistas procuram utilizar outros métodos para cobrir suas despesas, como 

taxa para versão impressa e taxas de publicação.  
Há 2 vias para o acesso livre: a via dourada – golden road – (publique seu 
artigo numa revista de acesso livre) e a via verde – green road – (publique 
seu artigo numa revista que não é de acesso livre porém também o auto-
arquive num arquivo de acesso livre). Somente 5% das revistas são 
douradas, porém mais de 90% já são verdes (isto é, elas deram aos seus 
autores o sinal verde para o auto-arquivamento); porém somente por volta 
de 10 a 20% dos artigos são auto-arquivados. Para alcançar 100% de 
acesso livre, o auto-arquivamento precisa tornar-se obrigatório pelos 
empregadores e financiadores dos pesquisadores, como o Reino Unido e os 
Estados Unidos recentemente recomendaram, e as universidades precisam 
implementar tal obrigação (HARNAD et al., 2004). 

 

A Via Verde implica no auto-arquivamento de artigos publicados nas revistas 

científicas em papel e/ou digital com acesso restrito (ou seja, que cobram 

assinaturas) nos Repositórios Temáticos ou Institucionais, disponibilizando uma 

versão digital do mesmo, sendo esta de acesso gratuito.  
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O auto-arquivamento - ou depósito, segundo alguns autores – é um 

instrumento de um ideal livre, um princípio da OAI, sem o qual o acesso livre não 

alcançará seu fim social. Sendo assim, é imprescindível que os pesquisadores 

engajem-se no movimento, conforme recomenda Harnad: 
Alguns editores têm feito sua parte em resposta à demanda da comunidade 
científica pelo acesso livre dando seu sinal verde aos autores para o auto-
arquivamento. Agora é hora da comunidade científica procurar fazer mais. 
Não é suficiente sentar-se e esperar que todas as [25.000] revistas 
convertam-se para a via dourada. E certamente não é justo que os 
pesquisadores exijam que os editores façam todos os sacrifícios e ponham 
sua conta em risco enquanto a comunidade científica não se preocupa em 
tomar providências para promover o acesso livre para seus próprios artigos, 
simplesmente os auto-arquivando (HARNAD et al., 2004). 

 
Existem, portanto, diversas maneiras de se publicar e/ou tornar os 

documentos científicos disponíveis para o acesso livre. Nada impede, conforme 

relatado por Harnad, que se publique um artigo numa revista de acesso restrito e, 

posteriormente, faça o auto-arquivamento do mesmo trabalho em um repositório de 

acesso livre. O que se faz necessário neste momento é despertar nos editores e 

cientistas a importância de se concretizar tais ações o mais rápido possível, 

acelerando assim o progresso científico e, por consequência, o desenvolvimento das 

nações como um todo (HARNAD et al., 2004). 

De fato, a crise dos periódicos foi, sem dúvida, um dos fatores que motivou 

mudanças no modelo de negócio e na forma de acesso as publicações científicas.  

Assim, pode-se dizer que o Movimento de Acesso Livre à Informação é, 

principalmente, o resultado: (i) de uma reação dos pesquisadores ao modelo de 

negócios de editoras comerciais de revistas científicas (e os preços das assinaturas 

cada vez mais altos); da (ii) crescente conscientização do aumento de impacto 

provocado pela disponibilização de documentos científicos livres de barreiras quanto 

ao acesso (econômicas e de copyright11); e das (iii) potencialidades das tecnologias 

da informação e da comunicação, cujo expoente máximo é a internet. O mote do 

movimento mundial em favor do acesso livre a resultados de pesquisa, portanto, é a 

disseminação ampla e irrestrita dos resultados de pesquisas financiadas com 

recursos públicos. 

                                                
11 Ressalta-se que o copyright, ou direitos autorais, compreendem: (i) os direitos patrimoniais, 

aqueles que dizem respeito aos direitos de produção e reprodução, de criação de obras derivadas 
e de retransmissão; e (ii) os direitos morais, que dizem respeito ao direito de autoria e de 
integridade. No que tange os direitos impostos pelos editores científicos aos pesquisadores, no 
momento da publicação de um artigo científico, esses dizem respeito aos direitos patrimoniais, 
mais especificamente os de reprodução (PARANAGUÁ, 2009). 
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Destaca-se que os benefícios que o movimento defende são, entre outros, a 

maior visibilidade das pesquisas e sua utilização pelo maior número possível de 

interessados, o que promove, em última instância, o desenvolvimento da ciência; e 

que o movimento para o livre acesso ao conhecimento científico pode ser 

considerado um dos fatos mais interessantes, talvez o mais importante, de nossa 

época no que se refere à comunicação científica. 

Mesmo diante da potencialidade proporcionada pela iniciativa de acesso livre 

à informação, não podemos deixar de mencionar a existência de obstáculos na sua 

adoção. Alguns pesquisadores ainda têm receio de publicar seus manuscritos 

nesses meios, muitas vezes devido ao fato de temerem que seus trabalhos possam 

não ser reconhecidos como seus quando reproduzidos ou citados sob esse novo 

modelo de publicação, ou seja, temem o plágio. Por conta disso, eles recorrem ao 

uso do copyright, a fim de assegurar que os créditos de seus trabalhos lhes sejam 

conferidos (COSTA, 2005).  

Assim, ao não permitir o acesso livre, o discurso das editoras é de que 

protegem o autor e a integridade do texto, resguardando-o de plágios, apropriação 

indevida dos direitos autorais, entre outros, conforme atesta Mueller: “O discurso das 

editoras, ao não permitir acesso livre, é que elas protegem o autor e a integridade do 

texto” (MUELLER, 2006).  

No entanto, não é interesse dos pesquisadores impedir a reprodução ou a 

leitura de seus artigos, o que difere, por sua vez, do ponto de vista das editoras que 

consideram importante o resguardo do direito de acesso apenas aos que pagam 

(MUELLER, 2006). 

Nesse sentido, para assegurar o acesso aberto a publicação e, ao mesmo 

tempo, resguardar de forma adequada os direitos autorais, tem sido cada vez mais 

frequente a adoção de licenças Creative Commons12. Ao contrário do copyright 

(todos os direitos reservados), o Creative Commons busca descrever e informar as 

permissões de uso (alguns direitos reservados) aplicadas ao referido documento. 

Geralmente, os autores que permitem o acesso livre e uso de seus trabalhos optam 

por esse tipo de licença no intuito de impedir a distribuição de cópias modificadas, 

não autorizadas, ou com propósito de uso comercial. 

                                                
12  Para saber mais, acesse http://creativecommons.org/ 
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Essencialmente, isso impede legalmente o plágio, a deturpação e o reuso 

comercial da obra. Além disso, essa prática permite todos os tipos de uso requeridos 

pelo uso acadêmico legítimo, inclusive as facilidades de pesquisa e consulta. 

Portanto, com o uso de licenças como as do Creative Commons, é possível 

disponibilizar a informação científica para um uso justo, proporcionando benefícios 

tanto aos autores quanto aos leitores. Todas essas questões vão ao encontro das 

proposições provenientes do movimento de acesso aberto. 

O Creative Commons permite que os detentores de direitos autorais ofereçam 

alguns dos seus direitos ao público, enquanto retêm outros. Esse procedimento 

ocorre por meio de uma série de contratos e licenças que podem ser de domínio 

público ou de conteúdo aberto, tendo como intuito evitar problemas com as leis 

atuais de direitos autorais. 

Destaca-se, também, que a mudança de paradigma provocada pelas ações 

do movimento global de acesso livre suscita revisão das regras adotadas pelas 

agências de fomento, no momento da avaliação dos projetos de pesquisa e dos 

pesquisadores para a concessão de auxílios. Esta revisão estimulará os 

pesquisadores a adotarem e aderirem às práticas do acesso livre. Portanto, além 

dos pesquisadores, as agências de fomento desempenham fundamental papel na 

implantação do acesso livre. 

Conforme visto, o OAI e OA se apresentam como alternativas importantes 

para a comunicação científica nos dias atuais. Conforme aponta Ferreira (2008, p. 

112), “[...] são movimentos que se complementam na elaboração, no 

desenvolvimento e na fixação de políticas, estratégias, normas, regras e produtos 

tecnológicos que suportem as demandas e as expectativas da comunidade científica 

internacional”. Destaca-se que, como estratégia política importante destes 

movimentos surgiu, no cenário da comunicação científica, o repositório digital. 

 

 

3.3 OS REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS 
 

Conforme visto nos capítulos anteriores, ao realizar uma pesquisa científica,  

o pesquisador se baseia em outros estudos que o antecederam, inserindo-se em 

uma construção coletiva do conhecimento. E em nome desse progresso, por 
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analogia, o pesquisador/autor almeja que seu trabalho também faça parte dessa 

construção coletiva e desse ciclo, servindo de apoio a pesquisas futuras que tenham 

afinidade com o tema estudado, ou seja, que os resultados de sua pesquisa sirvam 

como base para o desenvolvimento de futuras pesquisas. 

 O caminho a ser percorrido pelo pesquisador, desde o surgimento de uma 

idéia a ser pesquisada até chegar aos resultados de uma pesquisa científica, é 

bastante longo. São necessárias várias etapas para que se cumpra o fluxo da 

comunicação científica, como por exemplo: a discussão entre os pares, a formulação 

de hipóteses, a busca por fomento à pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa, a 

apresentação do andamento da pesquisa à comunidade em eventos científicos, o 

estudo da base empírica, a publicação do trabalho em formato de artigo, etc. 

Descreve-se aqui apenas uma pequena parte desse processo, no intuito de ilustrar a 

árdua tarefa da construção do conhecimento científico. 

A descrição deste ciclo nos mostra que os pesquisadores que estão na 

vanguarda do desenvolvimento da ciência – ou seja, os verdadeiros produtores do 

conhecimento, através de suas publicações – não estão interessados no retorno 

financeiro obtido com a publicidade de seus trabalhos, mas tão somente no 

progresso científico e na devida promoção e notoriedade que suas pesquisas trazem 

para si e para suas instituições, através de suas publicações em revistas científicas. 

Vimos também que, há tempos, os editores comerciais vêm mitigando tais 

intenções dos autores, ao cobrar um alto valor nas assinaturas de suas publicações 

periódicas, restringindo, assim, o acesso à informação. Muitos autores deixam de 

serem lidos por seus pares por conta das dificuldades de acesso impostas pelos 

editores. Essa barreira no fluxo da informação traz consequências drásticas para o 

progresso da ciência como um todo: há um retardamento no desenvolvimento da 

ciência; autores deixam de ser lidos, portanto, de serem citados; muitos 

pesquisadores não têm acesso às publicações mais recentes, portanto, estão numa 

posição desfavorável em relação aos que as possuem, dentre tantos outros fatores. 

O que mais interessa a um pesquisador ao desenvolver e publicar os 

resultados de seu estudo em uma revista científica é ser comunicado, ou seja, ser 

lido e citado. É possível mensurar a importância de um trabalho de pesquisa de um 

autor na comunidade científica através de alguns indicadores, tais como: frequentes 

citações de sua pesquisa; convites para participações em eventos, palestras, 
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seminários; gratificações salariais; enfim, toda e qualquer recompensa alcançada 

pelo autor por intermédio da relevância de seu trabalho na comunidade científica. 

O Movimento de Acesso Livre ao conhecimento científico vem ao encontro 

dos anseios dos autores. Uma das vantagens propostas por este movimento é 

oferecer acesso irrestrito aos documentos científicos, ampliando a capacidade de 

uso dessas informações, e atingindo um público infinitamente maior e nunca antes 

imaginado, contrapondo os canais formais tradicionais de publicação, considerados 

restritos. O movimento propõe que, quanto maior for a disponibilidade das 

informações produzidas pela comunidade científica, maior será seu uso, e, 

conseqüentemente, maior será seu impacto.  

É neste cenário que surgem novas ferramentas voltadas para a disseminação 

da informação em meio digital. Uma vez identificada e promovida a filosofia livre, 

ampliou-se o espaço para que ferramentas, como os repositórios, fossem 

construídas. Segundo Rodrigues et al (2004), 
os Repositórios são uma espécie de Biblioteca Digital que permite o 
armazenamento, descrição, recuperação, disseminação e, principalmente, 
preservação e acesso a longo prazo aos documentos administrativos, 
acadêmicos e, principalmente, científicos de uma instituição.      

 

Há uma certa confusão entre os termos biblioteca digital, repositório digital e 

repositório institucional. Antes de conceituar o termo repositório institucional, é de 

suma importância fazer a diferenciação entre esses termos, pois o objeto de estudo 

desta pesquisa contempla essencialmente a ferramenta denominada repositório 

institucional. Portanto, é necessário atribuir os objetivos a que se propõem os 

repositórios digitais, as bibliotecas digitais e os repositórios institucionais. 

Bibliotecas digitais possuem várias nomenclaturas para designar o mesmo 

objeto, como por exemplo: biblioteca virtual, biblioteca eletrônica, biblioteca sem 

paredes, biblioteca do futuro, dentre outros. Do ponto de vista conceitual, bibliotecas 

digitais e repositórios digitais são conceitos sinônimos, ou seja, repositório digital é 

apenas uma nova nomenclatura para um velho conceito. Trata-se de coleções de 

documentos digitais armazenados em um banco de dados (servidor) e geridos por 

algum software destinado para esse fim. Esta é uma idéia genérica do conceito, 

somente com o intuito de não haver confusão entre os conceitos de repositórios 

digitais, sejam institucionais ou temáticos. Resumidamente, bibliotecas digitais e/ou 
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repositórios digitais são plataformas para armazenamento e gestão documentos 

digitais: 
Existem diversas definições para repositórios digitais e repositórios 
institucionais. Em princípio, a definição de repositórios digitais pode ser 
estabelecida como um infra-estrutura de banco de dados capaz de 
armazenar coleções de documentos em meio eletrônico. Nada impede de 
se chamar um repositórios digital de uma biblioteca digital. São termos 
sinônimos (KURAMOTO, 2010). 

 

Uma questão vital nesta diferenciação é que os repositórios digitais, sejam 

temáticos ou institucionais, contemplam tipologias de documentos normalmente não 

encontrados em bibliotecas digitais tradicionais e as disponibilizam para download. 

Neste sentido, Costa (2000) ressalta: 
[...] a diversidade da tipologia de conteúdos e formatos que podem ser 
armazenados nos repositórios institucionais, tais como: artigos científicos, 
livros eletrônicos, capítulos de livros, preprints, postprints, relatórios 
técnicos, textos para discussão, teses, dissertações, trabalhos 
apresentados em conferências, palestras, material de ensino (slides, 
transparências, texto resumo, resenhas, trabalhos apresentados, entre 
outros), arquivos multimídia, etc. 

 

Cabe aqui ressaltar que os repositórios digitais são compostos de produção 

científica (documentos avaliados pelos pares) e de material não científico, como por 

exemplo: peças publicitárias, materiais de apoio ao ensino, documentos 

administrativos, dentre outros.  

Por fim, outra diferença entre repositórios de acesso livre e bibliotecas digitais 

é que a biblioteca digital contempla somente a comunicação formal, ao passo que os 

repositórios digitais, além de contemplarem a comunicação formal, desenvolvem a 

comunicação informal. “É importante ressaltar que acesso aberto ao conhecimento 

científico refere-se tanto aos aspectos formais quanto informais do processo de 

comunicação científica” (LEITE, 2006 apud COSTA, 2008). Mesmo porque, como 

afirma Meadows (2000): “[...] outra diferença do meio impresso é a distinção entre 

comunicação formal e informal, que é bem menos clara no ambiente computacional 

[...] a antiga distinção entre comunicação formal e informal parece agora ser bem 

menos importante”. 

Neste sentido, os Repositórios Digitais visam promover o acesso livre e 

irrestrito à literatura científica e acadêmica, quebrando as barreiras encontradas pela 

comunidade científica mundial no que diz respeito ao acesso a informações 

científicas e favorecendo o aumento do impacto do trabalho desenvolvido pelos 
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pesquisadores e instituições. Também contribuem para a reforma do sistema de 

comunicação científica, permitindo que a comunidade científica retome o controle 

acadêmico sobre a publicação, reduzindo o monopólio das revistas das editoras 

comerciais, reforçando a idéia de que o conhecimento não é algo comercial 

(RODRIGUES et al, 2004). 

Os Repositórios Digitais incentivam a publicação na internet através do 

próprio autor/pesquisador por meio do “auto-arquivamento (self-archiving), utilizando 

novas tecnologias abertas (open source), tornando as informações disponíveis para 

serem acessadas permanentemente por diversos provedores de serviços a nível 

nacional e internacional” (CAFÉ et al, 2003).  

Diante deste panorama, podemos afirmar que repositórios temáticos ou 

institucionais são repositórios digitais de acesso livre, ou seja, estão inseridos no 

contexto do Movimento de Acesso Livre ao Conhecimento Científico, e seguem o 

modelo de interoperabilidade entre repositórios digitais definido pela Iniciativa dos 

Arquivos Abertos. 

Primeiramente, os Repositórios Digitais foram denominados temáticos, 

formados por grupos de trabalhos de pesquisa de uma área especifica.  Café et al 

(2003) conceitua repositório temático como: 
um conjunto de trabalhos de pesquisa de uma determinada área do 
conhecimento, disponibilizados na Internet. Estes repositórios utilizam 
tecnologias abertas e seguem a filosofia da OAI, promovendo a maior 
acessibilidade à produção dos pesquisadores e à discussão entre seus 
pares (grifo nosso). 

 

Ao passo que um repositório temático restringe-se a uma área do 

conhecimento, “um repositório institucional é a reunião de todos os repositórios 

temáticos hospedados em uma organização, portanto, multidisciplinar” (CAFÉ ET 

AL, 2003). A idéia evoluiu para o agrupamento destes repositórios temáticos sob a 

responsabilidade de instituições, centrados na divulgação da produção científica 

local. Desta forma, os repositórios institucionais são responsáveis por divulgar e 

preservar informações científicas da instituição que os compreende. Segundo Café 

et al. (2003, p. 4): 
Um repositório institucional [pode ser compreendido através da] reunião de 
todos os repositórios temáticos hospedados em uma organização. No caso 
de uma universidade, cada departamento trata de uma área do 
conhecimento e, portanto, seu repositório temático será específico no 
assunto deste departamento. A união de todos os repositórios das diversas 
unidades de pesquisa comporá o repositório institucional, caracterizando-o 
como multidisciplinar. 
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Ressalta-se, porém, que muitos repositórios temáticos são trans-

institucionais, isto é, contêm a produção de diversas instituições, formando assim 

uma bibliografia especializada. Um exemplo é o E-LiS – E-prints in Library and 

Information Science, um repositório temático da área de biblioteconomia e ciência da 

informação. 

Os repositórios institucionais podem ser pensados como parte de uma ação 

dentro da gestão documental, que inclui sua criação, tratamento, transmissão e 

acesso. Crow (2002) define os repositórios institucionais como “um arquivo digital de 

produtos intelectuais criados por uma comunidade de pesquisadores, estudantes e 

professores de uma instituição”. Para Lynch (2003), os repositórios institucionais são 

“um conjunto de serviços que a instituição oferece aos seus membros para o 

gerenciamento e disseminação de materiais digitais criados na instituição”. 

Os repositórios institucionais reforçam que todos os materiais de pesquisa 

devem estar disponibilizados publicamente na internet, sem restrições de acesso, 

sobretudo as pesquisas desenvolvidas com recursos oriundos de agências públicas 

de fomento à pesquisa, portanto: 
Existe um movimento que poderá, em futuro próximo, proporcionar a países 
como o Brasil maior autonomia com relação aos editores científicos 
comerciais. Trata-se do movimento em prol do acesso livre à informação e 
ao conhecimento. Em razão desse movimento, países como a Alemanha, o 
Canadá e a França e os próprios EUA vêm construindo repositórios 
institucionais e temáticos, nos quais os pesquisadores têm sido estimulados 
a depositar os seus resultados de pesquisa, em especial aqueles oriundos 
de estudos financiados com recursos públicos (KURAMOTO, 2008b). 

 

Lynch (2003) ressalta ainda que: 
O desenvolvimento de Repositórios Institucionais emergiu como uma nova 
estratégia que permite às universidades aplicar uma forte pressão para 
acelerar as mudanças que estão a ocorrer no mundo acadêmico e na 
comunicação científica. 

 

Portanto, um repositório institucional constitui um serviço de informação 

científica dedicado ao gerenciamento da produção intelectual de uma instituição em 

ambiente on-line. Contempla, por conseguinte, a reunião, armazenamento, 

organização, preservação, recuperação e, sobretudo, a ampla disseminação da 

informação científica produzida na instituição no qual está inserido. Nesse sentido, é 

essencial o compromisso de uma instituição em cuidar de sua produção científica, 

incluindo a preservação em longo prazo, quando for necessária, bem como a sua 

organização, acesso, distribuição e memória (LYNCH, 2003). 
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A visibilidade obtida através do depósito de uma pesquisa científica em um 

Repositório Institucional não é percebida tão somente pelo autor do documento. 

Suas vantagens também são estendidas à instituição ao qual o pesquisador está 

vinculado. Estas instituições, assim como os autores, beneficiam-se de diversas 

maneiras, tais como: 

1) Ampliação da interação entre seus pesquisadores com os de outras 

instituições, favorecendo a autoria coletiva, a discussão, enfim, o 

intercâmbio de informações entre cientistas, que é de vital importância 

para o progresso científico; 

 

2) O repositório da instituição serve como uma ferramenta de marketing, pois 

ao disponibilizar na Internet sua produção científica, a instituição está 

divulgando à sociedade tudo que é produzido por seus pesquisadores, 

servindo como uma espécie de propaganda da instituição. Em se tratando 

de instituições privadas ou de órgãos que necessitam de captar recursos 

junto a agências de fomento, a divulgação de sua produção num 

repositório de acesso livre é um ótimo parâmetro de promoção; 

 
3) Através da implantação de um repositório institucional, é possível reunir 

em um só lugar todo o conhecimento gerado por aquela instituição, 

favorecendo a gestão da informação naquele ambiente (controle 

bibliográfico e memória institucional); 

 
4) Em se tratando de universidades, é possível concentrar em uma única 

ferramenta toda a produção científica do corpo docente e discente, que 

muitas vezes encontra-se dispersa em inúmeros livros, revistas, anais de 

congressos, dentre tantas outras fontes de informação; 

 
5) As ferramentas de acesso livre oferecem aos gestores a opção de obter 

estatísticas de acesso, download e upload dos documentos depositados; 

 

Através dos dados citados, é possível traçar com muito mais precisão um 

planejamento estratégico para a instituição, tendo em mãos informações que servem 

como verdadeiro diferencial na hora da tomada de decisões. 
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Estas são apenas algumas das vantagens percebidas pelos autores e 

instituições que aderiram ao Movimento de Acesso Livre ao conhecimento científico. 

Em seu estudo, Lawrence (2001) relata que, na ciência da computação, o impacto 

das citações dos trabalhos de conferência cujos textos completos estavam 

acessíveis online é 336% superior ao impacto dos artigos que não estavam 

disponíveis gratuitamente. Portanto, já existem alguns estudos bibliométricos 

corroborando com a idéia de que ao publicar um artigo em um repositório de acesso 

livre, o autor estará ampliando a capacidade de ter seu trabalho lido por um usuário 

potencial. “Artigos de acesso livre possuem um impacto de citação significantemente 

superior que os artigos que não são de acesso livre” (HARNAD et al., 2004). 

Conforme já relatado, Harnad (2006) enfatiza que o auto-arquivamento da 

literatura científica, também conhecida como a Via Verde, é o caminho de se 

conduzir de forma rápida a concretização da utopia de ter 100% da literatura 

científica em acesso livre. 

As estratégias de criação de Repositórios têm registrado progresso, visto que, 

em Abril de 2011, existiam mais de 6.500 revistas de acesso livre13 e mais de 1.900 

Repositórios Institucionais e Temáticos em universidades e centros de pesquisa 

espalhados pelo mundo14.  

Apesar do número expressivo de Repositórios espalhados pelo mundo, este 

número está longe de refletir toda produção científica mundial disponível 

gratuitamente, estando numa escala inferior a 15%. Conforme visto, vê-se 

urgentemente a necessidade de criar parâmetros que apóiem e estimulem o ato de 

auto-arquivamento nos Repositórios Digitais (FERREIRA, 2008). 

Criar Repositórios é tão-somente uma condição necessária, e não uma 

condição auto-suficiente para fornecer acesso aberto à totalidade dos resultados de 

pesquisa. Apenas uma ínfima parcela dos resultados de pesquisa está sendo 

depositada espontaneamente (FERREIRA, 2008; GUÉDON, 2004; HARNAD, 2007). 

Neste sentido, vê-se a necessidade da discussão e implementação de 

políticas institucionais que requeiram e apóiem o auto-arquivamento, por parte dos 

pesquisadores, da sua produção científica nos repositórios institucionais das 

instituições e/ou centros de pesquisa ao qual estão vinculados. 
                                                
13  Dados obtidos no Directory of Open Access Journals – DOAJ. Disponível em <www.doaj.org>. 

Acesso em abr. 2011. 
14

  Dados obtidos no Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR. Disponível em 
<www.opendoar.org/>. Acesso em abr. 2011. 
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3.4 POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO 
 

O tema políticas de informação é encontrado na literatura como um assunto 

emergente após a Segunda Guerra Mundial, dado o crescente número de 

informações produzidas nesta época, decorrente da explosão informacional, 

especialmente as disponibilizadas em países capitalistas denominados, naquele 

período, de países centrais, como por exemplo os Estados Unidos da América.  

As políticas de informação surgiram no intuito de auxiliar a gerir este 

crescente aumento do fluxo documental: 
política de informação tem sido definida como um conjunto de princípios, 
leis, diretrizes, regras, regulamentos e procedimentos inter-relacionados que 
orientam a supervisão e gestão do ciclo vital da informação: a produção, 
coleção, organização, distribuição/disseminação, recuperação, uso e 
preservação da informação (ANDRYCHUCK, 2004 apud JARDIM, 2009). 
 

Para o melhor entendimento dos conceitos envolvidos nesta pesquisa, faz-se 

necessário conceituar o termo política, assim como política de informação. 

O termo política, neste trabalho, refere-se ao conjunto de preceitos e 

orientações, baseado em princípios suficientemente genéricos e consensuais, que 

levam a determinadas ações dirigidas a determinados fins. 

O termo política é derivado do grego antigo πολιτεία (politeía), que indicava 

todos os procedimentos relativos à pólis, ou cidade-Estado. Por extensão, poderia 

significar tanto cidade-Estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras 

definições referentes à vida urbana. Este termo estendeu-se ao latim "politicus" e 

chegou às línguas européias modernas através do francês "politique" que, em 1265, 

já era definido nesse idioma como "ciência do governo dos Estados" (BOBBIO et al., 

2002).  

Na época moderna, o termo perdeu seu significado original, substituído pouco 

a pouco por outras expressões como ciência do Estado, doutrina do Estado, ciência 

política, filosofia política, passando a ser comumente usado para indicar a atividade 

ou conjunto de atividades que, de alguma maneira, têm como termo de referência a 

pólis, ou seja, o Estado (BOBBIO et al., 2002).  

Segundo Houaiss (2009), o termo política é denominado como arte ou ciência 

da organização, direção e administração de nações ou Estados; aplicação desta arte 

aos negócios internos da nação – política interna – ou aos negócios externos – 

política externa. 
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Resumidamente, o conceito de política tem por objetivo organizar a 

sociedade, em seus diversos âmbitos, evitando que chegue a um caos 

desordenado. Para tal, pode-se haver uma política sem que a mesma tenha sido 

devidamente formulada, com rigor jurídico e validação legal. Neste caso, a política 

torna-se implícita.  

 Com relação as políticas implícitas Lemos (1987) afirma que: 
Pode-se ter uma política sem que a mesma exista devidamente formulada, 
com rigor jurídico e validação legal. Fala-se, então, de que a política é 
implícita. Em outras palavras, a inexistência de uma política formalmente 
explicitada pode ser, em si mesma, uma política. Da mesma forma que o 
homem que diz não ser político e não fazer política está, por isso mesmo, 
sendo político e fazendo política, a inexistência de uma política configura, 
por sua omissão, a política resultante dessa omissão. Se não temos uma 
política explícita de efetiva redistribuição da riqueza concentrada, temos 
uma política implícita de manutenção das desigualdades econômicas. 

 

 Lemos (1987) ressalta, ainda, que a existência de uma política validada por 

uma norma jurídica e aceita pela população não é garantia de efetividade. As 

políticas explícitas são equivalentes as políticas públicas, que dispõem de rigor 

jurídico, validação legal, orçamentos, programas, instituições executoras e 

reguladoras e que atingem a ação coletiva dos sujeitos, dos órgãos e instituições 

nos âmbitos das macro e micro-políticas. As políticas implícitas podem ser 

entendidas como aquelas que não têm todo esse aparato para tornar-se pública, no 

entanto, são efetivadas através das ações de alguns sujeitos que seguem normas 

próprias ou ditadas pelas circunstâncias, e por seu caráter opaco, não atingem o 

reconhecimento da ação coletiva dos sujeitos que se beneficiam dessas ações.  

Em outras palavras, a inexistência de uma política formalmente explicitada 

pode ser, em si mesma, uma política. É claro que a inexistência de uma política 

explícita dá lugar a maiores riscos de manipulação e submissão dos menos 

privilegiados do que quando essa política se acha devidamente expressa por meio 

dos mecanismos legítimos de ordenação da vida social (DIAS, 2008). 

Pode-se considerar, também, que a soma das decisões e realizações num 

dado setor, quando possuem uma certa coerência entre si, passam a configurar uma 

política, mesmo que esta não se encontre formulada e formalizada. 

 No âmbito da Ciência da Informação, a temática das políticas de informação é 

discutida e estudada por diversos autores, dentre eles González de Gómez. 

Segundo esta autora, a Ciência da Informação é definida como uma disciplina que 
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estuda fenômeno, processos, construções, infra-estruturas, redes, sistemas 
e artefatos de informação à medida que a informação for definida por ações 
de informação, as quais remetem aos atores que as agenciam, aos 
contextos e situações em que acontecem e aos regimes de informação em 
que se inscrevem (GONZÁLES DE GÓMEZ, 2003, p. 61). 

 

Para Gonzáles de Gómez (1999, p. 69), a gestão da informação envolve “o 

planejamento, instrumentalização, atribuição de recursos e competências, 

acompanhamento e avaliação das ações de informação e seus desdobramentos em 

sistemas, serviços e produtos”. Assim, a gestão estabelece a mediação entre as 

políticas de informação de um setor e a ação informada dos atores sociais 

envolvidos, sejam eles “o Estado, o Governo, ou comunidades usuárias de bens e 

serviços de informação ou atingidas em seus processos cognitivos e deliberativos 

pela disponibilização ou omissão de informações” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, 

p. 75). 

Nesta perspectiva, Japiassú e Marcondez (1996, p. 215) explicitam que o 

termo política refere-se a “tudo aquilo que diz respeito ao cidadão, aos governos e 

aos negócios públicos”, e a natureza normativa da política estabelece “os critérios da 

justiça e do bom governo, e examinadas as condições sob as quais o homem pode 

atingir a felicidade (o bem-estar) na sociedade, em sua existência coletiva”.  

Pode-se perceber que tanto o conceito de informação quanto o de política 

possuem o mesmo sentido de ordem e regulação que, reunidos, formam o conceito 

de “políticas de informação”: conjunto de leis, regulamentos e políticas que 

estimulam ou regulam a geração, o uso, o armazenamento e a comunicação de 

informação. 

 Barreto (2003) fornece uma diferença fundamental entre as palavras "policy" e 

"politics" existente na língua inglesa. Conforme o autor: 
O termo ‘Politics’ representa arte ou ciência de governar, arte ou ciência da 
organização, direção e administração de nações ou Estados; aplicação 
desta arte aos negócios internos da nação ou aos negócios externos; o 
Estado como grupo organizado de cidadãos. É o lugar onde as atividades 
se exercem entre os homens correspondendo a uma condição da 
pluralidade. A arte de governar torna-se a prática de governo. Aqui o projeto 
adquire a condição onde suas ações, se implantadas, podem afetar os 
seres humanos em uma circunstância de igualdade e de aceitação 
recíproca (BARRETO, 2003). 

 

 Já o termo Policy: 
[...] significa o conjunto de procedimentos para a execução de uma ação; é 
o lugar dos programas, planos de execução, os projetos e anteprojetos, os 
‘green papers’. A arte de governar é ampliada, quando o governado 
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participa ativamente da policy, neste momento inicial, ainda, com um sentido 
privado em referência à sua aceitação na sociedade (BARRETO, 2003). 

 

 Esta diferenciação é importante e torna-se facilmente observada no decorrer 

de outras definições do que seja uma política de informação. González de Gómez 

(1999), por exemplo, diz que a política de informação: 
Num sentido amplo, pode ser definida como o conjunto das ações e 
decisões orientadas a preservar e a reproduzir, ou a mudar e substituir um 
regime de informação, e podem ser tanto políticas tácitas ou explícitas, 
micro-políticas [como políticas institucionais de auto-arquivamento] ou 
macro-políticas [como políticas governamentais para repositórios de um 
país] (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999. p. 69). 

 

Autores como Caridad Sebastián, Méndez Rodríguez e Rodríguez Mateos 

(2000) dissertam sobre a dimensão das políticas de informação como orientações ou 

diretrizes para obter o direito à informação. Tais autores ressaltam, também, os 

contextos implicados na formulação e desenvolvimento das políticas de informação, 

sejam eles econômicos, sociais, culturais, políticos, ou de investigação e 

acessibilidade, ressaltando a definição de Hill como a mais condizente com estes 

aspectos: 
[...] as políticas de informação são projetadas para responder às 
necessidades e regular as atividades dos indivíduos, a indústria e o 
comércio, de todos os tipos de instituições e organizações e governos 
nacionais, locais, ou supranacionais. Devem regular a capacidade e a 
liberdade de adquirir, possuir e manter a própria informação, usá-la e 
transmiti-la (HILL, 1995, p. 279 apud JARDIM, 2009). 

  

Como política pública, a política de informação assenta-se sobre “interesses e 

metas políticas e burocráticas, não necessariamente congruentes, manifestando-se 

para além do aparato governamental” (BRANCO, 2001, p. 87). Nesse sentido, a 

expressão de uma política de informação ultrapassa o campo formal das leis e 

regulamentos, pois também engloba as práticas e ações informais de um 

determinado contexto “em que se misturam pessoas, instituições e interesses, cujas 

manifestações nem sempre se revelam por mecanismos formais” (BRANCO, 2001, 

p. 89).  

 Para Jardim (2005), políticas públicas são estabelecidas em âmbito 

governamental e, embora envolva múltiplos atores, são definidas subjetivamente 

segundo as visões conceituais adotadas, comporta tanto intenções quanto 

comportamentos e equilíbrio entre atividades normativas e reguladoras e sua 

execução está relacionada com as demais políticas públicas. 
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 Segundo esse autor, políticas públicas de informação são um conjunto de 

premissas, decisões e ações produzidas pelo Estado com a participação de diversos 

agentes sociais inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social 

(JARDIM, 2005). 

 E contempla os aspectos administrativos, legais, científicos, culturais, 

tecnológicos, de produção, uso e preservação da informação de natureza pública ou 

privada de interesse público (JARDIM, 2005). 

 Ainda, para Jardim (2005) uma política de informação deve ter alguns 

elementos: alcance e o conceito de informação que a identifica; reconhecimento da 

importância da informação com um recurso nacional de valor estratégico do ponto 

de vista econômico, científico e político; definição de responsabilidades quanto a 

políticas setoriais tanto no aparelho do Estado quanto, por adesão, na sociedade. 

 Rowlands (1996) faz uma síntese de definições de política de informação que 

sugere a política como um conjunto de leis públicas, regulamentos e políticas que 

fomente ou regule a criação, uso, estoque e comunicação da informação. A partir 

dessa definição o autor sugere que o papel fundamental da política é prover 

estrutura legal e institucional na qual a troca formal de informação tenha espaço e 

diz que isto implica que a política esteja atrelada a duas metas: políticas e 

burocráticas (não sendo necessariamente congruentes entre si). 

A política de informação deve ser um instrumento regulador entre a sociedade 

e os avanços científicos e tecnológicos, e deve atuar de forma participativa. Assim 

exercida, segundo Silva (1991), ela contribuirá para a melhoria do nível educacional, 

cultural e político, elementos básicos para o exercício pleno da cidadania. 

Uma política de informação pode ser elaborada sob duas abordagens: a 

básica e a específica. A primeira refere-se aos aspectos gerais da produção de 

informação, como aqueles ligados à tecnologia de informação, às telecomunicações 

e à política internacional, dentre outros.  

Já a política específica de informação, conforme destaca Branco (2001), diz 

respeito aos aspectos característicos de um determinado setor de atividade como, 

por exemplo, uma política para gestão da informação que contemple a produção de 

conteúdos de identidade cultural e o acesso livre a fontes de informação relevantes 

na Internet. Neste caso, a política de informação estará voltada para os objetivos e 

metas específicos, que lhe darão contornos próprios e inerentes ao respectivo 

espaço ou regime de informação.  
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Conforme visto, as políticas de informação possuem como principal objetivo 

prover o marco legal e institucional do qual decorre o intercâmbio formal de 

informação. Segundo reflexão de Daniel (2000), uma política de informação "é o 

conjunto de regras formais e informais que diretamente, restringindo, impulsionando 

ou de outra maneira, formam fluxos de informação" (DANIEL, 2000, p. 2, apud 

JARDIM, 2009).  

Assim, a política de informação inclui, entre outros, aspectos como: "literacy, 

privatização e distribuição da informação governamental, liberdade de acesso à 

informação, proteção da privacidade individual, e direitos de propriedade intelectual" 

(DANIEL, 2000, p. 2, apud JARDIM, 2009). 

Um dos primeiros documentos a dissertar sobre a temática das políticas de 

informação foi a publicação Science, Government and Information, conhecido como 

Weinberg Report, de 1963. Esse documento, de autoria de uma comissão formada 

sob responsabilidade do governo dos EUA, define a "transferência de informação 

científica como o escopo e abrangência de uma política de informação" (GONZÁLEZ 

DE GÓMEZ, 2002, p. 28), envolvendo, na sua abordagem, as instituições cujo foco 

de pesquisa são as áreas de ciência e tecnologia. 

O relatório afirma que a transferência da informação constitui parte 

inseparável da pesquisa e do desenvolvimento, e que todos os envolvidos em ações 

de pesquisa e desenvolvimento (cientistas, engenheiros, instituições acadêmicas e 

industriais, sociedades técnicas, agências governamentais) devem assumir a 

responsabilidade pela transferência da informação. Seu conteúdo é dirigido tanto 

para a comunidade técnica como para as instituições de governo. 

Outro fato que sinaliza a constituição de um campo prático-discursivo para as 

políticas de informação foram as agendas internacionais estabelecidas pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). As 

intervenções da Unesco dirigiam-se a estabelecer um programa intergovernamental 

e cooperativo para promover e otimizar o acesso e uso da informação, buscando 

superar as brechas científico-informacionais entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, tendo estes últimos como alvo principal (JARDIM, 1995). 

Na década de 1960, a Unesco e o Conselho Internacional de Associações 

Científicas (ICSU) sugeriram a criação das bases do Sistema Mundial de Informação 

Científica e Tecnológica (UNISIST). Porém, somente em 1972, na 17ª Conferência 

Geral da UNESCO, o programa intergovernamental UNISIST foi lançado, tendo 
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como propostas fundamentais a cooperação voluntária internacional para a melhoria 

do acesso e uso da informação, assim como a superação do desequilíbrio entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (JARDIM, 2009).  

Conforme ressalta Guinchat (1984, p. 19 apud JARDIM, 1995), “orientado de 

maneira essencialmente prática, o UNISIST não é um órgão centralizador nem uma 

estrutura formal, mas um movimento mundial — tal como ele mesmo se define — 

orientado para a melhoria da transferência da informação em três direções”, 

recomendadas pelo programa e descritas a seguir (UNESCO, 1971 apud JARDIM, 

1995): 

1. A disponibilidade e acessibilidade da informação científica, 

considerando em particular as dificuldades ligadas aos diferentes 

objetivos de níveis de desenvolvimento em diversos países, assim como 

outros fatores institucionais; 

 

2. A conectividade e a compatibilidade dos sistemas de informação para 

um emprego crescente de normas comuns e técnicas modernas de 

comunicação; 
 

3. Uma seletividade e uma flexibilidade crescente no tratamento e na 

distribuição da informação científica e técnica, graças aos mecanismos 

institucionais confiados a diligência das organizações científicas. 
 

Na avaliação de Pinheiro (1994, p. 3), “os ideais do UNISIST, se consideradas 

as injunções políticas e econômico-financeiras que interferem e regulam o fluxo da 

informação, tornam-se ingênuos, românticos e utópicos”. 

Como desdobramento da proposta do UNISIST, a Unesco propôs, em 1974, a 

noção de Sistemas Nacionais de Informação (NATIS). Nessa perspectiva, o Estado 

é um agente protagonista na busca pelo acesso à informação e o uso cada vez mais 

integrado de serviços de documentação, bibliotecas e arquivos.  

Segundo Jardim (1995), 
O conceito de NATIS implica conseguir que todos os usuários em qualquer 
ramo de atividade recebam a informação necessária, permitindo-lhes 
prestar a toda a comunidade a sua máxima contribuição. Para alcançar tais 
objetivos, seria necessário preparar um plano nacional de informação de 
acordo com a prioridade do planejamento nacional. Este plano deveria 
considerar a situação real e os possíveis modos de melhorá-la, analisando a 
eficácia e os objetivos de todos os tipos de serviços de informação. 
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Porém, a implementação do NATIS, na maior parte dos países, foi 

considerada insatisfatória, apesar da pertinência dos seus objetivos. A partir dos 

anos 1980, o conceito de NATIS perde progressivamente assiduidade dos discursos 

da Unesco, e amplia suas reflexões e ações de incentivo às políticas nacionais de 

informação.  

Lastres e Aun (1997) sintetizam o quadro do desenvolvimento das políticas de 

informação afirmando que, na década de 1970, as tendências principais das 

políticas de informação refletiam principalmente a ênfase ao desenvolvimento 

científico tecnológico, privilegiando a criação e o armazenamento de informações 

correlatas.  

Já na década de 1980, sob a influência dos avanços da difusão das 

tecnologias de informação e da aceleração do processo de globalização, Lastres e 

Aun (1997) observam que as políticas passaram a valorizar a criação de infra-

estruturas de informação e comunicação, assim como a utilização de bases de 

dados.  

Os avanços advindos dos anos 1990, associados aos avanços da informática 

e das telecomunicações - que passaram a agregar a comunicação com rapidez sem 

precedentes à ampla capacidade de armazenamento da informação - implicavam 

novos desafios no que se refere ao estabelecimento de prioridades enfocadas pelas 

políticas de informação. 

 

 

3.4.1 Por uma Política Nacional de Informação 
 

Conforme visto, a partir da segunda metade do século XX a informação 

tornou-se “estratégica” para o desenvolvimento científico e tecnológico, exigindo que 

os países formulassem políticas e formas de regulação para a geração, fluxos e 

usos de informação. Desde então, discute-se a definição e o conteúdo de uma 

política de informação nacional. 

A década de 1950 marca o início da institucionalização dos setores científicos 

e informacionais brasileiros, objetivando a criação das políticas públicas de Ciência 

& Tecnologia no Brasil, com a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), 
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da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual 

Capes) e do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). 

A idéia de criar uma entidade governamental específica para fomentar o 

desenvolvimento científico tecnológico no país surgiu bem antes da criação do 

CNPq, mas foi durante o fim dos anos 1940 e início da década de 1950 que as 

condições políticas possibilitaram a institucionalização. A lei de criação do CNPq, de 

1951, estabelecia como uma de suas finalidades promover e estimular o 

desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, mediante a concessão de 

recursos para pesquisa, formação de pesquisadores e técnicos, cooperação com as 

universidades brasileiras e intercâmbio com instituições estrangeiras. 

A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual 

Capes) foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de 

assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes 

para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visavam o 

desenvolvimento do Brasil. O país precisava capacitar os profissionais para lidar com 

novas tecnologias e dominá-las, pois era exigido um conhecimento especializado para 

realizar as pesquisas de cunho científico e tecnológico. 

A criação do IBBD (1953/1954) deu-se a partir de uma recomendação da 

Unesco, que, naquela época, tinha um programa ambicioso de informação mundial 

apoiado por sistemas nacionais de informação (NATIS). O IBBD foi criado em um 

momento propício, no qual a ciência começava a ser valorizada como elemento 

indispensável ao desenvolvimento econômico, e o Estado sentia a necessidade de 

integrar o processo científico ao desenvolvimento industrial. O IBBD funcionaria 

como centro nacional de documentação em ciência e tecnologia. 

Na década de 1960, o país passou por uma nova fase político-econômica. 

Com o golpe militar, em 1964, e a ênfase na política nacional passou a se 

concentrar no binômio segurança e desenvolvimento. O CNPq foi reformulado e 

ficou com a missão de elaborar uma política para o setor científico, sob a forma do 

Plano Quinquenal de Desenvolvimento Científico (GONZÁLEZ DE GOMEZ; 

CANONGIA, 2001). Nesta mesma época foi criado o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). 

O período 1970 a 1980 foi marcado pelo esforço despendido em favor do 

desenvolvimento científico e tecnológico que foi, em certa medida, neutralizado por 

diretrizes econômicas contrárias a este esforço e pelas arbitrariedades cometidas 
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pelos governantes. De qualquer forma, pode-se afirmar que este período 

corresponde a uma fase de “políticas explícitas”, pelo estabelecimento de programas 

e projetos de desenvolvimento científico e tecnológico e por um aumento de 

recursos financeiros e organismos burocráticos destinados especialmente para dar 

apoio financeiro a esses setores (GOMES, 1988). 

Durante o período militar foram lançados três planos que visavam a 

formalização de políticas para o desenvolvimento de C&T, a saber: (i) o Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), do governo Médici, que apregoava o discurso 

do “Brasil Potência” (1969-1974); (ii) o II PND, no governo Geisel, que estabelecia 

como prioridade a consolidação do parque industrial de base e o domínio de 

tecnologia sofisticada (1974-1978); e, por fim, (iii) o III PND, no governo Figueiredo 

(1980-1985) (MARTINS, 2004). 

No contexto do I PND surge o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PBDCT), para priorizar setores da ciência e tecnologia 

insuficientemente atendidos. Conforme Martins (2004), o tema informação estava 

contemplado no I PND, no qual se antevia a implantação de um Sistema Nacional de 

Informação em Ciência e Tecnologia (SNICT). 

Desde o I PBDCT, observou-se que, para acelerar o desenvolvimento 

econômico e social do país, era imprescindível a criação de um sistema de 

Informação, Ciência e Tecnologia (ICT) com objetivo de sistematizar a coleta, o 

tratamento e a difusão de informações científicas e tecnológicas. 

Na década de 1970, durante o II PBDCT, o CNPq é transformado em 

fundação e sua principal atribuição era implantar o Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT). O IBBD, em 1976, é 

transformado em Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

com a finalidade de coordenar a ICT no âmbito do SNICT segundo os objetivos 

expressos no II PBDCT. 

No transcorrer desta década, o desenvolvimento do setor de ICT brasileira 

dividiu-se em dois vetores: (i) os sistemas surgidos com os esforços de integração e 

coordenação do IBICT; e (ii) os sistemas que pertenciam a áreas enfatizadas no 

planejamento econômico independente ou paralelo aos esforços de articulação e 

coordenação de uma política geral de ICT no país (GONZÁLEZ DE GOMEZ; 

CANONGIA, 2001).  
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Ressaltamos que a criação do primeiro curso de pós-graduação em Ciência 

da Informação pelo então IBBD ocorreu nesta década como recomendação da 

UNESCO. 

Contudo, vale ressaltar que a elaboração desses planos e programas de ICT 

se constituiu em uma política de governo que não sobreviveu à troca de 

governantes. 

Conforme Gomes (1988): 
[...] as ações do Estado nos setores científico e tecnológico foram muito 
limitadas. Essas ações se caracterizam pela descontinuidade, segundo os 
interesses e as necessidades determinadas pela conjuntura político-
econômica do momento, favorecendo periodicamente o desenvolvimento de 
algumas atividades, deixando-as regredir em outros momentos (GOMES, 
1988, p. 106) 

 

Na década de 1980, com a queda da ditadura foi instituído o PND da Nova 

República (1986-1989) e foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para 

redefinir o SNDCT e reestruturar o CNPq com objetivo de atuar decisivamente na 

definição das políticas para o setor de C&T. As ações em ICT assim foram 

replanejadas para se adequarem a nova realidade, não mais estando focada no 

binômio segurança e desenvolvimento. 

A partir da inclusão da internet na década de 1990, surgem inúmeras 

iniciativas para possibilitar acesso online à ICT: bibliotecas virtuais, temáticas, portal 

de periódicos da Capes, banco de teses e dissertações.  

Conforme visto, ao final da década de 1990 surgiram as primeiras iniciativas 

formais e organizadas – em associações, alianças, coalizões – em prol da “filosofia 

aberta” (COSTA, 2007).   

As iniciativas OAI e OA fizeram com que o movimento de acesso aberto à 

informação científica ganhasse proporções mundiais e recebesse apoio de 

diferentes organizações que têm o objetivo de conscientizar universidades, 

pesquisadores e demais produtores de informação científica a inserirem-se nessa 

nova filosofia.   

Desde o final da década de 1990, a UNESCO se integrou à defesa do acesso 

aberto por intermédio de declarações, programas e financiamentos específicos para 

a implantação de ações.  

Diversos estudos evidenciam, ainda, a presença de organizações não-

governamentais e organismos de governos – que não atuam diretamente no âmbito 
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legislativo – na liderança do movimento, impulsionando, inclusive, a participação de 

órgãos governamentais na oficialização de políticas e regulamentação de leis, como 

é o caso do IBICT no Brasil, através do Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso 

Livre à Informação Científica (INSTITUTO..., 2005).  

Foi por iniciativa do IBICT, juntamente com, à época, Deputado Rodrigo 

Rollemberg, hoje Senador da República, que foi articulado e submetido à Comissão 

de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, o Projeto de Lei (PL) nº 

1.120/2007.   

Tal projeto visou estabelecer e implantar, no Brasil, uma política nacional de 

acesso livre à informação científica, dispondo sobre o processo de disseminação da 

produção técnico-científica pelas instituições de ensino superior e pesquisa no país; 

Tinha como objetivo instituir os Repositórios Institucionais de acesso livre nas 

universidades e institutos de pesquisa públicos brasileiros, além de tornar obrigatório 

aos pesquisadores destas instituições o depósito de sua produção científica 

publicada em revistas científicas. Este PL também previa a instituição de um comitê 

de alto nível para discutir e propor uma política nacional de informação científica. Na  

época de sua criação, este projeto era tido como pioneiro em todo o mundo e 

demonstrava, também, a liderança e capacidade do IBICT em elaborar e coordenar 

programas e ações de incentivo para que as instituições de ensino e pesquisa de 

todo o país disponibilizassem, por meio do acesso aberto, sua produção científica. 

Segundo Kuramoto (2011) 
Hoje, diversas iniciativas [em prol de uma política de acesso livre] já foram 
tomadas por países desenvolvidos. Os EUA por exemplo estabeleceu uma 
política de acesso livre para os pesquisadores que receberam 
financiamento do National Institute of Health (NIH), por meio de uma lei 
aprovada em 2008. Hoje, estão discutindo a extensão dessa lei às agências 
de fomento americanas restantes, por intermédio do projeto FRPAA - 
Federal Research Public Access Act. Portanto, o PL 1120/2007 continua 
atual e necessário para ampliar a visibilidade das pesquisas brasileiras e 
promover: maior acesso à informacão científica, maior visibilidade às 
pesquisas brasileiras, além de maior governança e transparência aos 
investimentos em pesquisas científicas. 

 

O PL foi aprovado no âmbito da Comissão, sendo encaminhada à Comissão de 

Educação e Cultura. Infelizmente, o prazo dado para apresentação de emendas ao 

referido PL expirou e nenhuma emenda foi submetida; Em janeiro de 2011, o PL 

1.120/2007 foi arquivado, motivado por regimento interno da Câmara dos Deputados, 

motivando uma petição pública para seu desarquivamento, capitaneado por 

Kuramoto. 
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3.4.2 Políticas de Auto-Arquivamento em Repositórios de Acesso Livre 

 
Diversos países têm manifestado apoio em favor do movimento de acesso 

livre ao conhecimento, sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. Esse 

apoio pode ser aferido por meio da análise crescente de implementações baseadas 

no modelo OA em distintos países espalhados pelo globo. Países como Estados 

Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão assumiram a liderança do movimento 

através de inúmeros estudos, manifestos e eventos que visam legitimar as iniciativas 

em prol do acesso livre (KURAMOTO, 2008a). 

Curiosamente, os países mais abastados de recursos para investimento em 

ciência e tecnologia são justamente os países que aderiram com maior rapidez ao 

movimento de acesso livre, o que não deixa de ser no mínimo paradoxal, pois os 

países com maiores dificuldades no acesso ao conhecimento científico tinham tudo 

para serem os líderes naturais desse movimento, o que não aconteceu. 

Para alcançar o tão desejado sucesso do movimento de acesso livre ao 

conhecimento científico, é fundamental que os grandes produtores deste 

conhecimento, ou seja, as universidades e institutos de pesquisas, além de 

implementarem ferramentas baseadas no Modelo da Iniciativa dos Arquivos Abertos, 

procedam à construção de políticas informacionais de auto-arquivamento que 

garantam o depósito dos documentos gerados no âmbito de suas instituições. 

Ressalta-se que as políticas informacionais de auto-arquivamento podem ser 

classificadas como (i) macro-políticas, ou seja, políticas instituídas pelo Estado, e 

que abrangem os Repositórios de todo país, seja temático ou institucional. Como 

exemplo de uma (possível!) macro-política informacional de auto-arquivamento 

brasileira temos o PL 1.120/2007; (ii) e micro-políticas, políticas de auto-

arquivamento instituídas por uma determinada instituição para seu repositório 

institucional. Um exemplo de uma micro-política a nível institucional são as políticas 

mandatórias. 

Muitos estudiosos do acesso livre, como Steven Harnad, acreditam que, no 

atual estágio embrionário em que se encontram as iniciativas em favor do acesso 

livre, somente através de mandatos de depósito, como uma política informacional de 

auto-arquivamento, será possível reunir, em uma plataforma única, toda produção 

científica gerada em uma instituição.  
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Isto se deve ao fato de muitos pesquisadores mostrarem-se tímidos ou 

mesmo céticos em relação ao movimento de acesso livre, ou ainda relutantes em 

depositarem seus trabalhos nessas bases. 

Outro fato deve-se a pressão feita por editores comerciais para conseguirem 

ter a exclusividade da informação científica, criando barreiras para que os 

pesquisadores que publiquem em seus periódicos não adiram a tais iniciativas de 

acesso livre, forçando, assim, a comunidade científica a pagar para ter acesso a 

estas informações. 

Porém, há uma alternativa para este problema: 
Com os custos extorsivos das publicações periódicas científicas, uma nova 
ordem mundial está se impondo: a criação de repositórios institucionais nas 
universidades e instituições de pesquisas aliada a um mandato legal que 
obriga os pesquisadores a depositarem os seus resultados de pesquisa 
publicados em revistas científicas reconhecidas nacional e 
internacionalmente (KURAMOTO, 2008b). 

  

Para melhor entendimento, faz-se necessário definir o termo políticas 

mandatórias: 
são instrumentos instituídos através de medidas legais ou administrativas, 
que obrigam o autor vinculado à instituição ou que teve sua pesquisa 
financiada por recursos públicos, a depositar uma cópia de sua pesquisa no 
repositório da instituição a qual esteja vinculado (HARNAD, 2008).  

 

 Ressalta-se que o movimento de acesso livre ao conhecimento científico não 

propõe a extinção dos atuais canais formais de publicação do conhecimento em 

detrimento ao triunfo das ferramentas baseadas no modelo dos arquivos abertos 

proposto pela OAI, mas sim uma coexistência pacífica desses meios, cada um 

exercendo seu papel em nome do desenvolvimento da Ciência. Como acontece nos 

meios de publicação formais, já consagrados, há de se sistematizar o processo de 

divulgação do conhecimento científico em plataformas de acesso livre ao 

conhecimento, normatizando este meio. 

Sendo assim, nada impede que um autor publique seu artigo numa revista 

internacional, disponível, por exemplo, no Portal de Periódicos da Capes para 

baixar, e também uma cópia deste documento no repositório da instituição a qual 

este pesquisador está vinculado. Conforme já mencionado anteriormente, segundo 

dados de Harnad et al. (2004)  
Há 2 vias para o acesso livre: a via dourada – golden road – (publique seu 
artigo numa revista de acesso livre) e a via verde – green road – (publique 
seu artigo numa revista que não é de acesso livre porém também o auto-
arquive num arquivo de acesso livre). Somente 5% das revistas são 
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douradas, porém mais de 90% já são verdes (isto é, elas deram aos seus 
autores o sinal verde para o auto-arquivamento); porém somente por volta 
de 10 a 20% dos artigos são autoarquivados. Para alcançar 100% de 
acesso livre, o auto-arquivamento precisa tornar-se obrigatório pelos 
empregadores e financiadores dos pesquisadores, como o Reino Unido e os 
Estados Unidos recentemente recomendaram, e as universidades precisam 
implementar tal obrigação (HARNAD et al., 2004). 

 

A fim de comprovar a idéia que essas iniciativas podem coexistir 

pacificamente, Kuramoto (2008b) nos diz: 
O Ibict, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia [MCT], obteve, 
junto à Financiadora de Estudos e Pesquisas [FINEP], financiamento para a 
construção de um portal de repositórios e periódicos de acesso livre. Esse 
projeto é na realidade mais do que um simples projeto de portal. Trata-se de 
programa que envolve diversas ações, além da construção do portal. Nesse 
programa, está prevista a implementação de uma série de ações que 
acabam por delinear uma política nacional de acesso livre à informação 
científica. 

 

Conforme visto nas seções anteriores desta pesquisa, o Brasil ensejou uma 

iniciativa legislativa, cujo anseio é tornar obrigatório o depósito de todo documento 

gerado em universidades e instituições públicas, ou que receberam fomento de 

agências públicas, no repositório da instituição à qual o pesquisador estiver 

vinculado.  

Trata-se do Projeto de Lei 1.120 de 2007, de autoria do Deputado Federal, 

hoje Senador, Rodrigo Rollemberg (PSB/DF). Este projeto visa regulamentar a 

disseminação da informação científica no Brasil, obrigando universidades e centros 

de pesquisa nacionais a construir seus repositórios institucionais, assim como obriga 

pesquisadores, docentes e discentes vinculados a estas instituições a depositarem 

seus resultados de pesquisas nestes repositórios (KURAMOTO, 2010). 

Conforme já mencionado, a esta obrigatoriedade de depósito de documentos 

é dada o nome de mandato de depósito, que nada mais é do que a obrigatoriedade 

de depósito de documentos através de uma norma legal (lei, decreto, ato, etc.). Em 

relação a isto, o artigo 1º do Projeto de Lei 1.120/2007 nos diz: 
As instituições de ensino superior de caráter público, assim como as 
unidades de pesquisa, ficam obrigadas a construir os seus repositórios 
institucionais, nos quais deverão ser depositados o inteiro teor da produção 
técnico-científica conclusiva do corpo discente, com grau de aprovação, dos 
cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou similar, a produção 
técnico-científica conclusiva do corpo docente dos níveis de graduação e 
pós-graduação, assim como a produção técnico-científica, resultado das 
pesquisas realizadas pelos seus pesquisadores e professores, financiadas 
com recursos públicos, para acesso livre na rede mundial de computadores 
(BRASIL, 2007). 
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 O Projeto de Lei também determina que os repositórios institucionais deverão 

ser compatíveis com padrões de interoperabilidade adotados internacionalmente. 

Trata-se, portanto, de uma referência indireta ao protocolo OAI-PMH15. Em relação 

ao projeto: 
É preciso assim que as instituições brasileiras adotem este tipo de política 
que já tem mostrado resultados estimulantes (SALE, 2006), estabelecendo 
políticas de arquivamento compulsório pelos principais financiadores (como 
CNPq e FAPESP), pelas universidades ou mesmo pelo governo federal, 
como faz o Projeto de Lei 1120/2007 de autoria do deputado Rodrigo 
Rollemberg, atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados 
(ORTELLADO, 2008). 

 

O IBICT acompanhou de perto a tramitação do PL 1.120 na Câmara, visto 

que o projeto favorecerá esta instituição no cumprimento de sua missão, que é o 

registro e a disseminação da produção científica brasileira. Kuramoto, que é servidor 

do IBICT, relatou bem a importância do PL 1.120 ao afirmar que: 
Trata-se de uma iniciativa pioneira no país e, por que não dizer na América 
Latina. O Brasil é o primeiro país na América Latina a estabelecer um marco 
legal com o propósito de registrar e disseminar a produção técnico-científica 
brasileira. Esse PL representa um passo decisivo e corajoso em direção ao 
acesso livre à informação científica no país. Se aprovado, este projeto de lei 
deverá contribuir para derrubar as barreiras do acesso à informação 
científica (KURAMOTO, 2010). 

 

Infelizmente, no ano de 2011, o Projeto de Lei 1120/2007 foi arquivado pela 

Câmara Legislativa Brasileira. 

Conforme visto, ao tratar do Acesso Livre, a questão dos mandatos de 

depósito é uma questão polêmica. Talvez pelo estado incipiente que se encontra o 

movimento de Acesso Livre, muitos ainda não concordam com o mesmo, afirmando 

que o autor não tem liberdade de escolha em depositar ou não o documento de sua 

autoria no repositório da sua instituição, sendo este um ato autoritário. 

Esta questão foi abordada no capítulo a crise dos periódicos científicos desta 

pesquisa, quando foi relatado sobre recomendações de pesquisas fomentadas pelo 

Estado estarem indisponível aos cidadãos, e os editores comerciais serem os únicos 

beneficiados nesse processo. Porém, como visto, somente através das políticas 

mandatórias o Repositório de uma instituição contemplará a totalidade dos 

documentos ali produzidos, conforme recomenda Kuramoto (2007) quando afirma 

                                                
15

      OAI-PMH – Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting é um protocolo desenvolvido 
pela Open Archives Initiative, utilizado para distribuir e coletar metadados, principalmente relativos 
a descritores de documentos. 
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que “[...] está demonstrado que o auto-arquivamento em repositórios institucionais 

ou temáticos só funciona mediante um mandato”.  

Conforme visto, a criação de políticas mandatórias trata-se, na verdade, de 

uma reação à baixa resposta da política do depósito voluntário, que tem resultado 

em índices de adesão considerados baixos, e que deve constituir-se na solução para 

que sejam obtidos índices de arquivamento (depósito) significativos. 

A inserção de políticas mandatórias no âmbito institucional enriquece o 

conteúdo do repositório, ao passo que ali estará depositada toda produção gerada 

naquela instituição, favorecendo o controle bibliográfico, a recuperação da 

informação, dentre tantos outros inúmeros fatores, conforme visto.  

Mas é importante observar que muitos documentos depositados no repositório 

institucional, através de mandatos de depósitos, são protegidos por contratos de 

direitos autorais (caso de artigos publicados em revistas de editores privados), ou 

contém informações sigilosas, entre outras peculiaridades.  

Nestes casos, o autor é, mesmo assim, obrigado a depositar uma cópia desse 

documento no repositório institucional, porém, o que será disponibilizado para 

acesso via Web serão apenas os metadados, e não o conteúdo do documento. E 

assim que as possíveis barreiras de acesso ao documento forem transpostas, o 

conteúdo também será disponibilizado, conforme preconiza a filosofia do acesso 

livre.  

Em relação a artigos publicados em revistas de editores privados, Kuramoto 

(2010) alerta para que “o autor não transfira incondicionalmente os direitos autorais 

[mais especificamente os direitos de cópia, ou seja, patrimoniais] de seu artigo a 

nenhuma revista. Ressalve pelo menos a possibilidade de incluí-lo no repositório 

institucional de sua instituição”. Esta seria a forma de publicação utilizando a via 

verde do Acesso Livre. 

Algumas organizações em países desenvolvidos já se anteciparam e 

instituíram políticas mandatórias para os trabalhos por elas financiados, como é o 

exemplo da Welcome Trust e a House of Commons, no Reino Unido, e do National 

Institute of Health (NIH), nos Estados Unidos.  

Por isso, ressalta-se a importância do Brasil seguir a mesma atitude, através 

da reabertura do PL 1.120/2007 no Congresso Nacional, assim como de ações em 

favor do acesso livre por parte das agências de fomento como CAPES, CNPq, 

FINEP, dentre outros. Costa (2006) corrobora com essa opinião, ao afirmar que: 
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As decisões e recomendações dessas instituições e países são muitas e 
mostram a importância da questão do acesso livre à informação no seio da 
comunidade científica e da sociedade em geral. Têm, certamente, impacto 
mundial. Urge, portanto, que países em desenvolvimento, como o Brasil, 
realizem estudos e desenvolvam e implementem projetos que visem à 
inserção do país nesse contexto. Recai sobre as bibliotecas universitárias 
enorme desafio. Sobre as comunidades científicas da ciência da 
informação, desafio maior ainda, assim como da ciência da computação. 

 

 

3.4.3 A Importância das Políticas Mandatórias para a consolidação e 

visibilidade de Repositórios Institucionais 

 
 Segundo Harnad (2008), os repositórios com mais sucesso no que diz 

respeito ao auto-arquivamento de informações têm sido aqueles cujas instituições 

estabeleceram políticas mandatórias.  

 Como exposto anteriormente, a implementação da obrigatoriedade do 

arquivamento da produção científica é o fator primordial para que as taxas de 

depósito sejam consideravelmente aumentadas, visto que, em instituições cuja 

participação dos autores depende exclusivamente do incentivo de políticas 

voluntárias, as taxas de depósito permanecem baixas. 

 Harnad (2006) defende o que denominou de Imediate-Deposit/Optional 

Access (ID/AO) Mandate (Mandato de Depósito Imediato e Acesso Opcional). Com 

isso o autor encoraja as instituições a adotarem políticas de depósito obrigatório. 

 O modelo de política proposto foi elaborado para tornar imune, de qualquer 

atraso ou restrição (especialmente restrições impostas por políticas editoriais ou 

restrições de direitos autorais), o depósito de uma versão avaliada pelos pares (pré-

print e/ou pós-print) de todos os artigos de periódicos científicos no repositório de 

sua instituição. 

 A instituição deve, portanto, exigir o depósito imediatamente após a aceitação 

para publicação, sem atrasos ou exceções. Porém, caso o acesso ao conteúdo que 

foi depositado tenha de ser restringido, é fortemente recomendado aos autores que 

tornem seu conteúdo livremente disponível tão logo seja possível. Neste caso, 

aconselha-se disponibilizar de imediato somente os metadados, e não o texto 

completo (HARNAD, 2006).  Destaca-se que softwares como o Eprints e Dspace 

permitem atribuir o embargo a conteúdos depositados, possibilitando a inserção de 
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dados relativos ao tempo necessário para que a restrição expire de forma 

automática.  

 Ao longo desse período de embargo, caso haja necessidade, leitores que 

tiveram acesso aos metadados do conteúdo embargado e em seguida depararam-se 

com a restrição podem, automaticamente, por meio de um mecanismo disponível, 

solicitar uma cópia ao autor do conteúdo; e o autor, por sua vez, pode autorizar ou 

não o envio de uma cópia eletrônica do seu trabalho ao usuário solicitante. Esse 

processo constitui o chamado fair use (uso justo) de conteúdos embargados. 

 O depósito mandatório, portanto, visa a solucionar a questão dos reduzidos 

índices de auto-arquivamento. De acordo com essa orientação, fica obrigatório o 

depósito, em um repositório de universidade ou agência de fomento (dependendo da 

afiliação ou da fonte de financiamento do pesquisador autor do trabalho) de uma 

cópia (tal qual determinam os princípios da BOAI, da Declaração de Bethesda e da 

Declaração de Berlim) de todo trabalho aceito para publicação ou já publicado.  

 Em particular, nos casos de pesquisas financiadas com recursos públicos, o 

depósito compulsório tem sido visto como uma política eficaz para garantir, no futuro 

próximo ou distante, o Acesso Livre ao conhecimento delas resultante. Nas palavras 

de Sale (2007), “a exigência, para a instituição como um todo, para o depósito no 

repositório institucional, é exatamente o que é necessário”. 

 Da mesma forma que é resguardado ao autor os devidos direitos de autoria 

ao publicar um artigo em uma revista de acesso aberto, um autor que publicou um 

artigo em uma revista de acesso fechado e é obrigado (ou deseja!) depositar uma 

cópia do seu trabalho em um repositório de acesso aberto, também é preservada 

essa autoria. Note o que Costa (2008) nos diz a este respeito: 
[...] o depósito compulsório - ou mesmo o depósito voluntário – não fere o 
direito de cópia nem o direito autoral. Isso porque requer o depósito, 
simplesmente, respeitando a propriedade sobre as licenças ou permissões 
de acesso e uso. Estas, somente quando devidamente obtidas, permitem o 
acesso amplo e irrestrito. 

  

 As universidades e grandes centros de pesquisa, devido ao seu perfil e 

caráter institucional, são os grandes produtores do conhecimento científico gerado 

em uma nação. Por este motivo estas instituições e seus pesquisadores estão tão 

preocupados com a questão da autoria da descoberta científica e sua devida 

atribuição, questão fundamental no âmbito da comunicação científica. 
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 Porém, essas instituições possuem em seu rol de pesquisa tipologias de 

documentos de natureza diversa das informações resguardadas da atribuição de 

autoria (copyright), como é o caso do desenvolvimento de produtos, geralmente 

voltado para indústrias, portanto, passíveis de serem patenteados. 

 Por este motivo o movimento de acesso livre ao conhecimento não poderia 

deixar de contemplar em seu escopo o tratamento devido a esse tipo de documento. 

Kuramoto (2008b) faz questão de deixar isso bem claro ao dizer que: 
É oportuno ressaltar que as propostas do movimento do acesso livre à 
literatura científica não representam riscos de pirataria ou plágio, ou mesmo 
de roubo de patentes. O que se propõe fazer é maximizar a visibilidade 
daquilo que os autores já fazem hoje, que é publicar em uma revista 
científica, especialmente aqueles publicados em revistas científicas de alto 
nível. Portanto os riscos existentes são os mesmos que hoje existem; cabe 
aos autores ter cuidado com aquilo que escrevem. 

  

 Retomando o PL 1.120/2007, este também aplica às patentes os mesmos 

critérios relativos a documentos sigilosos ou protegidos por copyright. Essa é outra 

questão que também é sempre colocada em dúvida em relação aos mandatos de 

depósito. Note que, ao depositar um documento em um repositório, o autor pode (e 

deve!) informar aos gestores do repositório que aquele determinado documento 

contém informações estratégicas que não devem ser reveladas em inteiro teor ao 

público, pelo menos por determinado período. Trata-se de informações sigilosas, ou 

mesmo de caráter de segredo industrial. Portanto, é importante frisar que a 

exigência do depósito do documento se restringe apenas à divulgação dos 

respectivos metadados, e não do conteúdo integral ou em partes, conforme já 

mencionado. Nestes casos o autor pode solicitar que apenas parte da publicação 

seja de acesso livre, resguardando assim possíveis informações sigilosas, ou então 

permitindo apenas a divulgação dos metadados de sua pesquisa.  

É de extrema importância que os defensores do Acesso Livre elucidem aos 

receosos quanto a essa questão, pois seria totalmente inadequado divulgar ao 

mundo, via Web, informações de pesquisas em andamento de caráter estratégico 

para a instituição. O PL 1.120 é claro nesse sentido, ao propor, nos parágrafos 4º e 

5º do artigo 1º a seguinte questão: 
§ 4º. No caso em que tais publicações sejam protegidas por contratos de 
direito de propriedade intelectual [alteração pelo relator Ariosto Holanda. 
Antes: copyright] que as impeçam de serem depositadas em seu completo 
teor, os pesquisadores se obrigarão a pelo menos depositar os seus 
metadados, as informações que descrevam completamente as 
características dos dados contidos na publicação, desde os de caráter 
bibliográfico até aos relacionados com as questões de direitos [inclusão 
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pelo relator Ariosto Holanda], com o compromisso de disponibilizar o 
acesso ao completo teor a partir do momento de sua liberação (BRASIL, 
2007, grifo nosso). 
§ 5º. O mesmo se aplica em casos em que as publicações contiverem 
objetos passíveis de serem patenteados (BRASIL, 2007). 

 
 É importante ter em mente que há, portanto, diferentes modos de implementar 

o depósito mandatório, e a discussão a respeito do tema é longa. O que se deve 

esclarecer é que se trata de política institucional, no sentido em que cada uma 

dessas instituições – notadamente universidades e agências de fomento – define e 

adota o que for considerado mais conveniente ou eficaz.  

A expectativa é que a abordagem da “via verde” (green road), de Harnad, 

torne-se o paradigma dominante nesse contexto e que, consequentemente, o 

acesso ao conhecimento resultante das pesquisas científicas seja, de fato, amplo e 

irrestrito, no sentido em que sejam removidas barreiras de preço e permissão. 

 Os argumentos em favor da institucionalização de mandatos obrigatórios de 

autoarquivamento em universidades e institutos de pesquisa giram em torno de 

(HARNAD, 2006): 

 

Ø Acessibilidade à Pesquisa: 

ü Há aproximadamente 25 mil periódicos científicos (e proceedings de 

conferências) no mundo publicando aproximadamente 2.5 milhões de 

artigos por ano, em todas as áreas do conhecimento, idiomas e 

nações; 

ü Nenhuma universidade ou instituto de pesquisa em qualquer lugar, por 

mais rico que for, pode ter recursos suficientes para assinar a todos ou 

a maioria dos periódicos científicos que seus pesquisadores 

necessitem acessar; 

ü Portanto, nenhum artigo científico está acessível a todos os seus 

usuários potenciais, e, portanto, todos os artigos científicos estão 

deixando de obter algum impacto de sua pesquisa (uso e citações); 

 

Ø Impacto da Pesquisa – Uso e Citações: 

ü Pesquisas recentes afirmam que artigos científicos, para os quais seus 

autores tenham aderido ao auto-arquivamento em ambiente de acesso 
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aberto, além do acesso por meio de assinatura de periódicos, são 

acessadas e citadas duas vezes mais; 

 

Ø Mandatos de auto-arquivamento em universidade e institutos de pesquisa 

maximizam o impacto da pesquisa: 

ü Somente 15% do total de 2.5 milhões de artigos científicos publicados 

anualmente estão sendo depositados espontaneamente; 

ü Criando um repositório institucional e encorajando a comunidade a 

auto-arquivar seus artigos científicos é um bom primeiro passo, mas 

isso somente não é suficiente para aumentar a taxa de auto-

arquivamento desejável acima dos 15% de depósito espontâneo; 

ü Para tal, é imprescindível a adoção de políticas de depósito para 

maximizar tais estatísticas; 

 

 E iniciativas de repositórios com políticas de depósito já definidas não param 

de surgir. De acordo com Costa (2008), em diferentes países, especialmente os 

desenvolvidos, algumas estratégias e iniciativas, norteadas por políticas bem 

definidas, têm sido realizadas a fim de aumentar a visibilidade da produção 

científica. 

Segundo Kuramoto (2011), atualmente existem 355 políticas mandatórias de 

depósito espalhadas pelo mundo, tendo a África contribuindo com 1% dos 

mandatos, a América do Norte contribuindo com 24% dos mandatos, a América do 

Sul contribuindo com 2% dos mandatos, a Ásia contribuindo com 6% dos mandatos, 

a Europa contribuindo com 57% dos mandatos e a Oceania contribuindo com 9% 

dos mandatos.  

No caso da América do Sul, a Colômbia contribui com 4 mandatos, a Bolívia 

com 1 mandato, o Brasil com 1 mandato, o Peru com 1 mandato e a Venezuela com 

1 mandato. Na realidade, a América do Sul contribui apenas com 7 mandatos, visto 

que o mandato do Brasil, através do PL 1120/2007, foi arquivado pelo pela Câmara 

dos Deputados em 2011 (KURAMOTO, 2011). 

Ainda de acordo com Kuramoto (2011) 
É importante notar que tanto a Europa quanto a América do Norte são os 
continentes com maior número de mandatos. Curiosamente, são os dois 
continentes que dominam o mercado editorial científico. Em contrapartida, 
os continentes América do Sul e África do Sul são os continentes que 
menos mandatos registraram. Ao mesmo tempo, são continentes pobres e, 
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a maioria dos seus países sem condições de arcar com o acesso à 
informação científica de que necessita. Portanto, em teoria seriam os países 
com maiores necessidades de acesso à informação científica. 

 

Estes dados somente reforçam a necessidade do Brasil em estabelecer uma 

política nacional de informação, desdobrando numa política de depósito para 

repositórios aderindo, assim, às iniciativas de várias universidades européias, 

americanas e outras, bem às iniciativas que vêm adotando os Estados Unidos e a 

Comunidade Européia (KURAMOTO, 2011). 

 

 

3.5 O CONCEITO DE DIRETRIZ 
 

A presente pesquisa tem por objetivo propor um conjunto de diretrizes para 

construção de uma política informacional de auto-arquivamento aplicável em 

Repositórios Institucionais Brasileiros. 

Neste sentido, faz-se importante conceituarmos o termo diretriz, assim como 

justificar a escolha das instituições a serem analisadas. 

De acordo com o Dicionário Aurélio (2004), o termo diretriz significa um 

“conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma 

ação, um negócio, etc”; Já o Dicionário Houaiss (2009) relata que diretriz denota um 

“esboço, em linhas gerais, de um plano, projeto, etc”.  

Segundo Falconi (1996), uma diretriz é composta de uma meta e das medidas 

prioritárias e suficientes para que se atinja a meta. Para Pisanelli, Gangemi e Steve 

(1999), diretrizes pode ser uma indicação de uma escolha preferencial de opções ou 

um conjunto normativo de regras. Para tal, pode ser expressas de forma textual ou 

mais formal, como, por exemplo, através de fluxogramas.  

Já Nurcan et al. (1999) nos apresentam um conceito mais detalhado de 

diretriz. Os autores definem diretriz como um conjunto de indicações sobre como 

proceder para atingir um propósito, mas especificam que as diretrizes devem ser 

definidas usando o conceito de contexto. Ainda de acordo com os autores, um 

contexto é definido através do binômio situação e intenção.  

Neste sentido, uma situação representa a parte de um produto onde cabe 

uma decisão sobre alguma ação a ser tomada, detalhando quando a diretriz pode 
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ser aplicada. Uma intenção representa um objetivo que se deseja atingir em um 

dado momento. 

Diretrizes devem possuir os seguintes atributos: (i) nome da diretriz, 

expressando o objetivo de um processo; (ii) descrição da diretriz, consistindo de um 

sumário da mesma; (iii) corpo da diretriz, consistindo de instruções sobre como 

alcançar o objetivo esperado, através de passos, escolhas e atividades a serem 

realizadas, além de conceitos relacionados que podem ser utilizados; (iv) situação 

da diretriz, consistindo de uma descrição de quando a diretriz pode ser aplicada; (v) 

produto, consistindo do resultado que se espera ao atingir o objetivo (FALCONI, 

1996; NURCAN et al, 1999). 

Assim sendo, nesta pesquisa adotaremos o conceito de diretriz no sentido de 

recomendação, visto que atende aos propósitos e objetivos descritos, estando 

baseado, de modo geral, com o conceito apresentado pelos autores pesquisados.  

Desta forma, no contexto deste estudo, uma diretriz é definida como um 

conjunto de ações recomendadas para atingir um objetivo e um resultado esperado, 
possuindo os seguintes atributos: (i) nome da diretriz; (ii) objetivo esperado; (iii) 

ações que devem ser realizadas para alcançar o objetivo esperado; (iv) resultado 

esperado ao aplicar a diretriz. 
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4 MARCO EMPÍRICO 
 

Como apresentado nos capítulos anteriores, esta pesquisa tem por objetivo 

investigar as políticas informacionais de acesso livre aplicadas aos RI no intuito de 

propor diretrizes necessárias para a construção de uma política informacional de 

auto-arquivamento para Repositórios Institucionais Brasileiros.  

Neste sentido, consideramos também, além dos estudos na literatura da área, 

pontuando os principais questionamentos dos pesquisadores referenciados, realizar 

a investigação a partir da seleção de três iniciativas de RI que possuam políticas 

informacionais de depósito já consolidadas, a fim de analisar tais iniciativas. 

Mundialmente, segundo dados do OpenDOAR – Directory of Open Access 

Repositories –, existem 1.605 Repositórios Institucionais distribuídos pelo mundo: 

 
Figura 01: Proporção de Repositórios Institucionais por Continente. 
Fonte: OpenDOAR. Disponível em <www.opendoar.org>. Acesso em 03 maio 2011. 
 
 

Da totalidade destes Repositórios Institucionais espalhados pelo globo, 313 

possuem algum tipo de política informacional de depósito, seja ela explícita ou não: 

 
Figura 02: Repositórios Institucional com política informacional de depósito no mundo. 
Fonte: OpenDOAR. Disponível em <www.opendoar.org>. Acesso em 03 maio 2011. 
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No Brasil, segundo dados deste mesmo diretório, há 38 RI. Os softwares mais 

utilizados para construção dos mesmos são DSpace e E-prints: 

 
Figura 03: Software x Repositórios Institucionais no Brasil. 
Fonte: OpenDOAR. Disponível em <www.opendoar.org>. Acesso em 03 maio 2011. 
 

Ressalta-se que, do total de Repositórios apresentado, apenas 26 estão em 

funcionamento, estando o restante desativado ou em fase de implantação e/ou testes: 

 
Figura 04: Repositórios Institucionais Brasileiros em funcionamento. 
Fonte: OpenDOAR. Disponível em <www.opendoar.org>. Acesso em 03 maio 2011. 
 

Dos Repositórios Institucionais Brasileiros em operação, apenas 3 possuem 

algum tipo de política informacional de depósito definida: 

 
Figura 05: Repositórios Institucionais Brasileiros com política informacional. 
Fonte: OpenDOAR. Disponível em <www.opendoar.org>. Acesso em 03 maio 2011. 
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Destaca-se também que, de acordo com o ROARMAP – Registry of Open 

Access Repository Material Archiving Policies –, existem 355 políticas mandatórias 

de depósito, de diversos tipos, finalidades e aplicações distribuídas no mundo. A 

América do Sul possui 2% destes mandatos, enquanto América do Norte e Europa 

contribuem, respectivamente, com 24% e 57%: 

 
Figura 06: Estatística de mandatos de depósito por continente. 
Fonte: ROARMAP. Disponível em < http://roarmap.eprints.org/>. Acesso em 03 maio 2011. 

 
 

Ressalta-se que, destes 355 mandatos de depósito, apenas 120 são 

caracterizados como mandados institucionais de depósitos, ou seja, aqueles criados 

por instituições, sejam universidades ou centros de pesquisa, para apoiar o depósito 

da produção científica de seus pesquisadores em seus Repositórios Institucionais. 

 
Figura 07: Mandatos Institucionais – 2004-2011. 
Fonte: ROARMAP. Disponível em < http://roarmap.eprints.org/>. Acesso em 03 maio 2011. 
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Os outros 235 mandatos, segundo o ROARMAP, são classificados como 

mandatos de agências de fomento à pesquisa (48), mandatos de depósito de teses 

e dissertações (76), entre outros. 

Conforme visto, no que se refere aos Repositórios Institucionais no Brasil, tais 

iniciativas ainda são caracterizadas como recentes. Segundo Kuramoto (2010), 

todas as iniciativas brasileiras aderentes a este conceito [de movimento global Open 

Access (OA)] têm menos de 05 anos de idade. A implantação de repositórios 

institucionais nas universidades públicas brasileiras é um exemplo de projeto 

aderente a este conceito. 

 Ainda segundo Kuramoto (2010), “na verdade, as iniciativas brasileiras mais 

importantes datam de 2005, por intermédio do lançamento, pelo Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com o Manifesto Brasileiro de Apoio 

ao OA, em setembro de 2005”. 

Assim sendo, e de acordo com as estatísticas e relatos aqui apresentados, 

qualificamos como incipiente a participação do Brasil frente às políticas 

informacionais de depósito aplicáveis à RI em relação ao mundo. 

Neste sentido, para efeito desta pesquisa, decidimos analisar três iniciativas 

de Repositórios Institucionais Internacionais que já possuam políticas mandatórias 

implementadas, sendo 01 experiência do continente Norte-Americano e 02 do 

continente Europeu. 

Então, o foco de estudo se concentrará na análise do (i) E-Prints Soton, o 

Repositório da University of Southampton, localizado no Reino Unido, por ser a 

primeira universidade a adotar uma política de acesso livre, tendo como principal 

incentivador o pesquisador Steven Harnad; o (ii) DSpace@MIT, Repositório do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), por ser um dos mais citados e 

estruturados dos Estados Unidos, América do Norte; e o (iii) RepositóriUM, 

Repositório da Universidade do Minho, Portugal. Esta escolha deu-se pelo fato do 

RepositóriUM ser bastante citado na literatura, além de fazer parte dos países 

lusófonos, assemelhando-se mais as realidades brasileiras.  

Destaca-se, também, que a escolha das Instituições/Repositórios 

Southampton e MIT deu-se pelo fato de ambas as instituições terem sido 

responsáveis pela criação de software gerenciadores de Repositórios Institucionais, 

sendo, respectivamente, E-Prints e DSpace. 
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Conforme relatado anteriormente, esta pesquisa tem por objetivo propor 

diretrizes necessárias para construção de uma política mandatória para repositórios 

institucionais brasileiros a partir da investigação de políticas informacionais de livre 

acesso aplicadas em RI já existentes. 

Vimos também que para efeito desta pesquisa, iremos analisar três 

repositórios internacionais, a saber: (i) EPrint Soton, o Repositório da Universidade 

de Southampton (Inglaterra); (ii) DSPACE@MIT, o Repositório do Massachussets 

Institute of Technology – MIT (Cambridge, Estados Unidos); e o (iii) RepositóriUM, o 

Repositório da Universidade do Minho (Portugal). 

Para esta investigação, elencamos algumas reflexões de pesquisadores e 

incentivador do movimento de acesso livre no intuito de serem avaliados e, 

posteriormente, servissem de base para a análise e comparação das políticas dos 

repositórios selecionados. Ressalta-se que os itens presentes nas questões 

avaliadas, que será apresentado mais adiante, surgiram a partir da análise das 

reflexões aqui apresentadas. 

Conforme já mencionado, o movimento do acesso livre recomenda a adoção 

de duas estratégias para a implantação do acesso livre ao conhecimento científico. 

A primeira estratégia, denominada de via dourada (golden road), refere-se às 

revistas científicas (revisadas por pares) que fornecem acesso livre aos artigos nelas 

publicadas. A segunda estratégia é a chamada via verde (green road), a qual 

recomenda que os autores depositem os seus trabalhos publicados, em revistas 

com revisão por pares, em um repositório institucional (ou outro tipo de repositório: 

temático ou central) de acesso livre. No entanto, para os RI funcionarem e 

atenderem às expectativas do movimento do acesso livre dependem de algum 

instrumento que garanta o depósito, por parte dos pesquisadores, dos seus 

trabalhos publicados em revistas com revisão por pares. Em todo o mundo, as 

universidades vêm estabelecendo políticas mandatórias para garantir o povoamento 

dos RI (GUEDÓN, 2004; HARNAD, 2008). 

Essas políticas mandatórias garantem a obrigatoriedade do depósito de toda 

produção científica de uma instituição, assim como respaldar possíveis exceções 
desta obrigatoriedade (COSTA, 2008; HARNAD, 2004; HARNAD, 2006; 

KURAMOTO, 2009; LEITE, 2009).  

As agências de fomento também têm um papel importante, no contexto da 

via verde, pela construção e manutenção de repositórios, garantindo assim o 
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povoamento dos mesmos. Para tal, também devem estabelecer políticas 

mandatórias e/ou articulações com as instituições de ensino e pesquisa, 

tornando obrigatório a todos os pesquisadores beneficiários de financiamentos, 

proveniente destas agências, o depósito dos artigos científicos resultados dessas 

pesquisas. De uma forma geral, é isto que se espera desses atores membros da 

comunidade científica (HARNAD, 2006; KURAMOTO, 2009). 

Ressalta-se, também, a importância de articulação por parte das 
instituições mantenedoras de RI com os editores científicos, no intuito de 

buscar acordos nos casos em que a transferência de direitos autorais – mais 

especificamente os direitos patrimoniais, de reprodução – por parte do pesquisador 

ao editor no momento da publicação seja muito restritiva. 

 Quanto ao depósito da produção científica por parte dos pesquisadores, 

estima-se que instituições que não implementaram o mandato permanecem com 

taxa de aproximadamente 15% de arquivamento espontâneo. Nestes casos, é 

fundamental que a instituição implemente sua política mandatória, visto que as 

únicas instituições que seguramente alcançaram 100% da taxa anual de 

autoarquivamento são aquelas que, além de criar seus repositórios institucionais e 

contar com o suporte da biblioteca/centro de documentação para os depósitos, 

adotaram uma política de depósito obrigatório (HARNAD, 2006; LEITE, 2009). 

Conforme relatado por diversos autores, nas iniciativas de acesso livre a 

responsabilidade por alimentar os repositórios é dos pesquisadores, uma vez que 

são eles quem publicam os resultados de suas pesquisas e são, portanto, 

detentores dos direitos autorais desses artigos.  

Sendo assim, quem realmente pode contribuir decisivamente para alcançar o 

acesso livre universal ao conhecimento científico são os pesquisadores. Conforme 

discursa Harnad, o acesso livre encontra-se nas mãos da comunidade científica, 

onde: (i) as instituições de pesquisa e as universidades devem ser mantenedores 

dos repositórios institucionais e estabelecer políticas mandatórias; (ii) as agências de 

fomento devem apoiar e manter repositórios centrais e institucionais, estabelecendo 

políticas mandatórias aplicáveis em pesquisas financiadas; e (iii) pesquisadores 

devem realizar o autodepósito dos seus artigos científicos, criando assim condições 

de se garantir 100% da produção científica em caráter livre e irrestrito (COSTA, 

2008; HARNAD, 2004; HARNAD, 2006; KURAMOTO, 2009; LEITE, 2009). 
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A seguir, apresentaremos os repositórios selecionados para o estudo de caso 

proposto nesta pesquisa e, com base nas reflexões apresentadas anteriormente, 

analisaremos e compararemos as políticas dos repositórios apresentados. 

 

 

4.1 O REPOSITÓRIO DA UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 

 

A Universidade de Southampton é uma universidade pública britânica situada 

na cidade de Southampton (Inglaterra), na costa sul do Reino Unido. A universidade 

tem uma reputação internacional de alta qualidade em pesquisa e é membro do 

Grupo Russell16 de universidades britânicas voltadas para a pesquisa. Por sua forte 

ênfase na pesquisa, a Universidade de Southampton tem uma das maiores 

proporções de renda provenientes de atividades de pesquisa na Grã-Bretanha 

(UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, 2012). 

Considerada como um centro de excelência educacional,  a Universidade de 

Southampton está entre as dez melhores instituições de pesquisa do país, e em 

2002 chegou ao 3° lugar geral dentre 200 instituições britânicas. 

Southampton é provavelmente mais conhecida como uma universidade de 

Ciência, Engenharia e Ciências Sociais. Recebe o segundo maior financiamento de 

pesquisa entre universidades britânicas em Física e Matemática, e o terceiro maior 

de pesquisa em Engenharia e Tecnologia. A universidade é também forte em outras 

disciplinas: em Arqueologia, os primeiros três professores formados pela 

Southampton tornaram-se mais tarde diretores do departamento de Arqueologia em 

Oxford, Cambridge e Universidade de Londres. Além disto, a universidade é a sede 

do Centro Nacional de Oceanografia (anteriormente centro de Oceanografia de 

Southampton), um centro importante de pesquisa em Oceanografia (UNIVERSITY 

OF SOUTHAMPTON, 2012). 

A universidade de Southampton também possui grande destaque na 

cooperação interdisciplinar e na colaboração com a indústria. Isto é mais 

evidenciado no centro para a empresa e a inovação. O ex-diretor da escola (então 

departamento) de eletrônica e informática, professor Tony Hey, atualmente é vice-

                                                
16

  O Grupo Russell é uma associação composta pelas 20 maiores universidades de pesquisa do 
Reino Unido, recebendo dois terços dos recursos destinados à pesquisa do país (WIKIPÉDIA, 
2011). 
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presidente da Microsoft do Reino Unido. Em 2004, o inventor da World Wide Web, 

Tim Berners-Lee, foi indicado para a Escola de Eletrônica e Ciências da 

Computação (ECS) como membro do departamento de Ciências da Computação 

(WIKIPÉDIA, 2012). 

O EPrint Soton (http://eprints.soton.ac.uk/), repositório institucional da 

University of Southampton, foi criado a partir de uma iniciativa do pesquisador da 

instituição, Steven Harnad, como resultado de sua participação da Convenção de 

Santa Fé (The Santa Fé Convention of the Open Archives Initiative), em 1999 

(HARNAD, 2010). 

O EPrints foi desenvolvido em 2000 pela Escola de Eletrônica e Ciência da 

Computação  da Universidade de Southampton, estando baseado nas licenças de 

software livre (licença GPL). Foi o primeiro software de arquivamento com o objetivo 

de gerenciar e disponibilizar todos os resultados de pesquisa de uma instituição 

gratuitamente na web (CARR, SWAN, HARNAD, 2011). 

Logo o software EPrints foi recebido com entusiasmo pela comunidade 

científica, tornando-se o primeiro e um dos mais amplamente utilizados software 

gestor de repositórios institucionais. Desde então tem inspirado o desenvolvimento 

de novos softwares livre que cumprir um propósito similar, como o DSpace. 

O desenvolvimento do software Eprints resultou no lançamento do EPrints 

Soton, o Repositório Institucional da Universidade de Southampton, em 2004. 

 

 

4.1.1 A Política Mandatória do Repositório de Southampton17 

 

Enfatizando seu pioneirisno no movimento de acesso livre a informação, 

principalmente no que tange as iniciativas de auto-arquivamento, em dezembro de 

2004 a Universidade de Southampton comunica a adoção de seu mandato de 

depósito, tornando-se a primeira universidade do Reino Unido a adotar este tipo de 

iniciativa. 

 Com a adoção da política, a instituição reforça a adoção de seu Repositório 

Institucional como parte integrante da infra-estrutura de pesquisa da universidade. 

                                                
17   A política analisada foi traduzida para o português a partir do original, em inglês, que encontra-se 

em anexo. 
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 A fim de obter maiores índices de depósito, Stevan Harnad adotou a 

abordagem Imediate-Deposit/Optional Access (ID/AO) Mandate (mandato de 

depósito imediato & acesso opcional), conforme a seguir: 

 

1. É nossa política maximizar a visibilidade, uso e impacto da nossa produção de 

pesquisa, maximizando o seu acesso online para todos os futuros usuários e 

pesquisadores de todo o mundo.  

1a. É também nossa política minimizar o esforço que cada um de nós tem 

que gastar, a fim de fornecer acesso online aberto a nossa produção de 

pesquisa. 

1b. Com toda a nossa produção de pesquisa acessível online seremos 

capazes de responder à avaliação de pesquisas e outras iniciativas 

administrativas com mínima entrada de dados e esforço da equipe de 

funcionários.  

2. Estamos de acordo com a política de que todos os resultados de pesquisa 

devem ser auto-arquivados no repositório institucional (RI) do departamento 

(eprints.ecs.soton.ac.uk) antes e após a publicação revisada por pares (peer-

reviewed). Este auto-arquivamento no RI representa o registro oficial das 

publicações resultantes de pesquisas do Departamento; todas as listas de 

publicações necessárias à administração ou promoção serão geradas a partir 

dessa fonte (RI).  

3. Nossa política é compatível com os acordos de direitos autorais, contratos ou 

políticas editoriais da seguinte forma:  

 3a. Os direitos autorais do pré-print18 pertencem inteiramente ao autor e, 

portanto, podem ser auto-arquivados, independentemente da política de 

direitos autorais da revista a que, eventualmente, o artigo será publicado.  

                                                
18

   Pré-print é a versão do artigo que é submetida à revista, portanto, antes do processo de revisão 
por pares. 
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 3b. Os direitos autorais do artigo após a sua revisão por pares (peer-

reviewed postprint) dependerá do teor do acordo de direitos autorais que 

o autor assinou com o editor da revista.  

 3c. Muitos editores permitirão que um artigo (peer-reviewed postprint) seja 

auto-arquivado. O acordo de transferência de direitos autorais 

especificará, explicitamente, este direito, ou o autor poderá obter 

informações a respeito disto diretamente com o editor. Se o autor não 

tiver certeza sobre os termos de seu contrato, um diretório de políticas de 

auto-arquivamento (http://romeo.eprints.org) está disponível para orientá-

lo. Sempre que possível, recomenda-se ao autor modificar seu contrato 

de direitos autorais para que o editor não desautorize o auto-

arquivamento do seu artigo.  

 3d. Em caso raro onde o pesquisador assina um termo de transferência 

muito restritivo de direitos autorais, no qual ele concordou expressamente 

em não auto-arquivar o post-print19 revisado por pares, o mesmo é 

estimulado a auto-arquivar, junto com o pré-print já arquivado, um arquivo 

de correções, listando as principais alterações que o usuário precisa fazer 

para transformar o pré-print em um post-print. 

 3e. Contratos de direitos autorais podem indicar que o artigo pode ser 

arquivado na sua página pessoal (homepage). No que diz respeito aos 

editores, o RI é parte da infra-estrutura do departamento da universidade 

para a sua página pessoal.  

4. Nós não exigimos que o autor arquive o texto integral de livros ou monografias 

de pesquisa. É suficiente arquivar as referências, juntamente com os metadados 

usuais (título, autor, data de publicação, etc). 

5. Algumas revistas ainda mantêm políticas de submissão estabelecendo que um 

pré-print não será considerado para publicação se tiver sido previamente objeto 

de uma pré-impressão ou depósito de um RI, tendo em vista que ele já é de 

conhecimento público e/ou acessível online. Ao contrário de acordos de 

                                                
19   Pos-print é a versão do artigo que foi submetida à revista, portanto, passado pelo processo de 

revisão por pares. 
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transferência de direitos de autor, tais políticas não são uma questão de direito. 

Se o autor tiver dúvidas sobre o envio de um documento previamente arquivado 

em um RI para uma revista científica que ainda mantém política de submissão 

restritiva, por favor, consulte o departamento de Direitos de Propriedade 

Intelectual ou um assessor/especialista em direitos autorais. 

 

 

4.1.2 Avaliação da Política do Repositório de Southampton (EPrint Soton) 

 

 Com base nas reflexões apresentadas no início deste capítulo, assim como 

da análise da política anteriormente exposta, apresentamos o seguinte quadro com 

a avaliação da Política do Repositório de Southampton, o EPrint Soton: 

 

Questões Avaliadas 
Presente na Política? 

Sim Não 

1. Obrigatoriedade: Os resultados de 
pesquisa (produção científica), seja de 
autoria ou coautoria de membros da 
instituição, devem ser depositados 
obrigatoriamente no Repositório. 

X  

2. Exceções da obrigatoriedade: Se, no 
momento da publicação dos resultados de 
pesquisa em um periódico científico restrito, 
o termo de transferência autoral (direito 
patrimonial) para o editor seja muito 
restritivo, há exceções na política de 
depósito que permita esta publicação?  

X  

3. Articulação com agências de fomento: 
Pesquisadores beneficiados por 
financiamentos de pesquisa com recursos 
públicos devem depositar, em repositório de 
livre acesso, seus trabalhos publicados em 
revistas com avaliação pelos pares (peer-
review).  

X 

 

(Cont.) 
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Questões Avaliadas 
Presente na Política? 

Sim Não 

4. Articulação com Editores: A política 
apresenta algum tipo de acordo com os 
editores científicos? 

X  

5. Depósito dos Documentos: Os 
documentos são auto-arquivados pelos 
próprios autores?  

X  

6. Complementação dos Metadados: A 
biblioteca complementa os metadados dos 
arquivos depositados? 

X  

7. Papel das Bibliotecas/Centros de 
Documentação: As bibliotecas e/ou 
centros de documentação participam da 
gestão do Repositório? 

 X 

8. Suporte/Ajuda: Possui algum 
setor/departamento que ajude o autor em 
alguma questão referente ao direito autoral 
ou arquivamento da produção científica?  

X  

9. Implementação da Política: A política foi 
implementada de forma gradual, com 
períodos de adesão da comunidade 
acadêmica? 

 X 

10. Benefícios: Os pesquisadores que 
depositam suas pesquisas no RI recebem 
algum benefício como, por exemplo, 
possibilidade de geração de relatório de 
atividades, estatísticas de acesso a 
produção científica, dentre outros? 

X  

 Tabela 1: Análise da política mandatória do repositório EPrint Soton. 
 Fonte: O autor (2012). 
 

 

4.2 O REPOSITÓRIO DO MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) 

 

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (em inglês, Massachusetts 

Institute of Technology – MIT) é um centro universitário de educação e pesquisa, de 

caráter privado, localizado em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos.  
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Fundado em 1861, o MIT é uma das Instituições Universitárias mais 

importantes dos EUA, assim como um dos líderes mundiais em ciência e tecnologia, 

bem como em outros campos, como administração, economia, linguística, ciência 

política e filosofia. Dentre seus proeminentes departamentos e escolas, destacam-

se: Sloan School of Management, Lincoln Laboratory, Computer Science and 

Artificial Intelligence Laboratory, Media Lab e Whitehead Institute 

(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2012). 

Ao longo dos seus anos de funcionamento, o MIT estabeleceu convênios e 

parcerias com outras universidades, governos e empresas de vários países, o que 

resultou em ideias e programas que têm como objetivo melhorar o bem-estar do 

mundo.  

Dentre os professores e ex-alunos do MIT estão incluídos vários políticos, 

executivos, escritores, astronautas, cientistas e inventores proeminentes. O MIT já 

produziu mais de 70 Prêmios Nobel, oito dos quais são membros do seu corpo 

docente atual (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2012). 

 O Repositório do MIT, o DSpace@MIT (http://dspace.mit.edu/), surgiu a partir 

de uma ideia da diretora da biblioteca da instituição, Ann J. Wolpert, quando viu a 

necessidade de preservar os documentos eletrônicos da universidade, 

principalmente as teses e dissertações, em longo prazo.  

Em março de 2000, o MIT assinou um projeto de pesquisa e desenvolvimento 

que foi realizado em colaboração entre as bibliotecas do MIT e a Hewlett-Packard 

(HP) para desenvolver o projeto DSpace. Lançado em 04 de Novembro de 2002, o 

DSpace é um software em código aberto e foi definido por seus criadores como um 

sistema inovador de Bibliotecas Digitais para coleta, armazenamento, indexação, 

preservação e disseminação da produção intelectual de comunidades universitárias 

em formato digital (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2012; 

RODRIGUES ET AL, 2005). 

Inicialmente, o DSpace@MIT tinha como objetivo armazenar as teses e 

dissertações de mestrado e doutorado de todos os departamentos da instituição. 

Após a adesão da política informacional de acesso livre, o MIT passou a armazenar 

também os artigos científicos produzidos por seus pesquisadores em seu repositório 

(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2012). 

Apesar da política informacional de acesso livre do MIT ter sido aprovada em 

março de 2009, somente em outubro do mesmo ano que a coleção de artigos 
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científicos começou a estar disponível na internet, fornecendo através do 

DSpace@MIT (http://dspace.mit.edu) a estrutura necessária para implementação da 

política informacional aprovada.  

Faz-se necessário ressaltar que o MIT já possuía o Repositório 

DSpace@MIT, porém, antes da elaboração da política informacional de acesso livre, 

o repositório tinha como objetivo armazenar as teses e dissertações de mestrado e 

doutorado de todos os departamentos da instituição. Após a elaboração da política, 

o MIT passou a armazenar também os artigos científicos produzidos por seus 

pesquisadores. 

 

 

4.2.1 A Política de acesso aberto do DSpace@MIT20 

 

Em 18 de Março de 2009, o MIT passou a adotar, com unanimidade de sua 

comunidade científica, uma política informacional focando o acesso aberto, com 

objetivo de disseminar os resultados das pesquisas realizadas pelos pesquisadores 

vinculados e financiados pela instituição de forma ampla e irrestrita. 

De acordo com esse compromisso, o MIT adota a seguinte política: cada 

membro da faculdade concede uma “permissão não-exclusiva”21 para o MIT no 

intuito de tornar disponíveis seus artigos científicos22, autorizando a utilização dos 

direitos autorais para fins de divulgação aberta, baseando-se nos movimentos de 

acesso livre à informação.  

Em termos legais, cada membro do corpo docente concede ao MIT uma 

“licença não-exclusiva” irrevogável, paga e mundialmente reconhecida23 para 

                                                
20   A política analisada foi traduzida para o português a partir do original, em inglês, que encontra-se 

em anexo. 
21

    Por permissão não-exclusiva, entende-se: após ter concedido a permissão não-exclusiva, o autor 
ainda retêm a posse e o controle total dos direitos autorais de seus artigos. Sendo assim, o autor 
pode exercitar seus direitos de copyright da maneira que lhe convier, incluindo a transferência do 
direito patrimonial a um editor científico, desde que o mesmo concorde com os parâmetros da 
permissão concedida ao MIT.  

22
    Por artigos científicos entende-se: artigos que descrevem os resultados de pesquisa no intuito de 

disseminar tal conhecimento, sem expectativa de pagamento pelo acesso a tais informações. 
Estes artigos geralmente são apresentados em congressos/conferências e em periódicos 
científicos com revisão de pares. 

23  Por licença irrevogável, paga e mundialmente reconhecida entende-se: a permissão concedida não 
pode ser retirada; não há nenhuma taxa para a associação com a permissão concedida; e as 
permissões aplicam-se no mundo inteiro. 
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exercer todos e quaisquer direitos do autor relacionados aos artigos científicos de 

seus pesquisadores em qualquer meio, desde que não sejam vendidos, e autorizam 

outros a fazer o mesmo, isto é, utilizar abertamente seus artigos.  

A política é aplicada automaticamente a todos os artigos científicos 

publicados enquanto a pessoa for membro do corpo docente do MIT, exceto àqueles 

artigos de pesquisadores que foram terminados antes da adoção desta política ou 

àqueles artigos nos quais o autor tenha acordo de licenciamento ou cessão 

incompatíveis com a política de direitos autorais estabelecida pelo MIT. Neste caso, 

o Reitor ou pessoa por ele designada irá desistir da aplicação dessa política para 

determinado artigo mediante apresentação de notificação escrita do autor, 

informando a razão da incompatibilidade à política do MIT. 

A fim de auxiliar o Instituto na distribuição dos artigos acadêmicos, a partir da 

data de publicação, cada membro do corpo docente deve disponibilizar uma cópia 

eletrônica da versão final do próprio artigo sem custo para um responsável pelo 

repositório em formato apropriado (como pdf). 

O Reitor do MIT, em colaboração com a Comissão do Sistema de Bibliotecas, 

é responsável pela interpretação dessa política, pela resolução de conflitos 

referentes à interpretação e aplicação, e pela recomendação de mudanças da 

política para o corpo docente. É também de responsabilidade da Comissão do 

Sistema de Biblioteca ajudar o corpo docente na negociação de contratos com os 

editores científicos à luz da nova política implantada. 

A política informacional do MIT será revisada após cinco anos, a partir da data 

de adoção, pelo Comitê Docente responsável pela mesma com a apresentação de 

um relatório para a faculdade. 

Destaca-se que o MIT solicitará ao sistema de bibliotecas do instituto o 

desenvolvimento e monitoração de um plano para acompanhamento do serviço ou 

mecanismo que tornem o cumprimento da política o mais conveniente para o MIT. 

 

 

4.2.2 Avaliação da Política do Repositório DSPACE@MIT 

 

 Apresentamos a seguir um quadro com a avaliação da Política do Repositório 

do MIT, o DSPACE@MIT: 
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Questões Avaliadas 
Presente na Política? 

Sim Não 

1. Obrigatoriedade: Os resultados de 
pesquisa (produção científica), seja de 
autoria ou coautoria de membros da 
instituição, devem ser depositados 
obrigatoriamente no Repositório. 

X  

2. Exceções da obrigatoriedade: Se, no 
momento da publicação dos resultados de 
pesquisa em um periódico científico restrito, 
o termo de transferência autoral (direito 
patrimonial) para o editor seja muito 
restritivo, há exceções na política de 
depósito que permita esta publicação?  

X  

3. Articulação com agências de fomento: 
Pesquisadores beneficiados por 
financiamentos de pesquisa com recursos 
públicos devem depositar, em repositório de 
livre acesso, seus trabalhos publicados em 
revistas com avaliação pelos pares (peer-
review).  

X  

4. Articulação com Editores: A política 
apresenta algum tipo de acordo com os 
editores científicos? 

X  

5. Depósito dos Documentos: Os 
documentos são auto-arquivados pelos 
próprios autores? 

 X 

6. Complementação dos Metadados: A 
biblioteca complementa os metadados dos 
arquivos depositados? 

X  

7. Papel das Bibliotecas/Centros de 
Documentação: As bibliotecas e/ou 
centros de documentação participam da 
gestão do Repositório? 

X 

 

(Cont.) 
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Questões Avaliadas 
Presente na Política? 

Sim Não 

8. Suporte/Ajuda: Possui algum 
setor/departamento que ajude o autor em 
alguma questão referente ao direito autoral 
ou arquivamento da produção científica? 

X  

9. Implementação da Política: A política foi 
implementada de forma gradual, com 
períodos de adesão da comunidade 
acadêmica? 

 X 

10. Benefícios: Os pesquisadores que 
depositam suas pesquisas no RI recebem 
algum benefício como, por exemplo, 
possibilidade de geração de relatório de 
atividades, estatísticas de acesso a 
produção científica, dentre outros? 

X  

Tabela 2: Análise da política mandatória do repositório DSPACE@MIT. 
 Fonte: O autor (2012). 
 

 

4.3 REPOSITÓRIUM: O REPOSITÓRIO DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

 

 A Universidade do Minho (UMinho), uma das maiores universidades de 

Portugal, foi fundada na cidade de Braga em 1973, tendo iniciado suas atividades 

acadêmicas em 1976. Instituição pública com autonomia administrativa e financeira, 

a UMinho integrou-se no chamado grupo das "Novas Universidades" que vieram 

alterar o panorama do ensino superior em Portugal (UNIVERSIDADE DO MINHO, 

2012). 

A Universidade organiza as suas atividades de acordo com o chamado 

“modelo de gestão matricial”, que se baseia na interação entre projetos nas áreas de 

ensino, pesquisa e serviços especializados à comunidade e as unidades orgânicas e 

de recursos (escolas, unidades culturais e serviços de apoio). 
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A Universidade encontra-se estruturada em 11 escolas que contêm um total 

de 30 centros de pesquisa, onde destes 26 possuem presença e contribuem 

ativamente no RepositóriUM - o Repositório Institucional da Universidade do Minho. 

A organização do RepositóriUM (http://dspace.mit.edu/) reflete a estrutura 

orgânica da instituição, servindo às comunidades de pesquisa, garantindo, desse 

modo, uma melhor preservação e organização de toda produção científica produzida 

na Universidade.  

O RepositóriUM é dirigido e gerido pelos Serviços de Documentação da 

Universidade do Minho (SDUM), e três importantes fatos vivenciados em 2002 

motivaram a sua criação: (i) a leitura da publicação da SPARC de Raym Crow (2002) 

sobre repositórios institucionais; (ii) a participação de membros da UMinho no 

Workshop promovido pelo Open Archives Forum em 2002;  e o (iii) desafio do 

governo português para apresentação de projetos de modernização das 

universidades (RODRIGUES ET AL, 2004). 

No início de 2003, o Governo Português estabeleceu um novo programa 

nacional, o e-U4 (Universidade Eletrônica). Este programa visava a construção de 

novas infraestruturas, serviços e redes de comunicação para facilitar a produção e 

intercâmbio de conhecimentos nas universidades portuguesas. O SDUM viu neste 

programa, a oportunidade para propor a ideia da criação de um RI na UMinho. Neste 

contexto, o SDUM definiu como objetivo estratégico para 2003 a implementação de 

um Repositório Institucional, o RepositóriUM, com o propósito de armazenar, 

preservar e divulgar a produção intelectual das diversas comunidades científicas 

desta Universidade (RODRIGUES ET AL, 2004). 

 Os objetivos para criação e implementação do RepositoriUM eram (i) 

maximizar do impacto das pesquisas produzidas na UMinho, disponibilizando a 

produção científica em acesso livre; (ii) preservar o acervo científico produzido na 

instituição; e (iii) facilitar a gestão da informação na UMinho, bem como uma futura 

interligação com a plataforma nacional de gestão de currículo, o DeGóis24. 

A primeira fase de implementação começou em abril de 2003, com uma 

análise dos sistemas de software de RIs existentes. A escolha recaiu em favor da 
                                                
24 A Plataforma de Currículo DeGóis é um instrumento de recolha, disponibilização e análise da 

produção intelectual, científica e outras informações curriculares dos pesquisadores Portugueses. 
Consiste em um portal cujas principais funcionalidades são a gestão individual do currículo por 
parte do utilizador, a consulta de indicadores e a visualização de currículo mediante pesquisas 
baseadas em critérios relacionados com o conteúdo do currículo. É equivalente a Plataforma 
Lattes (Brasil) (RODRIGUES ET AL, 2004). 
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plataforma DSpace, devido à sua arquitetura tecnológica que permitia a criação de 

comunidades, e ao fato de se tratar de uma plataforma disponibilizada em open 

source (RODRIGUES ET AL, 2004; RODRIGUES ET AL, 2005). 

Em maio de 2003, o SDUM começou a preparar o DSpace para 

implementação. Primeiro, traduzido a interface de utilização para o português e 

adaptando-a em consonância com a identidade gráfica da UMinho.  

Após a conclusão da fase de instalação, em junho do mesmo ano, diversos 

alunos dos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) da UMinho foram 

convidados a depositar suas teses e dissertações no RepositóriUM. A ideia desta 

iniciativa era incentivar os potenciais públicos alvos do repositório para a sua 

utilização e para que o RI pudesse conter alguns conteúdo antes da sua 

apresentação pública (RODRIGUES ET AL, 2004; RODRIGUES, 2010). 

No dia 20 de novembro de 2003, o RepositóriUM foi apresentado 

publicamente à academia e aberto ao público em geral, com um total de 280 

documentos. Para realçar a abertura, foi realizada uma cerimônia e uma conferência 

de imprensa na Universidade do Minho. Este duplo evento foi presidido pelo reitor da 

UMinho (RODRIGUES ET AL, 2004; RODRIGUES, 2010). 

Em janeiro de 2004, o auto-arquivamento no RepositóriUM foi finalmente 

aberto integralmente a todos os membros da Universidade. Para esse feito foram 

contatadas e convidadas todas as unidades orgânicas da Universidade. 

O ano de 2004 foi considerado o ano de consolidação e afirmação do 

RepositóriUM. Os principais objetivos para esse período eram aumentar 

significativamente o número de documentos depositados no repositório e promover 

sua utilização dentro e fora da UMinho. Para atingir tais objetivos, foram realizadas 

várias sessões de sensibilização nas unidades do UMinho (principalmente em 

departamentos e centros de pesquisa) promovendo o auto-arquivamento da 

produção científica no repositório institucional (RODRIGUES, 2010). 

No final de 2004, o número de documentos depositados no repositório chegou 

a 630, porém considerou-se que, apesar dos vários apelos à comunidade 

promovendo o auto-arquivamento, ainda não se havia produzido os resultados 

esperados. O número de documentos auto-arquivados ainda eram 

surpreendentemente baixos. Dos 630 documentos então depositados no repositório, 

apenas 128 tinham sido auto-arquivados pelos próprios autores (RODRIGUES, 

2010). 
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Concluiu-se que se deveria delinear uma nova estratégia para fomentar uma 

maior implementação do RepositóriUM na academia. A estratégia firmada teve como 

base quatro componentes essenciais: (i) desenvolver um plano de comunicação 

para o RepositóriUM e de promoção do Acesso Livre em geral; (ii) desenvolver 

serviços de valor agregado para os autores; (iii) colaborar ainda mais estreitamente 

com comunidade internacional em iniciativas de Acesso Livre, repositórios 

institucionais e na comunidade DSpace; (iv) definir e implementar uma política 

institucional de auto-arquivamento. 

Um marco para o RepositóriUM ocorreu no outono de 2004, com a 

apresentação de uma proposta de uma política institucional de auto-arquivamento 

ao reitor da UMinho, tendo por base as políticas existentes em outros RI, como o de 

Southampton. Após discussão do documento com os presidentes do conselho de 

escolas da UMinho, no final de Novembro, assinalando simbolicamente o primeiro 

aniversário do RepositóriUM, o Reitor da UMinho assinou a Declaração de Berlim e 

promulgou uma política de auto-arquivamento de publicações científicas para a 

UMinho (RODRIGUES, 2010). 

Embora as atividades de auto-arquivamento no RI tenham aumentado 

significantemente com o estabelecimento da política de auto-arquivamento, também 

foram implementadas atividades de promoção e desenvolvimento de serviços de 

valor acrescentado para incentivar ainda mais os autores ao auto-arquivamento. 

 

 

4.3.1 A Política Mandatória do RepositóriUM25 

 

A política pioneira de auto-arquivamento da produção científica dos docentes 

e pesquisadores da UMinho entrou em vigor em janeiro de 2005 (Despacho RT-

56/2004, com efeitos a partir de 2005; Circular RT-06/2005; Circular RT-07/2006; 

Despacho RT-98/2010) e pode ser resumida nos seguintes pontos: (i) os docentes e 

investigadores da Universidade do Minho que sejam autores ou co-autores devem 

depositar as suas publicações e documentos no RepositóriUM – Repositório 

Institucional da Universidade do Minho, para disponibilização em acesso livre, com 

as exceções definidas; (ii) as unidades orgânicas (centros de pesquisa e 

                                                
25 O texto original da política analisada encontra-se em anexo. 
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departamentos) devem subscrever e adotar políticas de auto-arquivamento/depósito 

da produção científica; (iii) os autores de teses e dissertações aprovadas pela 

Universidade do Minho deverão autorizar o depósito da sua tese e dissertação no 

RepositóriUM. 

Estas iniciativas tiveram, ao seu tempo, um caráter pioneiro, não apenas a 

nível nacional, mas também internacional, contribuindo para a afirmação e 

reconhecimento da Universidade do Minho como uma instituição de referência nos 

domínios do acesso livre à literatura científica e dos repositórios institucionais. O 

desenvolvimento do RepositóriUM e o crescente nível de utilização que vem 

registrando (cerca de quatro milhões e meio de downloads desde Janeiro de 2006) 

têm também contribuído para aumentar a visibilidade global da Universidade do 

Minho e o impacto da investigação que nela se desenvolve, como indiciam alguns 

estudos preliminares já efetuados sobre o número de citações das publicações da 

Universidade do Minho. 

A experiência adquirida vem confirmando que é do interesse da Universidade 

do Minho maximizar a visibilidade, acesso e impacto da produção científica das suas 

unidades orgânicas e dos seus docentes/investigadores através do RepositóriUM.  

Levando em conta o interesse estratégico da UMinho em prosseguir e 

aprofundar a sua rica experiência no domínio do acesso livre às publicações 

científicas, mantendo-se como uma referência e uma instituição de vanguarda neste 

domínio, viu-se necessário atualizar a política da Universidade do Minho sobre a 

produção científica dos seus docentes e investigadores, no sentido de a tornar mais 

efetiva e garantir o seu cumprimento generalizado. 

Assim, ouvido o Senado Acadêmico, foi estabelecida a seguinte Política de 

Auto-Arquivo da Produção Científica da Universidade do Minho, assinada pelo reitor 

desta universidade em 15 de novembro de 2010: 

1. A Universidade do Minho requer: 

a) Que todos os docentes e investigadores da Universidade depositem 

obrigatoriamente no RepositóriUM – Repositório Institucional da 

Universidade do Minho uma cópia electrónica de todos os artigos de 

revistas científicas, comunicações a congressos, conferências e outros 

textos científicos, com data posterior a Janeiro de 2011, que constem 

dos seus currículos e dos relatórios de actividades dos centros de 

investigação a que estão vinculados. 
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b) Que o depósito das publicações acima referidas seja realizado 

imediatamente após a publicação (ou aceitação para publicação no 

caso dos artigos de revistas). A descrição das publicações (metadados 

como o título, autores, título da revista, etc.) ficará sempre disponível 

em acesso livre. O acesso ao texto integral das publicações 

depositadas no RepositóriUM deverá ser, sempre que possível, livre e 

imediato, mas será definido de acordo com a vontade do(s) autor(es) e 

em conformidade com eventuais períodos de embargo ou restrições 

determinadas pelas regras de direitos de autor que se apliquem; 

c) Que os autores de teses de doutoramento e de dissertações de 

mestrado aprovadas pela Universidade do Minho autorizem o depósito 

da sua tese no RepositóriUM, assinando a respectiva declaração, de 

acordo com o estabelecido nos regulamentos dos ciclo de estudos 

conducentes aos graus de Mestre e de Doutor. A definição das 

condições de acesso (acesso livre e universal imediato, acesso restrito 

à Universidade do Minho, acesso embargado entre 1 e 3 anos, ou, em 

circunstâncias excepcionais devidamente justificadas, por mais de 3 

anos, contados a partir da data da defesa) é feita conjuntamente pelo 

autor da tese ou dissertação e pelo(s) seu(s) supervisor(es). 

2. A partir de Janeiro de 2011, em todas as listagens de publicações 

científicas, individuais ou de Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação 

(UOEI), produzidas na Universidade do Minho e incluídas em relatórios de 

actividades, processos de concurso ou avaliação, etc., as referências a 

publicações com data igual ou superior a Janeiro de 2011 deverão conter 

obrigatoriamente um apontador para a versão da publicação depositada 

no RepositóriUM. 

3. Os Serviços de Documentação continuarão a disponibilizar apoio e um 

conjunto de serviços às UOEI e aos docentes e investigadores da 

Universidade do Minho, relacionados com o RepositóriUM, tais como: 

a) Apoio e esclarecimento de dúvidas no processo de depósito de 

publicações; 

b) Apoio e esclarecimento de questões relacionadas com os direitos de 

autor; 



 

 

104 

c) Estatísticas sobre a utilização (consultas e downloads) dos 

documentos depositados no RepositóriUM; 

d) Verificação e validação da atribuição de autoria e descrição 

bibliográfica dos documentos depositados; 

e) Integração e/ou interoperabilidade dos conteúdos (documentos e 

metadados descritivos) depositados no RepositóriUM com outros 

sistemas e serviços de informação da Universidade do Minho ou 

externos (como o Portal RCAAP e o Portal OpenAIRE). 

 

 

4.3.2 Avaliação da Política do RepositoriUM 

 

A seguir apresentamos um quadro com a avaliação da Política do Repositório 

da UMinho, o RepositóriUM: 

 

Questões Avaliadas 
Presente na Política? 

Sim Não 

1. Obrigatoriedade: Os resultados de 
pesquisa (produção científica), seja de 
autoria ou coautoria de membros da 
instituição, devem ser depositados 
obrigatoriamente no Repositório. 

X  

2. Exceções da obrigatoriedade: Se, no 
momento da publicação dos resultados de 
pesquisa em um periódico científico restrito, 
o termo de transferência autoral (direito 
patrimonial) para o editor seja muito 
restritivo, há exceções na política de 
depósito que permita esta publicação?  

X  

3. Articulação com agências de fomento: 
Pesquisadores beneficiados por 
financiamentos de pesquisa com recursos 
públicos devem depositar, em repositório de 
livre acesso, seus trabalhos publicados em 
revistas com avaliação pelos pares (peer-
review).  

X 

 

(Cont.) 
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Questões Avaliadas 
Presente na Política? 

Sim Não 

4. Articulação com Editores: A política 
apresenta algum tipo de acordo com os 
editores científicos? 

X  

5. Depósito dos Documentos: Os 
documentos são auto-arquivados pelos 
próprios autores? 

X  

6. Complementação dos Metadados: A 
biblioteca complementa os metadados dos 
arquivos depositados? 

X  

7. Papel das Bibliotecas/Centros de 
Documentação: As bibliotecas e/ou 
centros de documentação participam da 
gestão do Repositório? 

X  

8. Suporte/Ajuda: Possui algum 
setor/departamento que ajude o autor em 
alguma questão referente ao direito autoral 
ou arquivamento da produção científica? 

X  

9. Implementação da Política: A política foi 
implementada de forma gradual, com 
períodos de adesão da comunidade 
acadêmica? 

X  

10. Benefícios: Os pesquisadores que 
depositam suas pesquisas no RI recebem 
algum benefício como, por exemplo, 
possibilidade de geração de relatório de 
atividades, estatísticas de acesso a 
produção científica, dentre outros? 

X  

Tabela 3: Análise da política mandatória do repositório RepositóriUM. 
 Fonte: O autor (2012). 
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4.4 QUADRO COMPARATIVO DAS INICIATIVAS ANALISADAS  

 

 O quadro comparativo tem por finalidade ilustrar os principais itens existentes 

nas políticas analisadas, permitindo assim avaliarmos e traçarmos as diretrizes 

fundamentais que devem estar presentes em uma política mandatória aplicável em 

Repositórios Institucionais. 

 

 Repositórios Analisados  

Itens Analisados Southampton DSPACE@MIT RepositóriUM 

1. Obrigatoriedade: Os 
resultados de pesquisa 
(produção científica), seja de 
autoria ou coautoria de 
membros da instituição, devem 
ser depositados 
obrigatoriamente no 
Repositório. 

X X X 

2. Exceções da obrigatoriedade: 
Se, no momento da publicação 
dos resultados de pesquisa em 
um periódico científico restrito, 
o termo de transferência autoral 
(direito patrimonial) para o 
editor seja muito restritivo, há 
exceções na política de 
depósito que permita esta 
publicação?  

X X X 

3. Articulação com agências de 
fomento: Pesquisadores 
beneficiados por 
financiamentos de pesquisa 
com recursos públicos devem 
depositar, em repositório de 
livre acesso, seus trabalhos 
publicados em revistas com 
avaliação pelos pares (peer-
review).  

X X X 

4. Articulação com Editores: A 
política apresenta algum tipo de 
acordo com os editores 
científicos? 

X X 
 

X 

(Cont.) 
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 Repositórios Analisados  

Itens Analisados Southampton DSPACE@MIT RepositóriUM 

5. Depósito dos Documentos: 
Os documentos são auto-
arquivados pelos próprios 
autores?  

X  X 

6. Complementação dos 
Metadados: A biblioteca 
complementa os metadados 
dos arquivos depositados? 

 X X 

7. Papel das 
Bibliotecas/Centros de 
Documentação: As 
bibliotecas e/ou centros de 
documentação participam da 
gestão do Repositório? 

 X X 

8. Suporte/Ajuda: Possui algum 
setor/departamento que ajude 
o autor em alguma questão 
referente ao direito autoral ou 
arquivamento da produção 
científica? 

X X X 

9. Implementação da Política: 
A política foi implementada de 
forma gradual, com períodos 
de adesão da comunidade 
acadêmica? 

  X 

10. Benefícios: Os 
pesquisadores que depositam 
suas pesquisas no RI 
recebem algum benefício 
como, por exemplo, 
possibilidade de geração de 
relatório de atividades, 
estatísticas de acesso a 
produção científica, dentre 
outros? 

X X X 

Tabela 4: Análise Comparativa das Políticas Avaliadas. 
 Fonte: O autor (2012). 
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 A análise das políticas institucionais anteriormente apresentadas, assim como 

deste quadro comparativo, nos permite algumas reflexões esclarecedoras acerca 

dos Repositórios Institucionais analisados, bem como de seus respectivos mandatos 

de depósito. 

 Pode-se notar, imediatamente, que as principais universidades e centros de 

pesquisa mundiais já possuem seus mandatos de depósito, algumas com bastante 

tempo, como é o caso da University of Southampton (desde 2003), e outras com 

iniciativas recentes, como o Massachussets Institute of Technology (desde 2009).  

Outras instituições, como a Universidade do Minho, buscam na 

implementação de políticas mandatórias uma estratégia para obtenção de maior 

prestígio, já que não possuem uma produção científica tão expressiva ao compará-

las com as melhores posicionadas no ranking26 das universidades. A adoção do 

mandato de depósito é também, nesses casos, um instrumento para dar maior 

visibilidade e aumentar sua competitividade. 

No que tange os itens analisados nas políticas, vemos que o quesito 

obrigatoriedade, presente nas três, é imprescindível para o bom funcionamento de 

uma política mandatória, pois é ele que assegura o depósito de toda produção 

científica de uma instituição. Conforme já ressaltado por Harnad, esta estratégia é 

considerada “o caminho mais natural, universal e sistemático para se atingir o 

acesso livre 100% em todo o mundo” (HARNAD, 2006, p. 02).  

 Rodrigues reforça a importância do quesito obrigatoriedade ao relatar que os 

repositórios são necessários, mas sua implementação sem uma política mandatória 

não são suficientes. Estratégias de divulgação, promoção e formação são fatores 

críticos para obter-se sucesso ao implementar um repositório. Mas o fator 

determinante é o estabelecimento de políticas e mandatos de auto-arquivamento 

que encorajem ou tornem obrigatório o depósito da produção científica dos membros 

das instituições nos seus repositórios (RODRIGUES, 2011). 

 Quanto ao quesito auto-depósito, realizado pelos próprios autores, este está 

intimamente ligado à via verde pregada por Harnad e demais defensores do 

movimento de Livre. Harnad chamou esta estratégia de “via”, uma vez que a adoção 

desses “caminhos” conduz ao acesso aberto à informação científica. O auto-
                                                
26

     Segundo o ranking publicado pelo Web of World Universities em janeiro de 2012, o Massachussets 
Institute of Technology encontra-se na 2ª colocação, enquanto a University of Southampton está 
na 81º e a Universidade do Minho está na 263º colocação. Para saber mais, acesse 
http://www.webometrics.info/ 
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depósito, na definição de Kuramoto (2006), é “um mecanismo que permite aos 

próprios autores submeter ou depositar seus trabalhos ou papers em um repositório 

digital”. Baptista et al (2007), Costa (2008), Harnad et al (2000) e Kuramoto (2009) 

ressaltam que a via verde compreende o auto-depósito em servidores de arquivos 

abertos (repositórios), por parte dos autores, dos artigos científicos já publicados em 

um periódico referendado, e que esta é a estratégia que pode conduzir de forma 

mais rápida ao objetivo de ter 100% da literatura científica em acesso livre.  

Outra questão a se destacar é que, nas iniciativas analisadas, observamos 

que não são todos os repositórios que praticam o auto-depósito. No caso do 

Massachussets Institute of Technology, notamos que o sistema de bibliotecas, além 

de atuar como gestor do repositório, é responsável pelo depósito de grande parte da 

produção científica no mesmo. Apesar do repositório possuir uma política que apoie 

e incentive o depósito, e o corpo docente concordar com a mesma, o índice de 

depósito espontâneo ainda é baixo. Sendo assim, o sistema de bibliotecas auxilia o 

repositório neste sentido, recolhendo as publicações dos pesquisadores da 

instituição e realizando o depósito no repositório. 

Observamos, de acordo com a análise da política e literatura levantada, que o 

repositório da Universidade do Minho possui o maior índice de depósito espontâneo, 

e este fato está ligado, dentre outras coisas, a forma de como a política foi 

implementada nesta instituição. Primeiramente o Serviço de Documentação da 

UMinho, gestor do Repositórium, elaborou uma proposta de política institucional de 

auto-arquivamento, tendo por base as políticas existentes em outros RI, como por 

exemplo o de Southampton. Esta proposta foi avaliada e aprovada pelo Reitor e 

demais presidentes do conselho de escolas da UMinho ao final do ano de 2004. 

Durante os anos seguintes o Serviço de Documentação da UMinho continuou seu 

trabalho de incentivo e envolvimento nos docentes e pesquisadores da instituição, 

para que os mesmos fizessem o auto-depósito de sua produção científica. Em 

novembro de 2010, após uma construção coletiva, o Reitor assinou a política 

definitiva de auto-arquivamento da produção científica da Universidade do Minho 

(RODRIGUES, 2010). 

 Sendo assim, consideramos o repositório da Universidade do Minho, no que 

tange a construção do repositório e implementação de uma política de depósito, a 

iniciativa mais positiva e completa. Na nossa análise, a política informacional de 

auto-arquivamento do Repositórium apresenta-se como a mais satisfatória por ser a 
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que possui um maior índice de depósito espontâneo por parte dos produtores de 

informações científica, fato este dado por inúmeros fatores já apresentados. 

Ressaltamos também que nas iniciativas analisadas, o sistema de bibliotecas 

e/ou serviço de documentação da instituição participam da divulgação e 

conscientização do benefício da iniciativa de acesso livre tanto para a instituição, 

quanto para o próprio pesquisador, sendo que no Massachussets Institute of 

Tecnology e na Universidade do Minho, o sistema de bibliotecas e/ou serviço de 

documentação atuam também como gestores do repositório. 
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5 PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICA MANDATÓRIA APLICÁVEL 

EM REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS BRASILEIROS 
 
  Steven Harnad, um dos principais pesquisadores e impulsionadores do 

movimento de acesso livre a informação, defende o que denominou Imediate-

Deposit/Optional Access (ID/AO) Mandate (mandato de depósito imediato & acesso 

opcional), encorajando, assim, as instituições a adotar políticas de depósito 

obrigatório. Este modelo de política foi elaborado no intuito de tornar imune, de 

qualquer atraso ou restrição (especialmente restrições impostas por políticas 

editoriais ou restrições de direitos autorais), o depósito de uma versão avaliada 

pelos pares (pré-print e/ou pós-print) de todos os artigos de periódicos científicos no 

repositório de uma dada instituição (HARNAD, 2006). 

 A ideia é que o autor deposite o seu trabalho em um repositório de acesso 

livre tão logo saiba que o mesmo tenha sido selecionado ou aceito para publicação 

em determinada revista com revisão por pares. Em outras palavras, esta proposta 

recomenda o depósito imediato após a comunicação da revista de que o autor teve 

seu artigo selecionado para publicação na revista.  

A recomendação é que seja depositado o texto referente à versão final aceita 

pela revista, com revisão por pares. No caso em que haja atraso ou embargo, 

normalmente provocado por políticas editoriais ou contratos estabelecidos pela 

revista científica que publicará o artigo e que impeça esse depósito em livre acesso, 

recomenda-se ao autor o depósito dos metadados que descrevem o referido 

trabalho, mantendo o texto integral do trabalho publicado com acesso restrito ou 

fechado pelo tempo estabelecido pela política ou contrato assinado com a revista. 

Neste caso cabe, porém, a abertura do acesso livre pelo autor a partir do 

momento em que a revista permita o acesso público ao referido trabalho. Esta 

proposta significa que o depósito é imediato e obrigatório e que o acesso ao 

documento integral (artigo publicado) é opcional. 

Com o intuito de se atingir o objetivo proposto nesta pesquisa, ou seja, 

contribuir para construção de políticas mandatórias aplicáveis em Repositórios 

Institucionais Brasileiros, e tendo com base a pesquisa aqui apresentada, propomos 

algumas diretrizes para construção de políticas mandatórias. 

Conforme já relatado anteriormente, no contexto desta pesquisa uma diretriz 

é definida como um conjunto de ações recomendadas para atingir um objetivo e um 
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resultado esperado, ou seja, diretrizes para criação de políticas mandatórias com o 

objetivo de garantir o funcionamento e consolidação dos repositórios institucionais 

brasileiros. Para tal, as diretrizes apresentadas terão os seguintes atributos: (i) nome 

da diretriz; (ii) objetivo esperado; e (iii) ações que devem ser realizadas para 

alcançar o objetivo esperado. 

Destacamos que as diretrizes apresentadas a seguir estão presentes nas três 

iniciativas pesquisadas, ressalvo a quinta diretriz, que diz respeito à restrição parcial 

de acesso à publicações científicas depositadas em repositórios de acesso livre. 

Apesar de recorrente, esta diretriz estava subentendida nas políticas mandatórias 

analisadas, não sendo apresentada de forma explícita. Sendo assim, fizemos um 

movimento de explicitar a mesma, por achar pertinente. 

 

Ø 1° Diretriz: Obrigatoriedade do Depósito 

Objetivo esperado: Item base de uma política mandatória, o quesito 

obrigatoriedade tem por objetivo o depósito de toda produção científica 

produzida por membros de uma instituição, seja ela publicada em revistas 

com revisão por pares ou não, em seu repositório de acesso livre. 

É importante ressaltarmos que, segundo Fernando Leite (2009), as iniciativas 

de repositórios institucionais em todo o mundo podem ser agrupadas em duas 

abordagens principais, a abordagem rígida e flexível. 

De acordo com Leite (2009), “[...] os repositórios institucionais [que optam 

pela abordagem rígida] devem priorizar conteúdos que foram submetidos ao 

processo de avaliação pelos pares, especialmente artigos de periódicos, 

sejam eles pré-prints ou pósprints”.  

Já os repositórios que optam pela abordagem flexível “[...] ampliam a sua 

destinação e contempla, além da literatura científica avaliada por pares, 

outros conteúdos de natureza acadêmico-científica produzidos por membros 

da instituição” (LEITE, 2009).  

Destaca-se que não significa que a abordagem flexível contrapõe-se à rígida, 

mas sim que a flexível agrega outros elementos. Ou seja, também são 

consideradas outras formas de conteúdo e estruturas de comunicação, tais 

como os produtos da literatura cinzenta, conteúdo audiovisual, dados brutos 

de pesquisa, simulações, imagens e vídeos, relatórios de pesquisa, objetos 

de aprendizagem, entre outros. Conforme relata Leite (2009), na “perspectiva 
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[da abordagem flexível], um repositório institucional conjuga aspectos da 

comunicação científica formal e informal”. 

É importante que os responsáveis pelo seu planejamento e construção 

conheçam e estejam cientes das implicações da escolha de uma ou outra 

abordagem. Para a pesquisa aqui apresentada, aconselhamos a adoção da 

abordagem flexível por permitir a possibilidade de depósito de produções que 

sejam publicadas em revistas com revisão por pares ou não. A recomendação 

é que todos os conteúdos que possuam natureza acadêmico-científica sejam 

depositados no Repositório. Isso significa que informações de natureza 

administrativa não devem ser objetos de repositórios institucionais. 

Ações a serem realizadas: A instituição deve promover atividades de 

conscientização e incentivo acerca do movimento de acesso livre para que, 

no momento em que a política de depósito for estabelecida, a mesma possa 

ser bem recebida pela comunidade acadêmica, atingindo assim o objetivo 

desta diretriz de maneira satisfatória, ou seja, o amplo depósito e 

disponibilidade on-line de toda produção científica da instituição. 

 

Ø 2° Diretriz: Exceções da Obrigatoriedade 
Objetivo esperado: Conforme mencionado na diretriz obrigatoriedade, a 

instituição deve determinar o depósito da produção científica de seu corpo 

docente imediatamente após a aceitação para publicação, sem atrasos ou 

exceções. Porém, caso o acesso ao conteúdo de determinada publicação 

tenha de ser restringido, normalmente provocado por políticas editoriais ou 

contratos estabelecidos pela revista que impeça o depósito, é fortemente 

recomendado aos autores que tornem seu conteúdo livremente disponível tão 

logo seja possível. Caso as informações presentes na produção científica 

sejam de caráter sigiloso ou passíveis de patente, recomenda-se ver a 5° 

diretriz. 

Ações a serem realizadas: A recomendação é que seja depositado o texto 

referente à versão final aceita pela revista, com revisão por pares. Nos casos 

em que haja atraso ou embargo, recomenda-se ao autor o depósito dos 

metadados que descrevem o referido trabalho, mantendo o texto integral do 

trabalho publicado com acesso restrito ou fechado pelo tempo que a política 

ou contrato assinado com a revista estabelece. Findo o tempo estabelecido 
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pelo editor, cabe ao autor a abertura do acesso, tornando assim o acesso a 

publicação completo. Em caso raro, no qual a política editorial da revista ou o 

termo de transferência autoral assinado seja muito restritivo, ou seja, o autor 

concorda expressamente em não depositar o post-print em repositórios de 

acesso livre, recomenda-se o depósito do pré-print do respectivo artigo 

publicado, incluindo um arquivo de correções, listando as principais 

alterações que o usuário precisa fazer para transformar o preprint em um 

postprint. 

 

Ø 3° Diretriz: Articulações com Agências de Fomento 

Objetivo esperado: Os Repositórios Institucionais reforçam a ideia de que 

todas as publicações que são resultados de pesquisa devem estar 

disponibilizados publicamente na internet, sem restrições de acesso, 

sobretudo as pesquisas desenvolvidas com recursos oriundos de agências 

públicas de fomento à pesquisa. Os resultados das pesquisas financiadas 

pelo setor público devem se tornar, portanto, um bem público para usufruto de 

toda a sociedade. O objetivo desta diretriz é, portanto, ressaltar que toda 

informação cientifica e tecnológica produzida nas instituições públicas e 

financiada com recursos públicos deve estar reunida e disponível, podendo 

ser acessada livremente em repositórios digitais. 

Ações a serem realizadas: No intuito de se atingir o objetivo proposto por 

esta diretriz, recomenda-se que os gestores do repositório entrem em contato 

com as agências de fomento à pesquisa com o objetivo de formar parcerias 

que reforcem o depósito de resultados de pesquisa oriundos de 

financiamentos públicos. Ressalta-se que algumas agências de fomento 

brasileiras já possuem política de depósito da produção cientifica oriunda de 

seus financiamentos à pesquisa, como a Capes, CNPq e Finep.  

 
Ø 4° Diretriz: Articulações com Editores Comerciais 

Objetivo esperado: Assim como as agências de fomento, muitos editores 

científicos comerciais possuem políticas que permitem que um artigo revisado 

por pares (peer-reviewed postprint) seja auto-arquivado em repositórios de 

acesso livre. Sendo assim, o objetivo desta diretriz é recomendar, na política 

de depósito a ser elaborada pela instituição, que os gestores do repositório 
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busquem celebrar acordos com os editores comerciais que visem o depósito 

dos artigos publicados pelos mesmos. 

Ações a serem realizadas: Conforme mencionado, os editores das principais 

revistas científicas comerciais no mundo já possuem políticas que tratam 

sobre o depósito de suas publicações em repositórios de acesso livre. Neste 

sentido, recomenda-se que os autores de artigos publicados em periódicos 

comerciais, assim como gestores de repositórios, tenham ciência destas 

políticas editoriais, que podem sem encontradas em diversas iniciativas. Estas 

iniciativas disponibilizam as políticas dos editores comerciais, assim como as 

políticas ou mandatos das instituições de ensino e pesquisa, a saber: 

⇒ Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/): Serviço de difusão de 

políticas de editoras européias, canadenses, norte americanas e 

australianas, o Sherpa/Romeo consiste em reunir e disponibilizar um 

resumo das autorizações fornecidas pelos editores científicos no que 

tange o acordo de transferência dos direitos de cópia sobre o trabalho 

publicado. As informações sobre editores são atualizadas por 

instituições parceiras e colaboradores do projeto espalhados pelo 

mundo, assim como através de contribuições da própria comunidade 

científica mundial. Destaca-se que o projeto Romeu foi o pioneiro neste 

tipo de iniciativa; 

⇒ Diadorim (http://diadorim.ibict.br): O Diadorim é um serviço de 

informações relativas às autorizações concedidas para o 

armazenamento e o acesso dos artigos das revistas brasileiras em 

repositórios digitais de acesso aberto. Esta iniciativa é mantida pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), e 

tem por objetivo identificar, sistematizar e disponibilizar as informações 

das políticas estabelecidas pelas editoras dos periódicos brasileiros 

referentes ao armazenamento dos artigos nos repositórios 

institucionais. Constitui-se em uma fonte de consulta importante para 

que autores e gestores de repositórios não descumpram o acordo de 

publicação estabelecido entre o autor e a revista, no que tange o 

arquivamento de artigos no repositório de dada instituição; 

⇒ Blimunda (http://sites.google.com/site/projectoblimunda/): Esta 

iniciativa reúne e difunde as políticas das editoras portuguesas. Tem 
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como objetivo compilar as políticas de auto-arquivamento dos editores 

científicos portugueses e registrar essas informações na base de 

dados Romeo. Para tanto, estabelece com uma de suas atividades a 

tradução do portal Romeo para o português; 

⇒ Dulcinea (http://www.accesoabierto.net/dulcinea/): Assim como o 

projeto Romeo, este é um serviço de difusão de política para a 

publicação de artigos de editoras, nesse caso, abrangendo os editores 

espanhóis. O projeto Dulcinea tem como objetivo identificar e analisar 

as políticas das revistas espanholas a respeito do acesso aos seus 

textos, no intuito de avaliar como essas políticas podem afetar o 

depósito da produção científica nos Repositórios Institucionais ou 

Temáticos; 

⇒ OAKList (http://www.oaklist.qut.edu.au/): Assim como nas iniciativas 

apresentadas anteriormente, o OAKList é um serviço de difusão de 

políticas de editoras, neste caso voltadas para as de origem 

australianas e européias. O objetivo desse projeto é disponibilizar as 

permissões de direitos autorais para que possam ser consultados na 

hora do depósito em repositórios digitais; 

 

Conforme mencionado, estas iniciativas têm por objetivo auxiliar os autores 

e/ou gestores de repositórios institucionais acerca das condições de contrato 

estabelecidas pelos editores científicos no que tange o autoarquivamento da 

produção cientifica em repositórios digitais. Para tal, utiliza-se um sistema de 

cores, sistema este usado internacionalmente para categorizar as políticas 

editorias sobre o acesso aberto das revistas científicas. Este sistema de cores 

foi criado pela iniciativa pioneira Sherpa/Romeo e categoriza as políticas 

editoriais segundo a permissão de armazenamento dos artigos em 

repositórios digitais. Existem quatro cores/categorias para as permissões: 

 Verde: Permite o armazenamento das versões pré-print e pós-print 

de um artigo. Nesta categoria estão as revistas que permitem que os 

repositórios armazenem cópia dos seus artigos, tanto a versão pré-

print (versão do autor – manuscrito digital) como a versão pós-print 
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(versão de publicação do artigo, ou seja, versão avaliada pelos pares e 

corrigida pelos autores, assim como o PDF da revista); 

 Azul: Permite o armazenamento da versão pós-print de um artigo. 

Nesta categoria estão as revistas que permitem que os repositórios 

armazenem cópia dos seus artigos, porém somente na versão pós-

print (versão de publicação do artigo, ou seja, versão avaliada pelos 

pares e corrigida pelos autores, assim como o PDF da revista); 

 Amarela: Permite o armazenamento da versão pré-print de um 

artigo. Nesta categoria estão as revistas que permitem que os 

repositórios armazenem cópia dos seus artigos somente na versão pré-

print (versão tal como submetida pelo autor – manuscrito digital); 

 Branca: Não permite o armazenamento. Nesta categoria estão as 

revistas não permitem o armazenamento de seus artigos, sejam pré-

print ou pós-print em repositórios digitais de acesso livre. Nestes casos, 

sempre que possível, recomenda-se ao autor alterar o seu contrato de 

direitos autorais para que o editor não desautorize o autoarquivamento 

do seu artigo.  
 

Ø 5° Diretriz: Restrição Parcial de Acesso 

Objetivo esperado: Questões relacionadas com patentes podem requerer 

que alguns resultados de pesquisa, assim como teses e dissertações, 

estejam sob acesso restrito por algum período de tempo. Esta diretriz tem por 

objetivo salvaguardar teses, dissertações ou outros materiais que porventura 

necessitem de tratamento diferenciado por conta de questões relacionadas 

com patentes ou proteção ao conhecimento, podendo ter sua disponibilidade 

limitada ou restrita a determinadas partes da publicação, assim como a 

determinados grupos ou usuários. 

Ações a serem realizadas: Conhecer e fazer uso, quando necessário, de 

restrição de acesso (embargo). No caso de produções científicas cujas 

informações, justificadamente, contenham conteúdos de natureza confidencial 

ou patenteável deverá ser depositada quando, em estágio posterior ao 

patenteamento, forem aceitas para publicação ou publicadas. Caso tais 

publicações não forem publicadas e/ou tornadas públicas, recomenda-se ao 
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autor depositar os metadados referentes ao seu resultado de pesquisa, no 

intuito de registrar tais resultados na produção científica da instituição.  

 
 Além das diretrizes acima mencionadas, que podem servir de base para a 

construção de uma política mandatória aplicável em instituições brasileiras, há 

algumas recomendações que são de suma importância para a implementação da 

política, a saber: 

 

Ø Sobre a Implementação da Política: Recomenda-se que, a exemplo da 

implementação da política do RepositóriUm, a política mandatória a ser 

elaborada seja aplicada por etapas, permitindo assim a ampla 

conscientização e divulgação da mesma para a comunidade científica. Esta 

consulta e conscientização à comunidade acadêmica da instituição acerca 

dos benefícios do livre acesso, assim como da adoção de uma política 

mandatória, poderá resultar em uma política com construção coletiva.  
Ressalta-se também que uma alternativa para maior adesão da 

política, no que tange o auto-arquivamento por parte dos autores, é a 

utilização de incentivos financeiros aos departamentos que obtiverem o maior 

número de depósito no repositório institucional. Esta medida foi aplicada na 

implementação da primeira etapa da política do RepositóriUm, onde, para 

estimular a prática do auto-arquivamento, o reitor disponibilizou um 

financiamento adicional às escolas e centros de pesquisa da Universidade do 

Minho em função da adequação da sua prática de disponibilização em acesso 

livre no RepositóriUM. Ratifica-se que este incentivo era entregue apenas aos 

departamentos e centros de pesquisa, e nunca diretamente a pesquisadores 

individuais (RODRIGUES, 2010). 

Com a adoção desta prática, o RepositóriUm obteve, em um ano, um 

acréscimo de 700% em relação ao depósito da produção científica da 

instituição no repositório, pulando de 400 documentos depositados para mais 

de 2.800 (RODRIGUES, 2010).  

Ainda segundo Rodrigues (2010), esta medida surtiu um grande efeito, 

resultando na adesão da maioria das unidades orgânicas da Universidade do 

Minho ao acesso livre. A adoção dos incentivos a partir de recursos 



 

 

119 

financeiros, que teve início em 2005, foram sendo reduzidos até o ano de 

2007, e desde então o RepositoriUM tem operado sem incentivo. 

 
Ø Sobre o Papel da Biblioteca e/ou Centro de Documentação: O sistema de 

bibliotecas e/ou centros de documentação é o ator fundamental neste 

processo de adesão ao acesso livre em uma instituição, seja como gestores 

do repositório institucional, ou como divulgadores desta iniciativa. Sendo 

assim, recomendamos a articulação com os bibliotecários na formação de 

políticas de auto-arquivamento, no intuito de que a mesma obtenha, de forma 

rápida e precisa, os objetivos alicerçados no movimento de acesso livre.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme visto no decorrer desta pesquisa, atualmente a produção científica 

encontra-se dispersa por milhares de periódicos, anais de congressos, capítulos de 

livros, teses e dissertações, entre outros tipos de fontes primárias. Porém um novo 

cenário no processo de disseminação da informação científica, tanto para a 

comunidade científica quanto para as instituições de ensino e pesquisa, tem surgido. 

As novas tecnologias de informação e comunicação, em especial no âmbito 

da internet, aliado ao movimento em favor do acesso livre ao conhecimento 

contribuíram e contribuem para este novo cenário, visto que ampliam as formas de 

disseminação científica, contribuindo assim para a diminuição de barreiras de 

acesso às fontes de informação. 

No que tange a comunicação científica, tais transformações são sentidas 

tanto em relação ao surgimento de novas fontes e espaços informacionais, assim 

como nos fluxos de comunicação. As possibilidades oferecidas pelo ambiente da 

web vêm proporcionar aos pesquisadores novos modos para a disseminação da sua 

produção intelectual, livre do monopólio controlado pelas editoras científicas.  

Ao analisar a literatura sobre o movimento internacional de acesso livre à 

informação científica, hoje largamente disponível na web, verifica-se um crescimento 

expressivo de novas iniciativas baseadas neste movimento, principalmente nos 

últimos cinco anos. Essas iniciativas se inserem no novo modelo de comunicação e 

produção científica – o “paradigma do acesso livre eletrônico” (WEITZEL, 2005, p. 

11) -, voltadas para a disponibilização dos resultados de pesquisa científica em 

forma de e-prints, seja em periódicos de acesso livre (via dourada) ou em 

repositórios digitais (via verde).  

Assim, o movimento internacional do acesso livre contribui, neste sentido, ao 

propor estratégias que tem por objetivo ampliar o alcance da comunicação científica 

e acelerar a produção de novos conhecimentos. A ferramenta adotada por este 

movimento, o repositório digital, consiste em um novo espaço informacional com 

grande potencial principalmente para os países em desenvolvimento, permitindo a 

ampla divulgação do conhecimento científico neles gerados, contornando assim os 

impasses provocados pelo alto preço das revistas científicas. 

Ao encorajar seus pesquisadores a depositarem seus trabalhos no 

Repositório Institucional, a universidade/instituição contribui para reunir, em um 
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único sítio, o conjunto das publicações científicas produzidas por seus centros de 

pesquisa, cooperando, assim, com o aumento da sua visibilidade e impacto, 

garantindo a preservação da memória da instituição, além de resolver o problema da 

preservação digital e divulgação de sua produção em formato digital. Outro fator 

importante na implementação de Repositórios Institucionais é a inserção da 

instituição na promoção da Iniciativa de Acesso Livre, o que acarreta na distribuição 

da produção científica irrestrita, a interoperabilidade e a preservação a longo prazo, 

além da possibilidade de consultas integradas com a produção científica 

internacional (RODRIGUES ET AL, 2004).  

Para além do aumento do impacto da produção intelectual da instituição, a 

constituição de um Repositório Institucional poderá revelar outras vantagens para os 

pesquisadores e seus centros de pesquisa. Como exemplo, podemos citar que o 

Repositório Institucional virá a ser útil nos processos de avaliação dos centros de 

pesquisa, assegurando que a produção científica, bem como dados bibliográficos e 

texto completo serão facilmente disponíveis. Além disso, a partir do Repositório, os 

pesquisadores poderão gerar ou obter relatórios de atividade, estatísticas de acesso 

a seus documentos e relatórios de pesquisa, criação de listas de publicações, entre 

outros produtos (RODRIGUES ET AL, 2004). 

Há de se ressaltar que este movimento tem conquistado cada vez mais 

defensores dentro e fora do meio acadêmico, tanto que, através de análise 

comparativa do impacto de artigos em acesso livre e em acesso restrito, recentes 

estudos têm vindo a comprovar que os artigos de livre acesso são mais citados que 

os outros (RODRIGUES, 2004a).  

Porém, apesar do significativo crescimento dos Repositórios Institucionais nos 

últimos anos, o número de documentos e a porcentagem da produção científica 

mundial armazenada neles estão longe de corresponder às expectativas mais 

otimistas, estando numa escala inferior a 20% (RODRIGUES, 2004a). 

Este quadro somente mudará quando as instituições tornarem o auto-

arquivamento das publicações científicas nos Repositório um hábito por parte de 

seus pesquisadores. 

Conforme relata Rodrigues (2004a, p.31), 
As tradições instaladas na maioria das comunidades científicas, o receio 
que o auto-arquivamento se traduza em mais uma fonte de trabalho que irá 
gastar tempo que já escasseia, as dúvidas e dificuldades dos autores 
relacionadas com os direitos de autor, a falta de consciência dos problemas 
e contradições do sistema de comunicação científica tradicional e das 
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vantagens do modelo de acesso livre, são obstáculos que necessitarão de 
tempo, e da demonstração prática das vantagens dos RI, para ser 
ultrapassados.  

 

Sendo assim, a ampla consolidação dos Repositórios Institucionais se dará 

através da generalização do hábito de auto-arquivamento e seus serviços de apoio 

(como esclarecimentos de direitos autorais), o que acarretará na criação de serviços 

de valor acrescentado para os pesquisadores, como geração de relatórios de 

avaliação, citações e estatísticas que recompensarão os “minutos adicionais gastos 

no ato de auto-arquivar” (ROGRIGUES, 2004a).  

Destacamos que é de fundamental importância à adoção formal por parte das 

instituições (universidades, departamentos, centros de pesquisa e órgãos 

financiadores) políticas que permitam ou até mesmo tornem obrigatório o depósito 

da produção científica nos Repositórios Institucionais ou em outros sistemas de 

acesso livre (RODRIGUES, 2004a). Baptista e outros (2007) reforçam esta ideia ao 

relatar que a implementação de mandatos de auto-arquivamento irá de encontro à 

“baixa resposta da política de depósito voluntário”.  

Nesse sentido, foi o escopo deste trabalho abordar o tema das políticas 

mandatórias sob a perspectiva da democratização do conhecimento, legitimando a 

importância da adoção de tais políticas para o bom funcionamento dos repositórios, 

além de cooperar no surgimento futuras políticas informacionais a serem 

implantadas no nosso país, ainda carente de tais iniciativas até o presente. 

Contribuiu-se, também, nos estudos da área da Ciência da Informação no que se 

refere aos processos de comunicação científica alterado pelas TIC´s, assim como o 

papel dos Repositórios Institucionais enquanto instrumentos de ação do movimento 

de acesso livre a informação. 

Ressalta-se que os repositórios institucionais com mais sucesso no que diz 

respeito ao seu povoamento têm sido aqueles cujas instituições estabeleceram 

política de depósito obrigatório. Como exposto no decorrer desta pesquisa, a 

implementação da obrigatoriedade do arquivamento da produção científica é o fator 

primordial para que as taxas de depósito sejam consideravelmente aumentadas. Em 

compensação, em instituições cuja participação dos autores depende 

exclusivamente do incentivo de políticas voluntárias, as taxas de depósito 

permanecem baixas. A instituição deve, portanto, exigir o depósito imediatamente 

após a aceitação para publicação, sem atrasos ou exceções.  
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Verifica-se que no Brasil tem surgido várias iniciativas de implementação de 

repositórios institucionais, apoiadas e incentivadas pelo IBICT. Porém, ratifica-se a 

necessidade de se ter uma política ou um mandato tornando obrigatório o registro da 

produção científica pelos próprios autores, caso contrário, a iniciativa de registro 

desta produção corre sério risco de fracasso.  

O termo preconizado internacionalmente por Steven Harnad - um dos 

principais pesquisadores e impulsionadores do movimento de acesso livre a 

informação - para o depósito obrigatório é mandato (mandate, em inglês). 

Deve-se ressaltar que uma política mandatória, em qualquer instituição, visa 

apenas a criar mais uma atribuição entre outras já realizadas pelos seus 

funcionários, como, por exemplo, no caso das universidades, conduzir pesquisa 

científica, preparar plano de curso, elaborar material curricular, ministrar aulas, 

avaliar, orientar monografias, dissertações e teses, participar de bancas, etc. Para 

Harnad (2008, p. 8): 
University faculty have a mandate to teach, and test, and give marks. They 
also have a mandate to do research, and publish (or perish!). If they teach 
well and do good research, they earn promotions, salary increases, tenure, 
research funding, prizes. OA enhances the chances of good work beeing 
recognized, credited and rewarded27.  

 

Não se trata, portanto, de uma imposição de caráter autoritário, e sim de um 

novo procedimento administrativo altamente recomendável. 

 Segundo o Cambridge Dictionary On-line (2012) o termo mandatory é definido 

como algo que deve ser feito ou demandado por lei. Já o Oxford Dictionary On-line 

(2012) define o termo mandatory como algo requerido por leis ou regras. Sendo 

assim, devemos dissociar o valor semântico de mandato e mandatório da conotação 

autoritária do verbo mandar. 

Sendo assim, em um primeiro momento a palavra mandato revigora, pela sua 

proximidade fonética e semântica, a palavra mandar. No entanto, se analisarmos 

seu significado de acordo com a norma culta da língua portuguesa, a palavra 

mandato significa “autorização que alguém confere a outrem para praticar em seu 

nome certos atos” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO, 2004). Ou seja, 

trata-se de uma procuração, uma delegação, diferentemente da palavra mandado, 

                                                
27  Optamos por manter esta citação em sua língua original (inglês) para que não houvesse entraves 

na tradução que interferisse na discussão proposta sobre o termo mandate. 
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que vem a ser “uma ordem de autoridade judicial ou administrativa” 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO, 2004). 

Como a expressão original vem da língua inglesa (mandate), na qual não se 

diferenciam as duas formas, ordem e autorização, não possui a mesma força e 

conotação negativa com que a utilizamos no Brasil.  

Dessa forma, talvez a melhor tradução para mandate, neste caso, fosse 

atribuição, e assim teríamos a política atribuitória ao invés de mandatória, na qual a 

instituição atribuiria ao pesquisador a incumbência de auto-arquivar os resultados de 

suas pesquisas com a finalidade de disseminar o conhecimento e contribuir com a 

evolução da ciência (SIQUEIRA, 2011). 

Conforme já relatado, a viabilidade de um repositório em disponibilizar toda a 

produção científica de uma instituição está, em grande parte, condicionada às 

políticas de arquivamento compulsório, mecanismo altamente recomendado e já 

largamente utilizado nos principais centros mundiais de produção científica e 

tecnológica.  

Pode-se vislumbrar, entretanto um panorama animador com boas 

perspectivas para os próximos anos, haja visto, segundo o ROARMAP, o 

crescimento ascendente e contínuo em relação ao número de mandatos já 

implantados mundialmente até a presente data (298 até setembro 2011), bem como 

a alta porcentagem, em torno de 95% de pesquisadores, que concordariam em auto-

arquivar seus trabalhos, caso fossem requisitados a fazê-lo pela sua instituição 

(HARNAD, 2008; CARR et al, 2006).  

 

 
Figura 08: Aceitação dos autores em auto-arquivar. 
Fonte: ENABLING OPEN SCHOLARSHIP, 2010. 

   

Na figura acima vemos que a grande maioria dos pesquisadores (95%) 

aceitaria a requisição de sua instituição para tornar seu trabalho de acesso livre, 
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mas 5%, o que representa uma considerável parcela da comunidade científica, não 

o fariam. Este e outros problemas na implementação de políticas mandatórias 

carecem de maiores investigações que nos permitam identificar suas razões e 

propor algumas soluções possíveis, além daquelas apresentadas pela literatura. 

O caminho para se atingir a meta preconizada por Stevan Harnad, de 

alcançar 100% de acesso livre de toda produção científica mundial ainda é longo, 

faltando, sobretudo, maior conscientização da comunidade científica sobre os 

benefícios que logram obter e vontade política das instituições em adotar novos 

procedimentos administrativos, principalmente no que tange países periféricos, 

como o Brasil.  

Há que se mencionar, no entanto, que algumas iniciativas positivas na 

implementação de repositórios institucionais pela comunidade científica brasileira, 

notadamente com o auxílio do IBICT, têm sido bem sucedidas, porém trata-se de 

uma mudança ainda tímida e seus resultados são esperados ao longo prazo. 

Não há, contudo, estudos suficientemente profundos que atestem com 

precisão o alcance das políticas mandatórias no que concerne à promoção da 

produção científica em uma instituição. Este fato dá-se, talvez, por conta de que tais 

iniciativas são recentemente implementadas e seus resultados satisfatórios, embora 

considerados inevitáveis pelos defensores do acesso livre, ainda não se apresentem 

de maneira mais visível e mensurável. Conforme relata Armbruster (2010), o fator de 

“imprevisibilidade na implementação de mandatos está intimamente ligado a 

demanda de tempo para que se apresente resultados práticos” (ARMBRUSTER, 

2010, p. 3). 

Neste sentido, vê-se a importância da continuidade de pesquisas e 

investimentos acerca dos mandatos de depósitos aplicados aos repositórios 

institucionais, no intuito de que se encontre métodos práticos e tangíveis de 

avaliação dos benefícios da implementação de políticas mandatórias em repositórios 

institucionais, assim como o crescimento da visibilidade da instituição após a adoção 

da política. 

  O sonho do acesso universal e sem barreiras a todo o conhecimento 

produzido pela humanidade, sem fronteiras e preconceitos, relatado por Mueller 

(2006), continua vivo. Pelo menos no que tange o conhecimento científico, este 

sonho está mais próximo do que nunca, estando os meios e ferramentas 

disponíveis, ao alcance de nossas mãos. Falta apenas a nossa vontade em 
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contribuir para um mundo mais justo e desenvolvido, ou seja, cabe a todos nós 

tornar este sonho realidade. 

Sendo assim, ponderamos que é de grande importância o papel dos 

bibliotecários e cientistas da informação no que tange a criação deste hábito de 

auto-arquivamento pelos autores/pesquisadores, alterando assim suas rotinas, 

métodos e “cultura do despende mais trabalho”, além de ajudar nas eventuais 

dificuldades tecnológicas e falta de consciência dos problemas do atual sistema de 

comunicação científica.  

Com esta conscientização, os próprios autores, sejam como produtores ou 

como “consumidores de informação”, serão os primeiros interessados nos 

Repositórios Institucionais, podendo retirar benefícios mais que imediatos 

(RODRIGUES, 2004a).  

Cabe, também, aos bibliotecários e demais profissionais das ciências da 

informação o apoio técnico na fase de implementação do Repositório Institucional, 

assim como definição de políticas editoriais, promoção das vantagens dos 

Repositórios Institucionais, treinamento da comunidade ao auto-arquivamento e 

conscientização da importância do frequente uso. Sobretudo, está em sua 

responsabilidade a inserção da instituição ao qual está vinculado no movimento de 

Acesso Livre à literatura científica, de modo a proporcionar visibilidade aos 

pesquisadores da instituição em nível nacional e internacional. 
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ANEXO I – POLÍTICA ORIGINAL DO EPRINT SOTON  
 

1. It is our policy to maximise the visibility, usage and impact of our research output 

by maximising online access to it for all would-be users and researchers worldwide. 

1a. It is also our policy to minimise the effort that each of us has to expend in 

order to provide open online access to our research output: 

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10688/ 

1b. With all our research output accessible online we will be able to respond to 

the research assessment and other administrative initiatives with minimal input 

and effort from individual staff. 

2. We have accordingly adopted the policy that all research output is to be self-

archived in the departmental EPrint Archive before and after peer-reviewed 

publication. This archive forms the official record of the Department’s research 

publications; all publication lists required for administration or promotion will be 

generated from this source. 

3. Our policy is compatible with publishers’ copyright agreements as follows: 

3a. The copyright for the unrefereed preprint resides entirely with the author 

before it is submitted for peer-reviewed publication, hence it can be self-

archived irrespective of the copyright policy of the journal to which it is 

eventually submitted. 

3b. The copyright for the peer-reviewed postprint will depend on the wording of 

the copyright agreement which the author signs with the publisher. 

3c. Many publishers will allow the peer-reviewed postprint to be self-archived. 

The copyright transfer agreement will either specify this right explicitly or the 

author can inquire about it directly. If you are uncertain about the terms of 

your agreement, a directory of journal self-archiving policies -- 

http://romeo.eprints.org -- is available to guide you. Wherever possible, you 

are advised to modify your copyright agreement so that it does not disallow 

self-archiving. 

3d. In the rare case where you have signed a very restrictive copyright transfer 

form in which you have agreed explicitly not to self-archive the peer-

reviewed postprint, you are encouraged to self-archive, alongside your 
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already-archived preprint, a “corrigenda” file, listing the substantive changes 

the user would need to make in order to turn the unrefereed preprint into the 

refereed postprint. 

3e. Copyright agreements may state that eprints can be archived on your 

personal homepage. As far as publishers are concerned, the EPrint Archive 

is a part of the Department’s infrastructure for your personal homepage. 

4. We do not require you to archive the full text of books or research monographs. It 

is sufficient to archive the references along with the usual metadata. 

5. Some journals still maintain submission policies which state that a preprint will not 

be considered for publication if it has been previously ‘publicised’ by making it 

accessible online. Unlike copyright transfer agreements, such policies are not a 

matter of law. If you have concerns about submitting an archived paper to a journal 

which still maintains such a restrictive submission policy, please discuss it with the 

Department’s IPR and Copyright Advisor.  
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ANEXO II – POLÍTICA ORIGINAL DO DSPACE@MIT 
 

MIT Faculty Open Access Policy 
Policy adopted by unanimous vote of the faculty on 3/18/2009: 

The Faculty of the Massachusetts Institute of Technology is committed to 
disseminating the fruits of its research and scholarship as widely as possible. In 
keeping with that commitment, the Faculty adopts the following policy: Each 
Faculty member grants to the Massachusetts Institute of Technology nonexclusive 
permission to make available his or her scholarly articles and to exercise the 
copyright in those articles for the purpose of open dissemination. In legal terms, 
each Faculty member grants to MIT a nonexclusive, irrevocable, paid-up, 
worldwide license to exercise any and all rights under copyright relating to each of 
his or her scholarly articles, in any medium, provided that the articles are not sold 
for a profit, and to authorize others to do the same. The policy will apply to all 
scholarly articles written while the person is a member of the Faculty except for 
any articles completed before the adoption of this policy and any articles for which 
the Faculty member entered into an incompatible licensing or assignment 
agreement before the adoption of this policy. The Provost or Provost’s designate 
will waive application of the policy for a particular article upon written notification 
by the author, who informs MIT of the reason. 

To assist the Institute in distributing the scholarly articles, as of the date of 
publication, each Faculty member will make available an electronic copy of his or 
her final version of the article at no charge to a designated representative of the 
Provost’s Office in appropriate formats (such as PDF) specified by the Provost’s 
Office. 

The Provost’s Office will make the scholarly article available to the public in an 
open-access repository. The Office of the Provost, in consultation with the Faculty 
Committee on the Library System, will be responsible for interpreting this policy, 
resolving disputes concerning its interpretation and application, and 
recommending changes to the Faculty. The policy is to take effect immediately; it 
will be reviewed after five years by the Faculty Policy Committee, with a report 
presented to the Faculty. 

The faculty calls upon the Faculty Committee on the Library System to develop 
and monitor a plan for a service or mechanism that would render compliance with 
the policy as convenient for the faculty as possible. 

 

Definitions of Terms in MIT Faculty Open Access Policy 
(in order of appearance) 

Nonexclusive permission: After granting nonexclusive permission, you still retain 
ownership and complete control of the copyright in your writings, subject only to 
this prior license. You can exercise your copyrights in any way you see fit, 
including transferring them to a publisher if you so desire. 
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Scholarly articles: Faculty’s scholarly articles are articles that describe the fruits 
of their research and that they give to the world for the sake of inquiry and 
knowledge without expectation of payment. Such articles are typically presented in 
peer-reviewed scholarly journals and conference proceedings. 

Open dissemination / open-access repository: Journal articles stored and 
made available on the public internet, permitting any users to read, download, 
copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them 
for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful, 
noncommercial purpose, without financial, legal, or technical barriers other than 
those inseparable from gaining access to the internet itself. 

Irrevocable, paid-up, worldwide license: the permission granted may not be 
taken back; there are no fees associated with the permission granted; and the 
permissions apply worldwide. 

Copyright: Copyright is a bundle of five rights: 

1. the right to reproduce, 
2. the right to prepare derivative works (e.g. translations), 
3. the right to distribute, 
4. the right to display publicly, and 
5. the right to perform publicly. 

These rights adhere exclusively to the copyright holder (the MIT author of a 
scholarly article), until/unless the copyright holder transfers them exclusively (a 
complete transfer, after which the copyright holder no longer has the right) or 
nonexclusively (an extension of one or more rights to another party, where the 
right still belongs to the original copyright holder). 

In the current system, an MIT author signs a standard publisher copyright 
agreement, which typically transfers copyright exclusively to the publisher, and in 
some cases grants back some rights. After signing such a contract, the author has 
transferred all five of the bundled rights, and the author no longer has any rights to 
the work — except as described in the publisher contract, or as allowed for under 
US copyright law’s Fair Use provisions. 

Not sold for a profit: MIT could not generate a profit from exercising the rights 
granted, but could recover costs for a service related to the articles, such as 
printed course packs. 

Authorize others to do the same: The copyright holder has the sole right to 
authorize others to exercise any of the five rights under copyright, and the right to 
authorize others to exercise rights. This language transfers the nonexclusive right 
to MIT to allow others to use the articles in specified ways and contexts, such as 
other MIT faculty members who want to use an article in teaching. 

Final version of the article: The author’s version with any changes made as a 
result of the peer-review process, but prior to publisher’s copy-editing or 
formatting. 
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DSpace Access Policy 

All items in DSpace will have a version of the complete content for free TO THE 
MIT COMMUNITY, WITH STRONG ENCOURAGEMENT FOR FREE TO ALL, 
with the following exceptions: 

• When contract with sponsor prohibits disclosure for a fixed time limit 
• When blocked on a time-limited basis (up to a maximum of one year) with the 

understanding that access thereafter becomes unlimited 
 
 
Non-Exclusive Deposit License 

In order for DSpace to reproduce, translate and distribute your submission 
worldwide your agreement to the following terms is necessary. Please take a 
moment to read the terms of this license. 

By clicking through this license, you (the author(s) or copyright owner(s)) grants to 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) the non-exclusive right to reproduce, 
translate (as defined below), and/or distribute your submission (including the 
abstract) worldwide in electronic format. 

You agree that MIT may translate the submission to any medium or format for the 
purpose of preservation.  

You also agree that MIT may keep more than one copy of this submission for 
purposes of security, back-up, and preservation.  

You represent that the submission is your original work, and/or that you have the 
right to grant the rights contained in this license. You also represent that your 
submission does not, to the best of your knowledge, infringe upon anyone's 
copyright.  

If the submission contains material for which you do not hold copyright, you 
represent that you have obtained the unrestricted permission of the copyright 
owner to grant MIT the rights required by this license, and that such third-party 
owned material is clearly identified and acknowledged within the text or content of 
the submission.  

IF THE SUBMISSION IS BASED UPON WORK THAT HAS BEEN SPONSORED 
OR SUPPORTED BY AN AGENCY OR ORGANIZATION OTHER THAN MIT, 
YOU REPRESENT THAT YOU HAVE FULFILLED ANY RIGHT OF REVIEW OR 
OTHER OBLIGATIONS REQUIRED BY SUCH CONTRACT OR AGREEMENT.  

MIT will not make any alteration, other than as allowed by this license, to your 
submission.  
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Content Guidelines for DSpace@MIT  

1. The work must be produced, submitted or sponsored by MIT faculty. 
2. The work must be education or research oriented. 
3. The work must be in digital form. 
4. The work should be complete and ready for distribution. 
5. The author/owner must be willing and able to grant MIT the right to preserve 

and distribute the work via DSpace.  
6. If the work is part of a series, other works in the series should also be 

contributed so that DSpace can offer as full a set as possible. 
 
 

Creative Commons License 
 

Creative Commons provides alternative licenses whereby you can release some 
of the rights you are automatically assigned by copyright law.  

The most open license is the Attribution license. With this you receive the 
greatest exposure for your work, since allows your work to be distributed 
anywhere or modified to someone's specific needs, while still giving you credit for 
its creation.  

Other Creative Commons license choices specify whether you allow commercial 
use of the work, whether you allow modifications of the work, and whether you 
allow derivative works to be created based on your work. 

When you submit content to DSpace, you see a Creative Commons form that 
allows you to identify the license to be used with the item you are submitting, so 
people can know what they're allowed to do with your work. This form is optional in 
DSpace; you can skip it if you wish to retain your full copyright. 
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ANEXO III – POLÍTICA ORIGINAL DO REPOSITÓRIUM 
 

Politica de Auto-arquivo de publicações 
 

Modelo de politica de auto-arquivo  
de publicações para Centros e Departamentos 

 
1. Constitui política da Unidade maximizar a visibilidade, uso e impacto dos 
resultados da investigação desenvolvida através da maximização do acesso online 
às publicações que a divulgam a todos potenciais utilizadores a nível mundial 
(máximo acesso = máximo impacto). É também política da Unidade minimizar o 
esforço que cada um tem de despender para esse efeito.  

2. A Unidade, acorda adoptar uma política em que todas as publicações deverão ser 
depositadas no RepositóriUM - repositório institucional da Universidade do Minho, de 
acordo com os princípios e regras definidas no ponto 3. O depósito nesta 
“comunidade” constitui o registo oficial da produção intelectual da Unidade. Todas as 
listas de publicações requeridas para efeitos administrativos ou de avaliação 
(listagens de publicações para relatórios de biénio, relatórios FCT, concursos, etc.) 
serão geradas obrigatória e exclusivamente a partir do RepositóriUM.  

3. Esta política é compatível com o respeito pelos direitos de autores/copyright. 
Assim:  

a) Todos os documentos de carácter científico relativamente aos quais o autor 
detenha os direitos de autor, ou no mínimo o direito de o auto-arquivar, deverão 
ser depositados no RepositóriUM em acesso livre (ou seja, texto completo, em 
acesso irrestrito e mundial). Estão nesta categoria, a significativa maioria 
(presentemente mais de 90% das revistas) dos os preprints (versão de artigo de 
revista enviada para publicação, antes de avaliada pelos pares e aprovada) e/ou 
dos postprints (versão final, após avaliação pelos pares, de artigos de revistas), 
a maioria das comunicações a conferências (excepto se o autor tenha assinado uma 
declaração concedendo, em exclusivo, os direitos de autor ao editor dos 
proceedings), as teses e dissertações, bem como todos os documentos que não 
entrem no circuito de publicação externo (relatórios técnicos, working papers, etc.);  

b) Os documentos relativamente aos quais o autor tenha concedido direitos que 
impeçam a sua disponibilização em acesso livre (como artigos de revistas que 
ainda não permitam o auto-arquivo pelos autores, capítulos de livros, etc.) e/ou 
dos quais pretenda obter rendimentos de direitos de autor (livros, etc.) poderão 
ser tratados de 2 formas diferentes, de acordo com o que for legalmente possível 
e adequado em cada caso:  

- Depósito do texto completo do RepositóriUM, em acesso restrito à 
Universidade do Minho;  

-   Registro da referência bibliográfica no RepositóriUM; 

Despacho 
RT-56/2004 
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