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RESUMO

Esta pesquisa tem como tema central a comunicação científica na Universida-
de Federal da Bahia (UFBA) e o objeto deste estudo é a implantação do seu Re-
positório Institucional (RI), sistema de informação digital aberto que tem como 
finalidade, armazenar, preservar, divulgar e possibilitar o acesso à produção 
científica, cultural e artística da Instituição. A referência para esta implanta-
ção foi o RepositóriUM, da Universidade do Minho (UMinho), Portugal, por ter 
sido o primeiro repositório de língua portuguesa, com sete anos de atuação, e 
lidera o Ranking Web of World Universities entre as instituições deste país. A 
metodologia usada para o desenvimento do presente estudo, como técnicas de 
investigação, foi a pesquisa-ação, a pesquisa documental e o estudo de caso, 
e como pesquisa de campo, entrevistas semiestruturadas, aplicação de ques-
tionários (survey) e observação participativa através de registro em um Diário 
de Campo. A implantação do RI da UFBA foi pontuada por barreiras de ordem 
técnica e burocrática, além das limitações quanto a incorporação do projeto. 
O levantamento documental a partir de portarias, resoluções dentre outros, 
mostrou a inexistência de uma política formal sobre a disseminação da pro-
dução científica da UFBA, além da  falta de clareza e  divulgação dos poucos  
procedimentos adotados, como é o caso do depósito na Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações (BDTD).
A experiência e os resultados da pesquisa empírica obtidos na  UMinho nor-
tearam  as decisões e orientações para o RI da UFBA. Recomenda-se a conti-
nuidade das ações para a consolidação deste RI. O trabalho apresenta ao final 
um plano de trabalho com ações e metas a serem cumpridas visando o povo-
amento e uma maior inserção e reconhecimento institucional, local e global 
como permite o sistema implantado que está de acordo com  os movimentos 
mundiais de Open Archives Initiative (OAI) - Iniciativa dos Arquivos Abertos e 
o Open Access Movement (OAM), Movimento  Mundial de Acesso Aberto.

Palavras-chave: comunicação científica, cultura científica, Universidade Fe-
deral da Bahia, repositório institucional, acesso aberto à informação. 



ABSTRACT

This thesis deals with scientific communication activities of the Federal Uni-
versity of Bahia (UFBA). The central research object is the process of imple-
mentation of UFBA’s Institutional Repository (IR), a digital information system 
that aims to store, preserve, disseminate and facilitate the access to scientific, 
cultural and artistic production of the University. The reference for this de-
ployment was the RepositóriUM Project, of the University of Minho (UMinho), 
Portugal. It was chosen for being the first repository in Portuguese, with seven 
years of operation. It  is also the best placed of the Portuguese universities in 
the Ranking Web of World Universities. The research methodology included 
proceedings from the so called Action Research, documental analysis and case 
study. Field work encompassed interviews, surveys and direct observation. 
A historical review of UFBA´s scientific and cultural policies over the last de-
cades was produced and presented as background material. The implemen-
tation of UFBA’s Institutional Repository was tracked from its inception, and  
all its developments have been analized and reviewed as constraints, barriers 
and limitations came out. Results pointed to the absence of a formal policy on 
the dissemination of scientific work in the University as the main difficulty to 
implement UFBA’s Institutional Repository. Furthermore, it was also showed 
that the few guidelines on this issue, adopted by the University, need clarifi-
cation and more efficient publicization. The experience and results obtained 
through empirical research conducted at University of Minho grounded the 
decisions and guidelines for the inception and implementation of UFBA’s RI. 
The thesis conclusion presents recommendations for actions and targets to be 
met by UFBA’s RI in order to expand its volume of academic papers, disser-
tations and theses. It also suggests actions to make the IR better known glo-
bally, as it complies with the worldwide movements of Open Archives Initiative 
(OAI) and Open Access Movement (OAM). 

Keywords: scientific communication, scientific culture, Federal University of 
Bahia, institutional repository, open access to information.
 



RÉSUMÉ

Cette recherche est axée sur la communication scientifique à l’Université Fé-
dérale de Bahia (UFBA) et l’objet de cette étude est la mise en œuvre de son Re-
positoire Institutionnel  (RI), un système ouvert d’information numérique qui 
vise à  stocker, conserver, diffuser et favoriser  l’accès à la production  scienti-
fique, culturelle et artistique. La référence pour ce déploiement a été le Repo-
sitoiriUM, à  l’Université de Minho (UMinho), au Portugal, une fois qu’il a été 
le dépositaire premier en portugais, avec sept ans de fonctionnement, et aussi 
par le fait de diriger le Web Ranking of World Universities entre les institutions 
de ce pays. La méthodologie utilisée pour le devéloppement de cette étude, tels 
que les techniques d’enquête  a été la recherche-action, la recherche docu-
mentaire et l’étude de cas, et en tant que la recherche sur le terrain, des inter-
views, des questionnaires (enquêtes) et par l’ observation participative  dans 
un journal – “Diário de Campo”. La mise en œuvre du RI de l’ UFBA a été ponc-
tuée par des obstacles techniques et bureaucratiques, en dehors des limites de 
l’incorporation  du projet. Les enquêtes documentaires à partir des documents 
officiels, des résolutions, parmi d’autres  ont montré l’absence d’une politique 
officielle sur la diffusion des connaissances scientifiques  de l’UFBA, outre le 
manque de clarté et de la divulgation de quelques règles adoptées, comme c’est 
le cas du dépôt dans la bibliothèque numérique de Thèses et mémoires (BDTD). 
L’expérience et les résultats obtenus dans la recherche empirique  à l’ UMi-
nho ont guidé les décisions et orientations pour le RI de l’UFBA. Il est re-
commandé de poursuivre les actions visant la  consolidation de ce RI. Bref, 
cette étude présente à la fin  un plan de travail avec des actions et des ob-
jectifs à atteindre visant le peuplement  et une plus grande insertion  ain-
si que  la reconnaissance institutionnelle,du point de vue  local et global, 
d’après le système  implanté qui est en accord avec les mouvements mon-
diaux  de l’Open Archives Initiative (OAI) - Open Archives Initiative et le 
mouvement Open Access (OAM), le Mouvement mondial de l’accès ouvert. 
 
 
 
Mots-clés: communication scientifique; culture scientifique; Uniiversi-
té Fédérale de Bahia; repositoire institutionnel; libre accès à l’information. 
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1 INTRODUÇÃO

A necessidade humana de registrar e perenizar os seus saberes, sua 

cultura e seus conhecimentos, é multimilenar. Para o antropólogo francês 

Pierre Lévy (1993), o progresso alcançado pela humanidade está diretamente 

relacionado ao fato de o homem falar, numa alusão à possibilidade de trans-

ferência da informação que se instaura a partir deste evento. Desse modo, ele 

considera a fala uma das tecnologias da inteligência. A segunda tecnologia, 

a escrita, amplia ainda mais esta possibilidade de transferência, na medida 

em que é o primeiro registro dos atos e do pensamento do homem. A escrita 

trouxe uma nova possibilidade para a comunicação, pois, até então, nas so-

ciedades orais, partilhava-se do mesmo contexto e a comunicação ocorria por 

meio da linguagem, no mesmo tempo e espaço.

A transferência de informação e o processo de comunicação foram sen-

do modificados, ao longo da história da humanidade, a partir da introdução de 

outras bases tecnológicas, que culminam, após a segunda metade do século 

XX, na denominada Sociedade da Informação (SI), pela profusão de uma mul-

tiplicidade de novos meios de difusão de informações, ideias, conhecimentos 

e valores, notadamente. A informação desempenha um importante papel nes-

se contexto, como elemento essencial para o progresso econômico e social, e 

impõe-se como uma força poderosa de transformação do homem, aliando-se 

aos modernos meios de comunicação para conduzir o desenvolvimento cientí-

fico e tecnológico das nações.  A SI caracteriza-se por alterações pautadas no 

desenvolvimento de instrumentos e sistemas de informação e comunicação 

com sua aplicação na economia, na política e na cultura. O regime de acu-

mulação baseado na grande indústria desloca-se da função produtiva para as 

atividades imateriais. Há, ainda, deslocamentos impostos pela globalização do 

mercado com relação à produção intelectual.  

Esses sistemas de informação e comunicação são responsáveis por alte-

rações nas relações sociais. Os avanços tecnológicos permitiram o surgimento 
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de redes de comunicação eletrônica, revolucionando os fluxos de informação e 

a forma de acesso, ampliando a espiral do conhecimento. A ferramenta símbo-

lo para estas transformações é o computador, que introduz um marco espaço-

-temporal totalmente novo, além de ter requerido e ao mesmo tempo facilitado 

a convergência tecnológica com as telecomunicações e a microeletrônica, per-

mitindo a transmissão de dados quase instantaneamente entre todas as regi-

ões do mundo. Esses são os instrumentos denominados como a base da SI. 

A ciência, instituição circunscrita ao espaço de produtores, dissemina-

dores e daqueles que usufruem dos resultados da pesquisa científica, passa a 

ser apoiada por novos fluxos de disseminação da informação. A protagonista 

central deste momento é a internet, que permitiu que centenas de milhões de 

usuários da informação trafegassem na grande rede a cada instante, amplian-

do exponencialmente o acesso à comunicação e à informação.

Grande parte das pesquisas científicas desenvolvidas no mundo é pro-

duzida no âmbito das universidades, através dos programas de pós-graduação 

e centros de pesquisa, que além de produzir devem sistematizar e disseminar 

os seus resultados. No entanto, para que a produção científica produzida nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) seja disseminada de fato, é necessário, 

de um lado, um intercâmbio de informações e ideias entre os cientistas e, de 

outro, uma política institucional específica. É, pois, através da publicização, 

seja em suporte impresso ou eletrônico, que o saber científico se torna públi-

co e consequentemente contribui de forma decisiva para o desenvolvimento 

da cultura, da economia, das tecnologias e, em um circuito incessante, do 

próprio conhecimento científico, que não pode existir e prosperar senão como 

atividade coletiva e de compartilhamento.

É nesse contexto que se desenvolve esta pesquisa, que tem como locus a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), cuja história se alicerça e se confunde 

com a dinâmica cultural e científica do Estado da Bahia. Desde sua fundação, 

quando em 1946 se agregaram para a criação da Universidade da Bahia a Fa-

culdade de Medicina (que iniciou suas atividades em 1808), a Escola de Belas 

Artes (criada em 1877), e outras, como a Escola de Direito (1891) e a Escola 

Politécnica (1897), ficou evidente o papel de centro cultural e científico que a 

Instituição iria exercer. 

Passados mais de 60 anos de fundação da UFBA, e incorporados os mais 

de 200 anos de criação da Escola de Cirurgia da Bahia, fundada por D. João 
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VI, são diversas as inserções e influências para o desenvolvimento cultural e 

científico do estado. Afinal, é a instituição universitária que mais contribui 

para a pesquisa e com o nascedouro de muitos dos movimentos culturais, seja 

no teatro, na música, na literatura, na dança ou nas artes plásticas. Apesar 

de toda a sua produção, a disseminação dessa produção ainda é tímida e não 

corresponde, de fato, ao papel exercido pela Instituição no contexto do estado.

O momento atual, favorecido pelas tecnologias de informação e comu-

nicação, cria novas possibilidades para a disseminação da produção cultural 

e científica através de iniciativas como a implantação de Repositórios Insti-

tucionais (RI) que estão direcionados para o acesso aberto à produção cien-

tífica e acadêmica. A adoção desse novo modelo de gestão para documentos 

eletrônicos colocará a UFBA, mais uma vez, em destaque, pelo pioneirismo na 

implantação desse sistema no estado da Bahia e na região Nordeste, o que, ao 

mesmo tempo, possibilita maior visibilidade, contribuindo para sistematizar 

uma política de disseminação da produção científica da Instituição, tanto no 

que diz respeito à ordenação de documentos dispersos como à disponibiliza-

ção para um público mais amplo.

O tema proposto para esta pesquisa envolve a questão da disseminação 

da produção científica da UFBA, em todas as áreas do conhecimento, inclu-

sive nas artes – Música, Dança, Artes Plásticas e Teatro –, cuja tradição da 

Instituição remete à sua fundação, na perspectiva do acesso livre, através da 

implantação do Repositório Institucional e da definição de uma política que 

contemple essa disseminação.

Alguns fatores conduziram-me a essa realização, sendo, talvez, o mais 

premente, a longa atuação na área editorial da UFBA, desde os anos 1970, 

quando iniciei a graduação em Comunicação. Essa trajetória possibilitou-me 

uma maior aproximação da produção científica da Instituição e o acompanha-

mento de sua disseminação, ainda que sem o pano de fundo de uma política 

que contemplasse esta questão, além da percepção da dificuldade das áreas 

de artes para disponibilizarem a sua produção, em função das especificidades 

do tipo de criação que realizam. 

Outra referência importante e motivadora de reflexão foi a dissertação 

de Sônia Vieira – Revistas Científicas: estudo de visibilidade das revistas pu-

blicadas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) – defendida em 2006, no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA, 
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cujo tema central diz respeito à visibilidade das revistas científicas publicadas 

pelas unidades e órgãos da Instituição. Neste estudo, Vieira verificou, após 

a análise de revistas científicas editadas na Instituição, que a maioria não 

apresenta padrões de qualidade editorial nacional e internacional para serem 

indexadas em bases de dados, sendo necessário o estabelecimento de uma 

política de aprimoramento da produção científica da UFBA. 

Finalmente, a proposta de criação de um RI para a UFBA constava das 

recomendações da dissertação defendida em 2006 – Pasta do professor: o uso 

de cópias nas universidades – no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da UFBA, como uma forma possível de minimizar a có-

pia de livros pelos discentes, que passariam a dispor de conteúdos em acesso 

aberto, além de aproximá-los da produção científica dos docentes e pesquisa-

dores da Instituição. Desde 2004, venho acompanhando a discussão mundial 

em torno do acesso aberto, através da leitura de artigos científicos e da parti-

cipação em eventos nacionais e internacionais.

Ressalto que a parte da pesquisa referente aos dados da UFBA foi reali-

zada em parceria com Susane Santos Barros que, em agosto de 2010, defen-

deu a dissertação Políticas de Comunicação da produção científica da Universi-

dade Federal da Bahia e o movimento de acesso livre à informação, orientada 

pelo Prof. Othon Jambeiro, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da UFBA, cuja temática central foi extraída de um dos objetivos 

desta tese.

1.1 CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA

A Universidade, além de propiciar o ensino e fomentar a pesquisa em 

seus alunos e professores, deve também disseminar, na sociedade, o saber 

que desenvolve. Fazer circular a pesquisa realizada nas universidades é uma 

das formas mais livres e democráticas de acesso ao conhecimento e, portan-

to, precisa ser estabelecida como meta da política das Instituições de Ensino 

Superior.

As universidades brasileiras surgiram tardiamente, já no Século XX, e 

embora tenham influenciado a implantação da indústria editorial nacional, 

em suas respectivas áreas geográficas de implantação, não havia a tradição 

destas instituições possuírem suas próprias editoras. Coube à iniciativa pri-
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vada explorar essa atividade, exercida no final do século XIX e início do século 

XX por imigrantes europeus, especialmente os franceses e os portugueses 

que se instalaram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Somente em 1955, foi 

criada a primeira editora universitária brasileira, na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), voltada para o denominado livro Científico, Técnico e 

Profissional (CTP), iniciando-se, assim, a difusão da produção científica no 

suporte papel.

Na UFBA, a atividade editorial se inicia em 1959. Foi interrompida em 

1962, e retomada na gestão do reitor Miguel Calmon (1964-1968), que recria

[...] uma Comissão de publicação, quando são estabelecidas normas 
para que, a partir de 1966, volte a publicar livros originais ou tradu-
zidos, uma vez que as edições da Universidade foram interrompidas 
em 1962. Esta nova fase terá um marco inicial precisamente com a 
edição do Catálogo da Universidade da Bahia, realizado pela primeira 
vez. (UFBA, 1967, p. 97) 

Criou-se, então, uma estrutura informal, dentro do Departamento Cul-

tural que, na organização da Universidade, estava diretamente ligado ao Ga-

binete do Reitor e mais tarde foi transformado em Coordenação Central de Ex-

tensão. Depois de percorrer um longo caminho, finalmente cria-se, em 1993, 

como órgão suplementar – a Editora da Universidade Federal da Bahia (EDU-

FBA) – em substituição ao antigo Centro Editorial e Didático/Gráfica Universi-

tária, até então responsável pelas publicações da Instituição e pela impressão 

de formulários demandados pela administração.

A partir do final do século XX, com a chegada da internet, ampliam-se as 

formas de disseminação da produção científica. Na atualidade, as inovações tec-

nológicas possibilitaram outras formas de gerenciamento de conteúdos digitais 

através dos denominados Repositórios Institucionais (RI). 

Entende-se por repositório o servidor acessível em rede que pode pro-

cessar as solicitações exigidas pelo protocolo Open Archives Initiative (OAI) 

– Iniciativa dos Arquivos Abertos – e é gerenciado pelo provedor de dados, pos-

sibilitando manter os dados por um longo período de tempo e prover o acesso 

apropriado. Os RI são “[...] considerados uma forma eficaz de preservação da 

produção intelectual dos especialistas [...]” (VIANA; MÁRDERO ARRELANO, 

2006, p. 2), pois armazenam e divulgam a produção das instituições e comu-

nidades científicas que, em formato digital, podem ser acessadas por diversos 

provedores de serviços, nacionais e internacionais.
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Atualmente, para a implantação dos RI, os softwares mais utilizados, 

mundialmente, são o EPrints e o DSpace, ambos, softwares livres. O primei-

ro foi desenvolvido pela University of Southampton, com o objetivo inicial de 

divulgar a produção científica de determinada área do conhecimento. Os re-

positórios que utilizam o EPrints podem disponibilizar trabalhos ainda não 

publicados (pré-prints) e os já publicados (pós-prints), além de outros tipos de 

documentos (VIANA; MÁRDERO ARRELANO, 2006, p. 4). 

Por outro lado, o  DSpace foi produzido a partir de uma parceria entre 

o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e os Laboratórios Hewlett-Pa-

ckard para atender à necessidade de criação de repositórios institucionais e 

multidisciplinares por parte de bibliotecas, arquivos e centros de pesquisa. A 

Universidade do Minho, em Portugal, foi a primeira comunidade mundial de 

língua portuguesa e uma das primeiras da Europa a traduzir e implementar o 

DSpace, em novembro de 2002 (RODRIGUES et al., 2004a).

Na atualidade, diante das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), da convivência pacífica entre os diferentes suportes – do papel ao digital 

– não é aceitável que os resultados das pesquisas fiquem retidos. Que medidas 

devem ser estabelecidas para a definição de uma política de disseminação da 

produção científica da UFBA, através da implantação do seu Repositório Ins-

titucional? Que critérios se aplicam à realidade da Instituição para a inclusão 

de documentos no seu RI? Que procedimentos se fazem necessários para a 

concretização e a implementação do RI e sua eficiente manutenção?

A consolidação das IES faz surgir uma comunidade científica formada 

por grupos de pesquisadores que serão os atores principais na dinâmica do 

desenvolvimento científico-tecnológico do País. Os resultados obtidos através 

dessas pesquisas precisam ser divulgados. A comunicação dessa produção 

passa, inicialmente, pelos colégios invisíveis para depois ser veiculada em se-

minários, simpósios, conferências e só então formalmente registrada e repro-

duzida em revistas – principal veículo da comunicação científica – e livros. No 

início dos anos 1990, a chegada da internet possibilitou uma alteração nesse 

fluxo da comunicação e de forma mais rápida esta produção passou a ser dis-

seminada, cumprindo etapas em processos de avaliação diferentes. 

Na UFBA, no que se refere à geração de conhecimento em todas as 

áreas, não é diferente. No entanto, no que diz respeito à comunicação des-

sa produção, há lacunas identificadas e não há clareza quanto à política de 
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disseminação dessa produção, seja no suporte papel ou no eletrônico, tendo 

como maior consequência a falta de visibilidade da produção da Instituição e 

de seus pesquisadores.

Há canais já estabelecidos para essa disseminação, como é o caso da 

Editora da UFBA, no entanto é possível verificar o descompasso entre as teses 

e dissertações defendidas e o que faz parte do catálogo da Editora. Por exem-

plo, no ano de 2008, foram defendidas 167 teses e 689 dissertações1. Supondo 

que esses trabalhos acadêmicos não foram publicados em forma de livro no 

ano da defesa, e analisando-se as publicações da EDUFBA nos dois anos sub-

sequentes, é possível verificar que, no ano de 2009, de 120 livros publicados, 

somente três foram originados de tese ou dissertação. No ano de 2003, de 18 

títulos publicados, cinco tiveram a mesma origem.

Por outro lado, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) hos-

pedada no Portal da UFBA, os números também demonstram que nem todas 

as teses e dissertações estão disponíveis, mesmo que o autor tenha assinado 

o termo que permite sua inclusão; a disponibilização não ocorre no mesmo 

ano da defesa. Não há um esclarecimento sobre a importância para a Institui-

ção, quando o pesquisador assina o termo de concordância com o depósito na 

BDTD, nem mesmo uma divulgação da Portaria nº 332\2002 (UFBA, 2002)), 

que normatiza a questão. Sobretudo, não há um trabalho de conscientização 

da Universidade, através dos Programas de Pós-Graduação, para que haja a 

adesão imediata após a defesa das teses e dissertações, ressaltando, inclusive, 

que esta disponibilização não impede que o pesquisador encaminhe os origi-

nais na estrutura de livro para ser avaliado por uma editora.     

Outro dado importante refere-se à política de disseminação da produção 

científica por parte dos Programas de Pós-Graduação da UFBA. Dos 59 Progra-

mas, 52 responderam ao instrumento de coleta de dados que faz parte desta 

pesquisa e 50% afirmaram que o Programa possui uma política formal (por 

escrito) de disseminação da produção científica. Solicitava-se que o documento 

fosse anexado ao instrumento de coleta e apenas dois Programas o fizeram.

Ressalta-se ainda a posição ocupada pela UFBA no Ranking Web das 

Universidades do Mundo2, elaborado pelo Centro Nacional de Pesquisa da Es-

1 Dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ao Setor de Estatística da UFBA. 
Disponível em: <http://www.proplad.ufba.br/numeros_ufba_2008-f.html>. Acesso em: 5 mar. 2009.

2 Disponível em:  <http://www.webometrics.info/>. Acesso em: 21 jan 2011
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panha, que, em janeiro de 2011, a situava na 444ª posição, a 15ª no continen-

te latino-americano e a 11ª posição, em relação às demais universidades bra-

sileiras. No entanto, há uma imensa desproporção entre a primeira instituição 

brasileira do ranking e a UFBA. No item visibilidade e produção acadêmica 

disponível e citada, a primeira colocada ocupa a 163ª posição em relação às 

demais instituições do mundo e a sua produção científica disponível e citada 

está na 5ª posição, enquanto a UFBA situa-se nas 663ª e 127ª posições, res-

pectivamente. 

Um dos principais desafios das instituições produtoras de conhecimen-

tos é disponibilizar os resultados das pesquisas. Através do meio eletrônico, 

isso significa difundir em rede mundial, ampliando o acesso, a visibilidade e a 

avaliação pelos pares. Para que isso ocorra, a perspectiva é a adoção de repo-

sitórios para abrigar a produção científica, artística e cultural, objetivando a 

preservação da memória e a democratização do conhecimento produzido.

Assim, a pesquisa realizada – da qual se apresentam nesta tese o per-

curso e os resultados – pretendeu identificar de que forma a produção científi-

ca da UFBA vem sendo disseminada, acompanhar a instalação do repositório 

da Instituição e a política que está sendo definida, além dos critérios adotados 

para a inclusão de arquivos no referido repositório. Como um recurso estraté-

gico fundamental, buscou-se subsídios na Universidade do Minho (UMinho), 

em Portugal – primeira instituição de língua portuguesa a criar um RI – para 

nortear e aprimorar as ações na UFBA. Destaca-se nesse percurso o período 

durante o qual foi realizado o estágio doutoral de quatro meses (28 de no-

vembro de 2009 a 3 de abril de 2010), pelo aprofundamento do conhecimento 

sobre o RepositóriUM, norteador deste trabalho.

Desse modo, espera-se que a Universidade cumpra a sua função de 

veicular a sua produção intelectual, tanto para a comunidade interna, como 

para o público em geral.               

1.2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

Como buscaremos demonstrar nos capítulos iniciais deste trabalho, não 

há uma política formal estabelecida pela UFBA para a disseminação de sua 

produção científica, tendo existido, ao longo da história da Instituição, ape-

nas políticas setoriais, algumas implícitas, outras explícitas, influenciadas, na 
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maioria das vezes, por fatores externos, sobretudo, as agências financiadoras 

e/ou avaliadoras.

A implantação do Repositório Institucional na UFBA oportuniza a refle-

xão sobre a adoção de uma política de disseminação da sua produção cien-

tífica, assentada sobre tecnologias avançadas de informação e comunicação, 

de acordo com os princípios do acesso aberto, constituindo-se num momento 

para aglutinar e ampliar visibilidade, e promover os meios de se resguardar a 

memória da UFBA. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral acompanhar a definição e a im-

plantação de uma política de disseminação da produção científica na Univer-

sidade Federal da Bahia através do seu Repositório Institucional. 

Definiram-se como objetivos específicos:

 • Identificar as práticas históricas e contemporâneas de comunicação 
da produção científica da UFBA;

 • Analisar as políticas estabelecidas para a comunicação da produção 
científica da UFBA;

 • Averiguar as dificuldades, técnicas e administrativas, decorrentes da 
implantação do RI na UFBA;

 • Conhecer e avaliar aspectos essenciais da experiência da Universida-
de do Minho através do seu RepositóriUM, visando a apropriação da 
experiência já realizada com vistas ao seu redimensionamento e apri-
moramento para implantação e concretização da política e práticas 
adotadas na UFBA para o seu Repositório;

 • Traçar um panorama geral do processo de implantação do RI da UFBA, 
em seu estágio final e, se possível, projetar benefícios alcançados e 
prováveis problemas a serem superados, a curto e médio prazo, ava-
liando-se em última instância seu potencial no bojo de uma nova po-
lítica de comunicação e guarda da produção científica da Instituição.

Tratando-se de uma pesquisa-ação (como será detalhadamente explici-

tado na sessão seguinte deste documento), a investigação levada a cabo  não 

parte do estabelecimento de hipóteses, como é usual neste tipo de produção 

acadêmica. A investigação orientou-se, antes, por um conjunto de Ações e 

Descrições/Execuções, que será explicitado a seguir na apresentação do per-

curso metodológico seguido, e foi realizada com o acompanhamento contínuo 
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de um Diário de Campo (DC), que faz parte da documentação acrescentada a 

este trabalho (Apêndice A). 

O não estabelecimento de hipóteses não deve ser aqui entendido como 

um posicionamento radical no que tange a esse tipo de procedimento, em tra-

balhos das áreas de Humanidades e Ciências Sociais. Apesar das dificuldades 

de seu teste, em condições que diferem amplamente daquelas experimentadas 

in vitro, na maior parte das pesquisas realizadas nas áreas das ciências físicas e 

naturais, há certamente propostas de investigação nas áreas humanísticas que 

comportam o estabelecimento e o teste de hipóteses, desde que clara e aprioris-

ticamente formuladas e não a posteriori, como simples expediente formal. 

Entendemos, no entanto, que a atividade de estabelecimento de hipóteses 

se torna extremamente vulnerável quando se tem, como neste caso, um marco 

metodológico que configura e determina uma forma de pesquisa que envolve 

não somente observação, mas participação efetiva e modificação coordenada e 

proativa de parâmetros específicos dos fenômenos observados. Em tais circuns-

tâncias, estabelecer e testar hipóteses abriria de imediato um espaço para críti-

cas – procedentes – de que os elementos de isenção e distanciamento, essenciais 

para tal exercício, estariam ausentes, já que as variáveis intervenientes ficam 

declaradamente abertas à “manipulação” por parte do investigador, colocado na 

dupla situação de observador e ator. A pesquisa-ação, diferentemente de outras 

formas de investigação mais fortemente marcadas pelo “distanciamento meto-

dológico”, está comprometida com a obtenção de resultados e com a mudança.

1.3 PERCURSO METODOLÓGICO

O método científico é um conjunto de normas básicas para desenvolver 

experiências junto a evidências observáveis com a finalidade de produzir um 

novo conhecimento, ou ainda rever e integrar conhecimentos preexistentes. 

Existem  evidências que são observáveis, os dados empíricos,  e  outras que 

são mensuráveis, e na pesquisa elas são analisadas à luz da lógica.  Dando 

ênfase à definição de Marconi e Lakatos (2003), o método científico pode ser 

entendido como um conjunto de atividades sistemáticas e racionais que per-

mitem alcançar o objetivo da pesquisa – conhecimentos e verdades  – traçando 

o caminho a ser seguido.
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Toda pesquisa requer um percurso metodológico, um plano e uma es-

trutura de investigação, que devem ser concebidos de forma a se obter respos-

ta à(s) pergunta(s) de pesquisa. No caso presente, esta pesquisa compreende 

uma fundamentação teórica e uma investigação empírica. Quanto aos seus 

objetivos, é possível classificá-la como uma pesquisa descritiva e, quanto à 

metodologia, ela se enquadra na pesquisa-ação.

A pesquisa-ação é uma metodologia que teve sua configuração melhor 

definida na década de 1940, a partir do artigo de Kurt Lewin, Action research 

and minority problems. Para Oliveira-Formosinho e Formosinho (2008, p. 9), 

invocar-se Lewin é recorrer ao que ainda hoje são as características centrais 

da pesquisa-ação: “[...] o carácter participativo, o impulso democrático e o 

contributo simultâneo para a mudança social e para a ciência social [...]”.

Essa metodologia é de grande valia em investigações cuja intenção é 

desenvolver o conhecimento por meio da interação entre o pesquisador e o ele-

mento da pesquisa, estabelecendo uma relação ativa entre aquele e os envol-

vidos na área pesquisada. (SPINK, 1976) Na reflexão de Oliveira-Formosinho e 

Formosinho (2008, p. 11), a pesquisa-ação, “forma, transforma e informa”. A  

informação ocorre a partir da produção do conhecimento sobre a realidade em 

transformação; “[…] transforma ao sustentar a produção da mudança praxio-

lógica através de uma participação vivida, significada e negociada no processo 

de mudança”; e forma, uma vez que “[…] produzir a mudança e construir co-

nhecimento sobre ela é uma aprendizagem experiencial e contextual, reflexiva 

e colaborativa”. (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 11)

Segundo Thiollent (2005, p. 16), dentre as diversas definições de pes-

quisa-ação, considera-se que ela “[...] é um tipo de pesquisa social com base 

empírica, concebida  e realizada em estrita associação com uma ação ou com 

a resolução de um problema coletivo [...]”; e acrescenta: “os pesquisadores e 

os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 

de modo cooperativo ou participativo”. Complementa-se com a observação de 

McKernan (1998, p. 5), que considera a pesquisa-ação como “[…] uma inves-

tigação científica sistemática e auto-reflexiva levada adiante por práticos para 

melhorar a prática”.3

3 Action research is systematic self-reflective scientific inquiry by pracitioneres to improve practice. (tra-
dução nossa)



31

Este tipo de pesquisa tem, como principal característica, a repetição 

de suas etapas em processo cíclico (SOUSA et al., 2008; TRIPP, 2005; DICK, 

1999), transitando-se às vezes no domínio da pesquisa e outras vezes no do-

mínio da ação. Complementa Dick (1999), ao observar que é um processo 

interativo, o qual converge em direção ao melhor entendimento do que ocorre. 

Segundo Altrichter e colaboradores (2000), a pesquisa-ação justifica-se nas 

seguintes situações:

 • Simultaneamente há reflexão, aperfeiçoamento e\ou melhorias num 
determinado contexto específico, existindo uma relação estreita entre 
reflexões e ações dos participantes, e essas ações podem ser comparti-
lhadas internamente ou externamente ao grupo;

• Especificidade de uma situação que necessite de coleta de dados com 
relação à questão dos participantes, processo decisório participativo, 
divisão de poder, hierarquia, senso crítico, autoavaliação, autogeren-
ciamento, além de uma aprendizagem estabelecida entre ação e erro, 
configurando um espiral autorreflexivo.

Para Tripp (2005), o processo cíclico acontece em quatro etapas: plane-

jamento, implementação, descrição e avaliação (Figura 1).

Figura 1 – Representação em quatro fases do ciclo básico da pesquisa
Fonte: Elaboração da autora baseada em Tripp, 2005.
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A pesquisa-ação necessita de um planejamento de trabalho que obede-

ça a um cronograma estabelecido de comum acordo com os envolvidos na área 

da pesquisa e segundo um plano de ação e resultados esperados. (GIL, 1999; 

SPINK, 1976; THIOLLENT, 2005) “Trata-se de um método ou técnica de pes-

quisa social, com os quais se estabelece uma estrutura coletiva, participativa 

ao nível de captação de informação.” (THIOLLENT, 2005, p. 28) 

Observadas as questões fundamentais levantadas, no que diz respeito à 

disseminação da produção científica da UFBA e à baixa visibilidade da Insti-

tuição, conforme dados apresentados, entende-se que se justifica plenamente 

o enquadramento da pesquisa na modalidade pesquisa-ação, uma vez que há 

um compromisso de várias instâncias da Instituição para a concretização da 

ampliação da visibilidade da produção científica, possibilitando o estabeleci-

mento de planos de ação, análise e correções de rumos, ao longo do processo. 

As discussões e proposições são participativas, e, desse modo, estabeleceu-se  

o seguinte quadro:

AÇÃO DESCRIÇÃO\EXECUÇÃO

Verificar os documentos formais  exis-
tentes na Instituição que tratam de  
uma política de disseminação e de que 
forma vem sendo colocada em prática.

Ao verificar  o que já existe, analisar por 
que, na prática, essas resoluções não têm 
contribuído para ampliar a visibilidade da 
produção científica da Instituição.

Definir as etapas referentes ao sistema 
que compreendem a implantação do 
kit tecnológico do RI. 

Verificar junto ao CPD da UFBA o domínio 
do seu corpo técnico sobre a tecnologia do 
RI e buscar as condições técnicas necessá-
rias para a implantação.

Levantar, junto aos Programas de Pós-
-Graduação, como ocorre a dissemina-
ção da produção científica dos progra-
mas.

Aplicar um instrumento de coleta de dados 
para levantar os meios utilizados pelos Pro-
gramas para disseminar a produção e, após 
os resultados, reunir-se com a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação para definir 
medidas cabíveis.

Criar um grupo gestor para discutir e 
propor com a pesquisadora a política 
para o RI da UFBA.

Definição da proposta do RI da UFBA, in-
cluindo a discussão e a elaboração de sua 
política.

Acompanhar as etapas de implantação 
e avaliação permanente dos resulta-
dos.

Através do Diário de Campo, anotar todos os 
procedimentos, ocorrências e atores envol-
vidos  em cada ação.
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Definir um projeto piloto de implanta-
ção do RI.

Definida a comunidade piloto para o RI – no 
caso o conteúdo da Editora da UFBA – es-
tabelecer com essa comunidade as etapas e 
procedimentos. 

Analisar a  implantação e resultados 
do RepositóriUM.

A experiência de seis anos do RepositóriUM 
será a base para as definições do RI da 
UFBA, adequando-se à realidade local.

Realizar um Seminário de lançamento 
do RI  voltado para a comunidade da 
UFBA, sobretudo para os Programas 
de Pós-Graduação, para apresentar a 
proposta de criação das comunidades 
e orientações de uso do RI. Na ocasião, 
convidar um palestrante da Universi-
dade do Minho para falar da experiên-
cia do RI e sobre o movimento mundial 
de acesso aberto.

Sensibilização da comunidade e sobretudo 
dos coordenadores dos Programas de Pós-
-Graduação da UFBA, principais aliados no 
arquivamento de documentos. 

Organizar Seminários com as diver-
sas unidades de ensino e pesquisa da 
UFBA, para socializar as questões re-
lativas à implantação do RI e à política 
definida.

Buscar a adesão dessas Unidades que com-
porão  as comunidades do RI.

Quadro 1 – Etapas da pesquisa-ação para implantação do Repositório Institucional.

No contexto geral da pesquisa-ação realizada, utilizou-se, como técnicas 

de investigação, a pesquisa documental e o estudo de caso, e, como técnicas 

de coleta, as entrevistas semiestruturadas, a aplicação de questionários (sur-

vey) e a observação participativa. A técnica de análise dos dados ocorreu de 

forma quantitativa e qualitativa.

Como técnica de investigação adotada, a análise documental tem como 

objetivo identificar, à luz do problema de pesquisa, informações factuais nos 

documentos de onde podem ser retiradas “[...] evidências que fundamentam 

afirmações e declarações do pesquisador. Representam ainda uma fonte ‘na-

tural’ de informação”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39) Os documentos são ain-

da considerados fontes estáveis e, quando conservados, passíveis de consul-

tas infindáveis.

Na UFBA, realizou-se a análise documental através da verificação dos 

documentos técnicos e legais relativos aos setores já estabelecidos – Editora, 

Portal de Periódicos, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – e eventos, 
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como o Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação – que têm como função a 

disseminação da produção científica da Instituição. Estabeleceu-se, como pe-

ríodo de análise, o segmento temporal pós reforma universitária, ocorrida em 

1968, quando o Congresso Nacional aprovou a Lei n. 5.540 que estabeleceu 

normas de organização e funcionamento do ensino superior. 

Na etapa da pesquisa que teve como ambiente a Universidade do Mi-

nho (UMinho), realizou-se a análise documental dos seguintes documentos: 

despacho reitoral, RT- 56\2004, de 6 de dezembro de 2004  (Anexo A), docu-

mento com origem na Reitoria da UMinho, pelo qual se estimulava a adesão 

das diferentes unidades orgânicas da instituição ao projeto do RI. Neste do-

cumento, alertavam-se os diferentes departamentos, institutos e núcleos de 

pesquisa da UMinho para: (i) a criação do RepositóriUM em 20 de novembro 

de 2003, (ii) os princípios subjacentes à Declaração de Berlim, e (iii) o modelo 

base do documento referente à política de autoarquivamento de publicações e 

da declaração de compromisso institucional, a serem adotados no processo de 

constituição de comunidades no âmbito do RepositóriUM. 

Analisou-se ainda a Circular SD\UM – 194\04, de 23 de novembro de 

2004 (Anexo B), enviada pelo Diretor do Serviço de Documentação da UM e na 

qual se incluía um folheto de divulgação do RepositóriUM, bem como a Circu-

lar RT- 06\2005, de 15 de março de 2005 (Anexo C), procedente da Reitoria 

da UM, reforçando a necessidade de adesão ao RI da Universidade do Minho, e 

divulgando-se o que havia sido estabelecido em termos de dotação de recursos 

especiais para as unidades orgânicas e núcleos da UMinho, que realizassem 

inserções de documentos no RepositóriUM.

Foi também analisado um despacho reitorial (RT) recente, de 15 de no-

vembro de 2010, assinado pelo reitor da UMinho, a RT-98\2010 (Anexo D), 

que faz uma retrospectiva das RT anteriores, referentes ao RepositóriUM, e 

divulga a nova Política de Autoarquivamento da Produção Científica da UMi-

nho, aprovada pelo Senado Acadêmico e adotada  a partir de janeiro de 2011. 

O levantamento documental efetuado incluiu também uma revisão bi-

bliográfica, através da qual se identificaram artigos em revistas, textos pu-

blicados em livros de atas de conferências e outros eventos de comunicação 

pública, que tivessem como tema principal a implantação do  RepositóriUM. 
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1.3.1 Procedimentos de coleta de dados    

1.3.1.1 Entrevistas semiestruturadas 

A pesquisa começou com um estudo exploratório, que aconteceu para-

lelamente ao início da pesquisa bibliográfica e ao cumprimento dos créditos. 

Foram realizadas entrevistas com representantes das instâncias superiores 

da Universidade, para verificar que parâmetros já existiam para a difusão 

da pesquisa produzida na UFBA.  O roteiro utilizado para as entrevistas foi 

semiestruturado, entendido como uma conversação, cujas condições são ex-

plicitadas e aceitas a priori, sendo realizada com um interlocutor que aceita 

esses princípios. “O pesquisador pergunta e retém seu próprio ponto de vista e 

deixa o pesquisado livre para organizar sua resposta.” (DELHOMME; MEYER, 

2002 apud CARRASCO, MACEDO, 2005, p. 208) 

Para atingir os objetivos relativos ao acompanhamento das dificulda-

des administrativas e técnicas de implantação do RI, utilizou-se a observação 

participativa, uma vez que o pesquisador atuou também como informante, 

acompanhando o grupo técnico e a atuação do Centro de Processamento de 

Dados da UFBA, que procedeu à implantação do Repositório. Esta etapa foi 

registrada e descrita no Diário de Campo (DC) (Apêndice A), que tem como fi-

nalidade descrever as atividades, atuações de pessoas, interações, utilização 

de ferramentas, e outros eventos relevantes para a pesquisa.

Foi conduzida uma entrevista semiestruturada (Apêndice B), de 44 mi-

nutos, no dia 11 de janeiro de 2010, no edifício dos Serviços de Documenta-

ção da Universidade do Minho, com o diretor dos Serviços de Documentação 

da Universidade do Minho (SDUM) – Eloy Rodrigues –, que em 2003 lide-

rou a criação do RepositóriUM, projeto que ainda hoje coordena. A entrevista 

foi organizada em torno de cinco aspectos principais: (i) origem e motivações 

subjacentes ao projeto de criação do RepositóriUM; (ii) política institucional 

relacionada ao RI; (iii) estrutura/organização do RepositóriUM; (iv) iniciativas 

de formação/informação; e (v) avaliação e recomendações. Adicionalmente, 

foram analisados dados disponibilizados pelos SDUM, referentes aos proces-

sos de constituição das diferentes comunidades, quer decorrentes de registros 

feitos diretamente pelos serviços, quer decorrentes do sistema Statistics Add-

-on, desenvolvido na própria UMinho, no âmbito do projeto do RepositóriUM, 

e que permite o registro automático de diversos dados de natureza estatística, 
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como por exemplo: frequência e origem geográfica das consultas e downloads 

efetuados a partir do RepositóriUM:

O Sistema de Estatísticas é um add-on para a plataforma DSpace, 
que permite a recolha, tratamento e apresentação de uso, conteúdo e 
estatísticas administrativas. Apesar do fato de que o desenvolvimento 
foi feito para responder às necessidades específicas do RepositóriUM, 
o sistema é completamente ajustável para outros ambientes, pois seus 
componentes podem ser facilmente configurados, alterados ou esten-
didos, para responder a necessidades de informação diferentes.4 (Tra-
dução nossa)

1.3.1.2 Survey 

O survey representa uma das formas mais utilizadas nas pesquisas 

quantitativas em Ciências Sociais Aplicadas. Este método permite atingir uma 

população ou amostra de população, valendo-se de questionário ou roteiro de 

entrevista, a fim de levantar as informações necessárias para esclarecer fenô-

menos ou fatos relacionados à pesquisa. É uma das ferramentas disponíveis 

para pesquisadores sociais, bem como para outros campos de pesquisa, com 

longo histórico de desenvolvimento e aplicação.5 Envolve a coleta e a quantifi-

cação de dados, os quais se tornam fontes permanentes de informação. Esta 

técnica é de grande utilidade em função de sua ampla aplicabilidade.

Segundo Babbie (2005), são três os objetivos gerais que definem o in-

teresse de se utilizar essa técnica de pesquisa: descrição, explicação e explo-

ração, este último, significando mecanismo de busca, quando se investiga 

algum tema.

A técnica survey abrange diferentes meios de coleta de dados: correio, 

entrevista pessoal, telefone e, nas últimas décadas, tem se favorecido das tec-

nologias de informação e comunicação, que possibilitam sua realização, atra-

vés de correio eletrônico, videoconferências, telefones pessoais ou automáticos, 

que usam discagem randomizada, ou ainda, através de website, principalmen-

4 The Statistics System is an Add-on to the DSpace platform that allows gathering, processing and pre-
senting usage, content and administrative statistics. Despite the fact that the development was made to 
respond to the specific needs of RepositóriUM, the system is completely adjustable to other environments, 
because their components can easily be configured, changed or extended, to respond to different infor-
mation needs. StatisticsAddOn, disponível em: <http://wiki.dspace.org/index.php/StatisticsAddOn>. 
Acesso em: 12 fev. 2010.

5 Samuel A. Stouffer (1955) e Paul F. Lazarsfeld (1950), que trabalharam nos anos 1950, são considera-
dos os pioneiros da pesquisa de survey tal como é utilizada nos dias de hoje. A contribuição de Stouffer 
deu-se em tentativas de aplicar métodos empíricos de pesquisa social a problemas sociais. Na prática, 
realizou surveys nacionais, nos Estados Unidos, no período da depressão. Quanto a Lazarsfeld, inú-
meras foram as contribuições deixadas para o desenvolvimento da pesquisa survey. Enfatizou em sua 
trajetória o uso de equipamentos mecanizados de processamento de dados, com o objetivo de elucidar e 
formalizar a lógica da análise, mostrando o seu uso na prática.
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te por empresas interessadas em aferir o grau de satisfação de seus clientes. 

(MARTÍNEZ-SILVEIRA, 2005) Conforme o meio de coleta de dados escolhido, 

o tipo survey poderá ser escrito, oral ou eletrônico, ou seja, autoadministrado 

ou utilizar-se da técnica de entrevista. Os autoadministrados são entregues 

aos respondentes, pelo correio, tradicional ou eletrônico, acompanhados de 

uma correspondência explicativa; após o prazo estabelecido, são recolhidos 

pela equipe de pesquisa ou solicitada sua devolução também por correio.

Para Babbie (2005), os surveys por entrevista, de um modo geral, têm 

taxas mais elevadas de resposta, além de reduzirem as dúvidas do responden-

te. As perguntas são feitas oralmente pelo entrevistado, que também anota as 

respostas, e a entrevista pode acontecer face a face ou por telefone. 

A elaboração desses instrumentos de pesquisa, questionários e entre-

vistas, requer atenção para alguns princípios que dizem respeito ao conteúdo, 

estrutura, linguagem, sequência das perguntas, formato, fatores que influen-

ciarão diretamente nos resultados obtidos. O Writing Center of Colorado State 

University (2006) destaca quatro questões que devem ser consideradas, quan-

do se projeta um survey ou questionário. São elas: 1) a atitude do respondente 

– colocar-se na posição daquele que será abordado para responder, pensar na 

estrutura e na linguagem como elementos facilitadores para o respondente; 

2) a natureza das questões – é importante levar em conta a relação entre o 

meio que será utilizado e o tipo de pergunta. Por exemplo:  algumas perguntas 

não são adequadas a uma abordagem por telefone, e sim face a face; 3) o cus-

to – juntamente com a natureza das perguntas que serão feitas, as despesas 

decorrentes da aplicação do instrumento devem ser consideradas no planeja-

mento da pesquisa, sobretudo no que diz respeito à distribuição geográfica da 

população; 4) a capacidade do instrumento de atender às necessidades das 

questões da pesquisa, refletindo suas metas. 

Ainda para atender ao objetivo de averiguar as políticas de dissemina-

ção da produção científica da UFBA, foram coletados dados empíricos, através 

do uso de um instrumento de coleta desenhado especificamente para esta 

finalidade, tendo como universo os coordenadores de Programas de Pós-Gra-

duação da Instituição. 

Inicialmente, em dezembro de 2008, foi realizado um pré-teste com dis-

ponibilização on-line do questionário, que foi enviado por e-mail para todos 

os coordenadores, com a colaboração da coordenação de pesquisa da antiga 
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação que, a partir de agosto de 2010, 

passou a constituir uma nova Pró-Reitoria, com a designação de Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI), permanecendo uma outra Pró-Rei-

toria apenas de Pós-Graduação. 

Utilizou-se na etapa do pré-teste o Sistema Survey Monkey6 de coleta de 

dados. Uma mensagem foi enviada aos e-mails institucionais coletados no site 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA em dezembro de 2008. 

Cinco coordenações de Programas responderam nesse período. Em janeiro de 

2009, o questionário foi reencaminhado e mais quatro respostas foram obti-

das. Outros 10 coordenadores receberam a mensagem, uma vez que foi confir-

mado o recebimento através do sistema de e-mail da própria Instituição, mas 

não responderam ao questionário. Esta primeira etapa, considerada como um 

pré-teste do instrumento, sofreu ajustes, decidindo-se pelo encaminhamento 

do novo instrumento de coleta (Apêndice C),  pessoalmente, a cada coordena-

dor, e pelo estabelecimento de um prazo de três dias para o seu recolhimento.

Após ajustes no instrumento de coleta, os questionários foram impres-

sos e aplicados, em janeiro de 2009, a todos os 57 programas de Pós-Gradua-

ção da Universidade, com retorno de resposta de 47 questionários. Alguns co-

ordenadores solicitaram a remessa do instrumento por e-mail e o reenviavam 

já respondidos. Outros optaram por preencher manualmente. A entrega do 

questionário impresso foi realizada diretamente ao coordenador do Programa 

ou a\o secretária\o. As perguntas abertas – questões 1 (especificar outros), 2 

(descrever a política), 6 (especificar o banco de dados ), 9 (especificar outros) 

e 11 (especificar outros) – foram analisadas qualitativamente, observando-se 

o que havia em comum nas respostas. A manipulação dos dados foi feita nos 

softwares Excel e SPSS versão 13. Os resultados são apresentados em tabelas 

e gráficos, contendo as frequências e percentuais de respostas, no capítulo 3.

Alinhadas ao objetivo principal da pesquisa – identificar as políticas 

adotadas pelos Programas de Pós-Graduação, sejam elas formais ou mesmo 

informais, para a disseminação da produção científica da Instituição – as 10 

questões do instrumento de coleta (cinco abertas e seis fechadas) buscaram 

saber: os cinco tipos mais produzidos de documentos resultantes de pesqui-

sa; se o programa possui uma política formal (documentada) voltada para a 

6 Sistema de coleta de dados com possibilidade de utilizar acesso através de link personalizado, permi-
tindo a construção de múltiplos tipos de questões e possuindo diversas formas de pesquisa e de trata-
mento e análise dos dados coletados. Disponível em: http://pt.surveymonkey.com/.
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disseminação de sua produção ou, ainda, para os que possuem uma política 

informal, os critérios adotados com este objetivo; se o programa é responsável 

pela edição de algum periódico e em que meio ele é divulgado; que percentu-

al da produção científica do programa pode ser acessado em mecanismos de 

acesso livre, ou seja, em revistas, bases de dados, bibliotecas digitais, páginas 

de eventos ou repositórios, onde não há a necessidade do usuário acessar 

mediante pagamento; se o programa possui website e se nele estão disponibi-

lizadas a produção tanto do corpo docente quanto do discente; e que percen-

tual do total dos recursos recebidos anualmente pelo programa é destinado à 

disseminação da produção científica. 

Na Universidade do Minho, etapa do estágio doutoral em 2010, foram 

criados três instrumentos de coleta de dados e disponibilizados on-line, atra-

vés do Sistema Survey Monkey. O objetivo foi traçar um perfil dos principais 

atores envolvidos no processo do RI da UMinho, verificando o que ocorre na 

prática, como/quem está utilizando o repositório, com qual finalidade e como 

se comportam as comunidades em relação às políticas de arquivamento es-

tabelecidas pela UMinho e pelas comunidades, internamente. Desse modo os 

três instrumentos construídos foram direcionados para os seguintes grupos: 
 

• os coordenadores das comunidades do RepositóriUM que correspondem 

às unidades orgânicas (Departamentos, Centros de Investigação)  da 

Universidade do Minho (Apêndice D);

• os utilizadores do site do RepositóriUM, com finalidades de buscar do-

cumentos, pesquisar, visitar o site para conhecer, grupo do qual faz 

parte um público local, nacional e mundial, com ou sem vínculo com a 

UMinho, podendo ser constituído de: professor, investigador, professor\

investigador, aluno (de diferentes níveis escolares), técnicos, dentre ou-

tros (Apêndice E);

• os depositantes, aqueles  que fazem  o arquivamento de conteúdo 

(Apêndice F), preenchendo os seguintes requisitos:

1. Ser produzido (autor ou coautor) por membro(s) da UMinho; 

2. Resultar de atividades de investigação e desenvolvimento ou ensino; 

3. Não ser efêmero; 

4. Estar em formato digital; 
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5. Estar completo e pronto para “publicação”; 

6. O autor deve poder (e estar disposto a) conceder à UMinho o direito não-

-exclusivo de preservar e dar acesso ao seu trabalho, através do Repositó-

riUM. 

1.3.2 Procedimentos de tratamento e análise de dados

A análise dos documentos selecionados ocorreu em duas etapas, sendo 

a primeira, relativa aos documentos da UFBA. Estes documentos coletados 

para uso da dissertação de Barros (2010) – Estatuto, regimentos, resoluções 

e portarias – haviam sido agrupados, observando-se a aproximação temática 

entre os documentos: 

Grupo 1 –  analisava as regulamentações gerais através das quais a es-

trutura de funcionamento da Universidade foi estabelecida; 

Grupo 2 – documentos que tratavam da produtividade à progressão 

funcional; 

Grupo 3 - resoluções recentes que dispõem sobre o regime de trabalho 

dos docentes; 

Grupo 4 - resoluções que tratavam da admissão e da alocação de vagas 

para docentes; 

Grupo 5 – documentos sobre a instituição da Comissão Permanente 

de Pessoal Docente (CPPD) e da Gratificação de Estímulo à Docência 

(GED); 

Grupo 6 - resoluções que estimulavam o aprimoramento profissional; 

Grupo 7 - documentos e resoluções que tratavam do apoio financeiro, 

tanto a docentes quanto a discentes, para participação em eventos. 

O objetivo principal da análise desses documentos foi verificar de que 

forma a UFBA estabeleceu a disseminação da sua produção científica, desta-

cando-se, desses documentos, trechos considerados relevantes para a análise. 

Um segundo levantamento de documentos foi realizado na Seção Me-

mória da UFBA, na Biblioteca Universitária Reitor Macêdo Costa e nos sites 

dos Programas de Pós-Graduação, a título de complementação da pesquisa 

documental.



41

Os documentos coletados na Universidade do Minho tratavam especi-

ficamente de Resoluções relativas ao RepositóriUM, que foram analisadas de 

forma qualitativa, no âmbito da política de incentivo ao RI.

Para analisar o primeiro instrumento de coleta de dados encaminhado 

aos coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da UFBA, foram utili-

zados na manipulação dos dados os softwares Excel e o programa Statistical 

Package Social Science (SPSS), versão 13, software indicado para a obtenção 

de dados estatísticos, a partir de análises descritivas e de frequência das ocor-

rências. Para as perguntas abertas, foram considerados os procedimentos de 

leitura, conforme as dimensões cognitivas tratadas por Barret, adotados por 

Silva e Maker (1978, p. 1433). Atingiu-se, desse modo, a compreensão infe-

rencial, que pode ser de natureza convergente ou divergente, e leva em conta: 

ideias e informações explicitamente contidas no texto, a intuição de quem 

analisa e as experiências “[...] como base para conjecturas e hipóteses”. (SIL-

VA; MAKER, 1978, p. 1433)

Os dados levantados através dos instrumentos de coleta utilizados na 

UM foram analisados a partir dos resultados apresentados pelo sistema do 

programa Survey Monkeys, e interpretados com base no referencial teórico.

1.4 ESTRUTURA DO TEXTO

O conteúdo do presente estudo será exposto e pormenorizado nas se-

ções seguintes, totalizando seis partes, incluída esta primeira e finalizando 

com a sexta, que trata das conclusões e recomendações, além das referências, 

anexos e apêndices contendo importante acervo documental. 

A segunda seção trata da comunicação científica, os primórdios, retros-

pectiva histórica, modelos e as mudanças ocorridas, em função das Tecno-

logias de Informação e Comunicação (TIC), e as discussões decorrentes das 

alterações no fluxo da comunicação científica. O tema abordado constitui a 

base teórica desta pesquisa, cujos resultados serão analisados à luz da teoria 

ator-rede, do filósofo e antropólogo francês Bruno Latour.

A Universidade Federal da Bahia é o locus central desta pesquisa  que, 

na seção três, apresenta a análise documental pertinente a esta Instituição, 

bem como um panorama histórico da UFBA, com ênfase na atividade cultural, 

além de uma explanação dos canais existentes para a disseminação de sua 
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produção científica. A seção inicia-se com a apresentação do conceito de cul-

tura na visão de alguns autores que desenvolvem estudos sobre o tema, tais 

como: Clifford Geertz, Norbert Ellias, Manuel Antonio Garreton, e finaliza com 

a análise dos resultados dos instrumentos de coleta de dados aplicados aos 

coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da UFBA. 

Na quarta seção, apresenta-se o aparato tecnológico e sua evolução, que 

permitiu a conexão mundial via redes em tempo real. Aborda-se o surgimento 

dos novos canais que permitiram a disseminação da produção científica das 

Instituições de Ensino Superior, segundo uma perspectiva de democratização 

do saber, com a adoção da tecnologia do Open Archives Initiative (OAI) – Ini-

ciativa de Arquivos Abertos – através do Movimento de Acesso Aberto (Open 

Access Movement) em ambientes como os repositórios institucionais, e finali-

za-se, analisando as perspectivas do direito autoral frente a esses canais de 

acesso aberto.

Ao longo das secções anteriores foi construído o referencial e o embasa-

mento teórico da questão central desta tese, que é a implantação do Repositó-

rio Institucional da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a partir do modelo 

norteador do Repositório Institucional da Universidade do Minho (UMinho) 

– RepositóriUM. Nesta quinta seção foram abordadas as experiências de im-

plantação do RepositóriUM, além de se apresentar a análise dos dados coleta-

dos junto aos atores principais deste RI;  a ênfase central da seção focalizou o 

relato e a análise da implantação do RI da UFBA.

O trabalho finaliza, como não poderia deixar de ser, com a apresentação 

de uma série de conclusões derivadas do percurso seguido ao longo desta in-

vestigação, bem como de sugestões para o ulterior desenvolvimento das práti-

cas e reflexões aqui realizadas.
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2 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA: das restrições ao acesso aberto

A fundamentação desta pesquisa tem na comunicação científica a sua 

base teórica e fio condutor da temática central. Trata da disseminação dos re-

sultados de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, ou seja, da produção 

científica da Instituição, que se valendo, na atualidade, das Tecnologias de 

Informação e Comunicação vive um momento de mudança no fluxo da infor-

mação e a criação de novas formas de disseminação. À luz da teoria ator-rede 

de Bruno Latour (1994, 1997, 1999), este capítulo tratará da evolução dos 

canais de comunicação através dos quais a ciência é disseminada.

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

No início do século XVII, Francis Bacon, ao refletir sobre o saber, con-

sidera que a importância do homem conquistar novos conhecimentos tem 

duas dimensões: a significação da questão para a qual procura resposta e as 

aplicações decorrentes da conquista desses novos conhecimentos. Acrescenta 

às suas reflexões, a importância da transmissão do conhecimento preservado 

“[...] nos livros isentos dos danos do tempo e capazes de perpétua renova-

ção”, não apenas para as gerações contemporâneas, mas também para as 

futuras gerações. (BACON, 2006a, 2006b).  Para Bacon, “Saber é poder” e os 

instrumentos técnicos, por sua vez, são extensões dos membros e faculdades 

que permitem o desenvolvimento da ciência aplicada e ajudam a superar as 

limitações. As reflexões de Bacon remetem para o registro e a disseminação 

desse conhecimento advindo do resultado da pesquisa que busca desvendar 

e compreender a natureza e seus fenômenos, através de um método científico 

sistemático e sólido, cumprindo o ciclo da comunicação científica.

Para Frohmann (2000), esse sistema de informação refletido por Bacon, 

apresenta em suas origens uma forma de organização social que é responsá-

vel pela produção, sistematização e circulação de documentos, antecipando a 
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denominada tecnologia literária da ciência, que se concretizará, quase meio 

século depois, na forma de periódico científico. (WEITZEL, 2006a)

Os fatos científicos a partir de pesquisas desenvolvidas por grupos de 

investigadores e que resultam na geração de relatórios, artigos, papers, confe-

rências, capítulos de livros, livros e outros documentos, objetos da comunica-

ção científica são tratados pelo filósofo francês Bruno Latour (2000), autor da 

teoria ator-rede. Esta teoria fundamenta-se no acúmulo de poder advindo da 

existência de locais que se estabelecem como centros de cálculo, nos quais o 

saber é acumulado. “[...] Esses centros são como nós de uma rede extensa e se 

tornam pontos de convergência – pontos de passagem obrigatória de inscrições 

vindas de diferentes periferias”. (ODDONE et al., 2000, p. 33) Esse conceito de 

centro de cálculo está diretamente relacionado ao conceito de informação, uma 

vez que, para Latour (2000, p. 22, grifo do autor), a informação, 

[...] não é um signo, e sim uma relação estabelecida entre dois lugares, 
o primeiro, que se torna uma periferia, e o segundo, que se torna um 
centro, sob a condição de que entre os dois circule um veículo que de-
nominamos muitas vezes forma, mas que para insistir em seu aspecto 
material, eu chamo de inscrição. 

Latour (2000) utiliza em sua teoria o conceito de centro de cálculo com 

a intenção de combater a ideia de “grande divisão”, ou seja, ele rejeita, como 

princípio, qualquer divisão como as que separam a mentalidade científica das 

mentalidades pré-científicas, conhecimento universal do local, natureza, da 

sociedade, ciência das outras práticas sociais, ciência da tecnologia, racio-

nalidade da emoção, civilização da selvageria e o centro da periferia. Admite, 

contudo, a existência de diferenças que decorrem dos efeitos do ciclo de acu-

mulação de conhecimento. A título de exemplo, segundo este autor, o conhe-

cimento é construído localmente, sendo que a grande diferença entre o que 

se denomina conhecimento local, de um lado, e conhecimento universal, de 

outro, é a maneira como determinados lugares são constituídos em forma de 

rede. O caráter cumulativo da ciência caracteriza-se pela repetição incansável 

desse movimento entre o centro e a periferia, “[...] a reprodução incessante 

desse trabalho de transporte de inscrições”. (ODDONE et al., 2000, p. 33). 

A familiaridade com eventos, pessoas e lugares, a partir do acúmulo de 

inscrições7 no centro de cálculo gera uma assimetria, uma relação despropor-

7 A noção de inscrição é tomada de empréstimo de Derrida (BENNINGTON; DERRIDA, 1996); designa 
uma etapa anterior à escrita, ou seja, os dados.
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cional entre dois lugares, que se estabelecem como centro e periferia. “A assi-

metria produzida pelo acúmulo de saber torna-se cada vez maior gerando, por 

sua vez, um acúmulo de poder”. (ODDONE et al., 2000, p. 33) 

Assim, o caráter cumulativo da ciência se caracterizará pelo movimento 

incansável entre centro e periferia, efetuando o transporte de inscrições, pro-

duzindo um acúmulo de informações. Esses ciclos de acumulação geram a 

força e o poder que estão na origem das grandes diferenças, como, por exem-

plo, entre o conhecimento local e o conhecimento universal. 

O conceito de rede, para Latour, “é uma forma nova de encarar a proble-

mática da produção social do conhecimento científico, porque ela se conecta 

ao mesmo tempo à natureza das coisas e ao contexto social, sem, contudo, re-

duzir-se nem a uma coisa nem a outra”. (ODONNE, 2004, p. 55) Segundo Bru-

no Latour (1994), não existe o lado de fora da ciência, o que existe são redes 

compridas e estreitas que tornam possível a circulação dos fatos científicos.

Considerando os contributos da teoria ator-rede de Latour, procurou-se 

sistematizar na figura 2 a complexidade do processo e da rede de intervenien-

tes no campo da produção e comunicação científica envolvendo: pesquisado-

res\professores, pesquisadores\alunos, universidades\centros de pesquisa, 

órgãos de financiamento, editores, publicações científicas com dimensão co-

mercial, publicações científicas de acesso livre e repositórios institucionais.

Figura 2 – Representação visual da teoria ator-rede de Latour. 
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2.2 SÍNTESE HISTÓRICA

Foi na Grécia antiga que ocorreu a revolução da palavra escrita. A intro-

dução das letras na escrita, por volta de 700 a.C., “deveria alterar a natureza 

da cultura humana, criando um abismo entre todas as sociedades alfabéticas 

e suas precursoras. Os gregos não inventaram um alfabeto: eles inventaram a 

cultura letrada do pensamento moderno”. (HAVELOCK, 1994, p. 46) A revolu-

ção ocorre não apenas através da palavra escrita, mas, também, dos debates 

e reuniões realizados na periferia de Atenas, onde “[...] se reuniam [...] para 

debater questões filosóficas”. (MEADOWS, 1999, p. 3) São atribuídas, aos gre-

gos, as atividades embrionárias da comunicação da informação científica. As 

obras de Aristóteles, por exemplo, “[...]em geral precariamente conservadas 

em manuscritos copiados repetidas vezes [...]” (MEADOWS, 1999, p. 3) tive-

ram grande repercussão, tanto na cultura árabe quanto na Europa Ocidental. 

As ideias contidas nesses manuscritos contribuíram para reascender o saber 

entre os séculos XIV e XVI, época conhecida como Renascimento. 

Coube às universidades, desde que surgiram, a função inicial de trans-

missão do conhecimento e não a sua descoberta. A tarefa dos professores era 

expor as posições das autoridades reconhecidas, a exemplo de Aristóteles, Hi-

pócrates, Tomás de Aquino, dentre outros. (BURKE, 2003) Estavam voltadas 

para a formação humanística, as disciplinas estudadas eram fixas e compu-

nham as sete artes liberais divididas em dois blocos: trivium, que desenvol-

via um conteúdo mais elementar e tratava da linguagem – Gramática, Lógica 

e Retórica; quadrivium, um estágio de conhecimento mais avançado voltado 

para os números – Aritmética, Geometria, Astronomia e Música. Concluídos 

esses blocos, o aluno seguia para um dos três cursos de pós-graduação então 

existentes: Teologia, Medicina e Direito. (ROSA, 2005) 

Para Le Goff (2003, p. 16), os cursos universitários contribuíram para 

que o leitor medieval evoluísse da leitura em voz alta para a leitura visual, si-

lenciosa. “Construiu-se uma antropologia dos intelectuais medievais.” O livro 

universitário relaciona-se a um contexto técnico, social e econômico totalmen-

te novo. “É a expressão de uma outra civilização.” (2003, p. 114) A revolução 

na técnica do livro, que ocorre no século XIII, é resultante do trabalho desen-

volvido na “oficina universitária”. Tal contribuição será decisiva para a tradi-

ção da editoração universitária, que tem nas editoras de Cambridge e Oxford, 

nascidas na Idade Média, exemplos de atuação até os dias de hoje. 
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O desenvolvimento das universidades ocorreu ancorado na Igreja e em 

decorrência do Renascimento intelectual iniciado no século XI em torno da 

Teologia e da Filosofia. Os estudantes migravam por toda a Europa em busca 

de uma escola com a abordagem que lhes interessasse e eram acolhidos em 

colégios que funcionavam como albergues. Antes de surgirem os modernos 

Estados europeus, as universidades, nesse período, se caracterizavam pela 

ansiedade de aprender, a vontade de ensinar e o espírito de universalidade 

no cultivo e na transmissão do saber. Por várias centenas de anos foi possí-

vel aos estudiosos abraçar todas as disciplinas acadêmicas. A ideia de uma 

universitas litterarum, ou seja, de uma instituição que abrangia todo o saber, 

ganhara corpo e precisava se firmar a litterae significando “conhecimento”, 

“[...] quando a palavra litterae passou a designar as disciplinas humanísticas, 

a expressão universitas litterarum et scientiarum começou a ser utilizada para 

indicar, explicitamente, a inclusão das ciências.” (JAHIATT, 2005) 

Essa síntese do saber, nos séculos seguintes, permaneceu inalterada, 

deixando de representar as transformações pelas quais passava a cultura hu-

mana. A necessidade de uma mentalidade nova, inclinada a validar os conhe-

cimentos produzidos pela ciência, não encontrou amparo na cultura religiosa. 

Desse modo, a universidade medieval não participou da gestação do Renas-

cimento. A maioria dedicava-se apenas ao ensino, relegando a investigação a 

segundo plano. Os jovens começaram então a buscar outros espaços de con-

vivência intelectual: as academias. Na Itália, França, Inglaterra e Alemanha, 

elas começaram a ser criadas no século XVII. (JAHIATT, 2005)

Se em sua origem a universidade esteve dedicada, principalmente, à 

transmissão da cultura de sua época, isto é, à reprodução de um sistema 

completo e integrado de ideias, com a crise da Idade Média, essa síntese foi 

perdendo força, enquanto a sociedade pedia profissionais e cientistas. A noção 

da universitas scientiarum, isto é, de uma universidade detentora, produtora 

e transmissora do saber científico, só aparecerá com o Estado nacional ab-

solutista, quando são fundadas as primeiras universidades leigas, estatais. 

(MOROSINI, 2005) O desprestígio da universidade tradicional provocou a ex-

tensão do modelo napoleônico, caracterizado por escolas isoladas de cunho 

profissionalizante, com dissociação entre ensino e pesquisa, a outros países 

da Europa. A partir do século XVIII, também por influência do Iluminismo, 

todo o sistema universitário medieval seria desacreditado.
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Com o passar do tempo, os currículos foram modificados, assumindo 

diferentes configurações em cada universidade. Houve um equilíbrio entre o 

trivium e o quadrivium, surgindo um sistema alternativo – studia humanitates 

– que compreendia cinco temas: Gramática, Retórica, Poesia, História e Ética. 

Outras disciplinas vão surgindo e permanecendo nas universidades, como a 

Geografia, a História ligada ao Direito, a “Filosofia Natural”, que ganha inde-

pendência.

Foi neste contexto das universidades na Idade Média e nas socieda-

des científicas no século XVII, que surgiram os fenômenos que influenciaram 

a consolidação de uma sociedade leitora e a institucionalização da ciência, 

questão referenciada por Le Coadic (2004). Esses fenômenos se caracterizam 

pelo aparecimento dos primeiros periódicos científicos, dos “colégios invisí-

veis”, uma multiplicação mais rápida da informação e ampliação no número 

de leitores. Segundo este autor, no princípio, os cientistas atuavam isolada-

mente, sem apoio institucional e de forma amadora. Mais tarde, ocorreram as 

primeiras iniciativas de trabalho coletivo a partir da criação das universidades 

e das academias que foram decisivas para o surgimento da ciência organiza-

da, possibilitando sua estruturação para a criação de programas de desenvol-

vimento e formação para a pesquisa. (LE COADIC, 2004) 

Não é possível deixar de referenciar nesta passagem o historiador fran-

cês Pierre Chaunu (1985), um dos expoentes do estudo da cultura na  “Europa 

das Luzes”,  que ele  situa no período de 1680 a 1780. Segundo o autor, 

O barroco, recordemo-lo, abrange Renascimento e Classicismo e trans-
borda abundantemente para o século XVIII. [...] A civilização científica 
do século XX [...] apóia-se ainda na aventura daqueles quinhentos 
espíritos que de 1620 a 1650, souberam alicerçar numa estrutura 
original rumos duas vezes milenários e pôr em movimento como dizem 
nossos físicos, uma ‘massa crítica de revolução’ na ordem das idéias.

O surgimento das sociedades científicas foi determinante para o im-

pulso da disseminação da pesquisa, uma vez que reuniam especialistas de 

uma mesma área do conhecimento ou das ciências para expor os resultados 

de suas pesquisas, confrontá-los com outros colegas e difundir seus traba-

lhos através de uma publicação especializada. As três mais antigas sociedades 

científicas são a Academia de Lincei (1603), a Academia francesa (1635) e a 

Royal Society de Londres (1660). (MEADOWS, 1999) O trabalho do pesquisa-

dor ultrapassa a fase do trabalho solitário – a comunicação é feita através de 
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cartas e dependente dos correios reais para chegar aos seus destinos – como 

acontecia no início do século XVII. 

Até metade do século XVII, as cartas foram o canal mais utilizado para a 

comunicação dos resultados de pesquisa. Cientistas como Bacon, Copérnico, 

Galileu e Kepler se utilizaram desse meio de comunicação para estabelecer a 

troca de informações. (FIGUEIREDO, 1979) As correspondências circulavam 

nos denominados “colégios invisíveis”, expressão criada por Bacon, “[...] para 

designar os grupos de cientistas que trocavam correspondência entre si”. (FI-

GUEIREDO, 1979, p. 119)

Ao lado da revolução dos registros e da disseminação da informação, 

desencadeada pela invenção da imprensa e da amplitude da difusão de ideias 

por ela proporcionada – a exemplo da publicação da obra que fundou a as-

tronomia moderna, no ano de 1543, De revoutionibus orbium coelestium (Das 

revoluções dos corpos celestes), de Copérnico –, consolidaram-se as univer-

sidades europeias, surgidas ao longo da Idade Média. Para Meadows (1999, 

p. viii), é “[…] no ambiente universitário que todos os ramos do conhecimento 

avançam juntos […].”, fator importante na própria evolução da ciência e dos 

seus métodos.     

 A invenção da imprensa fomentou ainda o aparecimento dos grupos 

científicos fora do ambiente acadêmico, formando as primeiras sociedades 

científicas, dentre elas a Royal Society de Londres (1622), a Academia dei Lin-

cei (1600-1630) em Roma, a Academia del Cimento (1651-1657) em Florença, 

nascendo a  necessidade de comunicação e difusão das ideias e  contribuições 

da nova ciência. Surgem as cartas que se consolidaram como um sistema de 

comunicação denominado “República das Letras”. (BOMFÁ, 2003)

Os primórdios da comunicação científica formal têm como marco as 

reuniões de pesquisadores – colégios invisíveis – promovidas regularmente a 

partir dos anos 1640, sob os auspícios da Royal Society de Londres, com o 

intuito de divulgar experiências, apresentar artigos e anunciar resultados de 

pesquisa. (SCHAUDER, 1994; MEADOWS, 1999)  A troca de informação que 

tinha lugar nestes encontros era complementada por trocas de correspondên-

cia, com o intuito de possibilitar àqueles que não tinham tido a oportunidade 

de participar presencialmente das reuniões, também se envolvessem no de-

bate. Com o aumento do número de cartas trocadas, surgiu o periódico cien-

tífico como um meio eficaz de difundir informação, em escala mais ampla. Os 
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primeiros periódicos científicos (ou journals) – o Journal des Sçavans (Paris), 

editado por Dennis de Sallo, e as Philosophical Transactions of the Royal So-

ciety of London, tendo como primeiro responsável Henry Oldenburg – ambos 

iniciados em 1665, foram publicados por sociedades científicas. Ao Journal 

des Sçavans se atribui a primazia do “periódico moderno na área de huma-

nidades”, em função do seu caráter polissêmico com relação à temática que 

publicava (MEADOWS, 1999, p. 7), enquanto no Philosophical Transactions 

prevaleciam duas temáticas, uma de natureza política e outra religiosa e dava-

-se ênfase a estudos experimentais.

Inicialmente, os periódicos científicos consistiam na compilação das 

cartas trocadas entre pesquisadores, constituindo também o arquivo dos re-

sultados e das observações feitas no decurso das experiências realizadas. Na-

turalmente, esse tipo de publicação estava associado à função de registro 

da “propriedade” da descoberta científica e de apresentação de informação 

na forma de um arquivo indexado. (SCHAUDER, 1994) Significou, também, 

agilidade na comunicação dos resultados de pesquisa, formalizando o proces-

so de comunicação, quer enquanto modelo de registro da propriedade inte-

lectual, quer enquanto modelo de preservação do conhecimento. (MUELLER, 

2000b) Vários autores consideram que o periódico científico tem como função 

constituir uma memória da ciência e um meio de divulgação de resultados de 

pesquisas para a comunidade de pesquisadores e acadêmicos, bem como para 

a sociedade como um todo. (ZIMAN, 1979; TARGINO, 1998; 2000; FERREIRA; 

MODESTO; WEITZEL, 2003)

No Brasil, somente no início do século XIX, com a chegada da Família 

Real, vieram os primeiros equipamentos de impressão. Em 1808, foi criada 

a Imprensa Régia por ordem de D. João. Desse modo, não só o atraso da 

instalação da imprensa como também da educação formal e em particular 

da implantação do ensino superior no País, foram fatores que influenciaram 

para que os primeiros periódicos brasileiros datassem também desse século. 

A Gazeta Médica do Rio de Janeiro, publicada em 1862, e a Gazeta Médica da 

Bahia, de 1866, foram as primeiras revistas científicas publicadas no Brasil. 

Contudo, foi somente em 1917 que o País teve sua primeira revista com pu-

blicação regular, a Revista da Sociedade Brasileira de Ciências. (GONÇALVES; 

RAMOS; CASTRO, 2006, p. 168)
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Na rede de associações, o periódico tem um importante papel, pois é 

um dos principais atores da rede que, no desenvolvimento do sistema de co-

municação científica, ocupou o centro de cálculo, uma vez que a publicação 

de trabalhos científicos nesse veículo concede visibilidade e contribui para o 

prestígio dos autores; os benefícios daí decorrentes traduzem-se na promoção 

na respectiva carreira e/ou na obtenção de financiamentos para dar continui-

dade à atividade de pesquisa. 

Com relação às revistas científicas, Kuramoto (2008, p. 863) observa 

que: “desempenham, desde o seu aparecimento, papel primordial na consti-

tuição de uma ciência oficial, validada, identificada, verdadeiro capital cien-

tífico de referência, sobre a qual se apóiam as pesquisas subseqüentes”. As 

revistas têm sido, na atualidade, objeto de classificação, desse modo “revistas 

prestigiosas coexistem com revistas de menor ranking”, complementa este au-

tor. A questão da classificação está relacionada ao processo de avaliação, tan-

to dos programas de pós-graduação, quanto dos currículos dos proponentes 

a programas de financiamento de pesquisa com base na produção científica 

dos pesquisadores. No Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) exercem este papel. Estes órgãos são atores de destaque 

na rede de associações, tendo em vista que ao mesmo tempo avaliam e finan-

ciam a pesquisa nacional e a edição de periódicos.

2.3 DO CONCEITO AO PROCESSO

Atribui-se ao físico e historiador da ciência John Bernal (1901-1971) 

a cunhagem, na década de 1940, do termo Comunicação científica, definido 

como “um amplo processo de geração e transferência de informação científi-

ca”. (SOUZA, 2003, p. 136) Professor de Física, John Bernal nasceu na Irlanda 

e lecionou na Faculdade de Birkbeck, na Universidade de Londres, e, junta-

mente com outros cientistas, foi fundador da Ciência da Informação, em 1948, 

durante a Reunião da Royal Society, em Londres. (BARRETO, 2005a) É da au-

toria de Bernal o livro The social function of science, cuja primeira edição data 

de 1939. Outros teóricos na década de 1940, nos Estados Unidos, na sequên-

cia de um crescimento sem precedentes e de forma desordenada da literatura, 

iniciaram os estudos pioneiros da comunicação da ciência, tais como: Menzel 
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(1966), Merton (1973), Price (1976), Garvey (1979), Ziman (1979) e Meadows 

(1999), sendo, pois, considerados os autores clássicos no que diz respeito à 

temática.

Meadows, no prefácio do seu livro Comunicação científica (1999, p.vii), 

afirma que “A comunicação situa-se no próprio coração da ciência”, signifi-

cando que tão importante quanto a pesquisa em si, é a sua disseminação, e 

que esta só poderá ser reconhecida como legítima quando for comunicada e 

aceita pelos pares. Nessa mesma linha de pensamento, Ziman (1979) entende 

que a forma como a pesquisa é apresentada à comunidade científica, ou seja, 

o trabalho escrito, os seus resultados, as críticas e as citações de outros au-

tores, constituem uma parte tão importante da ciência quanto o embrião da 

ideia que lhe deu origem. Sem a literatura e a comunicação científica em geral, 

a disseminação do conhecimento científico seria tão limitada que não haveria 

ciência.

Menzel (1958, p. 6, tradução nossa), em 1958, definiu comunicação 

científica como: “a totalidade das publicações, recursos, oportunidades, sis-

temas institucionais e costumes que afetam a transmissão direta ou indireta 

de mensagens científicas entre os cientistas.”8 Este autor faz uma síntese das 

funções da comunicação científica, realçando o seu papel para o desenvolvi-

mento da ciência e das atividades dos cientistas. São elas:

a) fornecer respostas a perguntas específicas;

b) contribuir para a atualização profissional do cientista no campo es-

pecífico de sua atuação;

c) estimular a descoberta e a compreensão de novos campos de interes-

se;

d) divulgar as tendências de áreas emergentes, fornecendo aos cientis-

tas ideia da relevância de seu trabalho;

e) testar a confiabilidade de novos conhecimentos, diante da possibilida-

de de testemunhas e verificações;

f) redirecionar ou ampliar o rol de interesse dos cientistas;

g) fornecer feedback para aperfeiçoamento da produção do cientista.9

8 […] the totality of publications, facilities, occasions, institutional arrangements, and customs which af-
fect the direct or indirect transmission of scientific messages among scientists. (Tradução nossa)

9 (1) providing answers to specific questions; (2) helping the scientist to stay abreast of new developments 
in his field; (3) helping him to acquire an understanding of a new field; (4) giving him a sense of the major 
trends in his field and of the relative importance of his own work, (5) verifying the reliability of information 
by additional testimony; (6) redirecting or broadening his span of interest and attention; and (7) obtaining 
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Foi Garvey (1979, p. ix, tradução nossa), no entanto, quem estabeleceu 

através de seus estudos o fundamento da comunicação científica, que para 

ele,

Inclui o espectro completo das atividades associadas à produção, dis-
seminação e uso da informação a partir do momento que o cientista 
tem a ideia para sua pesquisa, até as informações sobre os resultados 
desta pesquisa para que os mesmos sejam aceitos como um compo-
nente do conhecimento científico.10 

A Garvey devem-se também importantes reflexões sobre o fluxo da in-

formação científica (Figura 3), tendo proposto um modelo de articulação entre 

a execução da pesquisa e a sua comunicação. Este modelo considera cada eta-

pa do processo de pesquisa com os respectivos canais para a comunicação de 

seus resultados, classificando-os em formais e informais. Os canais formais 

– ou de literatura – são representados pelas publicações impressas – período 

posterior ao advento da internet e que tinha no papel o suporte utilizado – que 

podem ser de natureza primária, secundária ou terciária (Figura 4). Segundo 

Mueller (1994), os canais informais (interpessoais) caracterizam-se pela orali-

dade – conversas, telefonemas, palestras, discussões técnico-científicas, dis-

cursos, comunicações em eventos, cartas e documentos pré-impressos. Um 

exemplo típico dos canais informais são os “colégios invisíveis”, expressão que 

faz referência a uma elite de cientistas interagindo no âmbito de uma mes-

ma área de especialização. Ambos os canais apresentam diferenças em suas 

estruturas, mas são considerados relevantes no contexto geral do sistema de 

comunicação científica. Essa mesma autora (MUELLER, 1994, p. 312) reforça 

dizendo que: “Uma das características que distinguem os canais formais dos 

informais é a avaliação: a informação deve ser avaliada por outros cientistas 

antes da sua divulgação”.

critical response to his own work. (Tradução nossa)

10 […] includes the full spectrum of activities associated with the production, dissemination, and use of 
information from the time the scientist gets the idea for his research until information about the results of 
this research is accepted as a constituent of scientific knowledge. (Tradução nossa)
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Figura 4 – Estrutura clássica da comunicação científica em suporte papel.
Fonte: Packer (2005, p. 252).

A partir da década de 1980, surgem as primeiras pesquisas que abor-

dam a comunicação científica voltada para as redes eletrônicas. Destacam-se 

autores como Philip James Hills (1983) e Charles W. Steinfield (1986) que pu-

blicaram artigos relevantes de revisão na Annual Review for Information Scien-

ce and Technology (ARIST). Nos anos 1990, a pesquisa nessa área se amplia e 

autores como Meadows (1999) e Buckle (1992) escrevem sobre as tendências 

e problemas de comunicação da Ciência na Grã-Bretanha, com ênfase em cor-

reio e fóruns eletrônicos. 

Essas abordagens foram importantes para o entendimento das transfor-

mações sociais e culturais impulsionadas pelas tecnologias digitais em redes 

eletrônicas, tendo sido amplamente discutidas as suas implicações ao nível da 

comunicação informal (contatos pessoais, grupos, seminários, conferências e 

atividades similares), além de abordagens relativas à economia da informação, 

periódicos, bibliotecas, tendências de informação e usuários. Esses autores 

chegam à conclusão, com relação às transformações da comunicação científi-

ca, que as mudanças mais óbvias ocorreram na comunicação informal entre 

cientistas, refletindo a rápida expansão das redes eletrônicas nos anos mais 

recentes.

Houve alterações também na denominada comunicação formal que se 

utiliza de canais formais, tais como periódicos, livros, obras de referência, 

relatórios técnicos, revisões de literatura, bibliografias e outros. (MUELLER, 

2000a) Para Le Coadic (2004), existem dois processos de comunicação o escri-

to (formal) e o processo oral (informal), que se distinguem, sobretudo, quanto 

ao armazenamento, atualidade e autenticidade da formação, orientação, re-

dundância e interatividade. 
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A Figura 5, baseada em John B. Thompson (2010), apresenta uma con-

figuração do que ocorre com os arquivos oriundos dos processos formais da 

comunicação científica, em particular livros e outras publicações, às quais se 

atribui o International Standard Book Number (ISBN). O fluxograma ilustra as 

possibilidades de negócio e “saídas” de arquivos baseadas nas tecnologias dis-

poníveis, que podem ser acessadas em qualquer local, não apenas na livraria 

ou na biblioteca, mas, também, num reader, no computador pessoal ou até 

mesmo imprimir, além da disponibilização em repositórios digitais.

Figura 5 – Configuração do fluxo da comunicação científica envolvendo as TIC, base-
ada em John B. Thompson (2010)
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Passados mais de cinco séculos da invenção dos tipos móveis “[...] o 

mundo de hoje detém irreversivelmente novas formas de difusão do conheci-

mento, da informação e do entretenimento [...]”. Atualmente há uma multi-

plicidade de novos meios de difusão de informações, ideias, conhecimentos e 

valores, notadamente “[...] nas formas de linguagem midiáticas que, quase em 

tempo real mostram imagens e informações escritas e faladas com tremen-

do alcance espacial e social”. (MARQUES NETO, 2005, p. 588)  Possibilitam 

ainda que um mesmo arquivo digital seja utilizado por diversos canais, após 

a finalização do processo editorial, e a chegada até o usuário final ou cliente 

ocorre em diferentes suportes.

Os avanços tecnológicos da comunicação e da informação permitiram 

o surgimento de redes de comunicação eletrônica, revolucionando os fluxos 

de informação e a forma de acesso, ampliando a espiral do conhecimento. 

Segundo Lévy (1999, p. 26), “Trabalhar quer dizer cada vez mais, aprender, 

transmitir saberes e produzir conhecimentos”. Como aponta Kumar (2006, 

p. 50), o símbolo destas transformações é o computador, que “[...] introduz 

um marco espaço-tempo radicalmente novo na sociedade moderna”, além de 

ter requerido e, ao mesmo tempo, facilitado a convergência tecnológica com 

as telecomunicações e a microeletrônica, permitindo a transmissão de dados 

quase instantânea entre todas as regiões do planeta.

Conforme Cebrián (2010, p. 42), para compreender, nesse momento, o 

que a rede significa, “basta explicar que hoje em dia toda informação dispo-

nível no mundo está nela, ao alcance, em princípio, de qualquer cidadão co-

nectado ao sistema e que tenha as habilidades e capacidades para usá-las.” É 

como se o velho sonho da biblioteca universal estivesse se realizando graças 

a todo o saber que está sendo colecionado, arquivado e disponibilizado para o 

usuário. 

Ao falar em rede, Barreto (2005b) diz que “cada ponto pode ter conexão 

com qualquer outro ponto. Não é possível ligá-los por um fio sequencial. Uma 

rede é um labirinto sem interior ou exterior.” Complementa observando que o 

fio pode ser finito ou infinito e nesses dois casos, considerando que cada um 

dos pontos de sua formação pode ser ligado a qualquer outro, o processo de 

conexão, em si, é um contínuo processo de correção das conexões. “É sempre 

ilimitado, pois a sua estrutura é sempre diferente da estrutura que era um 

momento antes e cada vez se pode percorrê-lo segundo linhas diferentes.”
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O sonho do livre fluxo da informação e sua distribuição de forma equi-

tativa, segundo Barreto (2005b), vem desde a Academia de Lince (1603), a 

mais antiga sociedade científica, e passa pela organização da Enciclopédia de 

Diderot e D’Alembert; pelas ideias hoje adotadas sobre a organização de redes 

internacionais de cooperação para tratamento e troca de informações docu-

mentadas, antecipadas por Paul Otlet e seu grupo na Bélgica, e por Vanne-

var Bush e o grupo de pesquisadores na Segunda Guerra Mundial. De forma 

visionária, Bush criou o Memex para auxiliar a memória e arquivar conhe-

cimentos; depois é a vez da “aldeia global de Marshal McLuhan, das ideias 

de Roland Barthes, Jaques Derrida, os mitemas de Claude Lévi-Strauss, a 

Arqueologia de Michel Foucault e o decuverse global de Theodore Nelson.” 

(BARRETO, 2005b)

A origem do termo “rede” remonta a 1908, quando da Conferência In-

ternacional de Bibliografia e de Documentação, organizada em Bruxelas, vin-

culada ao trabalho desenvolvido pelos advogados Henri de La Fontaine e Paul 

Otlet, que fundaram, em 1895, em Bruxelas, o Instituto Internacional de Bi-

bliografia. O objetivo do projeto era constituir o Livro universal do conhecimen-

to, que seria uma vasta enciclopédia documental universal. Para que o projeto 

se realizasse, era necessário que essa organização cobrisse todos os países 

através de uma vasta rede de serviços de documentação, estabelecidos nos 

grandes centros por grupos autônomos (associações ou administrações, insti-

tuições oficiais ou privadas), “aderindo a um projeto coletivo e realizando-o de 

acordo com métodos unificados”. (MATTELART, 2005, p. 2)

Otlet em seu “livro testamento” – Tratado de Documentação. O livro sobre 

o livro (1934) – antecipa a noção de rede das redes, ao vislumbrar essa arquite-

tura da rede universal de informação e de documentação. Em sua concepção, 

esta rede ligaria todos os centros produtores, distribuidores, utilizadores das 

diversas especialidades e em todos os lugares do mundo. Segundo Mattelart 

(2005, p. 2), para Otlet “A tele-consulta da grande biblioteca, grande livro 

universal, se [faria] pelas tecnologias da imagem ligadas pelo telefone e pelo 

telégrafo.” O projeto de Otlet contemplava uma sociedade mundial solidária, o 

que o levou a propor, em 1919, “a Sociedade das Nações (SDN) para integrar 

à gestão solidária do comércio mundial, os representantes da sociedade civil 

organizada em associações.” (MATTELART, 2005, p. 3) Ideia similar foi lança-
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da nos Estados Unidos, pelo filósofo John Dewey. Ideia que para muitos era 

utópica, sobretudo pela incapacidade de se reunirem todos os Estados.

O mundo está de fato ligado através das redes, mas há uma distância 

que permanece entre “as capacidades virtuais da ferramenta técnica e a exe-

qüibilidade geopolítico-econômica de sua mobilização, a serviço da luta contra 

as desigualdades sociais”. (MATTELART, 2005, p. 4)  Existem ainda outros 

confrontos, que passam pelo controle das utilizações macro dos dispositivos 

comunicacionais, pela questão hegemônica das normas e pelos sistemas, no 

histórico do desenvolvimento dos modos de implantação social das TIC à dis-

tância. 

A queda do muro de Berlim, em 1989, o colapso econômico da União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e o final da Guerra Fria possibi-

litaram aos Estados Unidos da América (EUA) liberar altas somas de recursos, 

até então mobilizados com esta Guerra, e investir basicamente no desenvolvi-

mento das tecnologias de informação, muitas de origem militar como foi o caso 

da internet. Para Castells (2003b, p. 19), seu nascimento deve-se à interseção 

da big science – fazendo referência às investigações científicas que envolvem 

projetos vultosos e onerosos geralmente financiados pelo governo –, da pes-

quisa militar e da “cultura libertária”. Esse novo ciclo econômico, que se inicia 

nos EUA, inclui os fabricantes de hardware e software, 

[...] produtores de conteúdo como bases de dados, notícias, entrete-
nimento etc. [...] o novo projeto econômico e de hegemonia dos EUA 
tem suas diretrizes estabelecidas nas propostas da ‘National Informa-
tion Infrastructure – NII’, da administração Clinton, nas diretrizes de 
políticas externa e comercial dos EUA, do discurso do vice-presidente 
da América Al Gore ‘Building the Global Information Infrastructure’, 
na reunião da International Telecommunications Union, em Buenos 
Aires, em 1994. (MARCONDES; GOMES, 1997, p. 58) 

Com estes eventos, marca-se o ponto de inflexão na relação entre o capi-

tal e a internet, alterando sua direção, de uma rede acadêmica, para um espaço 

aberto onde coexistam desde cientistas, pesquisadores e até grupos alternativos, 

continua Marcondes e Gomes (1997). Cada vez é necessário mais infraestrutura 

para a reprodução do capital, sobretudo, das tecnologias de bases que viabilizam 

estes processos, as tecnologias informáticas e de telecomunicações, comumente 

chamadas de tecnologias da informação, que permitem, hoje, que os fluxos in-

formacionais interativos ocorram em tempo real. Mais ainda, as TIC “são vistas 

como tecnologias de integração, pois, constituem o futuro da convergência de 
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várias tecnologias prévias e modificam o conjunto das mesmas, estando atual-

mente amplamente difundidas entre os diversos campos do saber”. (BARBOSA, 

2011)        

Nas universidades e instituições científicas onde é realizada a maior par-

te das pesquisas, o desenvolvimento das TIC, em especial da internet, em mea-

dos dos anos de 1980, criou novos modos de ação e novos desafios, no que diz 

respeito à disseminação da informação, que “[...] ao lado do encantamento do 

novo espaço cultural eletrônico contrapõem-se à sua face mais cruel”. (TAR-

GINO, 1998, p. 24) Por um lado, o uso dessas tecnologias tornou-se essencial 

para a conquista e a democratização de novos saberes, o avanço e a difusão 

do conhecimento gerado através das pesquisas. Adota-se a definição de Bo-

bbio (1987, p. 155) para democratização, “[...] entendida como instituição e 

exercício de procedimentos que permitem a participação dos interessados nas 

deliberações de um corpo coletivo”. Por outro lado, a globalização não ocorre 

equitativamente, acentua a desigualdade de poder entre os países e nos países 

do centro e periféricos, sendo que esses últimos correm o sério risco de que o 

avanço tecnológico signifique a superação a serviço do lucro e da dominação, 

apenas. 

Há, também, uma reflexão sobre como lidar com as novas formas de pa-

tentes como apropriação privada de conhecimentos. Desse modo, os impactos 

sociais das inovações tecnológicas envolvem aspectos econômicos de produção 

e distribuição da informação, embora essas tecnologias tenham despontado 

graças às doutrinas de construção de uma hegemonia mundial. Houve, ainda, 

um crescimento da edição científica em nível mundial, e, com isto, definições 

de critérios para a legitimidade científica, a forma de mensurar o progresso 

científico e tecnólogico, através da cientometria, que consiste na avaliação 

quantitativa e na análise das intercomparações da atividade, produtividade e 

progresso científico, ou seja, aplicar técnicas numéricas analíticas para estu-

dar a ciência da ciência. (SILVA; BIANCHI, 2001) 

No final dos anos 1980, criou-se a World Wide Web (WWW) – sistema 

global para documento multimídia – e na década seguinte desenvolveu-se a 

linguagem HTML (Hyper Test Transfer Protocol), possibilitando a produção e a 

disseminação de documentos hipertexto pela rede mundial de computadores. 

Nessa etapa, a internet transpõe o meio acadêmico, comercializa-se, e ganha 

adeptos das mais diferentes nacionalidades e profissões, crescendo exponen-
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cialmente a cada dia. Incorpora-se outro tipo de narrativa na web, pelo uso 

de recursos da narrativa tradicional associados a elementos característicos e 

princípios do meio digital, facilitando acesso aos dados na tela, criando um 

novo tipo de mediação entre o computador e o usuário. (RIBAS, 2005) Para 

Palacios (2010, p. 42), “Com as redes telemáticas – e a web em particular – a 

continuidade do fluxo se completa, estabelecendo, de modo definitivo, a mi-

diavivência da vida em tempo real”. 

Além disso, deve-se destacar que, com a convergência tecnológica, uma 

única rede pode ser usada para transpor, armazenar e redistribuir som, vídeo, 

voz, dados e fatos, possibilitando uma interação comunicativa cada vez maior. 

É comum, por exemplo, em vez de se utilizar a telefonia fixa tradicional, usar 

o próprio computador através do serviço Voice over Internet Protocol (VoIP). Há 

também uma expansão da função de mero usuário para a de produtor e emis-

sor, graças às possibilidades de interação com a tela e com os serviços dispo-

níveis. Essas possibilidades fazem da Internet um ambiente compartilhado de 

comunicação, informação e ação para múltiplos (sub)sistemas sociais, quais 

sejam: economia, arte, jornalismo, e para agentes cognitivos (humanos). (PA-

LACIOS, 2003, 2010)

A disponibilização de conteúdos no ambiente virtual modifica também 

a própria construção do texto pelo autor, além da relação leitor-texto, numa 

análise material da questão. A revolução do texto eletrônico, segundo Chartier 

(2002), é a revolução não apenas das técnicas de produção dos textos, mas 

também uma revolução do suporte escrito e ainda das práticas de leitura. 

Diferentemente do impresso, o virtual “[...] desfaz o elo imediatamente visível 

que une o texto e o objeto que o contém e [...] proporciona ao leitor e não mais 

ao autor ou editor, o domínio da composição, o recorte [...]” (CHARTIER, 2002, 

p. 114), bem como a própria aparência das unidades textuais que ele vai ler. 

Segundo Negroponte (1995, p. 157), esta “[...] é uma era de pós-informação, 

com menor significância do espaço e do tempo e com um público constituído 

cada vez mais de uma única pessoa.” 

A construção do texto no formato eletrônico utiliza uma arquitetura tex-

tual que transfere para o leitor o domínio da composição, do recorte e da sele-

ção do que ele deseja ler. O desenvolvimento da internet possibilitou essa nova 

forma de escrita, de edição, de distribuição e de leitura, “[...] especialmente 

à multiplicação de documentos digitais, de editores eletrônicos, de livrarias 
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virtuais, de obras de referência e de bases de dados textuais on-line, de obras 

hipertextuais [...]”. (FURTADO, 2006, p. 29)

O ambiente virtual é, pois, um imenso repositório de informação e pos-

sibilita o surgimento de novas formas culturais. (BARBOSA, 2011) Essas for-

mas novas, para a organização e disponibilização de conteúdo em inúme-

ros sites, usarão as bases de dados como estrutura e suporte. Para Barbosa 

(2011), base de dados, de uma forma bem generalista, seria “sinônimo de 

estocagem, armazenamento estruturado de informações nos computadores 

para fácil recuperação”. Inclui a memória e as formas imateriais. Para Nunes 

Filho (2006, p. 59),

O ciberespaço é o que podemos denominar de cibermemória; um es-
paço de comutações imateriais, da interpenetração de linguagens, da 
coletivização de saberes, da ubiqüidade, da expansão fragmentada da 
cultura e mutação dos processos de significação. Metaforicamente é a 
nossa memória expandida através de mediações técnicas cuja carga de 
informações se atualiza e potencializa a cada segundo formando uma 
tapeçaria sígnica de textos que dialogam com outros textos, remetem 
a outras realidades, interagem com o som e a imagem formando um 
tecido imaterial que habitualmente denominamos de hipermídia. [...] 
O ciberespaço pode então ser entendido como um espaço dinâmico de 
informações sígnicas que se enlaçam de maneira recorrente remeten-
do-nos infinitamente para novas informações, dada a sua natureza 
pluritextual. Este novo ambiente virtual do saber que transforma o 
próprio saber agrega formas de cooperação flexíveis [...].

2.4 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA EM AMBIENTES DIGITAIS

O surgimento da internet, em fins dos anos 1980, e da WWW, em 1994, 

introduziu elementos novos na comunicação, tais como “a interconexão geral, 

a desintermediação e a comunicação de todos com todos”. (LÉVY, 2010, p. 

369) Influenciou e acelerou, também, mudanças na forma de publicação da 

produção científica, que passou do suporte exclusivamente em papel para o 

uso também do suporte digital, alterando o fluxo da comunicação científica. 

Entre os fatores que contribuíram para as mudanças no modelo clássico – 

proposto, por Garvey e Griffith (GARVEY, 1979), Figura 3 – da comunicação 

científica, destacam-se o custo alto das assinaturas de periódicos científicos e 

os avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Foram N. E. Sondak e R. J. Schwartz os idealizadores do primeiro peri-

ódico científico eletrônico, segundo Lancaster (1995). Não havia, no entanto, 

uma distribuição eletrônica. Na concepção dos seus idealizadores, as bibliote-
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cas receberiam as informações através de um arquivo disponível por meio do 

computador e os assinantes, pessoas físicas, por meio de microfichas forneci-

das também por computador.

Nesse sistema, o editor de uma revista científica faz todo o processo 

editorial via redes. Desde a submissão, o envio aos avaliadores, o recebimento 

da avaliação, recebimento e registro dos artigos, pré-avaliação pelo editor ou 

comissão editorial, avaliação pelos consultores, reformulações e formatação 

segundo os padrões da revista, revisão linguística. A grande vantagem é que o 

processo editorial poderia ser realizado com rapidez e com um custo reduzido, 

especialmente por não depender mais das fases de impressão e distribuição. 

Inicialmente, houve certa desconfiança do meio acadêmico, em função da fa-

cilidade do novo processo editorial e do receio de que a avaliação pelos pares 

não ocorresse com o mesmo rigor, bem como o que na ocasião foi apontado/

indicado, por Mueller (1994), que alertou sobre a dificuldade no desempe-

nho das funções de reconhecimento de autoridade e prioridade, bem como 

de preservação do conhecimento. Não se sabia, de fato, o que iria acontecer 

com esses arquivos com o passar do tempo. Ocorre no processo eletrônico de 

comunicação, segundo Castro (2006, p. 60), uma inversão de papéis,

[...] os autores assumem funções das editoras quando publicam seus 
trabalhos em sites pessoais, arquivos abertos ou repositórios insti-
tucionais, sem necessidade de intermediários; os editores tornam-se 
produtores de bases de dados quando criam, nos sites das revistas, 
formas de acesso a campos específicos de dados (autor, assunto, data 
e outros) em toda a coleção; os produtores de bases de dados atuam 
como provedores de informação quando garantem o acesso aos textos 
completos, ao mesmo tempo em que promovem links entre bases de 
dados, aumentando a visibilidade da produção científica. 

A partir de 1986, quando o preço das assinaturas dos periódicos (ACRL, 

2003; MUELLER, 2006; OKERSON, 2000; SUBER, 2007) esteve acima dos 

valores da inflação, houve um impacto sem precedentes dos custos dessas as-

sinaturas nos orçamentos das bibliotecas, o qual teve como consequência, em 

muitos casos, a redução do número de periódicos subscritos, com os prejuízos 

que daí advêm para pesquisadores, professores e estudantes. Esta mesma 

ideia é partilhada por Mueller (2006), para quem os altos custos das assina-

turas tornaram difícil a manutenção atualizada das coleções de periódicos 

pelas bibliotecas, dificultando o acesso à informação pela comunidade leitora. 

Ao mesmo tempo, assiste-se a uma corrida para a publicação dos resultados 
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das pesquisas nos periódicos científicos internacionais por parte dos pesqui-

sadores, para atender a critérios de avaliação estabelecidos para as grandes 

áreas do conhecimento. (ACRL, 2003; MARCONDES, 2009; MUELLER, 2006; 

RODRIGUES, 2004a; SWANEPOEL, 2005) Muitos pesquisadores entregaram 

(e entregam) gratuitamente seus artigos para publicação em periódicos que 

muitas vezes a instituição onde foi desenvolvida a pesquisa não pode adquirir, 

por falta de recursos financeiros. 

A resposta a esse cenário relativo ao alto custo das assinaturas veio da 

própria comunidade científica, graças ao desenvolvimento acelerado da tecno-

logia de armazenamento de recursos digitais. Em 1991, em Los Alamos, Novo 

México, EUA, surgiu o primeiro repositório digital de pré-prints – ArXiv.org 

– desenvolvido no laboratório de física coordenado pelo físico Paul Ginsparg 

(1996). O projetou iniciou-se com um servidor no qual os físicos poderiam 

depositar cópias digitais de seus manuscritos, antes de serem publicados – e-

-prints. Hoje, este servidor – que começou apenas como um veículo de inter-

câmbio de informações sobre física – expandiu-se e abriga uma “biblioteca” 

de literatura de pesquisa em Física, Ciência da Computação, Astronomia e 

Matemática. Existem outros projetos semelhantes no mundo todo, tais como: 

Cognitive Sciences Eprint Archive (CogPrints), no Reino Unido, que abrange 

as áreas de Psicologia, Linguística e Neurociências, o Networked Computer 

Science Technical Reference Library (NCSTRL), acervo na área de Ciências da 

Computação e o Research Papers in Economy (RePEC), coleção de documentos 

na área de Economia. (SENA, 2000)

Esta crise dos periódicos durou algumas décadas. Paralelamente, as 

tecnologias foram se desenvolvendo e se aprimorando, constituindo uma nova 

forma de lidar com a informação e sua disseminação. Segundo Valério e Pi-

nheiro (2008), além da ampliação do fluxo de informações possibilitado pelas 

TIC, este fluxo perpassa para novos territórios e diversos campos do conhe-

cimento através do acesso livre. O ciberespaço e o acesso à rede mundial 

agregam membros de comunidades científicas reconhecidas e estabelecidas, 

mas também membros da comunidade em geral, ou melhor, aqueles que têm 

interesse em ciência ou são curiosos de outros saberes, contribuindo assim 

para a disseminação da ciência junto a públicos não específicos.

Neste contexto surge o movimento mundial de Acesso Livre, que implica 

a disponibilização na internet da literatura acadêmica e científica, permitindo 
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que seja lida, distribuída, impressa e pesquisada, contribuindo para o avanço e 

a disseminação da ciência. Este modelo para a disseminação da comunicação 

científica tem se firmado cada vez mais e começou a se consolidar no início deste 

século. Considera-se como ponto de convergência das ideias que vinham sendo 

estruturadas, quer pelos bibliotecários em função do alto preço das assinaturas 

dos periódicos, quer pelos cientistas que vislumbravam a possibilidade de am-

pliação da disseminação da sua produção graças à digitalização e à internet, a 

assembleia realizada em Budapeste, nos primeiros dias de dezembro de 2001, 

convocada pelo programa de informações do Instituto Sociedade Aberta – Open 

Society Institute  (OSI). Em 14 de dezembro de 2002 é publicado o manifesto 

do Budapest Open Access Initiative (BOAI) e inicia-se o Movimento de Acesso 

Aberto. (GUÉDON, 2010) A BOAI estabeleceu estratégias baseadas no protocolo 

Open Archives Initiative – Protocol Metadata Harvesting (OAI-PMH), denomina-

das Via Verde (Green Road) – o que significa o autoarquivamento pelos autores 

de seus artigos publicados ou aprovados para publicação em periódicos que 

realizam a revisão por pares – e Via Dourada (Golden Road) – formada por peri-

ódicos eletrônicos que já utilizam o modelo de acesso aberto e, desse modo, os 

próprios editores já garantem o acesso aberto ao conteúdo – como recomenda-

ções à comunidade científica.  

Em 2003, é assinada a Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao 

Conhecimento nas Ciências e Humanidades. Segundo Harnard (2001),

Com a era on-line finalmente foi possível libertar a literatura deste 
impedimento indesejável. Autores precisam apenas depositar seus ar-
tigos arbitrados em arquivos eprints em suas próprias instituições; 
esses arquivos interoperáveis podem todos ser recolhidos em um ar-
quivo global, seus conteúdos completos, livremente pesquisáveis e 
acessíveis on-line para todos.11

A Iniciativa de Arquivos Abertos e o Movimento de Acesso Livre modifica-

ram inteiramente o cenário da comunicação científica. Tanto no que diz respeito 

ao processo de aquisição, quanto ao processo de produção, disseminação, uso 

e modo como os cientistas publicam os resultados de suas pesquisas e se rela-

cionam com seus pares. Estes fenômenos possibilitaram mudanças estruturais 

no sistema de comunicação da ciência. Os editores perderam a exclusividade de 

11 With the online age, it has at last become possible to free the literature from this unwelcome impedi-
ment. Authors need only deposit their refereed articles in ‘eprint’ archives at their own institutions; these 
interoperable archives can then all be harvested into a global virtual archive, its full contents freely search-
able and accessible online by everyone. (Tradução nossa)
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distribuir a produção científica no contexto digital, surgindo a possibilidade de 

que isso seja “[…] feito de forma descentralizada e dependente da iniciativa de 

cada autor”. (WEITZEL, 2006a, p. 62)

2.5 NOVOS CANAIS DE “POPULARIZAÇÃO” DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

A partir de 2004, surge a web 2.012, designação dada pelas empresas 

americanas do setor de comunicação O’Reilly Media e MediaLive International 

a uma segunda geração de comunidades e serviços da internet, tendo como 

conceito a  “Web como plataforma” que envolve blogs, wikis, sistemas RSS, 

aplicações baseadas em folksonomia, redes sociais, entre outros serviços. Em 

2005, com a divulgação do texto de autoria de Tim O’Reilly What is Web 2.0? 

Design patterns and business models for the next generation of softwares, o 

termo e o conceito atingem as esferas da comunicação, embora sendo vistos 

por muitos como uma estratégia de marketing. (CURTY, 2008)

 A comunidade científica aderiu ao uso dessa plataforma – web 2.0 – a 

qual tem contribuído para fomentar o processo de construção social do conhe-

cimento, possibilitando uma maior interação entre aqueles que fazem parte do 

ambiente acadêmico e mesmo entre os que não fazem, alterando inclusive o 

processo de avaliação dos conteúdos disponibilizados. Com o uso por parte de 

pesquisadores de recursos como os blogs ou as listas e fóruns de discussão, o 

modelo informacional de um grande centro distribuidor de mensagens passa 

a competir com a lógica sistêmica da conexão de microrredes, contribuindo 

para a difusão e a popularização da ciência. Para legitimar as informações 

veiculadas através dos blogs, foi estabelecido o International Blog Serial Num-

ber (IBSN), com o objetivo de identificar blogs, “criando para eles uma iden-

tidade como uma reação contrária ao estabelecimento do International Stan-

dard Serial Number (ISSN), como instrumento normativo padrão para blogs”. 

(BARROS, 2010) Segundo Barreto (2007, p. 7), em função do crescimento em 

número de acessos, alguns radicais

[...] vêem atualmente a Internet como a “Web do Povo”. Uma das maio-
res revoluções sociais a que assistimos. Uma sublevação popular elec-
trónica que tem na sua vanguarda o glorioso canal do proletariado 

12 O termo faz um trocadilho com o tipo de notação em informática que indica a versão de um software, 
foi popularizado pela O’Reilly Media e pela MediaLive International como denominação de uma série de 
conferências que tiveram início em outubro de 2004. (PRIMO,  2006)
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(YouTube), a grande enciclopédia dos trabalhadores (Wikipédia)e o he-
róico jornal do povo (Blogger).

As redes eletrônicas como canais de comunicação informal reforçam a 

importância do espaço virtual para o modelo vigente de comunicação cientí-

fica e assumem também um papel cada vez mais relevante em alguns canais 

formais dessa comunicação científica, sendo que, por exemplo, muitos pe-

riódicos científicos já nascem com um endereço eletrônico e uma existência 

unicamente on-line, e muitos outros passam a ser oferecidos tanto em versão 

impressa quanto em versão on-line.

Segundo Barros (2010, p. 55), reportando-se a publicações impressas, 

esses avanços e novas formas de interagir da comunidade acadêmica con-

duzem para o seguinte: “a publicação de resultados em periódicos científicos 

pode estar perdendo seu status no que se refere à velocidade de disseminação 

de resultados de pesquisa”. A adoção e a expansão das redes digitais de comu-

nicação e publicação on-line geram uma alteração no fluxo informacional na 

esfera da comunicação científica que visa otimizar o acesso aos resultados de 

pesquisa e atender a necessidades da própria comunidade.

     Para o pesquisador, o mais importante é disseminar o conteúdo 

produzido e a legitimação de canais como o blog e até mesmo o uso das redes 

sociais, além dos demais canais, sejam formais ou informais, confirma que a 

“máxima anglo-saxônica Publish or perish ? (publicar ou perecer)” (LE COA-

DIC, 2004) continua pautando o ambiente acadêmico. Com efeito, o que vale 

para os órgãos avaliadores dos programas de pós-graduação e financiadores 

da pesquisa é o que está comprovadamente publicado e reconhecido como tal. 

Para Latour e Woolgar (1997), há um ciclo de credibilidade cuja ideia central 

está atrelada à necessidade contínua de reinvestimento dos recursos acumu-

lados e, nesse caso, recursos significam dados, equipamentos, as discussões 

para se obter resultados que vão para além do seu sentido tradicional de bus-

ca de reconhecimento pelos pares. Para o pesquisador, a difusão ocorre de 

forma cada vez mais dinâmica e em tempo real.
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Figura 6 – Ciclo de Credibilidade baseado em Latour.
Fonte: Marques (2010).

No contexto, sobretudo das universidades e instituições de pesquisa, a 

criação de Repositórios Institucionais (RI) on-line vem reforçar a dinâmica da 

disseminação em tempo real, baseada no modelo do autoarquivamento, tema 

que será aprofundado no Capítulo 4. Criados a partir de 2002, os RI integram 

o novo fluxo estabelecido para a comunicação científica que tem no acesso livre 

o seu fundamento. Em outubro de 2010, The Directory of Open Access Reposi-

tories (OpenDOAR)13 referencia a existência de 1440 RI pertencentes a univer-

sidades e centros de pesquisa, dispersos em todos os continentes, sendo que 

quase 48% destes localizam-se na Europa. A “popularização” esperada através 

do RI ocorre pela dimensão do seu alcance, já que há uma tendência de se 

constituírem redes de repositórios entre as diversas instituições de pesquisa e 

ensino do mundo.

Ampla pesquisa vem se desenvolvendo sobre o tema dos RI, sobretudo 

com relação às configurações técnicas e operacionais, além da motivação e 

13  Disponível em: <http://www.opendoar.org/>. Acesso em: 12 jan.  2011
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demandas para o desenvolvimento de Repositórios Institucionais. (WILLIAMS; 

LAWTON, 2005) Para alguns autores, mesmo após quase uma década dos pri-

meiros RI no Reino Unido e nos Estados Unidos (SHEEREVES; CRAGIN, 2008), 

não existe unanimidade sobre o que leva determinada instituição a implantar 

seu repositório. Há demandas que variam para atender à realidade de cada 

país e de cada instituição. Para Dávila e outros (2006, p. 7, tradução nossa):

A sustentabilidade e desenvolvimento de um RI baseiam-se, principal-
mente, na sensibilização da comunidade acadêmica para preservar e 
difundir sua produção intelectual mediante este tipo de plataforma. 
Não existe uma metodologia única e os mecanismos de alimentação 
da informação não são universais, uma vez que se fundamentam em 
esquemas culturais e costumes institucionais.14

Sendo assim, cada instituição precisa definir o modelo de política de 

depósito de conteúdo mais adequado à sua realidade e ao contexto em que 

estão inseridos seus pesquisadores, para que a adesão à disponibilização da 

produção da instituição através do RI seja incorporada ao cotidiano da comu-

nidade. Desse modo, os RI serão de fato a vitrine da produção das instituições. 

Os resultados estatísticos decorrentes do aumento de usuários acessando os 

repositórios, a busca de pesquisadores externos para se candidatar a doutora-

dos e pós-doutorados nessas instituições que têm a sua produção mais “visí-

vel”, a ampliação do número de citações dos conteúdos disponíveis são fatores 

que, certamente, contribuirão para ampliar as adesões à disponibilização de 

conteúdo através dos repositórios. Quanto mais elevadas forem as taxas de 

participação dos autores no RI, através do depósito de sua produção (depósito 

este sem mediação dos editores), mais sucesso terá este tipo de empreendi-

mento, cujo principal indicador de sucesso é, de fato, a adesão dos autores. 

(LYNCH; LIPPINCOTT, 2005) 

Retoma-se a rede de associações de Latour (1999), a partir do uso da 

internet pela comunidade científica e das alterações daí decorrentes. No concei-

to de redes de Latour (1999), o movimento dinâmico que caracteriza o campo 

científico está envolto em fluxos, movimentos, alianças, circulações que não le-

vam a um ponto fixo, mas sim a pontos que se deslocam como grandes nós, em 

constante intercâmbio de posicionamento. Com a possibilidade de comunica-

14 La sustentabilidad y desarrollo de un RI se basa, principalmente, en el convencimiento de la comuni-
dad académica para preservar y difundir su producción intelectual mediante este tipo de plataforma. No 
existe una metodología única y los mecanismos de alimentación de información no son universales, ya que 
se fundamentan en esquemas culturales y costumbres institucionales. (Tradução nossa)
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ção e publicação permitidas pelas redes digitais, assistimos a uma rapidez sem 

precedentes na divulgação da produção científica, com consequente alteração 

da velocidade e da tipologia do fluxo de comunicação científica, a qual cada vez 

mais assume uma estrutura distribuída, em rede, numa escala mundial. 

De fato, os deslocamentos e intercâmbios de posicionamento dos pon-

tos (ou nós) das redes de que nos fala Latour (1999), são evidentes no fluxo 

da comunicação científica de hoje. Há, por exemplo, uma perda na força dos 

editores, uma vez que o autor\pesquisador já não depende deles para disponi-

bilizar sua produção, o que fortalece os repositórios institucionais, por serem 

ambientes de autoarquivamento e de autonomia dos pesquisadores\docentes 

e pesquisadores\discentes na disponibilização de conteúdos. Nesse sentido, 

as universidades e centros de pesquisa exercem papel de destaque na medida 

em que são responsáveis pela definição de uma política para os seus RI, exer-

citando dessa forma o seu poder.

Numa demonstração de que ainda prevalece nesta rede de associação 

o poder dos órgãos financiadores, estes definem políticas de financiamento 

cada vez mais restritivas, para determinadas áreas do conhecimento e com 

ênfase em pesquisas nas grandes áreas de Ciências Exatas, Engenharias e 

Ciências da Computação, Ciências Agrárias e Biológicas, voltadas para ciên-

cia e tecnologia, para onde os recursos são direcionados, não apenas para o 

desenvolvimento das pesquisas, mas para a sua disseminação. Para Guédon 

(2010, p. 23), “O campo científico é, em essência, o espaço no qual os cien-

tistas concorrem pelo monopólio da autoridade científica. Esta é vista como 

capacidade técnica e, ainda, como poder social”. O que significa dizer, com-

plementa o mesmo autor, que “[...] não é suficiente ser excelente cientista com 

alta qualificação; é essencial manter poder e saber usá-lo”.

A valorização das atividades de comunicação e de disseminação da pro-

dução científica pelas entidades financiadoras é um elemento importante na 

medida em que a “rede” tende para onde está o poder, o qual por sua vez está 

atrelado a recursos financeiros através dos quais será financiada a pesquisa 

científica. É possível ilustrar a questão nas avaliações de periódicos entre 

nacional e internacional, por exemplo, que categoriza, na realidade, em dois 

níveis, aqueles que estão no topo e os “outros”, que têm pouca ou nenhuma vi-

sibilidade. (GUÉDON, 2010) Os recursos são aplicados novamente onde está o 

poder, ou seja, naqueles que estão no topo. Sabe-se que a internacionalização 
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é o que se busca através do acesso à informação, mas, sem desenvolver estra-

tégias de apoio financeiro e de recursos humanos especializados, os “outros” 

continuarão onde estão.

Ilustrando essa questão, o Edital para periódicos, resultado de parce-

ria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Ministério da Educação 

(MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CA-

PES) –  Edital MCT/CNPq/MEC/CAPES nº 68/201015 (Anexo E) – divulgado 

em outubro de 2010, com aplicação de recursos da ordem de seis milhões 

para a publicação de periódicos, estabelece que, para participar, o periódico 

tem que estar indexado pelo menos na base de dados SciELO, ou estar clas-

sificado no Qualis da Capes como B2, na área ou subárea do conhecimento 

para a qual esteja se candidatando. Além disso, o periódico deve estar indexa-

do, em bases relevantes e reconhecidas pela comunidade científica e tecnoló-

gica, e estar efetivamente indexado, não apenas figurando em coleções como 

banco de dados ou bibliotecas.

2.5.1 Na rede e através da rede 

A velocidade da disseminação de resultados, o intercâmbio das ideias e 

a colaboração entre pesquisadores são contributos possibilitados pelo uso das 

TIC. Os pesquisadores incorporaram, de fato, no seu cotidiano científico, as 

tecnologias da rede, tanto na ação de desenvolver pesquisas e gerar conheci-

mentos, quanto nas dinâmicas de publicação e disseminação do conhecimen-

to produzido. De igual modo, têm consciência crescente dos impactos decor-

rentes dessas redes eletrônicas, que favorecem a expansão das comunidades 

científicas, facilitando e intensificando a comunicação e ampliando o acesso 

aos diversos recursos de informação criados.

O impacto do desenvolvimento tecnológico na transferência da infor-

mação não pode ser tomado, no entanto, como o único responsável pelas 

mudanças no fluxo da comunicação científica, mas sim como um fator de in-

fluência no processo, que teve no movimento mundial de Acesso Livre (Open 

Access Movement) o seu grande aliado. Assistimos, assim, a uma ampliação 

da comunidade científica e a uma maior colaboração e intercâmbio entre os 

15 Disponível em: <http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/068.htm>. Acesso em: 17 jan. 2010
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pesquisadores e também a uma maior interação com a sociedade, graças aos 

mecanismos de busca e ao aprimoramento da tecnologia para a preservação 

dos arquivos digitais disponíveis no ambiente virtual, contribuindo para a di-

vulgação da ciência. 

O Open Access Movement (OAM) desempenhou e desempenha, neste 

contexto, o papel de “transporte de inscrições”, do centro para a periferia, 

uma vez que seus princípios foram responsáveis pela remoção de barreiras 

de preço e de permissão ao acesso à produção científica. Houve um aumen-

to no retorno sobre os investimentos em pesquisa, para as agências de fo-

mento, uma vez que os resultados da investigação financiada passaram a ser 

amplamente disponíveis, mais acessíveis e mais úteis. Os governos também 

se beneficiam através dos recursos disponibilizados pelas agências para esta 

finalidade e os cidadãos passam a ter acesso a pesquisas, peer-reviewed, a 

maioria das quais não está disponível em bibliotecas públicas. A visibilidade 

e a disponibilidade acrescidas das publicações científicas respondem também 

à exigência crescente das sociedades desenvolvidas de “avaliarem” a aplicação 

dos financiamentos públicos, nomeadamente no domínio das instituições de 

ensino superior, aqui consideradas em suas atividades de pesquisa.

Seja qual for o canal usado para a disseminação da produção científica, 

formal ou informal, o que importa, em termos sociais e de desenvolvimento 

científico e tecnológico, é a transferência e a publicação dos resultados. Não 

só favorece o reconhecimento científico dos pesquisadores e das instituições, 

ao aumentar a sua visibilidade, como responde a uma crescente exigência 

social de evidências dos resultados do investimento público em pesquisa. As 

redes digitais de informação e comunicação, com todo o seu potencial e di-

versidade de recursos, têm, neste contexto, um papel fundamental. Na rede 

de associações, o futuro é do pesquisador\docente e do pesquisador\discente 

que continuarão com o movimento incansável entre centro e periferia, efetu-

ando o transporte de inscrições, contribuindo para o caráter cumulativo da 

ciência. Através da “rede” e na “rede”, os pesquisadores e as instituições de 

pesquisa possuem hoje cada vez mais possibilidades de se tornarem “nós” ou 

“pontos” da rede de comunicação científica, potencializando sua influência e 

dando transparência e relevância à sua produção, que é facilmente localizável 

prontamente apropriada, referenciada e utilizada na construção coletiva do 

conhecimento científico.
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3. UNIVERSIDADE: A DISSEMINAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Partindo da tentativa de definir cultura de uma forma ampla e trazer 

numa retrospectiva histórica a questão da memória, aplica-se o termo cul-

tura ao contexto da universidade, para proceder ao levantamento do histó-

rico da disseminação de produção científica na UFBA, bem como dos canais 

utilizados, com ênfase na produção editorial. Investigou-se a existência de 

uma política adotada de disseminação dessa produção pela Instituição, e, em 

particular, através dos Programas de Pós-Graduação. Além da pesquisa docu-

mental, foi aplicado um questionário aos coordenadores dos Programas para 

o levantamento dos dados que serão analisados neste capítulo.

3.1 CULTURA E MEMÓRIA

Falar do papel que a cultura desempenha no âmago da vida social signi-

fica usar o termo cultura de uma forma bastante ampla, qual seja: “conjunto 

das mediações simbólicas-normativas próprias de um dado contexto social” 

(CRESPI, 1997, p. 79), bem como o conjunto das representações, dos valores, 

das normas, dos modelos de comportamento, dos rituais e das práticas codi-

ficadas presentes num determinado contexto. Como afirma Thomson (1997, 

p. 22), “[...] não podemos esquecer que cultura é um termo emaranhado, que, 

ao reunir tantas atividades e atributos num só feixe, pode, na verdade, con-

fundir ou ocultar distinções que precisam ser feitas”. Continuando, este autor 

afirma que é necessário “desfazer o feixe e examinar com mais cuidado seus 

componentes: ritos, modos simbólicos, os atributos culturais da hegemonia, a 

transmissão do costume de geração para geração”. Finaliza  afirmando  que é 

preciso levar em conta  “o desenvolvimento do costume sob formas historica-

mente específicas das relações sociais e de trabalho”.

O termo cultura já esteve vinculado ao conceito de paideia, ou seja “[...] 

o indivíduo considerado ‘culto’ é aquele que, assimilando os conhecimentos e 
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valores socialmente transmitidos, consegue traduzi-los em qualidades pesso-

ais”. (CRESPI, 1997, p. 15) Foi desta forma que fizeram uso de “cultura”, os 

gregos e romanos antigos. A palavra cultura deriva do latim colere, que indica-

va, inicialmente, “cultivar a terra”. Mais tarde, o termo foi ampliado por Cícero 

e depois Santo Agostinho, para o “modo de cultivar o espírito”, alargando-

-se mais ainda, e incluindo cultivar a língua, a arte, as letras e as ciências, 

ou seja, uma denotação inicial de um processo material que avança para as 

“questões do espírito”. (EAGLETON, 2005)

No século XVIII, com o advento do Iluminismo, considerou-se “cultu-

ra” como patrimônio coletivo dos conhecimentos e valores formativos de um 

povo, ao longo da história da humanidade, e da formação social. Esta seria 

uma concepção mais crítica. É nesse período que se certifica o conceito de 

“civilidade” ou “civilização”, indicando refinamento cultural dos costumes, em 

contraste aos povos considerados bárbaros ou não-civilizados. Há certa am-

biguidade nas palavras cultura/civilidade. A ideia de civilidade é fruto das 

transformações ocorridas no pensamento ocidental que, com o Iluminismo, 

passa a contrariar os conceitos teológicos, até então adotados. A aspiração 

do Iluminismo era eliminar preconceitos teológico-religiosos e retomar os as-

pectos da realidade e da vida humana esclarecida através da pura razão. Para 

Elias (1994, p. 23), o conceito de civilização “[...] resume tudo em que a socie-

dade ocidental dos últimos dois ou três séculos se julga superior a sociedades 

mais antigas ou a sociedades contemporâneas ‘mais primitivas’”. Com esse 

termo, a sociedade ocidental busca descrever o que para ela tem caráter espe-

cial e é motivo de orgulho, como: o nível tecnológico, o desenvolvimento da sua 

cultura científica e a visão de mundo, dentre outros aspectos. 

 A partir da França, o termo civilização se espalha rapidamente pela 

Inglaterra – civilization – enquanto na Alemanha o termo kultur assumiu o 

mesmo significado da civilisation francesa. Coincide com o período das Gran-

des Navegações e vai acentuar a percepção das diferenças das características 

culturais dos “[...] ditos selvagens relativamente às dos ocidentais”. (CRESPI, 

1997, p. 16)

Vários filósofos vão retomar as questões relativas à distinção entre “cul-

tura” e “civilização”. Na segunda metade do século XIX e início do século XX, o 

desenvolvimento dos estudos históricos dos povos e suas culturas, da Antro-

pologia Cultural e da Sociologia, contribuirão para o aprofundamento do fenô-
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meno “cultura”, determinando, decisivamente, a ampliação da consciência e 

a influência que as representações culturais desempenham sobre o modo de 

sentir, pensar e agir dos seres humanos. 

Importante estudo em Antropologia Social, realizado por Clifford Geertz 

(2008), vem reforçar a influência da cultura na evolução do homem. Geertz 

parte do princípio de que o homem foi obrigado a adaptar-se, a partir do novo 

ambiente que foi criado pelo aperfeiçoamento e uso de ferramentas, a desco-

berta do fogo, a adoção da caça organizada e as práticas de reunião, o princí-

pio da organização familiar, “além do apoio cada vez maior sobre os sistemas 

de símbolos significantes (linguagem, arte, mito, ritual) para a orientação, a 

comunicação e o autocontrole, tudo isso criou para o homem um novo am-

biente ao qual ele foi obrigado a adaptar-se”. (2008, p. 34-35) Este autor com-

plementa, observando: 

À medida que a cultura, num passo a passo, infinitesimal acumulou-
se e se desenvolveu, foi concedida uma vantagem seletiva àqueles 
indivíduos da população mais capazes de levar vantagem [...] até que 
o que havia sido o Australopiteco proto-humano de cérebro pequeno, 
tornou-se o Homo sapiens, de cérebro grande, totalmente humano. 
Entre o padrão cultural, o corpo e o cérebro foi criado um sistema de 
realimentação positiva, no qual cada um modelava o progresso do ou-
tro [...]. (GEERTZ, 2008, p. 35)

A cultura possui uma função de mediação simbólica. Sendo assim, as 

representações da realidade, a religião, a expressão artística, as técnicas, as 

narrativas mitológicas, a filosofia, o saber científico, os modelos de compor-

tamento etc. constituem outras tantas formas que têm funções mediadoras 

nas relações do ser humano com o seu próprio Eu, com outros e com coisas. 

Os conjuntos simbólicos são manipulados pelos indivíduos para se transfor-

marem em ação. A cultura compreendida ainda como um conjunto de formas 

de mediação simbólica presente num determinado contexto social, ao mesmo 

tempo, assegura a continuidade com o passado, patrimônio da memória his-

tórica e realidade expressiva em mudança permanente.

Nesse contexto, lida-se com as dicotomias das Ciências Sociais que, ori-

ginária das tradições filosóficas, mantiveram traços conceituais desta origem, 

sobretudo as oposições tradicionais entre idealismo e materialismo, sujeito e 

objeto.

Para o homem, ao longo de sua história, assegurar a continuidade do 

passado, perpetuando hábitos, saberes, conhecimentos – traduzidos em cul-
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tura –, disseminando-o para as gerações seguintes, significou, por muitos sé-

culos, um vínculo entre oralidade e memória.

No período paleolítico, o homem fixou imagens do seu cotidiano atra-

vés de pictogramas e inscrições nas paredes das cavernas onde habitava, de-

monstrou a sua enorme necessidade de registro e transmissão da informação. 

Para alguns autores, como Mostafa e Pacheco (1995, p. 177), “[...] Se é verda-

de que a informação é mais importante que o suporte [...], também é verdade 

que não pode haver informação sem registro, [...].” O registro materializa-se 

em um documento e esses documentos expressam discursos, os discursos 

expressam práticas sociais. Para esses autores, algo não registrado é algo que 

“não existe”, sendo, pois, o documento, a materialidade da informação. 

A introdução do alfabeto grego na escrita alterou inteiramente a cultura 

humana que passou, assim, para uma cultura letrada. Por volta de 3.000 a.C., 

na Mesopotâmia, começaram a surgir formas de escrita que utilizavam ideo-

gramas e fonemas. A invenção da escrita revolucionou a comunicação entre 

os povos, ampliando a qualidade das mensagens e do registro da informação. 

Na Antiguidade, seu uso estava relacionado, inicialmente, à contabilidade do 

trabalho agrícola, à ordenação da atividade e dos impostos, bem como à orga-

nização do inventário dos templos. (DIAS, 1999, p. 269) Para Bomfá (2003, p. 

35), “[...] o homem evoluiu imensamente pela sua necessidade em tornar-se 

um ser social, comunicativo e livre para expressar-se, seja através do discurso 

oral ou escrito [...]”.

A escrita ampliou, de fato, a possibilidade de perpetuar a informação, 

na medida em que tornou viável o primeiro registro dos atos e do pensamento 

do homem. Proporcionou uma nova perspectiva para a comunicação, já que, 

nas sociedades orais, seus participantes partilhavam do mesmo contexto e, 

desse modo, a comunicação ocorria no mesmo espaço-tempo. 

A evolução da escrita – pictográfica, fonética, ideográfica – e o uso de 

diferentes suportes para o registro do pensamento e experiências do homem 

possibilitaram o aparecimento do livro, definido por Chartier (2002, p. 22) 

como “[...] ao mesmo tempo um objeto material e uma obra intelectual ou es-

tética identificada pelo nome de seu autor, como para a percepção da cultura 

escrita e impressa que se baseia em diferenças imediatamente visíveis entre 

os objetos [...]”. Para Borges, (1979, p. 5), 
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Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacu-
lar é sem dúvida, o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O 
microscópio, o telescópio são extensões de sua visão; o telefone é a 
extensão de sua voz; em seguida, temos o arado a espada, extensões 
de seu braço. O livro, porém, é outra coisa. 

Roger Chartier (1998) certifica que, somente por volta do século IV a.C. 

é possível falar na existência de livros, muito próximos do que temos hoje. 

Foram utilizados diferentes suportes: da madeira coberta de cera, à argila, 

passando pelo uso de peles de animais – o pergaminho, chegando ao papiro, 

amplamente usado no Egito e, finalmente, ao papel, invenção dos chineses no 

século II a.C., que somente no século XII alcança o Ocidente, através do mar 

Mediterrâneo. Quanto à forma, no princípio, era o rolo de pergaminho e papi-

ro, evoluindo para o códex ou códice, e mantendo a partir daí a forma que foi 

perpetuada até os dias atuais – folhas, reunidas por um dorso ou lombada, 

com uma capa de proteção. Os primeiros manuscritos, após a invenção da 

imprensa, passam a ser impressos e produzidos em maior escala. 

Para alguns autores, a invenção da imprensa provocou profundas mu-

danças na cultura, na economia, na religião e na política mundial. Ela se 

constituiu como ferramenta básica para a mercantilização da informação; foi 

um instrumento de dominação dos povos europeus sobre o resto do mundo. 

O livro, desde a sua origem, cumpriu a função de preservar e disponibilizar de 

modo permanente a informação gerada pelo homem, é memória, possibilitan-

do às gerações seguintes o acesso ao conhecimento produzido e acumulado – é 

também cultura. Quanto ao Jornalismo, para Palacios (2010, p. 39-40), ele 

também ocupa um duplo lugar desde a modernidade, ou seja,

Espaço vivo de produção da Atualidade, lugar de agendamento ime-
diato, e igualmente lugar de memória, produtor de repositórios de 
registros sistemáticos do cotidiano, para posterior apropriação e (re)
construção histórica.

Na segunda metade do século XX, a popularização dos computadores 

causou uma verdadeira revolução da memória, a possibilidade da memória 

eletrônica, a disposição da memória humana. A memória eletrônica, diferen-

temente da humana, é ilimitada, dependendo de tecnologias de armazena-

mento. Impõe-se pela sua grande estabilidade, enquanto materialidade, e é 

sustentada pelo efeito de transparência produzido pela reprodução, armaze-

namento e condensação dos registros. Além disso, reproduz aquilo que já se 
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tornou a memória do homem, e que era registrada, muitas vezes e até então, 

no suporte papel, em particular nos livros. 

A entrada no século XXI foi marcada por dúvidas e anseios sobre os 

usos das TIC, do futuro do livro e da preservação da memória. Para Clifford 

Lynch (2001), algumas das grandes questões cruciais sociais e culturais es-

tão em jogo na transição para o mundo digital: a preservação do patrimônio 

intelectual, o papel das bibliotecas, e uma avaliação do que os consumidores 

podem esperar e buscar como solução. Este autor complementa, dizendo que 

permanecem abertas temáticas culturais fundamentais, como a natureza do 

livro como forma de comunicação, o controle dos livros, incluindo as relações 

entre autores, consumidores\leitores, editores; em decorrência, a forma de 

gerenciar a herança cultural e o passado intelectual, e finalmente a reestrutu-

ração das economias da autoria e edição. Para Barbosa (2011), a internet é um 

grande repositório de informação que fornece as condições para o surgimento 

de novas práticas e formas culturais. Partindo de pressupostos estabelecidos 

por Lev Manovich (2001), para a definição de objetos da nova mídia, a autora 

assinala que “como a distribuição de todas as formas de cultura se tornou 

baseada no computador, a interface é a forma pela qual todas as produções 

artísticas e culturais passam a ser mediadas”. (BARBOSA, 2011) Esta for-

ma, denominada “interface cultural”, é usada para “descrever uma interface 

homem-computador-cultura, isto é, os modos através dos quais computado-

res nos habilitam a interagir com o dado cultural (leia-se textos, fotografias, 

filmes, música, ambientes virtuais)”, conclui Barbosa (2011).

Não é possível uma definição “fechada” de cultura, inclusive quando se 

agregam novas práticas sociais que têm na internet a sua base de interação. 

É preciso, sim, esclarecer os seus aspectos, questionar, em seu conjunto, as 

formas culturais presentes numa determinada sociedade, podendo ser con-

siderada como um sistema coerente de significados, ou seja, uma realida-

de complexa, na qual interagem elementos heterogêneos de diferentes níveis. 

Amparado por uma diversidade que tem a ver com as várias formas de produ-

ção, circulação e apropriação dos sentidos que identificam pessoas e grupos 

sociais.  Para Rey (2002, p. 97), 

Além de conectar a multiplicidade de expressões da criatividade como 
saberes, valores, crenças ou estéticas, compreende marcas dos modos 
de vida, as práticas simbólicas que determinam a cotidianidade de ho-
mens e mulheres, as memórias que articulam o passado e a tradição 
com o presente e as projeções de futuro. 
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A diversidade cultural, segundo Rubim (2009, p. 112), “deve ser imagi-

nada como campo de forças, em continuada tensão, bem distinta do consenso 

quase harmônico inscrito nos documentos oficiais vigentes, internacionais e 

nacionais.” A universidade pela interdisciplinaridade é o espaço possível para 

“entender” essa diversidade que não pode ser vista como “[...] mero acervo 

multicultural, [ela] deve interpelar as políticas culturais com suas tensões, 

contradições, dilemas, impasses, desvios: enfim, como tudo aquilo que é um 

desafio demasiadamente humano”, finaliza este autor.    

No âmbito da Universidade, é possível pensar o termo cultura como “[...] 

patrimônio acumulado e em permanente renovação e crescimento de criações 

materiais e espirituais, processos de criação e de criatividade de grupos so-

ciais, artistas, intelectuais ou cientistas, e aparatos, indústrias e instituições 

que cristalizam esses processos”. (GARRETON, 2003, p. 20)16 Ao definir cul-

tura na atualidade, Garreton destaca a capacidade de processar símbolos, 

particularidade da espécie humana, e que hoje foi convertida em um elemento 

de produção. A cultura passa a ser definida através do conhecimento que é a 

matéria-prima dessa produção. Aponta-se o conhecimento inventivo, que é a 

criatividade e a experimentação, dimensões criativas que não estão voltadas 

apenas para a arte e sim para todas as esferas da sociedade, no entender de 

Garreton, e, hoje, incorporando o uso das TIC.

A Universidade como produtora de conhecimento tem o compromisso 

de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para a preservação da 

cultura. Para tanto, deve adotar políticas culturais no contexto da Instituição 

como voltadas para a sociedade e garantir um acesso democrático. “A univer-

sidade pública é a instituição em que a cultura pode ser considerada sem as 

regras do mercado e sem os critérios de utilidade e oportunidade socialmente 

introjetados a partir da racionalidade midiática.” (SILVA, 2001a, p. 303)

As políticas culturais devem ser pensadas como um conjunto de inter-

venções por parte do Estado, das instituições civis e grupos comunitários, 

organizados para orientar o desenvolvimento simbólico, bem como satisfazer 

as necessidades culturais de uma população e obter consenso para um tipo 

de ordem ou transformação social. (GARCIA CANCLINI,1987)

16 [...] patrimonio acumulado y en permanente renovación y crecimiento de creaciones materiales y espi-
rituales, procesos de creación y de creatividad de grupos  sociales, artistas, intelectuales o científicos, y 
aparatos, industrias e instituciones que cristalizan estos procesos. (Tradução nossa) 
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Segundo Garreton (2003), a política cultural envolve, dentre outros, os 

seguintes aspectos: o debate sobre o passado; projeções que o país faz com 

relação ao futuro e também aos valores universais; as conexões entre política 

cultural, educacional, científica e tecnológica – a Universidade se insere neste 

ponto, principalmente –; a inserção do país no mundo, questões voltadas para 

informação e comunicação, além do desenvolvimento, proteção e projeção na-

cional das culturas dos povos originários e das identidades regionais, locais, 

etárias e de gênero. 

3.2 UNIVERSIDADE DA BAHIA: CULTURA E SOCIEDADE

Se em sua origem as universidades estiveram dedicadas principalmente 

à transmissão da cultura de sua época, isto é, à reprodução de um sistema 

completo e integrado de ideias, com a crise da Idade Média, essa síntese foi 

perdendo força, enquanto a sociedade pedia profissionais e cientistas. A noção 

da universitas scientiarum, isto é, de uma universidade detentora, produtora e 

transmissora do saber científico, só aparecerá com o Estado nacional absolu-

tista, quando são fundadas as primeiras universidades leigas, estatais. (MO-

ROSINI, 2005) O desprestígio da universidade tradicional provocou a extensão 

do modelo napoleônico a outros países da Europa. A partir do século XVIII, 

também por influência do Iluminismo, todo o sistema universitário medieval 

seria desacreditado.

Como já vimos no capítulo anterior, ao lado da revolução desencadeada 

pela imprensa sobre o registro e a disseminação da informação, consolidavam-

-se as universidades europeias, em especial aquelas que haviam surgido de-

pois da Idade Média. Ao longo da história, essas universidades foram respon-

sáveis por grande parte do conhecimento produzido no mundo. 

No Brasil, ao contrário de outros países da América Latina, nos quais 

o ensino superior se tornou realidade desde o século XVI, a criação das uni-

versidades foi marcada pela resistência de Portugal, como reflexo da política 

de colonização. (SCHWARTZMAN, 1979) “[...] a Coroa portuguesa freou toda e 

qualquer iniciativa que pretendesse oferecer educação pública a todos e estru-

turar um sistema de ensino na Colônia.” (TREVISOL et al. 2009, p. 217) Para 

Teixeira (1989, p. 57), “A sociedade que se implantava na colônia era, assim, 

uma sociedade arcaica, de cultura oral, anterior à palavra impressa fundada 
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na escravidão e no patriarcalismo rural e na burocracia colonial, explorada 

pelo mercantilismo da metrópole [...]”. Além de ser inteiramente arraigada a 

uma “superestrutura religiosa de cultos dos santos, monumentos religiosos 

e um folclore suntuoso e colorido de festas e dias-santos, tudo dominado por 

um quadro clerical de padres letrados [...]”, complementa Teixeira (1989, p. 

57). 

As primeiras escolas superiores, no Brasil, foram criadas a partir de 

1808, com a chegada de D. João VI, dentre elas a primeira Escola de Medicina 

da Colônia, com os cursos de Cirurgia Anatômica e Medicina, em Salvador. A 

criação das universidades brasileiras data do século XX, em 1920, quando se 

criou a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, reunindo as escolas de nível 

superior ali existentes. 

Até 1877, a Escola de Medicina da Bahia foi a única existente na provín-

cia e cumpriu seu papel, estimulando os estudos universitários e a pesquisa, 

que consequentemente criou uma demanda de livros e periódicos técnicos 

científicos. (MATTOSO, 1992) 

Em 1927, a reunião das quatro escolas de nível superior existentes em 

Belo Horizonte permitiu a criação da Universidade de Minas Gerais. A ela se 

seguiram a Universidade de São Paulo, em 1934, e a Universidade do Distrito 

Federal, criada em 1935 e fechada pelo Estado Novo em 1939. A Universidade 

da Bahia foi criada em 8 abril de 1946, pelo Decreto-Lei nº 9155, assinado 

pelo Presidente da República Eurico Gaspar Dutra e pelo Ministro da Educa-

ção Ernesto Souza Campos.

Teixeira (2010, p. 81), num breve resumo do percurso de criação da 

UFBA, diz que:

[...] é uma página antiga, que [foi] sendo escrita desde os tempos dis-
tantes do Brasil Colônia. O Colégio do Terreiro de Jesus e o Pe. Nóbrega 
escreveram as primeiras linhas. Ao lado deles colaboraram, repetidas 
vezes, a Câmara Municipal de Salvador e, quando da Independência, 
a Câmara Municipal de Santo Amaro. Depois, durante a Monarquia, 
apenas o Imperador Pedro II, na última e melancólica fala do trono, 
timidamente tentou acrescentar algumas linhas. 

Ainda sobre a trajetória de criação da Universidade, Teixeira (2010) 

complementa que durante a República Velha não houve nenhum avanço. Em 

1935, o deputado federal pela Bahia Pedro Calmon foi quem apresentou à 

Câmara Federal o Projeto de Lei nº 218\1935, sugerindo a criação da Univer-
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sidade da Bahia, tendo como base a Faculdade de Medicina, e “ampliando o 

regime universitário aos institutos secundários competentes e de especializa-

ção técnico-profissional”. (2010, p. 81) A instalação de fato da universidade 

vai acontecer 11 anos depois e a Comissão de Planejamento e Organização foi 

presidida por Pedro Calmon, vice-reitor da Universidade do Brasil. 

 Em julho de 1946, reunido para eleger o Reitor, o Conselho Universitá-

rio, por votação unânime, indica o Professor Edgard Rego Santos para ocupar 

o cargo. A posse ocorreu no mesmo ano, em cerimônia solene no dia 2 de ju-

lho, data magna da Bahia. (UFBA, 1967)

A Universidade da Bahia reuniu, inicialmente, para sua formação, a 

centenária Faculdade de Medicina, a Faculdade de Filosofia, as escolas de 

Odontologia e Farmácia, a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica da Bahia 

e a Faculdade de Ciências Econômicas. Graças à Lei nº 1.254, de 1950, insti-

tui-se o Sistema Federal de Ensino Superior e a Universidade da Bahia passou 

a ser denominada Universidade Federal da Bahia (UFBA). (MARQUES, 2010)

O reitorado de Edgard Santos foi marcado por ações de incentivo ao 

ensino universitário, de modo geral, mas, principalmente, pela implantação 

de estudos superiores em áreas que, na época, eram consideradas supérfluas. 

“Propostas ousadas e experimentos inéditos na arte e culturas brasileiras tive-

ram o seu lugar nesses anos patrocinados, de certa forma, pela Universidade 

Federal da Bahia, sob o comando do Reitor Edgard Santos”. (FERRAZ, 1995, 

p. 8) Através da criação de escolas de arte e de institutos de extensão cultural, 

a Universidade passou a participar dos movimentos culturais da Bahia. As-

sim, em 1955, foi criado o Seminário de Música e, no ano seguinte, as escolas 

de Teatro e Dança. Em 1959, foi inaugurado o Museu de Arte Sacra, o primei-

ro do Brasil, instalado por ocasião do IV Colóquio Internacional de Estudos 

Luso-Brasileiros, no antigo Convento de Santa Tereza, 

[…] os institutos de extensão cultural passam a influir no aperfeiçoa-
mento dos universitários baianos, no propósito de não os enclausurar 
a uma educação do específico, ou seja, apenas ao curso profissional 
[…], mas com a intenção de dar uma mentalidade nova à participação 
universitária […]. (UFBA, 1967, p. 69)

Acrescenta-se a esses, o curso de Geologia, criado com o apoio da Pe-

trobras, empresa com presença marcante na Bahia, e o curso de Administra-

ção, que tinha como objetivo atualizar as formas de gerenciamento público 

e privado. Inovador em termos de pesquisa foi o grupo dirigido por Nelson 
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Rossi, na área de Linguística, bem como, na área de Geografia, o Laboratório 

de Geomorfologia e Urbanismo, sob o comando de Milton Santos. A extensão 

universitária configurou-se com a criação do Centro de Estudos Afro-Orien-

tais (CEAO), em 1959, idealizado pelo humanista português Agostinho Silva, 

e dedicado aos estudos afro-brasileiros, africanos e asiáticos. (RUBIM, 1999)

Os anos de 1950 foram marcantes para a Bahia e esse destaque é dado 

a Edgard Santos à frente da Universidade Federal da Bahia. Segundo Risério 

(1995, p. 22),

Ele sentiu a possibilidade de recolocar a Cidade da Bahia no mapa do 
Brasil. Seu cacife: cultura. Era preciso que o Poder Cultural conver-
gisse para a superação do atraso. No âmago do poder Cultural deveria 
estar a Universidade – polo da informação nova. [...] Edgard vai se 
concentrar na instituição universitária, dela fazendo o centro mesmo 
da agitação cultural, numa época de múltiplas iniciativas no campo 
da produção estético-cultural. 

Foi nessa época, em 1952, que foi criada a revista Ângulos, editada pelo 

diretório acadêmico da Faculdade de Direito – Centro Acadêmico Ruy Barbosa 

– que veiculava “[...] ensaios e artigos jurídicos, reportagens, contos, poemas, 

crítica geral e resenhas de livros”. (SANTANA, 1986. p. 48) Havia também 

outras revistas, produzidas por diretórios de outras Escolas, e duas outras 

publicações desse período, que eram a revista Mapa, editada por Glauber Ro-

cha e Fernando da Rocha Peres, e a Revista da Bahia, esta editada por Milton 

Santos, diretor na época da Imprensa Oficial da Bahia. (SANTANA, 1986) 

Nomes como Lina Bo Bardi, Hans Joachim Koellreutte, Yanka Rudzka, 

Ernest Widmer, Jean Tricard, Etienne Juillar, Karl Hansen, Horst Schwebel, 

Walter Smetak, Massini Kuni, Pierre Verger foram alguns dos convidados pelo 

Reitor Edgard Santos para integrar o seu corpo docente visitante e realizar 

projetos na área dita cultural. Ele “[...] traz e armazena estoques culturais de 

inúmeros países; organiza eventos internacionais, envia e recebe estudantes 

e, principalmente, de modo permanente ou temporário, professores e pesqui-

sadores de vários estados e países”. (RUBIM, 1999, p. 118)

Muitos ex-estudantes da Universidade iniciavam na década de 1950 

suas carreiras profissionais, mas buscavam manter-se ligados a grupos cultu-

rais “[...] na tentativa de dar continuidade à efervescência vivenciada durante 

a vida acadêmica. Havia o Clube de Cinema da Bahia criado por Walter da Sil-
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veira, a Escola de Teatro à qual Martins Gonçalves dava vida [...]”. (ODDONE, 

1994, p. 23)

Para Mattoso (1992, p. 23), Edgard Santos fez da UFBA um grande 

centro cultural que de certo modo “[...] contagiou e fez reviver algumas ‘velhas 

senhoras’, havia muito adormecidas e satisfeitas consigo mesmas, como a 

Academia Bahiana de Letras, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e o 

Instituto Genealógico da Bahia”. 

Risério (1995, p. 31) considera o Reitor Edgard Santos uma “espécie de  

humanista”, por ter enfatizado a “cultura” em detrimento da “finalidade eco-

nômica”, “[...] realçando com insistência o primado do espírito, para só nesses 

termos reconhecer uma possibilidade de plenitude do ser humano”. Esse foi 

sem dúvida um momento importante para a Bahia e para o Brasil. Risério 

(2004, p. 527) complementa:

[...] num país que velejava por mares democráticos, acelerando a sua 
marcha urbano-industrial, a Bahia se abriu a um considerável fluxo 
internacional de informações que iria desembocar, adiante, em movi-
mentos que, como o Cinema Novo e a Tropicália, alterariam definitiva-
mente o panorama cultural brasileiro. 

Em seu livro Avant-garde na Bahia – originado de sua dissertação para 

obtenção do grau de Mestre em Sociologia pela UFBA – Risério (1995) define o 

que seria “cultura” para o Reitor Edgard Santos, a partir das ações desenvol-

vidas nos 15 anos à frente da Universidade, 

[...] o que lhe possui a mente é o que ele julga ser o conjunto de pro-
duções mais requintadas do espírito, no terreno das humanidades e 
das artes. Mas em campo ocidental-europeu, bem entendido. Trata-se 
então de um conceito tradicional de cultura, francamente elitista e 
restritivo, no sentido de que, ao invés de abranger a imensa variedade 
das manifestações culturais da humanidade, refere-se exclusivamente 
ao espaço delimitado pelas formas canonizadas do modelo ocidental-
-europeu de ‘cultura superior’. [Edgard] quer levar essa cultura às 
massas, sem jamais desconfiar que as ‘massas’ também constroem e 
reconstroem as suas próprias ordens culturais – modelos, formas, hie-
rarquias da produção no reino dos signos. (RISÉRIO, 1995, p. 46/47)

Esse conceito de cultura está muito distante da mentalidade antropoló-

gica moderna. É uma visão um tanto quanto “iluminista”. A ideia era cultura-

lizar um povo que sairia do seu estado de ignorância “[...] por meio da difusão 

de cristalizações simbólicas geradas nos bosques da fina flor da espiritualida-
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de européia”. (RISÉRIO, 1995, p. 47) Para este autor, havia uma indiferença 

de Edgard ao mundo cultural das camadas populares da Bahia.

Para Porto (2007, p. 169), o acesso à cultura deve ser pensado, não ape-

nas como memória ou até mesmo como ato criativo espontâneo ou artístico, 

“ou a necessidade de apropriar-se continuamente de suas variáveis e dispo-

nibilizar esse acervo à comunidade, é um ato consciente que exige inserção 

coletiva [...] inserção cultural do indivíduo e grupos”. Esta reflexão de Porto 

aplica-se à ressalva feita por Risério, com relação às ações de Edgard Santos.

 Ao longo da trajetória histórica da UFBA, em termos de popularização 

da cultura e acesso para todos muito pouco foi feito. Com a saída de Edgard 

Santos assume a reitoria Albérico Fraga (1961-1964), gestão marcada por 

dificuldades financeiras e a crise política vivida pelo País com a ditadura mi-

litar. Destaca-se nessa gestão a ampliação de competência do Departamento 

Cultural da Instituição, criado por Edgard Santos, que perde seu caráter ape-

nas de assessoria e passa a função de um órgão, dirigido pelo antropólogo e 

professor Thales de Azevedo. A sua primeira tarefa foi supervisionar a Comis-

são de Planejamento Universitário, formada por dez professores e um estu-

dante, e responsável por estudar a reestruturação da Universidade da Bahia. 

(UFBA,1967)

Miguel Calmon (1964-1967) sucedeu Fraga, ainda num momento políti-

co nacional complexo e de limites da liberdade. Ex-Ministro da Fazenda e com 

vasta experiência econômico-administrativa, anunciou como suas principais 

tarefas restaurar financeiramente a Instituição e efetivar mudanças didáticas 

e administrativas. Destaca-se como ação importante em termos culturais a 

ativação de uma Comissão de Publicações para que, a partir de 1966, “[voltas-

se] a publicar livros originais ou traduzidos, vez que as edições da Universida-

de [haviam sido] interrompidas em 1962”. (UFBA,1967, p. 97)

Roberto Santos assumiu a reitoria da UFBA no período de 1967 a 1971, 

eleito após a morte de Miguel Calmon, que faleceu ainda no cargo. Santos co-

locou em prática a “primeira reforma universitária do Brasil, com caracterís-

ticas brasileiras, pensada por brasileiros, incluídos aí os docentes da UFBA”, 

projeto institucional que ocorreu antes mesmo da Lei n. 5540, aprovada em 

1968. (MARQUES, 2010, p. 255) 

Foi o período de expansão da UFBA em direção ao campus universitário 

em Ondina e o início da pós-graduação. O Departamento Cultural passou a 
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editar o Jornal Universitário (JU), que buscava “informar a Universidade so-

bre as mudanças reformistas e integrar unidades”. (MARQUES, 2010, p. 273) 

Este veículo ofereceu oportunidades de trabalho prático aos estudantes de 

jornalismo e, durante este período ,o JU teve papel importante na divulgação 

no âmbito da UFBA, sendo hoje uma fonte de informação histórica da Uni-

versidade. Destacam-se ainda ações na área editorial que serão apresentadas 

mais adiante.

Coube a Lafayete de Azevedo Ponde (1971-1975) suceder o reitor Ro-

berto Santos. Merece destaque na gestão de Ponde a aquisição do acervo da 

biblioteca de Frederico Edelweiss (1892-1976), composta por inúmeros livros 

raros, e a submissão ao Conselho Universitário de um projeto de resolução 

para instituir um Órgão Suplementar da Universidade, denominado Centro de 

Estudos Baianos (CEB), com o objetivo de estimular e coordenar as atividades 

de investigação da cultura baiana. O órgão, com características inter e mul-

tidisciplinares, já existia desde 1942, embora não fosse constituído com tal 

status administrativo. O acervo da biblioteca de Frederico Edelweiss faz parte 

do acervo do CEB.

Para o período de 1975 a 1979, assume Augusto Mascarenhas que, 

após cumprir seu mandato, foi sucedido por Luis Fernando Seixas de Mace-

do Costa (1979-1983) e este, por Germano Tabacoff (1984-1988), reitor que 

marcou sua gestão pelo diálogo aberto com os estudantes. Em 1989, após um 

processo polêmico, assume a reitoria da UFBA, Rogério Vargens, que exerceu 

seu mandato até 1991. Destaca-se como uma ação importante, e talvez única 

na área cultural desse reitorado, a retomada do projeto de realização dos VII 

Seminários Internacionais de Música, interrompidos desde a década de 1960. 

(MARQUES, 2010)

Em 1992, assume a Reitoria Eliane Elisa de Souza e Azevedo que, de-

vido a problemas de saúde, ficou apenas um ano no cargo, sendo substituída 

pelo vice-reitor Luiz Felippe Perret Serpa (1993-1994), que assumiu em segui-

da, como reitor eleito pela comunidade, para o período de 1994 a 1998. Da 

gestão de Felippe Serpa importa destacar, dentre outras ações consideradas 

humanistas, a proposta extensionista que articulava extensão universitária 

com ensino e pesquisa, através do programa UFBA em Campo, através do qual 

se integrava a academia e a comunidade, com a “Universidade integrada ao 

meio, ensinando e aprendendo com a convivência.” (MARQUES, 2010, p. 376) 
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Este programa bem-sucedido teve continuidade nos reitorados seguintes e 

perdura até esta data. 

Heonir Rocha foi o reitor que sucedeu Felippe Serpa, para o período de 

1998 a 2002, ainda sob a ação de mudanças requeridas para as IES e “as-

fixia financeira, que não mais permitia ações culturais, expansão ou criação 

de novos espaços formativos”. (MARQUES, 2010, p. 425) A UFBA não seguiu 

o modelo profissionalizante, nem mera formação para disponibilizar mão de 

obra para o mercado de trabalho, elegendo a indissociabilidade, e assim assu-

miu uma concepção de Universidade “pautada na produção do conhecimento, 

na realização de pesquisa e extensão, na reprodução crítica do conhecimento 

cultural e socialmente relevante”. (MARQUES, 2010, p. 426) 

A gestão do Reitor Naomar Monteiro de Almeida Filho – que iniciou seu 

reitorado em julho de 2002 e finalizou o seu segundo mandato em julho de 

2010 – buscou enfatizar a produção do conhecimento e uma inserção de aces-

so mais amplo da população em geral à Universidade. Foi no seu reitorado que 

ocorreu o Programa de Apoio a Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais Brasileiras (REUNI), do Governo Federal, com liberação de recursos 

para as instituições com o objetivo de ampliar espaço físico e vagas. A “aber-

tura” da UFBA para as camadas populares foi oportunizada, essencialmente, 

pelo Programa de Ações Afirmativas, com o regime de cotas para os alunos 

de escolas públicas e recorte étnico-racial, bem como pela reestruturação da 

arquitetura curricular, com a criação de novas graduações, com formação ge-

ral em artes, humanidades e ciências. Em sua autoanálise (ALMEIDA FILHO, 

2009, p. A4), observa:

[...] a renovação da universidade pode significar superação dessa me-
táfora militar e elitista, nos dois sentidos, tanto na noção leninista de 
vanguarda política de um proletariado mítico quanto de uma nostálgi-
ca avant garde sofisticada e erudita mas colonizada.

No livro Memorial da Universidade Nova: UFBA 2002-2010, organizado 

pela Universidade e apresentando um balanço da gestão de Almeida Filho, no 

Capítulo 4, sobre Ações Afirmativas na UFBA, é dito que: “A missão social da 

Universidade inclui sua própria mudança como instituição acadêmica para 

assim poder contribuir com o que tem de melhor, para a transformação da 

sociedade, na direção de um mundo mais justo e solidário”. (UFBA, 2010d, p. 

151) Confirmando a posição de Garreton (2003), quando faz referência à po-
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lítica cultural, pois é preciso pensar em valores universais e as conexões que 

devem ser feitas entre política cultural, educacional, científica e tecnológica, 

não são questões isoladas. No quadro 2, apresenta-se a relação de reitores da 

UFBA, desde a sua criação até o período da gestão atual.

3.3 DISSEMINAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA UFBA

A disseminação da produção científica da Universidade deve estar inse-

rida na política cultural de uma instituição e, na UFBA, esse vínculo foi criado, 

Quadro 2 - Relação dos reitores da UFBA e período de gestão.
Fonte: Setor de Informação  e Documentação - PROPLAD
(*) Faleceu em maio de 1967
(**) Vice-reitor (sucessor)
(***) Pró-tempore
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desde sua fundação, marcante, embora haja críticas quanto à forma “elitista” 

como foi conduzida. Havia sensibilidade para uma atividade editorial, mesmo 

que inicialmente tenha beneficiado mais a iniciativa privada que publicava o 

que era produzido com investimento público.

Entre as iniciativas culturais postas em prática por Edgard Santos na 

Universidade havia um programa editorial: Publicações da Universidade da 

Bahia, responsável pela “[...] difusão da cultura, […] edição de trabalhos ori-

ginais, científicos e literários, nacionais e estrangeiros e […] de autores baia-

nos”. (UFBA, 1967, p. 72)

As primeiras publicações nas quais constavam em suas capas o nome 

da Universidade Federal da Bahia foram aquelas resultantes de edições con-

juntas, entre a Universidade e a Livraria Progresso Editora, de Manoel Pinto 

de Aguiar. Em entrevista concedida à poeta Myriam Fraga, Pinto de Aguiar 

declara:

[...] em 1957, o reitor Edgard Santos, desejando ampliar o raio de 
atuação da Universidade, incubiu-me das publicações, firmamos um 
convênio pelo qual fazíamos edições conjuntas, ficando parte para a 
Universidade e parte para a livraria para distribuição comercial [...]. (A 
AVENTURA..., 1993, p. 108)

Somente em 1959 é que a Universidade Federal da Bahia inicia, de fato, 

suas atividades editoriais, após 13 anos de sua fundação. Foi criado informal-

mente o Departamento Cultural, ligado à Coordenação Central de Extensão. 

Este Departamento publicava o Jornal da Universidade e a revista Universitas, 

cujo subtítulo era revista de cultura da Universidade Federal da Bahia.  Publi-

cou ainda diversas coleções de cunho cultural. (ROSA, 1994)

A criação da Universitas como veículo de divulgação cultural, em 1968, 

durante o reitorado do Professor Roberto Santos, confirmou a noção de que “[...] 

a função da universidade não deve ser resumida às expectativas e exigências do 

mercado de trabalho ou ao cientismo. [...] A preparação nas universidades deve 

e tem de ser cultural e científica.” (PINHEIRO, 1992, p. 3) Segundo Fernando 

da Rocha Peres (informação verbal)17, ex-Diretor do Centro de Estudos Baianos 

da UFBA, e membro da Comissão Editorial da revista quando de sua criação, 

o objetivo era divulgar trabalhos de docentes em todas as áreas do 
conhecimento, mas especialmente nas áreas das Letras e Ciências 
Humanas. [...] A Universitas foi pensada como coroamento do longo 

17 Entrevista concedida a Flávia Goulart Mota Garcia Rosa. Salvador, março, 2005.
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reitorado de Edgard Santos, que imprimiu à nossa Universidade uma 
orientação para as artes, as letras e as humanidades.

Segundo Albernaz (1999, p. 121), a Universitas publicou “[...] artigos so-

bre História, Filosofia, Educação, Antropologia, Sociologia, Literatura, Música 

etc., de autoria de eminentes professores e também renomados intelectuais e 

pesquisadores [...]”, tanto brasileiros como pesquisadores e professores de ou-

tros países. Até o número 18, a revista manteve a mesma linha editorial. Pas-

sou por algumas interrupções e o número 40 foi o último publicado, referente 

a julho\dezembro de 1991, por ocasião dos 45 anos da UFBA. Em edição co-

memorativa dos 50 anos de fundação da Universidade, foi publicado o Índice 

da Universitas, obra de referência com 110 páginas, que recupera e dissemina 

informações dos 40 fascículos publicados, graças ao trabalho de pesquisa de 

Isnaia Veiga Santana e Marly Magalhães de Freitas, com a colaboração de Le-

onor Dantas Halla. (ALBERNAZ, 1999)

Com a reforma universitária em 1968, o Departamento Cultural foi ex-

tinto, surgindo em março de 1970, o Programa de Textos Didáticos – ide-

alizado pelo reitor Roberto Santos – responsável pela publicação de textos 

encaminhados pelos diversos departamentos, com a finalidade de auxiliar os 

estudantes nos cursos de graduação. Os textos didáticos já aprovados eram 

encaminhados para publicação pelos departamentos, e um núcleo do Pro-

grama fazia o trabalho editorial que, finalizado, era impresso numa pequena 

gráfica pertencente à Universidade. Foram vários os autores publicados nesta 

fase: Luis Henrique Dias Tavares, Maria de Azevedo Brandão, A. L. Machado 

Neto, Inaiá Carvalho, Romano Galeffi, Délio Pinheiro e o professor da USP Is-

tván Jancsó, dentre outros. Já se publicava nessa época uma média de dois 

títulos por mês.

Em 1971, foi formalmente criado o Centro Editorial e Didático (CED) da 

UFBA, para desenvolver as atividades do extinto Departamento Cultural, en-

globando o Programa de Texto Didático e o Núcleo de Recursos Audiovisuais, 

que passou a funcionar em 1972, com esta configuração, e organizando a ati-

vidade editorial da Universidade. Em 1974, o CED passa a ocupar o endereço 

onde hoje funciona a Editora da UFBA, no Campus da Federação\Ondina, 

reunindo a partir daí os núcleos de Publicações e o de Recursos Didáticos, 

além da pequena gráfica universitária.
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Inicialmente, não havia uma política editorial estabelecida, elaborada 

somente em 1977, na gestão do professor Ailton Sampaio. Nesse período, o ór-

gão desempenhava de fato o papel de publicar e disseminar a produção cientí-

fica e cultural da Universidade. A filosofia destas publicações era definida por 

um Conselho Editorial, criado durante o reitorado do professor Luiz Fernando 

Seixas de Macedo Costa (1979 - 1983).

Sampaio foi o responsável pela criação de um setor de promoção e ven-

das e pela implantação de dois pontos de vendas da produção do CED: um no 

Campus universitário do Canela e outro no Campus da Federação\Ondina. É 

possível ainda destacar as seguintes ações durante a gestão de Sampaio:

• aproveitamento de alunos da UFBA dos cursos de Comunicação e 

Artes Plásticas como estagiários através de um programa da Su-

perintendência Estudantil, denominado Bolsa de Trabalho;

• alteração na programação visual das publicações, que passam a 

ter capas coloridas, e a preocupação em baratear o custo gráfi-

co das publicações didáticas, adotando composição datilográfica 

através de maquinas elétricas;

• realização de importante evento nacional, o II Seminário Nacional 

de Editoras Universitárias, que contribuiu para reunir editores 

universitários de todo o País;

• coordenação nacional do Programa Interuniversitário para Distri-

buição do Livro (PIDL), que implantou um sistema de distribuição 

entre as editoras universitárias. (ROSA, 1994)

Com a saída de Ailton Sampaio (1988), a autora desta pesquisa passa 

a responder interinamente pelo órgão, sendo efetivada no cargo no ano se-

guinte, onde permaneceu até agosto de 1992. Como havia ocupado durante 

a gestão de Sampaio a chefia do Núcleo de Recursos Didáticos e do Núcleo de 

Publicações, quando uma série de ações consequentes havia sido implantada, 

assume a Direção, procurando dar continuidade à política editorial, em vigor, 

e buscando fortalecer a atuação da EDUFBA no PIDL. Algumas alterações fo-

ram implementadas:

• realização de um estudo dos custos dos serviços gráficos executa-

dos no parque gráfico do órgão, graças a uma comissão instituída 

através de portaria do reitor professor Rogério da Costa Vargas  
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(1988 – 1992), já que esses cálculos eram efetuados da mesma 

forma desde a criação do CED e muitos insumos não eram com-

putados no preço final;

• execução, juntamente com o Grupo Técnico da Assessoria de Pla-

nejamento (hoje Pró-Reitoria de Planejamento e Administração), 

da padronização dos impressos utilizados no âmbito da UFBA, 

tendo como objetivo a racionalização dos serviços, o barateamen-

to dos custos de reprodução gráfica e a criação de uma identidade 

visual;

• ampliação, na área editorial, da visibilidade das obras publica-

das, através da assinatura de uma contrato de distribuição com a 

Nobel S. A., distribuidora e editora de São Paulo; 

• modernização do design gráfico das publicações e aquisição de 

novos equipamentos para modernizar o parque gráfico. (ROSA, 

1994)

Finalmente, em março de 1992, o Conselho Universitário aprovou a pro-

posta de transformação do CED em Editora Universitária, convertendo-o em 

órgão suplementar, ligado diretamente ao Gabinete do Reitor. Somente em 26 

de abril de 1993, o Conselho Federal de Educação (CFE) aprovou de fato essa 

transformação, já que previa a criação de novos cargos.

Em setembro de 1992, na gestão da reitora professora Eliane Azevedo 

(1992 - outubro de 1993), assume a Direção o professor Gustavo Falcón, que 

em 1994 foi reconduzido pelo reitor professor Felippe Serpa (1994 – 1998). A 

gestão de Falcón adotou como política a continuação de um trabalho de pro-

fissionalização do setor de editoração; definição junto ao Conselho Editorial, 

por ele próprio indicado, da política para as publicações da Universidade, 

ampliando e consolidando a atuação da Editora Universitária no âmbito da 

UFBA, e junto à comunidade em geral; melhoria gráfica e editorial das publi-

cações, graças à contratação de profissionais da área, através de prestação de 

serviços e do início da informatização do Setor. Para Falcón, o papel da Edito-

ra Universitária poderia ser definido como “[...] vitrine da instituição, no que 

se refere ao trabalho de extensão universitária, colocando a pesquisa como 

produto mais nobre, e de difusora da cultura” (informação verbal).18

18 Entrevista concedida a Flávia Goulart Mota Garcia Rosa. Salvador, em 14 de setembro de 1994.
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Figura 7 – Linha do tempo das principais ações de disseminação da produção cien-
tífica da UFBA.
Fonte: Pesquisa da autora.

Foi no reitorado do professor Felippe Serpa – no período em que assu-

miu pro-tempore, em função do afastamento da Professora Eliane Azevedo – 

que foi redigido o documento Subsídios para uma política de comunicação da 

UFBA, produzido por um grupo de trabalho, composto por Antonio Albino Ca-

nelas Rubim (diretor da Faculdade de Comunicação), Antonio Brito (presidente 

da Câmara de Extensão), Antonio Dias Nascimento (assessor de impressa da 

UFBA e presidente da comissão), Armindo Jorge Bião (pró-reitor de Extensão), 

Gustavo Fálcon (diretor da Editora da UFBA), José Benjamim Picado (Chefe 

de Departamento de Comunicação) e Vera Martins (chefe de Departamento de 

Jornalismo). Esse foi um primeiro documento produzido no âmbito da Institui-

ção, do qual consta uma política para a comunicação e se trata de questões es-

pecíficas da Editora, importante canal de disseminação da produção científica 

da Universidade. Destacam-se do documento, os seguintes itens:

[...] reivindicação de apoio da instituição universitária, com linhas de 
financiamento para as revistas de Departamentos, Programas de Pós-
-Graduação, Órgãos Suplementares etc. e a manutenção de coleções 
de livros torna-se não só justa, mas um componente inerente de uma 
universidade de qualidade;
Separar funcionalmente as atividades da editora e da gráfica, buscan-
do a melhoria da qualidade, a divisão dos trabalhos e das responsa-
bilidades;
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Fazer valer, já no exercício de 94, o regimento aprovado pelo Conselho 
Universitário e pelo CFE para proporcionar o aparato administrativo 
indispensável ao funcionamento profissionalizado da editora e da grá-
fica;
Modernizar e reaparelhar as livrarias da Editora, adequando-as às 
necessidades de marketing atual e criar emergencialmente um posto 
de vendas no Pelourinho, destinado a comercialização de ensaios e 
outras séries universitárias não necessariamente acadêmicas;
Montar esquema de vendas em todos os campi, com a colaboração 
dos livreiros independentes que atuam em quase todas as unidades 
da UFBA;
Criação de um Programa universitário de apoio às revistas acadêmi-
cas. 

Em 18 de agosto de 1994, foi dado parecer favorável a esse projeto, 

recomendando-se que a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, jun-

tamente com a Procuradoria Jurídica (atualmente Procuradoria Federal junto 

à UFBA), fizesse a análise, e preparasse uma proposta de recursos e pro-

cedimentos necessários à institucionalização e funcionamento da Política de 

Comunicação da UFBA. (NASCIMENTO et al., 1993)  O documento final foi 

aprovado em seção do Conselho Universitário de 17 de novembro de 1994, por 

maioria, com algumas alterações propostas em plenário. No que se referia à 

Editora, algumas ações foram concretizadas, tais como a separação da Edito-

ra e da Gráfica, a abertura de ponto de vendas no Pelourinho e a manutenção 

de um programa editorial, inclusive em coedições com outras editoras. No 

mais, o documento nunca foi colocado em prática.

Ao menos, sistematicamente, cinco outros órgãos da UFBA possuem ou 

possuíam uma linha editorial. São antigos órgãos suplementares que no final 

de 2008 passaram a ter outra designação, no momento em que já se discutia o 

novo Regimento da UFBA (UFBA, 2009a), aprovado em 2010. O Centro de Re-

cursos Humanos (CRH) e o Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor 

Público (ISP) passaram a órgãos complementares da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas (FFCH). O Centro de Estudos Baianos faz parte do Sistema 

Universitário de Bibliotecas, o Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) e o 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (Neim) pleiteiam passar à 

categoria de institutos; o processo tramita no Conselho Universitário  (Consu-

ni). Eram edições independentes que utilizavam apenas os serviços gráficos-

-editoriais do antigo Centro Editorial e Didático e mais tarde da Editora da 

UFBA (EDUFBA), mas, atualmente, alguns títulos são publicados em coedição 
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com a EDUFBA, no caso do CEAO. O Neim iniciará uma parceria, aprovada 

pelo Conselho Editorial, para coedição da Coleção Bahianas.

Órgão Linha 
editorial

Autores 
locais

Outros  
autores

Média de 
tiragem

Pública em 
sistema de 
coedição

Pagamento 
de direito 
autoral

Centro de Es-
tudos Afro- 
Orientais 
(CEAO)

Periódico 
Científico e 

outras  
publicações 
na área de 

Antropologia 
e Ciências 

Sociais

SIM

SIM,  
inclusive de 

outros  
países

500

Sim,  
parceria com  

editoras  
dividindo as  
publicações

Em  
exemplares

Centro de Es-
tudos Baianos

(CEB)

Coleção com 
a temática 
da Cultura 

Baiana

De  
preferência

- 500 - -

Centro de 
Recursos  Hu-

manos
(CRH)

Periódico 
Científico e 

outras  
publicações, 
sobretudo 
coletâneas

SIM SIM, de  
outros  

Estados

Periódico 
Científico 

500
Livros; varia

- -

Centro de  
Estudos  

Interdiscipli-
nares para o  

Setor  
Público

(ISP)

Relatórios de  
pesquisas, 

teorização de 
experiências 

do órgão,  
resultado de  
consultorias e
coletâneas

SIM - 500

SIM, com 
outros  
órgãos

Em  
exemplares

Núcleo de  
Estudos  

Interdiscipli-
nares sobre a  
mulher (Neim)

Coleção 
Bahianas, 
coletâneas

SIM SIM 500 SIM Em  
exemplares

Quadro 3 – Produção editorial de outros órgãos da UFBA.
Fonte: Adaptada e atualizada de Rosa e Zobiak (1992).

Em setembro de 1998, no reitorado do professor Heonir Rocha (1998 – 

2002), retorna a autora desta pesquisa de tese à direção da Editora da UFBA, 

que se encontrava em uma fase bastante difícil, com problemas financeiros, 

inadequação de espaço físico, carência de pessoal qualificado, equipamen-

tos inadequados, sem ter acompanhado os avanços tecnológicos, sobretudo a 

adoção de tecnologias específicas para a área editorial. Foram necessários seis 

meses para a retomada dos lançamentos da Editora. O número de títulos pu-

blicados vem crescendo a cada ano, bem como a qualidade das publicações, 
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adotando design contemporâneo e uso dos recursos gráficos disponíveis, bem 

como criterioso sistema de avaliação pelo Conselho Editorial.

Destaque-se nesse reitorado a criação da Portaria No. 332/2002, de 8 

de julho de 2002 (UFBA, 2002), que tinha como objetivo preservar a memória 

da Instituição e assegurar a disseminação da sua produção acadêmica. Esta-

beleceu a Biblioteca Central Reitor Macedo Costa/Seção Memória da UFBA, 

como depósito obrigatório de toda produção científica da Universidade, assim 

como das obras significativas das atividades: acadêmica, cultural e técnica da 

Instituição, editadas e coeditadas pela a Editora da UFBA e pelas Unidades de 

Ensino, órgãos e serviços. (VIEIRA, 2006)

Na condição de diretora, a autora desta pesquisa de tese permaneceu 

no cargo durante as duas gestões do professor Naomar Monteiro de Almeida 

Filho. No início do seu primeiro mandato, foi constituído um grupo de trabalho 

para definir uma política para o sistema de comunicação da UFBA. O grupo, 

designado pelo reitor, foi composto por: Antonio Albino Canelas Rubim (dire-

tor da Faculdade de Comunicação - FACOM e coordenador do grupo), Cláudio 

Cardoso (chefe da Assessoria de Comunicação), Flávia Garcia Rosa (diretora da 

EDUFBA) e dos seguintes professores da FACOM: Fernando Conceição, Lindi-

nalva Rubim, Paulo Leandro, Simone Bortoliero e Washington de Souza Filho.

As propostas desse grupo de trabalho para a EDUFBA foram consisten-

tes e levadas para discussão no Conselho Deliberativo da Editora; essa política 

foi norteadora das ações desenvolvidas pela Editora. O documento tratava em 

cinco itens de: metas estratégicas, modo de organização, propostas de ativida-

des, propostas de coleções – foram criadas quatro coleções: Manuais, Bahia de 

Todos, Sala de Aula e Pré-universitária – e propostas para divulgação. Destas 

quatro coleções, apenas a Pré-universitária não foi bem-sucedida, por falta de 

uma maior articulação com a própria indicação de livros e filmes para o vesti-

bular e mesmo organizadores interessados em articular novos títulos.

A gestão do reitor Almeida Filho encerra-se com estatísticas surpre-

endentes de crescimento do número de títulos publicados (Gráfico 1) e uma 

maior inserção da EDUFBA no mercado editorial brasileiro. Algumas ações 

importantes foram concretizadas, tais como a contratação de uma empresa 

distribuidora de São Paulo, especializada em livros universitários, atingindo-

-se, desse modo, a circulação em cadeias de livrarias privadas, como a Saraiva 

e a Livraria Cultura, já que, para as livrarias das universidades, há um in-
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tercâmbio entre as editoras universitárias, possibilitado pela integração atra-

vés da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), com o PIDL. 

Vale destacar, ainda, o edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

da Bahia (FAPESB), de Apoio à Publicação Científica e Tecnológica, que, nos 

últimos três anos, tem contemplado os autores que receberam parecer fa-

vorável de Conselhos Editoriais de editoras universitárias filiadas à ABEU, 

contribuindo para ampliar a visibilidade da produção científica do Estado da 

Bahia, bem como trazido, para as editoras, através dos autores\pesquisado-

res, recursos financeiros para uma produção editorial mais profissional e de 

qualidade, concorrendo para ampliar o número de títulos publicados\ano.

Gráfico 1 – Produção da Edufba no período de 2006 a 2010.

3.3.1 Periódicos científicos 

Um importante veículo de disseminação da produção científica da Uni-

versidade é o periódico científico. No capítulo 2, tratou-se historicamente da 

questão, inclusive destacando o papel que desempenha na rede de associa-

ções, em função do poder, diretamente relacionado ao prestígio que pode ser 

traduzido em visibilidade. Visibilidade, na definição de Packer e Meheghini 

(2006), é a capacidade que tem o periódico de atender, através dos seus arti-

gos, às pesquisas bibliográficas, quer seja nos índices bibliográficos tradicio-
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nais – com cobertura nacional ou internacional – quer seja nos buscadores 

acessados através da internet. 

Para Prat (1998, p. 206), “Nas ciências, supõe-se que todo o pesquisador 

deva terminar seu projeto de investigação publicando um artigo em uma revista 

de circulação internacional. [...]” – ao menos em uma nacional – desse modo a 

sua pesquisa terá uma amplitude graças à difusão das suas ideias, assegurando 

inclusive a propriedade científica dos seus achados.

A grande maioria dos periódicos está vinculada a um programa de pós-

-graduação stricto sensu e recebe uma classificação denominada Qualis, ins-

tituída em 1998, e “[...] utilizada pela Capes para fundamentação do processo 

de avaliação da pós-graduação nacional por ela promovido”. (CAPES, 2006) A 

classificação é quanto ao âmbito de circulação (local, nacional e internacional) e 

à qualidade (A, B, C). Em 16 e 17 de abril de 2008, o Comitê Técnico Científico 

(CTC) da Capes deliberou a classificação dos periódicos que passou a ser com-

posta de oito estratos (CAPES, 2008):

• A1, o mais elevado.

• A2

• B1

• B2

• B3

• B4

• B5

• C, com peso zero.
       

Dentre os periódicos vinculados à UFBA, o que tem melhor classificação 

são os Cadernos do CRH, A2 na área de Sociologia. Este periódico foi criado 

em 1987 e tem como foco principal “[...] a colaboração livre de textos inéditos, 

de reconhecido interesse acadêmico e atualidade das ciências sociais, na for-

ma de artigos, ensaios bibliográficos e resenhas.”19 Em seguida, destaca-se a 

Revista Afro-Ásia, classificada como B1 na área de Antropologia. Editada pelo 

CEAO, “[...] dedica-se à divulgação de estudos relativos às populações africa-

nas, asiáticas e seus descendentes no Brasil e alhures.”20 É publicada desde 

1965, ou seja, seis anos após a fundação do Centro. 

19 Disponível em: <http://www.cadernocrh.ufba.br/policies.php#focus>. Acesso em: 22 jan. 2011

20 Disponível em: <http://www.afroasia.ufba.br/conteudo.php?con=3>. Acesso em: 22 jan. 2011
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A classificação dos demais periódicos da UFBA varia entre B2 e B5, sen-

do a maioria B3. Muito distante do almejado. O levantamento da situação dos 

periódicos é apresentado no Quadro 4.

Criada em 1866, a Gazeta Médica da Bahia é um dos periódicos mais 

antigos do Brasil e está vinculado à Faculdade de Medicina da Bahia. Embora 

tenha sofrido interrupções em sua periodicidade, tem importância histórica 

não só para a UFBA, mas para a história dos periódicos brasileiros. Passou 

por interrupções em sua periodicidade e ao retornar em 2004 optou-se por 

“[...] principiar pela compilação dos trabalhos que fundamentaram o ensino 

médico no Brasil, com conteúdos de maior cientificidade, as TESES DOUTO-

RAIS DE TITULADOS PELA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA, DE 1840 

a 1928”.21

Na sua totalidade, a UFBA possui 37 periódicos (Quadro 4), sendo que 

12 deles estão disponíveis eletronicamente e utilizam o Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas (SEER). Seis deles não estão no Portal de Periódicos da 

UFBA. São os seguintes: Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal (www.

rbspa.ufba.br), ICTUS (www.ictus.ufba.br), Caderno Gestão Social (www.perio-

dicos.adm.ufba.br/index.php/cgs), Cadernos do CRH (www.cadernocrh.ufba.

br), Cadernos de Pesquisa NPGA (www.cadernosnpga.ufba.br) e da Organização 

& Sociedade (www.revistaoes.ufba.br).

O SEER é customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ci-

ência e Tecnologia (IBICT), “[...] baseado no software desenvolvido pelo Public 

Knowledge Project (Open Journal Systems) da Universidade British Columbia 

(http://pkp.sfu.ca/ojs/)” (IBICT, 2003), e recomendado pela Capes para utili-

zação pelos periódicos eletrônicos vinculados aos Programas de Pós-Gradua-

ção. Temos, na UFBA, periódicos que foram criados apenas na versão eletrôni-

ca, é o caso do PontodeAcesso (www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici) 

e da Revista de Contabilidade da UFBA (www.portalseer.ufba.br/index.php/

rcontabilidade). Vale ressaltar que na Região do Nordeste brasileiro, a UFBA 

foi a Instituição pioneira na utilização do Sistema Eletrônico de Editoração 

de Revistas (SEER), para a edição da Revista Brasileira de Saúde e Produção 

Animal (RBSPA), em 2005, seguida da Revista da Faculdade de Educação 

(RFACED) e, em 2006, foi a vez dos Cadernos do CRH. (MEIRELLES, 2009)

21 Disponível em: <http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/index>. Acesso em: 22 jan. 2011
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Como já foi destacado, um dos graves problemas enfrentados pelos pe-

riódicos diz respeito à visibilidade. Questão decorrente de vários fatores, den-

tre eles a própria condição de trabalho dos editores, geralmente, professor e 

pesquisador da Instituição, com inúmeras atribuições e, muitas vezes, sem 

nenhuma formação mínima ou capacitação para desempenhar a função. Não 

dispõe de suporte técnico e editorial da Instituição e desconhece, por exemplo, 

os critérios para a submissão do periódico a uma base de dados.  

Embora muito da produção da Instituição esteja indexada em impor-

tantes bases de dados, graças ao fato de que os pesquisadores da UFBA publi-

cam em outros veículos, o mesmo não acontece com a produção disseminada 

através dos periódicos da Instituição.

Já em 2006, Sonia Chagas Vieira, nas considerações finais de sua disser-

tação – Revistas científicas: estudo da visibilidade das revistas publicadas pela 

Universidade Federal da Bahia – chamava a atenção para algumas questões:

• necessidade de se estabelecer uma política que possa vir a aprimorar a 

produção científica na Universidade;

• planejamento do próprio papel das revistas, ou seja, servir de registro 

público do conhecimento científico e da manutenção do padrão de qua-

lidade dos trabalhos através do corpo de avaliadores, buscando uma 

integração dos centros de produção de conhecimento, a exemplo dos 

programas de pós-graduação, articulados com a EDUFBA e com o Sis-

tema de Bibliotecas da UFBA, e associados à regularidade de recursos 

contemplados no orçamento da Instituição, possibilitando o estabeleci-

mento de uma política, a fim de que essas publicações alcancem uma 

melhor qualidade editorial e, consequentemente, maior visibilidade, já 

que não atingem na sua totalidade os padrões de qualidade editorial, 

nacional e internacional, para serem indexadas em bases de dados;

• necessidade de fortalecer a produção científica da UFBA, a partir  de 

uma articulação de setores da Universidade e de recursos que apoiem 

regularmente as revistas científicas, fontes apropriadas para a dissemi-

nação de informação voltadas para a relação visibilidade-qualidade que 

fazem parte de um mesmo processo dentro da avaliação da produção 

científica e do seu impacto no contexto nacional e internacional. (VIEI-

RA, 2006)
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Entrevistas realizadas com membros da Câmara de Ensino de Pós-Gra-

duação22, da antiga PRPPG e do Conselho Editorial da EDUFBA (BARROS, 

2010) corroboram com as questões apontadas por Vieira (2006). Alguns pon-

tos citados:

• há iniciativa própria por parte de alguns grupos de pesquisadores, mas 

não de forma coordenada, voltada para publicar em bons periódicos, 

nacionais ou estrangeiros, já que o inglês é a língua da comunicação 

científica (membro da Câmara de Pós-Graduação);

• há uma desiguldade na distribuição do trabalho de pesquisa, com gru-

pos que têm uma quantidade significativa de pesquisas e outros não, 

demonstrando a falta de uma política que privilegie e premie a atividade 

de pesquisa da Instituição (membro do Conselho Editorial da UFBA);

• não há uma conexão entre as políticas da PRPPG  e o que é adotado 

como prática no Conselho Editorial (membro da Câmara de Pós-Gradu-

ação);

• existe uma lacuna entre os programas de pós-graduação e a EDUFBA, 

no sentido de adotar políticas que pudessem promover esta articulação 

e viabilizar a publicação dos periódicos (membro do Conselho Editorial 

da UFBA).

Verifica-se que, de 2006 para cá, o panorama editorial dos periódicos 

pouco se alterou, salvo quanto ao aparecimento de novas revistas nesse mes-

mo cenário.  As possibilidades de alteração decorrem de políticas da PRPG e 

da PROPCI. Planeja-se a criação de um Escritório Virtual de Apoio à Publica-

ção, com o objetivo de facilitar a publicação em revistas estrangeiras, auxi-

liando, desse modo, os pesquisadores no desenvolvimento de habilidade na 

língua inglesa, e revisão de textos em inglês, como um meio de incentivá-los a 

publicar em língua inglesa, sobretudo em periódicos estrangeiros, pois, para 

muitos, a ampliação do alcance da pesquisa é limitada no idioma português – 

fato que não pode ser generalizado em função das peculiaridades de cada área 

do conhecimento. (BARROS, 2010)

 Uma segunda ação está em discussão e configuração: a criação de um 

Núcleo de Periódicos, com a participação da EDUFBA, com o objetivo de orien-

22 No novo Regimento (UFBA, 2010a), passou a Conselho de Ensino e, um outro, denominado, Conselho 
de Pesquisa e Extensão.
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tar e executar as etapas do processo editorial, bem como capacitar os editores 

e demais envolvidos no processo editorial, para que os periódicos da UFBA 

sejam inseridos em importantes bases de dados, nacionais e internacionais, 

ampliando a tão almejada visibilidade, além da acessibilidade de uso e do im-

pacto das fontes de informação científicas.

3.3.2 Documentos legais 

A análise dos documentos legais da UFBA teve como objetivo localizar 

aqueles que tratavam da disseminação da produção científica, atividade liga-

da à pesquisa desenvolvida na Instituição. Adota-se como produção científica 

o conceito de Lourenço (1997, p. 25): “Toda produção documental, indepen-

dente do suporte desta – papel ou meio magnético – sobre um determinado 

assunto de interesse de uma comunidade científica específica”, e que, “contri-

bua para o desenvolvimento da ciência e para a abertura de novos horizontes”. 

Complementa-se com a definição de Menezes (1993, p. 40), que caracteriza 

como produção científica:

O conjunto de estudos realizados por pesquisadores de diversas áreas, 
gerando conhecimento, sendo este aceito pela comunidade científica, 
e os resultados dos estudos, divulgados em veículos de comunicação 
formal, informal e não-convencional.

A Constituição Brasileira em vigor, promulgada em 1988, em seu Ca-

pítulo III, que trata da Educação, Cultura e Desporto, no Art. 207 diz que “As 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de ges-

tão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão”. (BRASIL, 2005, grifos nossos) Desse modo, 

graças à sua autonomia e aos princípios estabelecidos pelo tripé ensino, pes-

quisa e extensão, cabe às IES, dentre inúmeras ações, estabelecer políticas 

para a disseminação da pesquisa.

As universidades possuem como documento legal norteador o Estatuto, 

que é um conjunto de regras que dispõe sobre organização e o funcionamento 

de uma instituição, seja ela pública ou privada, e o Regimento, que estabelece 

a forma de reger e dirigir a instituição. Em maio de 2000, foi aprovado, pela 

Portaria do MEC n. 597, o Estatuto da UFBA, em substituição ao anterior, 

que datava de 1968. Em maio de 2009, iniciou-se uma série de debates e dis-
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cussões para alterações no Estatuto, que foram aprovadas e publicadas em 

novembro desse mesmo ano. (UFBA, 2009a) Não há capítulos ou artigos es-

pecíficos que tratem da disseminação da produção científica da Universidade.

O Regimento Geral da UFBA está vinculado ao Estatuto, aprovado em 

1968, e foi aprovado pelo Parecer n. 2.948/76 do Conselho Federal de Educa-

ção (CFE). Recebeu, desde sua aprovação, inúmeras alterações. (UFBA, 1997a) 

Um novo regimento foi aprovado, em março de 2010, no Consuni, (UFBA, 

2010a), com base no Estatuto aprovado em 2009. Destacam-se duas altera-

ções: uma relativa à Editora da UFBA, que passa a ser órgão sistêmico, com 

a denominação de Sistema Universitário Editorial, e o capítulo III, que trata 

da pesquisa, da criação e da inovação. O Art. 84 decide a respeito do estímulo 

para a pesquisa, criação e inovação, ressaltando a divulgação de resultados de 

projetos finalizados, a promoção de eventos e a participação em iniciativas de 

mesmo caráter, em outras instituições. A responsabilidade para desenvolver 

essas ações é da Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação, de acordo com 

o Capítulo 86 do mesmo documento, que responderá,

[...] pela coordenação, com garantia de divulgação, de programas ins-
titucionais de fomento e intercâmbio científico, artístico e tecnológico, 
assim como pela manutenção de sistemas de informação que possibi-
litem acompanhamento, avaliação e divulgação dos programas, linha 
e projetos desenvolvidos pela universidade no âmbito da pesquisa, 
criação e inovação. (BARROS, 2010, p. 88)

 Esta alteração no Regimento demonstra uma preocupação, de fato, 

com a pesquisa e a disseminação dos resultados. 

 Nos documentos coletados para análise, e agrupados por temática, con-

forme descrito no item 1.3.2 Procedimentos de tratamento e análise de da-
dos, verifica-se que a ênfase é na carreira docente. Definem-se as atividades, as 

classes da carreira do magistério superior, orientações para ingresso na carrei-

ra docente, regime de trabalho e progressão funcional, em particular o disposto 

no Decreto n. 94.664, de 23 de julho de 1987. (BRASIL, 1987) No seu Art. 3º, o 

inciso I destaca as atividades do pessoal docente, quais sejam “[...] as pertinen-

tes à pesquisa, ensino e extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à 

produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura 

[...]”. (BRASIL, 1987, p. 1)

Dentre as resoluções analisadas, ordenadas cronologicamente, selecio-
naram-se as seguintes: 
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• Resolução n. 1/89 (UFBA, 1989a) – dispõe normas para a reali-
zação de concursos para professores auxiliares – destaca-se nes-
ta resolução a definição dos títulos classificados em acadêmicos; 
científicos, artísticos e literários; didáticos e profissionais e de que 
modo serão contabilizados para o candidato;

• Resolução n. 4/89 (UFBA, 1989b) – estabelece como critérios para 
a progressão do docente a titulação e o desempenho e regulamenta 
o Decreto Nº 94.664. Para critério de desempenho são observados 
16 itens, dentre eles cinco relacionados à produtividade e à comu-
nicação da produção científica;23

• Resolução n. 7/89 (UFBA, 1989c) – sobre a indicação de professo-
res visitantes, define dentre outro itens o que deve ser considerado 
em termos de produção intelectual; 

• Resolução n. 2/90 (UFBA, 1990a) – cria a licença sabática, afas-
tamento do docente para estudo ou aperfeiçoamento técnico-pro-
fissional, por seis meses, com direito a remuneração para todas 
as classes docentes do magistério superior e magistério de 1º e 2º 
graus das classes D e E. A condição para tal licença é a compro-
vação da necessidade de aperfeiçoamento profissional e plano de 
trabalho, projeto de pesquisa e de produção, seja filosófica, cien-
tífica, artística ou literária; 

• Resolução n. 4/90 (UFBA, 1990b) – trata sobre o afastamento de 
docentes, com garantia de direitos e vantagens para, dentre ou-
tras questões, a participação em eventos científicos ou reuniões 
que sejam relacionadas às funções acadêmicas por eles desempe-
nhadas;

23 “[...] m – bolsas de estudo e de pesquisa conferidas por instituições de formação de recursos huma-
nos e de fomento à pesquisa, bem como de intercâmbio cultural de alto nível;
n – produção científica, literária ou artística, consistindo em publicações em livros ou periódicos es-
pecializados ou outros meios, assim como teses, monografias e trabalhos escritos apresentados em 
reuniões científicas e realização de obras de arte de reconhecido valor e originalidade;
o – autoria de textos didáticos e de divulgação científica;
p – participação em eventos científicos, técnicos ou artísticos, relacionados com a área específica 
do docente, em que houver participação oficial em mesas redondas, debates ou apresentação de 
trabalho;
q – prêmios científicos, literários ou artísticos conferidos por instituições de reconhecido valor.”  
(UFBA, 1989b, p. 2-3).
Na análise de Barros (2010, p. 97-98) “Seu artigo 9º, no entanto, somente foi regulamentado sete 
anos após ter sido aprovada a resolução. Na época de sua aprovação há uma indicação de que os 
critérios de avaliação, bem como as escalas para contagem de pontos seriam propostos pela CPPD 
com base em sugestões por ela solicitadas aos departamentos, mas dependente de aprovação somen-
te pelo Conselho de Coordenação, o que ocorreu com a determinação da Resolução n. 2/96”. (UFBA, 
1996).
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• Resolução n. 2/91 (UFBA, 1991), – institui a Política de Pessoal 
Docente, com o objetivo de capacitar, aperfeiçoar e valorizar de 
forma constante seus docentes.

• Resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Con-
sepe) – n. 1/95 (UFBA, 1995a) que reformulou as de n. 1/93 e 
1/94. A de n. 5/95 (UFBA, 1995b) que alterou a n. 1/95, além da 
n. 5/05 (UFBA, 2005b) que revogou a n. 1/95, n. 5/95 e n. 2/97.  
Destaca-se nestas resoluções o estabelecido na de n. 1/95 (UFBA, 

1995a), em seu Art.2º, a terminologia e conceituação atribuídas 
à produção científica e sua comprovação (BARROS, 2010), quais 
sejam: produção acadêmica – “[...] toda produção científica publi-
cada ou passível de comprovação” (UFBA, 1995a, p. 4); produção 
artística – “[...] idealização e execução de projeto artístico apre-
sentado publicamente, passível de comprovação” (UFBA, 1995a, 
p. 4); “[...] relação entre a produção acadêmica e/ou artística do 
departamento e o número de docentes efetivamente envolvidos na 
atividade de pesquisa” (UFBA, 1995a, p. 6);

• Resolução n. 3/95 – trata do financiamento e indenizações com 
viagens, considerando o interesse da Instituição para a divulga-
ção “[...] dos produtos resultados das atividades acadêmicas dos 
seus docentes” (UFBA, 1995d, p. 1), detalhando, “[...] participar 
em congresso ou evento similar para apresentação de trabalho de 
caráter técnico, cultural, científico ou artístico, desde que formal-
mente comprovada a participação.” (UFBA, 1995d, p. 1) A forma 
de comprovação estava regulamentada pelo artigo 5º da mesma 
Resolução nº 3/95 – dentre outros, apresentação de relatório. 
Esta Resolução encontra-se suspensa;

• Resolução n. 6/95 do Consepe (UFBA, 1995c) – disciplina o Regime 
de Trabalho dos docentes da UFBA, através de quatro capítulos, 
objetivando a distribuição de carga horária semanal dos docentes e 
acompanhamento das atividades realizadas. São definidas as ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão, ficando explícita a comuni-
cação de resultados de pesquisa como uma das atividades desem-
penhadas pelos docentes, seja na elaboração de livros didáticos, 
artísticos ou científicos, como expressa o inciso XVII do Art. 2º, seja 
participando de eventos, conforme o inciso XVIII do mesmo artigo 
(BARROS, 2010);
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• Resolução n. 3/97 (UFBA, 1997b) – trata da criação de uma Co-
missão Acadêmica de Pesquisa para avaliar as atividades de pes-
quisa e a produção acadêmica dos docentes. Segundo Barros 
(2010, p. 90), “indica preocupação com a questão da produtivida-
de, já que os pareceres dessa Comissão serviriam de subsídio à 
avaliação de desempenho do docente, pelos departamentos, para 
pareceres da CPPD e deliberações da PRPPG sobre apoio à ativi-
dade de pesquisa”; 

• Resolução n. 4/99 – institui política de apoio, orientação e as-
sistência estudantil, sendo que no art. 7º assinala que faz parte 
do acompanhamento acadêmico “[...] incentivar a participação do 
estudante em cursos, seminários e congressos de caráter técnico-
-científico e profissionalizantes” (UFBA,1999a, p. 1);

• Resolução do Consepe n. 1/06 (UFBA, 2006a) – proposta de mi-
nuta de nova resolução para regulamentar o regime de trabalho e 
planejamento de atividade dos docentes, no entanto, nada acres-
centa no que se refere à comunicação da produção científica; 

• Resoluções n. 3/06 (UFBA, 2006b) e n. 1/07 (UFBA, 2007) – trata 
da progressão funcional da classe de Professor Adjunto para Asso-
ciado e estabelece as atividades do docente a serem consideradas, 
dentre elas, atividades de pesquisa e produção acadêmica.

A análise das Resoluções indica a existência de variados estímulos e a 

valorização dos corpos docente e discente da Universidade, embora as ações 

estejam distantes do patamar satisfatório, sobretudo, quando incentivos, 

como o disposto na Resolução n. 3/95 (UFBA, 1995d), que tratava do finan-

ciamento e indenizações com viagens, considerando-se o interesse da Insti-

tuição na divulgação, não mais estão em vigor. Sabe-se da importância para 

o pesquisador da avaliação pelos pares e um dos canais são os seminários, 

congressos e eventos científicos. Hoje, para este tipo de financiamento, conta-

-se, quase que exclusivamente, com editais de agências de fomento. Por outro 

lado, as Resoluções estão inteiramente aliadas, sobretudo, com a política da 

Capes, que influencia diretamente os programas de pós-graduação e mesmo 

o que é estabelecido pelo próprio MEC em relação  ao regime de trabalho e à 

carreira docente.
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A atuação da ex-Câmara de Pós-Graduação, que se limitava à análise 

de processos burocráticos (BARROS, 2010), sem exercer de fato o papel que se 

esperava de uma instância como esta, qual seja, o de funcionar como um fó-

rum permanente de discussão e proposição de políticas que contribuam para 

ampliar a pesquisa, a visibilidade e a disseminação da produção científica da 

Instituição, dentre outras, é um posicionamento que precisa ser alterado para 

uma maior proatividade e o cumprimento do Estatuto e Regimento da UFBA. 

Documentos específicos que tratam da disseminação da produção cien-

tífica estão vinculados ao atual Sistema Universitário de Bibliotecas, na época, 

Biblioteca Universitária Reitor Luis Fernando Macedo Costa. São as portarias 

nº. 515, de 20 de agosto de 1984 (UFBA, 1984, p. 1), assinada pelo reitor Ger-

mano Tabacoff (1984-1988), quando também foi instituída na biblioteca uma 

“[...] seção especial para preservar e divulgar essa documentação em defesa da 

memória da UFBA desde a sua fundação”; e a Portaria nº 332, de 8 de julho de 

2002 (UFBA, 2002), “dedicada à preservação da memória da UFBA, bem como 

à disseminação de sua produção”. (BARROS, 2010, p. 118) 

A UFBA participa de importante projeto vinculado ao IBICT, qual seja a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), implementada a 

partir de 2001. A UFBA, em 28 de agosto de 2003, mediante convênio firmado 

com o IBICT, passou a ser uma das bibliotecas da rede distribuída. Em 2010, 

contabilizavam-se 94 instituições participantes deste projeto. Infelizmente, na 

UFBA há uma morosidade na disponibilização das teses e dissertações e o sis-

tema encontra-se bastante desatualizado. 

Merece referência a Portaria nº 80, de 8 de março de 2005 (UFBA, 2005a), 

que criou a Biblioteca Digital da Universidade Federal da Bahia e indicou a res-

ponsabilidade da gestão ao Sistema Universitário de Bibliotecas. É necessário 

esclarecer o conceito de biblioteca virtual, que está relacionada ao acesso por 

meio de redes a recursos informacionais disponíveis em sistema de base com-

putadorizada, “criando a oportunidade de melhoria da qualidade dos serviços 

e produtos da biblioteca, que devem visar à eficiência, à qualidade, ao serviço 

orientado ao usuário e ao retorno de investimento, mesmo que de forma indire-

ta, otimizando a prestação de serviços [...].(REZENDE, 2000, p. 52) Mais recen-

te, a Portaria n. 24\2010, de 7 de janeiro de 2010 (Anexo M) (UFBA, 2010c), tra-

ta do estabelecimento de uma política para a divulgação da produção científica, 
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artística e cultural da UFBA, através do Repositório Institucional. Este tópico 

será aprofundado no capítulo 4.

É importante destacar que no Plano de Desenvolvimento Institucional 

da UFBA, 2004-2008 (UFBA, 2004), ainda em vigor em função de não ter sido 

atualizado, dois itens dos objetivos dizem respeito à disseminação da produ-

ção científica:  

• Implementar uma política de democratização da informação, por 

meio do fortalecimento de um sistema qualificado de bibliotecas e de 

acesso ampliado a redes e bancos de dados existentes e potencial-

mente disponíveis.

• Promover uma inserção qualificada da Instituição no panorama aca-

dêmico, nacional e internacional, pela difusão da sua produção cien-

tífica, técnica e artística.

3.3.2.1 Documentos e eventos de divulgação científica

No levantamento de documentos realizado na Seção Memória da UFBA, 

na Biblioteca Universitária Reitor Luis Fernando Macêdo Costa, localizaram-

-se documentos criados com a finalidade de divulgar o resultado da pesquisa 

desenvolvida na UFBA, sobretudo no período de 1960 a 1990. As iniciativas 

partiam das unidades acadêmicas e de ensino, e algumas foram publicadas 

em anos comemorativos, como a Coletânea da Produção Científica da Escola 

de Nutrição: 1956-1996, em homenagem aos 40 anos da Escola. Uma nova 

publicação, intitulada Produção Científica da Escola de Nutrição da UFBA – 

1996-2008, atualizará o levantamento.

Havia os catálogos de teses e dissertações, como o primeiro, que foi 

publicado em 1966, pela Escola de Biblioteconomia e Documentação (atual 

Instituto de Ciência da Informação), tratando das teses defendidas na UFBA, 

desde 1946, data de sua fundação, e até 1966. Iniciativa semelhante ocorreu 

através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em 1982, que voltou 

a publicar o catálogo em 1991, cobrindo o período de 1982 a 1988. Outras 

unidades, como a Faculdade de Medicina, o Instituto de Geologia, a Escola de 

Agronomia, o Instituto de Letras e a Escola de Administração, também pro-

duziram seus catálogos, entre 1983 e 2001, voltados para a disseminação de 

teses e dissertações.
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Ainda que com periodicidade irregular, a publicação denominada Pro-

dução Científica, Literária e Artística, produzida Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação, até a segunda metade de 1990, nasceu na década de 1970, 

por iniciativa da Superintendência Acadêmica. O período mais ativo da publi-

cação compreende de 1980 a 1990, sendo que o último volume data de 1997, 

registrando-se a necessidade de sua atualização.

Todas essas publicações utilizavam o suporte papel e a adesão à inter-

net no ambiente acadêmico pode ter sido responsável pelo gradual desapareci-

mento, aliado ao surgimento, no final da década de 1990, do Currículo Lattes, 

principal base de dados utilizada, pelas agências de fomento e instituições, na 

avaliação dos pesquisadores, corpo docente e discente; além do Caderno de 

Indicadores da Capes, gerado a partir da coleta deste órgão. As informações 

reunidas neste caderno dizem respeito à produção científica dos programas 

de pós-graduação da Instituição. De fato, a disponibilização, em uma única 

base de dados, da produção científica, artística, cultural e literária de uma 

universidade, similar ao que já existiu, é algo que realmente contribuiria para 

a visibilidade da produção científica e com acesso irrestrito.

Os eventos voltados para a divulgação científica surgem na UFBA na dé-

cada de 1980, paralelamente às bibliografias especializadas. O Seminário Es-

tudantil de Pesquisa da UFBA foi o pioneiro e, em sua segunda versão, contou 

com a participação de professores e estudantes de outras regiões do Brasil. 

A cada ano, o Evento vem crescendo e se consolidando, graças ao crescente 

número de trabalhos inscritos, tendo atingido, em 2010, na 29ª edição, 934 

trabalhos. No IV Seminário, realizado em 1983, lançou-se o Concurso Jovem 

Pesquisador, “com o objetivo de destacar, por área do conhecimento, o me-

lhor trabalho de forma a estimular a produção individual discente”. (BARROS, 

2010, p. 110) Em 2000, junto ao Seminário Estudantil de Pesquisa, passou 

a se realizar o Seminário de Pesquisa, voltado para os estudantes de pós-

-graduação, com a finalidade de apresentarem os seus projetos de mestrado 

e doutorado.

No período de 1986 a 1990, realizou-se o Seminário Universitário de 

Pesquisas de Docentes da UFBA, tendo como objetivo a divulgação, no âmbito 

da comunidade da Instituição, dos projetos de pesquisa em andamento e\ou 

concluídos do seu corpo docente. O evento não ficou restrito ao seu objetivo 

principal, constituindo também um fórum de discussão de questões voltadas 
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à atividade docente, qualificação e mesmo infraestrutura. (PRESA, OLIVEIRA, 

1986)

A UFBA também foi pioneira na criação, nos anos 1970, de um Progra-

ma de Bolsa de Trabalho\Pesquisa que, após uma década da implantação das 

primeiras bolsas, a professora Eliane Azevêdo propôs, ao Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a concepção de um Pro-

grama Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, em caráter experimental, 

que se tornou base do programa atual, e contou com a aprovação do ex-reitor 

da UFBA, Roberto Santos, na ocasião presidente do CNPq. (BARROS, 2010) A 

UFBA conta hoje com 438 Grupos de Pesquisa e possui 862 bolsas de iniciação 

científica.

Uma ação que deve ser destacada é o Prêmio de Publicação do PIBIC-

-UFBA, Public, criado em 2008, para estimular a divulgação da pesquisa de 

elevada qualidade científica. (LOPES, 2009) São candidatos ao Prêmio os es-

tudantes que “[...] gerarem indicador de produtividade – livro, artigo científico, 

patente etc. – considerando os últimos três anos de execução do projeto de 

pesquisa e a classificação do Qualis da Capes da respectiva área”.  (BARROS, 

2010, p. 111)

Todas as ações descritas têm como foco principal a disseminação da pes-

quisa da Instituição, no entanto, estão restritas ao ambiente onde são produzidas 

e na maioria das vezes não mobilizam além daqueles que estão envolvidos nos 

grupos de pesquisa e por obrigatoriedade apresentarão seus trabalhos. Sabe-se 

que a adequação dos programas de pós-graduação para atendimento dos critérios 

de avaliação modificou claramente o modo de divulgar as pesquisas produzidas e 

hoje mais do que nunca há uma “corrida” para se publicar e se incentiva, cada vez 

mais, os alunos a fazerem o mesmo.

3.3.3 Programas de Pós-Graduação da UFBA e a disseminação da sua pro-
dução científica 

O cumprimento da última etapa de levantamento de dados para esta 

pesquisa, relativos à UFBA, ocorreu com os coordenadores dos programas de 

pós-graduação oferecidos na Instituição, usando como base para estabelecer 

o universo de respondentes a Relação de Programas de Pós-Graduação (stricto 
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sensu) disponibilizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação UFBA, 

em seu site. (UFBA, [200-?])  

Conforme descrito no item 1.3.1 Procedimentos de Coleta de Dados, 
dos 57 Programas de Pós-Graduação existentes em dezembro de 2008, 47 res-

ponderam após as fases descritas de pré-teste (Quadro 5).24

 
Área* Nº de programas Respondentes

Ciências Exatas – 1 15 13

Ciências da Saúde – 2 18 12

Ciências Sociais e Aplicadas – 3 19 17

Letras e Linguística – 4 1 1

Artes – 5 4 4

TOTAL 57 47

Quadro 5 – Número de programas de Pós-Graduação da UFBA, por área.         
*Áreas definidas no documento acessado. 

Perguntou-se aos respondentes quais os tipos de documentos resultan-

tes de pesquisas produzidos no âmbito do Programa, para disseminar a sua 

produção científica. Os resultados apontaram, como os cinco mais citados: 

artigo em periódico impresso nacional (93,6%), artigo em periódico impresso 

internacional (80,9%), livro em parte (capítulo) (66,0%), trabalho apresentado 

em reunião científica (59,6%) e livro no todo (46,8%), (Quadro 6). Trata-se de 

uma clara demonstração de que o periódico científico continua sendo o princi-

pal veículo de disseminação da pesquisa científica e assumiu o papel de legiti-

mador de novos conhecimentos e disciplinas, tornando-se quase que impres-

cindível a publicação de artigos para que um pesquisador seja reconhecido 

por seus pares, aliado a outras formas de reconhecimento que caracterizam 

de modo definitivo sua atividade em pesquisa e suas descobertas. (MIRANDA; 

PEREIRA, 1996; CAMPELLO; CENDÓN; KREMER, 2000) Destaca-se a impor-

tância do periódico, uma vez que 40,4% dos programas mantêm um periódico.

24 Este instrumento de coleta de dados foi também utilizado por Susane Santos Barros em sua disser-
tação (BARROS, 2010), uma vez que fomos contempladas através do Edital Interno UFBA 1/2008 e 
éramos componentes da equipe responsável pelo projeto financiado com os recursos do edital, para o 
desenvolvimento de pesquisa institucional. Do instrumento, composto por dez questões, duas foram 
utilizadas em ambas as pesquisas, embora com objetivos e abordagens diferentes.
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Frequência %

Livro no todo 22 46,8

Livro em parte (capítulo) 31 66,0

Artigo em periódico impresso internacional 38 80,9

Artigo em periódico impresso nacional 44 93,6

Artigo em periódico impresso local 15 31,9

Artigo em periódico eletrônico internacional 13 27,7

Artigo em periódico eletrônico nacional 14 29,8

Artigo em periódico eletrônico local 3 6,4

Trabalho apresentado em reunião profissional 9 19,1

Trabalho apresentado em reunião científica 28 59,6

Resumo 7 14,9

Patente 4 8,5

Outros 2 4,3

Pesquisa em fase inicial 1 2,1

Quadro 6 – Veículos utilizados para disseminar a produção científica
dos programas de pós-graduação stricto sensu da UFBA.

Quanto ao meio de divulgação dos periódicos, 19 programas afirmaram 

possuir periódicos científicos, 26,3% divulgam por meio impresso, 31,6% por 

meio on-line, e 36,8% por ambos os meios. Um programa não respondeu, 

(Quadro 7). 

Desde o advento da internet e com o momento delicado vivido mundial-

mente pelas bibliotecas, causado pela falta de recursos para a manutenção 

das assinaturas, elas foram obrigadas a adotar políticas rigorosas de conten-

ção de gastos e cancelamento de assinaturas. A criação dos periódicos eletrô-

nicos foi uma possibilidade de redução dos preços destas assinaturas. Briquet 

de Lemos (2005) aponta as seguintes vantagens do periódico eletrônico:

• acessibilidade - um computador ligado à internet assegura o acesso;

• disseminação da informação mais rápida e eficaz, garantindo uma 

distribuição local e global;

• rapidez na produção e na distribuição da publicação, já que as fases 

do processo de produção ocorrem on-line;

• assegurada a qualidade graças à continuação da revisão entre os 

pares;

• extensão ilimitada dos artigos;
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• links internos e externos: acesso a outros textos do mesmo autor ou 

de assuntos correlatos a partir de um link no texto; 

• interatividade; e

• utilização de multimídia.

Frequência %

Impresso 5 26,3

On-line 6 31,6

Ambos 7 36,8

Não respondeu 1 5,3

Total 19 100,0

Quadro 7 – Meio de divulgação dos periódicos

 Com relação à existência de uma política formal de disseminação da 

produção científica, praticamente metade dos Programas (48,9%) afirmou ter 

uma política formal, no entanto apenas dois encaminharam a política forma-

lizada num documento: o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da 

Escola de Belas Artes (EBA) e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

e Cultura Contemporâneas da FACOM.

Decidiu-se fazer um levantamento nos sites dos programas de pós-

-graduação da UFBA, na tentativa de localizar documentos que tratassem 

da questão da disseminação. No site do Centro Interdisciplinar de Energia e 

Ambiente (CIENAM) consta um texto sobre o perfil do estudante e indica a pu-

blicação de artigos científicos em coautoria com o orientador, aproximando-se 

dos critérios de avaliação da Capes. O Mestrado em Engenharia Ambiental e 

Urbana da UFBA criou uma comissão para definir as regras de seu processo 

seletivo, “estabelecendo pontuação nos critérios para seleção especificamente 

no que se refere à formação e produção técnico-científica do candidato”. (BAR-

ROS, 2010, p. 142) Esta medida contribui para que os candidatos seleciona-

dos apresentem um perfil que seja mais adequado aos critérios de avaliação 

da Capes, visando à produtividade. 

Outros três programas – Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação 

em Cultura e Sociedade, Programa de Pós-Graduação em Educação e Progra-

ma de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gêne-
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ro e Feminismo – estabelecem e divulgam nos sites seus critérios de auxílio 

financeiro a discentes, com o uso de recursos do Programa de Apoio a Pós-

-Graduação (PROAP). 

Um conjunto de cinco perguntas está voltado para a disponibilização de 

conteúdo da produção científica pelos programas, através de acesso aberto. 

Como um mecanismo de maior importância para esta divulgação, mais uma 

vez aparecem as revistas e em segundo lugar o banco de dados (Quadro 8).

 Em sua dissertação, Barros (2010) trata da questão do acesso aberto, 

junto aos pesquisadores da UFBA: bolsistas de produtividade em pesquisa do 

CNPq, das categorias Sênior e 1, distribuídos entre os níveis A, B, C e D. Os 

resultados obtidos no levantamento realizado confirmam certa familiaridade 

com esta forma de disponibilização de conteúdos, embora não de um modo 

satisfatório. Dos 56 pesquisadores que responderam ao questionário, 50% co-

nhecem o movimento de acesso aberto e, desses, 62,5% reconhecem a impor-

tância do movimento, além de 64,3% utilizarem periódicos de acesso aberto 

como fonte pesquisa prioritária. 

Frequências %*

Livros 11 26,2

Revistas 31 73,8

Banco de dados 26 61,9

Bibliotecas digitais 17 40,5

Site de eventos 12 28,6

Repositórios 7 16,7

Quadro 8 – Meios de divulgação através de acesso aberto.

As perguntas subsequentes dizem respeito ao Programa possuir uma 

página web e 97,9% responderam afirmativamente, atendendo a uma exigên-

cia da própria Capes (quesito 5 – Inserção social), sendo que a disponibilização 

de conteúdo na página está demonstrada no Quadro 9. Tanto a produção dos 

docentes como dos discentes estão contempladas, mas a forma como ocorre 

não é sistematizada e consequentemente pouco contribui para a visibilidade 

da produção. 

Para Viana, Márdero Arellano e Shintaku (2005) a disponibilização de 

conteúdos em instituições deve ocorrer em repositórios pertencentes a essas 
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instituições, o que possibilita o gerenciamento pelo pesquisador. O denomi-

nado self-archiving, utiliza novas tecnologias do tipo open source – tecnologias 

abertas – além das informações poderem ser acessadas permanentemente pe-

los mais diversos provedores, tanto nacionais como internacionais. Comple-

mentam afirmando que o único obstáculo atual para o crescimento do modelo 

de acesso aberto, através do uso de repositórios institucionais, deve-se ao fato 

de não haver políticas institucionais que requeiram o autoarquivamento da 

produção científica. 

A questão do autoarquivamento levantada por estes autores é confir-

mada pela respostas dos Programas, conforme Quadro 10. Segundo os res-

pondentes, 31,9% não procedem ao autoarquivamento e 92,3% disseram que 

não há controle de acesso ao site (contagem de visitantes). Desse modo, o 

programa não tem dados estatísticos para contabilizar o alcance do conteúdo 

que está disponível no site.

Frequência %

Docente 8 17,4

Discente 8 17,4

Ambos 21 45,6

Não respondeu 9 19,6

Total 46 100,0

Quadro 9 – Disponibilização de conteúdo no site do Programa.

Frequência %

Autoarquivamento 6 12,8

Serviço executado por um 
webmaster 12 25,5

Não há arquivamento 15 31,9

Outros 8 17,0

Não respondeu 6 12,8

Total 47 100,0

Quadro 10 – Modalidade de arquivamento do conteúdo no site do Programa.

Finalizando o levantamento de dados, buscou-se saber se o Programa 

utiliza parte dos recursos financeiros para a disseminação da produção cientí-

fica, o que foi respondido positivamente por 78,8% dos respondentes. Quanto 
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às atividades editoriais e de divulgação apoiadas financeiramente pelo Pro-

grama, a tradução de artigos para serem publicadas em periódicos científicos 

internacionais são o principal investimento (32,4%), conforme quadro 11. Este 

dado vem justificar a iniciativa, já pensada pela antiga Pró-Reitoria de Pesqui-

sa e Pós-Graduação (PRPPG), de apoio mais efetivo às traduções, através de 

um Escritório Virtual de Apoio à Publicação, comentado no item 3.3.1 Perió-
dicos científicos da UFBA.

Frequência %

Traduções de artigos para serem 
publicados em periódicos científicos 
internacionais

12 32,4

Pagamento para publicação de 
artigos em periódicos 5 13,5

Coedição de livros com a editora da 
UFBA 10 27,0

Coedição de livros com editoras 
comerciais 2 5,4

Manutenção da revista acadêmica 
do programa 11 29,7

Outros 18 48,6

Quadro 11 – Modalidade de apoio financeiro.

Os dados revelados neste capítulo são de importância primordial para a 

pesquisa aqui desenvolvida. A análise histórica da disseminação da produção 

científica da UFBA mostrou a ausência de uma política que de fato estimule 

ou até mesmo obrigue seus pesquisadores a disponibilizar o conteúdo de suas 

pesquisas.

Como afirma Ziman (1979), a forma como a pesquisa é apresentada 

à comunidade científica, ou seja, o trabalho escrito, os seus resultados, as 

críticas e as citações de outros autores constituem uma parte tão importante 

da produção em ciência quanto o embrião da ideia que lhe deu origem. Sem 

a literatura e a comunicação científica em geral, a disseminação do conheci-

mento científico seria tão limitada que não haveria ciência, o que seria uma 

forma radical talvez de se pensar na construção da ciência.

As instâncias superiores, como é o caso do Cosepe, desempenham ape-

nas funções burocráticas de análise e emissão de pareceres em processos, 

pouco ou quase nada fazendo para ações que proponham e contribuam para 
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um melhor desempenho e visibilidade da Instituição. A Editora da UFBA, mes-

mo ampliando o número de títulos publicados, em função da sua estrutura 

e sem dotação orçamentária, está longe de cumprir de fato com o seu papel, 

qual seja publicar o resultado da pesquisa produzida na UFBA. O fato da 

UFBA participar desde 2003 do projeto Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações, em parceria com o IBICT, não assegura um fluxo de disponi-

bilização deste conteúdo de forma atualizada. Há programas de pós-gradução 

que só conseguem arquivar as teses e dissertações um ano ou até mais, após 

a data da entrega e da assinatura da autorização por parte do aluno. 

Por outro lado, não há uma adesão plena do corpo discente a assinar 

o termo de concordância com a disponibilização de suas teses e dissertações, 

alguns por falta de entendimento da importância desta ação, outros por receio 

de não mais poderem publicar seus trabalhos, pois deixarão de ser “inéditos”, 

numa demonstração da falta de clareza quanto a função da BDTD, o desco-

nhecimento das práticas de edição no ambiente acadêmico, já que a edição de 

tese e dissertação, em forma de livro ou artigo, requer alterações de estrutura 

de texto e muitas vezes até de linguagem, o que a diferencia do texto original 

da tese ou dissertação.

A Portaria nº 24\2010, de 7 de janeiro de 2010 (UFBA, 2010c), de im-

plantação do RI da UFBA, é a concretização de uma política de disseminação 

da “produção científica e da memória cultural, artística, técnica e tecnológica 

da instituição”. De acordo com os princípios do  Movimento de Acesso Aberto 

(Open Access Movement), contribui para ampliar a visibilidade da Instituição, 

além de cumprir o seu papel de “prestar contas” à comunidade dos investi-

mentos realizados na pesquisa,  tornando democrático o acesso à pesquisa 

produzida no âmbito de uma instituição pública. Nessa Portaria, os princípios 

de arquivamento são definidos e respeitam as políticas editorias estabelecidas 

pelas editoras comerciais de periódicos e outros tipos de publicações, preser-

vando assim os princípios do direito autoral e do tipo de negócio adotado por 

essas editoras. Muitas vezes, o autor\pesquisador não observa o tipo de limi-

tação imposta pelas editoras no momento da assinatura do contrato de direito 

autoral. Questões que serão tratadas no capítulo seguinte.
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4. ACESSO À INFORMAÇÃO: Movimento de Acesso Aberto e os 
repositórios 

A conexão do mundo através de redes, caracterizada pelo acesso à in-

formação, em tempo real e de forma global, impõe-se graças às Tecnologias de 

Informação e Comunicação, nascidas em ambiente militar e desenvolvidas em 

ambiente acadêmico na busca da democratização do saber. Percebem-se no 

mundo todo ações, como o Movimento de Acesso Aberto (Open Access Move-

ment), surgido nos Estados Unidos em 1990, o projeto dos Creative Commons 

e outras iniciativas com a mesma finalidade, que têm contribuído para o sur-

gimento de outras possibilidades de uso da informação e adoção do acesso 

aberto, ou seja, de disponibilização integral de conteúdos acadêmicos e cien-

tíficos, fazendo uso das TIC em ambientes como os repositórios institucionais.

4. 1 INICIATIVA DE ARQUIVOS ABERTOS  E  O MOVIMENTO DE ACESSO 
ABERTO

A Iniciativa de Arquivos Abertos é a base para a reação à lógica econômi-

ca das grandes editoras de periódicos científicos e visa a desenvolver e a pro-

mover padrões de interoperabilidade para facilitar a disseminação eficiente de 

conteúdos digitais. É baseado em esforços para melhorar o acesso a arquivos 

eprint, como meio eficaz de favorecer e ampliar a disponibilidade de pesquisas 

acadêmicas e que serve como instrumento tecnológico necessário aos princí-

pios do Open Access Movement.

No Brasil, não há consenso quanto à tradução do termo Open Access, 

sendo traduzido tanto como “acesso aberto” quanto “acesso livre”.  Após a lei-

tura do capítulo Acesso Aberto e divisão entre ciência predominante e ciência 

periférica, de autoria de Jean-Claude Guédon (2010), que remete ao texto The 

Role of Reference Librarians in Institutional Repositories (2005), escrito por Bai-

ley Jr., optou-se pelo uso do termo “acesso aberto”, que se refere “à opção de 
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uso do conteúdo respeitando-se os direitos autorais dos envolvidos, enquanto 

o termo ‘livre’ diz respeito ao modelo de negócio da revista gratuita”. (GUÉ-

DON, 2010, p. 21-22)

Em algumas situações, o emprego do termo “livre” ocorre em função da 

adoção por uma instituição ou mesmo em função do autor citado.  De fato, 

não há um consenso quanto à nomenclatura, para Harnard (2008)

Para alguns, a literatura ‘OA’ remete a acesso digital, on-line e gra-
tuito. Ele remove barreiras de preço, mas não as barreiras de permis-
são. Para outros, a literatura “OA” remete a acesso on-line, de forma 
gratuita e livre de direitos autorais desnecessárias e de restrições de 
licenciamento. Ele remove as barreiras tanto de preço como as barrei-
ras de permissão. Ele permite a reutilização dos direitos que excedam 
fair use.25 (tradução nossa)

O aumento excessivo do custo das assinaturas dos periódicos científi-

cos, que provocou uma crise nas bibliotecas acadêmicas; o surgimento da edi-

ção digital e o modelo da comunicação científica tradicional, onde o produtor 

da informação é também o seu consumidor; além da consequente dificuldade 

de acesso à informação científica, segundo Cuevas Cerveró (2008), foram os 

fatores que motivaram o movimento mundial do OAI.

A OAI lançou, em outubro de 1999, na Convenção de Santa Fé, no Novo 

México (EUA), seus ideais e protocolo que têm sido adotados por movimentos 

e ações, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. A eficácia e a adesão 

mundial ao OAI devem-se ao alto nível de interoperabilidade, graças ao padrão 

de metadados, Dublin Core (DC), e o Open Archives Initiative Protocol for Me-

tadata Harvesting, requisitos básicos para a implantação do modelo. O DC é 

mantido pelo Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), que possui um padrão de 

metadados planejado para facilitar a descrição de recursos eletrônicos e de in-

teroperabilidade desses padrões, inclusive com o MARC21, utilizado por gran-

de parte das bibliotecas em todo o mundo. (DCMI, 2009; MEIRELLES, 2009) 

Em setembro de 2001, a Public Library of Science (PLoS) lançou uma 

carta aberta, que é considerada a iniciativa pioneira a favor do acesso livre. 

O conteúdo da carta incentiva pesquisadores a publicarem com editores que 

aceitem arquivar os artigos, depois de seis meses de publicados pela primeira 

vez, em servidores de acesso livre. Posteriormente, foram realizados eventos 

25 For some, “OA” literature is digital, online, and free of charge. It removes price barriers but not per-
mission barriers. For others, “OA” literature is digital, online, free of charge, and free of unnecessary 
copyright and licensing restrictions. It removes both price barriers and permission barriers. It allows 
reuse rights which exceed fair use. (Tradução nossa)
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dos quais surgiram a Declaração de Budapeste, em 2002 – que recomenda o 

autoarquivamento e o acesso aberto aos periódicos científicos – e as Declara-

ções de Bethesda, que definiram ações para publicar em acesso livre, e a de 

Berlim, sobre Acesso Livre ao Conhecimento nas Ciências e Humanidades, 

que além de reforçar as declarações anteriores, ressaltando os benefícios do 

movimento, destaca o acesso à produção científica e a documentos represen-

tativos da memória cultural dos países.  Ambas as declarações são de 2003 

– essas três declarações ficaram conhecidas e foram difundidas como os três 

B do Open Archives. (BARROS, 2010; CUEVAS CERVERÓ, 2008; MEIRELLES, 

2009; WEITZEL, 2006a)

O Movimento de Acesso Livre à Informação Científica adquiriu um ca-

ráter político, a partir dessas declarações mundiais,  cujos signatários desem-

penharam e desempenham importante papel no que diz respeito à legitima-

ção da disponibilização de conteúdos, sobretudo da pesquisa financiada com 

recursos públicos. Não há nenhum tipo de barreira ao acesso, para todos os 

usuários da internet, permitindo a busca, a leitura, o download, a impressão, 

a cópia, a distribuição, a indexação ou ainda a construção de links, mas res-

peitando-se, sempre, os direitos dos autores. (BARROS, 2010; MEIRELLES, 

2009; WEITZEL, 2006b)

No final da década de 1990, a Organização para as Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) passou a integrar a defesa do 

acesso aberto, através de programas, declarações e financiamento de ações 

direcionadas a essa questão. Em Bupadeste, na Conferência Mundial Inter-

nacional Council of Science (ICSU), realizada em 1999, este mesmo órgão foi 

signatário da Declaration of Science and the Use of Science Knowledge, na 

qual estão dispostos 46 itens sobre a relação entre a comunidade científica e 

a sociedade, destacando-se a importância da informação e do conhecimento 

científico nessa relação. Em parceria com a International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA), a UNESCO divulgou publicamente o IFLA 

Internet Manifesto, em 2002, e, em 2007, assinou a Declaração de Cronenberg 

(Kronberg Declaration on the Future of Knowledge Acquisition and Sharing). 

(SILVA; ALCARÁ, 2009)

No ano de 2001, em Durban (África do Sul), aconteceu a Conferên-

cia Mundial contra o Racismo, a Discriminação, a Xenofobia e a Intolerância 

Correlata, e um dos resultados dessa Conferência foi a Declaração universal 
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sobre a diversidade cultural, encabeçada pela UNESCO e adotada por diversos 

países, inclusive pelo Brasil, cujo Artigo 6: Rumo a uma diversidade cultural 

acessível a todos, diz que:

Enquanto se garanta a livre circulação das idéias mediante a palavra e 
a imagem, deve-se cuidar para que todas as culturas possam expres-
sar e se fazer conhecidas. A liberdade de expressão, o pluralismo dos 
meios de comunicação, o multilingüismo, a igualdade de acesso às 
expressões artísticas, ao conhecimento científico e tecnológico – inclu-
sive em formato digital – e a possibilidade, para todas as culturas, de 
estar presentes nos meios de expressão e de difusão, são garantias da 
diversidade cultural. (UNESCO, 2002, grifo nosso)

No final do documento, no plano de ação, a questão do domínio e do 

acesso às TIC são destacadas, indicando o acesso gratuito e universal.

Em 20 de outubro de 2005, com 148 votos a favor, dois contra (EUA e 

Israel) e quatro abstenções (Austrália, Honduras, Nicarágua e Libéria), é ado-

tada na UNESCO a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade de 

Expressões Culturais. Este documento jurídico, de validade internacional, visa 

orientar e legitimar os países na elaboração e na implementação de políticas 

culturais próprias, necessárias à proteção e à promoção da diversidade cul-

tural, e ainda busca instituir novos padrões de cooperação e relação interna-

cionais. Em 18 de outubro de 2007, após ser ratificada por mais de 50 países, 

sendo o Brasil o 40º da lista, esta Convenção entrou em vigor. Ela também 

trata de questões relativas às tecnologias de informação e comunicação e do 

acesso aberto à informação. 

No Brasil, o movimento de acesso aberto tem sido difundido e discuti-

do, especialmente no que diz respeito à informação científica, e tem o apoio 

do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), órgão 

responsável pela informação científica no País. Segundo Kuramoto (2007, p. 

152-153), desde 2000, o órgão, que é subordinado ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia, vem “absorvendo, internalizando, adequando e desenvolvendo os 

padrões e ideais estabelecidos pelo modelo Open Archives”. 

Acesso aberto tem sido definido como a disponibilidade de literatura 

científica gratuita na internet, para que qualquer usuário tenha a possibili-

dade de ler, baixar, distribuir ou imprimir ou ainda usar com qualquer outra 

finalidade, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas distintas de aces-

sar a própria internet. E para que o movimento Open Access tenha êxito, é 

necessário que a comunidade científica adote as recomendações propostas: 
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autoarquivamento, com o próprio pesquisador depositando seus artigos, de-

pois de avaliados ou em fase de avaliação, em repositórios institucionais; e a 

existência de periódicos de acesso livre, com seus conteúdos disponibilizados 

livremente e gratuitamente na Internet. (BOAI, 2002) 

Complementando-se a ideia do movimento de acesso livre, entende-se 

por filosofia aberta, “[...] o movimento em direção ao uso de ferramentas, es-

tratégias e metodologias que denotam um novo modelo de representar um 

igualmente novo processo de comunicação científica, ao mesmo tempo em 

que serve para interpretá-lo.” (COSTA, 2006, p. 40) Essa filosofia compreen-

de entre outros: o software livre ou aberto – com a finalidade de desenvolver 

aplicações em computador –, os arquivos abertos – que possibilitam a intero-

perabilidade em nível global – e o acesso aberto, para disseminar amplamente 

e de forma irrestrita os resultados das pesquisas científicas.

Ao contrário do que muitos pesquisadores pensam, permitir o acesso à 

literatura científica não significa risco nenhum à ciência produzida no Brasil 

ou em qualquer que seja o país. Os resultados já são divulgados em revistas 

científicas comerciais e ainda assim sempre existiram casos de cópias de tra-

balhos e disputas por direitos autorais. Como Kuramoto (2007) aponta em seu 

blog, os trabalhos que são depositados em repositórios passam a ter maior 

visibilidade – bem como a instituição na qual seu autor é vinculado – tornan-

do mais fácil a detecção das cópias. O que muitos veem como ameaça é na 

verdade uma vantagem, pois esses trabalhos passam a estar mais protegidos 

porque estão registrados e amplamente divulgados.

A Espanha é, no momento, o mais novo país a elaborar um anteprojeto 

de lei da ciência e tecnologia que, no seu Capítulo III,  intitulado Difusión de 

resultados y cultura científica y tecnológica, propõe no Art. 33: “Publicación en 

acceso abierto, que os agentes do sistema espanhol de ciência e tecnologia de-

vem desenvolver os repositórios, próprios ou compartilhados, de acesso livre 

para conter as publicações de seus pesquisadores”.26

Este artigo ainda assinala que os pesquisadores deverão tornar públicas  

as suas publicações na versão digital da forma final aceita para publicação, 

tão logo tenha sido aceita pelo editor, e num prazo não superior a seis meses 

da data de sua publicação oficial. Complementa que a versão eletrônica se 

26 Conforme notícia divulgada no blog de Hélio Kuramoto (kuramoto.blog.br 16\12\2009) intitulada A 
Espanha prestes a liberar o acesso à sua produção científica. Acesso em : 20 fev. 2009.
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fará pública por intermédio de seu depósito em repositórios de acesso livre,  

reconhecidos na área de conhecimento da pesquisa desenvolvida ou em repo-

sitórios institucionais. Ao final deste artigo, está dito que esta versão poderá 

ser utilizada pelas administrações públicas para avaliação.

O movimento em prol do Acesso Aberto vem, de fato, mobilizando o 

mundo todo. Algumas iniciativas e acontecimentos convergem nessa direção 

e devem ser destacados:

 • Declaração de Budapeste Open Access Initiative (BOAI), 2001;

 • University of Southampton, Inglaterra, a partir de 2001 inicia es-

tudos para o desenvolvimento do software livre Eprints, para uso 

em repositórios;

 • Declaração de Bethesda Statement on Open Access Publishing, abril 

de 2003;

 • Resolução da Câmara dos Comuns, Reino Unido, 2003;

 • Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao Conhecimento em 

Ciências e Humanidades, 2003;

 • DSpace Federation Project contando com a participação da seguin-

tes instituições: Cambridge University, Columbia University, Cornell 

University, Massachusetts Institute of Technology, Ohio State Uni-

versity, University of Rochester, University of Toronto, University of 

Washington, no período de 2003-2004, desenvolve o DSpace, sof-

tware livre para repositórios digitais;

 • Parlamento Britânico através do seu Science and Techenology Co-

mittee divulga em 2003 a necessidade de realização de uma enque-

te para verificação de preços e acessibilidade a publicações cientí-

ficas. O relatório conclusivo – denominado Scientific publications: 

free for all? – apresentou em 82 itens recomendações acerca do 

estabelecimento de formas de acesso do contribuinte a essas infor-

mações. A partir de então, pesquisadores e professores das univer-

sidades de Southampton e Loughborough e do eScience assinaram 

e tornaram pública uma política para o Reino Unido em termos de 

acesso aberto. Uma série de recomendações foi gerada em conse-

quência, e resultou em 2006, na solicitação, por parte da Wellcome 

Trust, que os pesquisadores por ela financiados depositassem seus 
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trabalhos no PubMed Central. (MATSUBAYASHI, M. et al., 2006; 

WELLCOME TRUST, 2008)

 • Portugal lançou em 2004, no Estoril, durante o 8º. Congresso Na-

cional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, a Declara-

ção de Estoril sobre Acesso Aberto.

 • Compromisso do Minho – elaborado durante o 2º. Congresso sobre 

Acesso Livre à Informação Científica em Países Lusófonos, realiza-

do em 2006, na Universidade do Minho, Portugal; 

 • George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, implanta políti-

ca governamental de obrigatoriedade de depósito no repositório de 

acesso aberto, PubMed Central (PMC), de toda pesquisa financiada 

pelo National Institute of Health (NIH), em 2007, após tramitar três 

anos, a partir de iniciativa do Congresso Americano, que solicitou 

ao NIH o desenvolvimento de uma política de obrigatoriedade de 

depósito em repositório de acesso aberto.

Entre os desafios do Open Access, talvez o aspecto sociocultural se apre-

sente como o mais difícil de ser enfrentado, pois o sistema de comunicação 

científica ainda está baseado num modelo, vinculado ao controle informacio-

nal, em consequência da explosão bibliográfica. No entanto, alternativas vêm 

sendo lançadas e discutidas de forma a utilizar os fundamentos da comunica-

ção científica tradicional a favor do acesso livre ao conhecimento. (KURAMO-

TO, 2007) É necessário um passo mais ousado por parte dos pesquisadores e 

das agências de fomento: desvincular prestígio do sistema de recompensa de 

publicações em editoras científicas comerciais.

A relação que se faz entre soberania nacional, exclusão cognitiva e aces-

so livre ao conhecimento está intimamente interligada ao comportamento dos 

atores do sistema de comunicação científica, e principalmente ao estabeleci-

mento de uma política científica nacional que estimule as iniciativas locais. 

(SANCHEZ TARRAGÓ, 2007) Em outras palavras, se por fatores econômicos 

não se tem acesso à informação científica produzida mundialmente, em con-

sequência, ocorre a exclusão cognitiva – termo cunhado por Kuramoto (2007), 

quando se refere à concentração de conhecimento no Hemisfério Norte, e à di-

ficuldade de acesso pelos pesquisadores de países em desenvolvimento e sub-

desenvolvidos – comprometendo, de fato, o desenvolvimento científico do País. 
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Essa questão está relacionada, também, a movimentos mundiais já 

mencionados como a OAI, como solução para o acesso livre à informação cien-

tífica, e outros como o Creative Comons. Conforme afirma Kuramoto (2005, p. 

150) 

[...] [foi] um marco no desenvolvimento da comunicação científica e, 
por conseguinte, da publicação eletrônica e das bibliotecas digitais. 
[...] Promoveu a elaboração e o estabelecimento de padrões e protoco-
los para interoperar bibliotecas digitais.

O Creative Commons nasceu nos Estados Unidos, por iniciativa do Prof. 

Lawrence Lessig, tendo como sede a Universidade de Stanford e como objeti-

vo: “[...] desenvolver licenças públicas, isto é, licenças jurídicas que possam 

ser utilizadas por qualquer indivíduo ou entidade, para que seus trabalhos 

sejam disponibilizados na forma de modelos abertos.” (LEMOS, 2005, p. 82-

83), questão que será aprofundada no item 4.2.2 Direito autoral e o acesso 
aberto.

4.1.1 Movimento de acesso aberto no Brasil

No Brasil, o IBICT foi o órgão que conduziu e representou o Movimen-

to de Acesso Livre à Comunicação Científica. Para Hélio Kuramoto (2010b), 

pesquisador em Ciência da Informação do IBICT, e que durante alguns anos 

foi coordenador geral de pesquisa e manutenção de produtos consolidados 

deste órgão, o Acesso Livre no Brasil tem como marco o lançamento do Mani-

festo Brasileiro em prol do Acesso Livre ao Conhecimento Científico, no dia 05 

de setembro de 2005, por intermédio de uma videoconferência com salas em 

Brasília, Florianópolis, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Fortaleza.27 O 

Manifesto destaca o seguinte:

É importante observar que o paradigma do acesso livre à informação 
provocará otimização nos custos de registro e acesso à informação, 
além de promover maior rapidez no fluxo da informação científica e no 
desenvolvimento científico e tecnológico. Esse cenário aponta para a 
necessidade de o Brasil manifestar-se favoravelmente ao acesso livre 
à informação, promovendo, por conseguinte, o aumento significativo 

27 Estavam presentes ao evento: na sala de Brasília, no IBICT, o Subsecretário de Coordenação das 
Unidades de Pesquisa, representando o Ministro da Ciência e Tecnologia, o diretor do IBICT, Prof. Emir 
José Suaiden,  o diretor da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), Dr. Nelson Simões. Na sala de São Paulo, 
estavam presentes: o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), à época, 
Dr. Ênio Candotti e o presidente da Academia Brasileira de Ciência. Em todas as salas encontravam-se, 
além das autoridades locais, pesquisadores.
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da visibilidade de suas pesquisas, de seus pesquisadores e de suas 
instituições. Para tanto, é necessário aderir ao movimento mundial e 
estabelecer uma política nacional de acesso livre à informação científica, 
mediante o apoio de toda a comunidade científica, com o envolvimento 
não apenas das suas organizações, mas, obrigatoriamente, dos pes-
quisadores e das agências de fomento. (IBICT, 2005)

Uma retrospectiva das ações ocorridas no Brasil seria:

• Carta de Salvador, sobre software livre e outras providências legais, 

em agosto de 2004, III CIBERCON;

• Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação, IBICT, 

2005;

• Carta de São Paulo sobre acesso livre, iniciativa de pesquisadores, 

bibliotecários e representantes de organizações da sociedade civil, 

em dezembro de 2005;

• Portaria de nº 13 de 15 de fevereiro de 2006, da Capes, publicada no 

Diário Oficial, estabelece acesso livre a teses e dissertações (CAPES, 

2006);

• Declaração de Florianópolis em favor do Acesso Aberto, durante o XI 

simpósio de Intercâmbio Científico da Associação Nacional de Pes-

quisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP), maio de 2006.

• Tramita desde 23 de maio de 2007, o Projeto de Lei (PL) n. 1120/2007, 

do deputado Rodrigo Rollemberg, sobre o acesso livre à comunicação 

científica, que, em setembro de 2008, encontrava-se na Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, sendo, em seguida, 

submetido à Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comu-

nicação (CCTIC), quando recebeu a denominação de PL 1120\2007.  

Retornou à Comissão de Educação e Cultura e foi encaminhado, em 

13 de agosto de 2009, para a Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC), recebendo, em 12 de maio de 2010, parecer do 

relator, Deputado Carlos Abicalil (PT-MT), pela constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa, com emenda, e das emendas da 

CCTCI, com subemendas.28 Segundo notícia postada no blog do Ku-

ramoto (2011), o projeto de lei foi arquivado de acordo com o artigo 

105 do Regimento Interno da Câmara, pelo fato de que no momento 

se inicia uma nova legislatura. 

28 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/767355.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2011
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Algumas ações anteriores contribuíram para ampliar o acesso à comu-

nicação científica, a partir de 1997, como a criação da primeira biblioteca 

virtual de revistas científicas brasileiras em formato eletrônico, o Scientific Ele-

tronic Library Online (SciELO). Originou-se de um projeto piloto, por iniciativa 

da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), em 1965 e foi financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (FAPESP). O principal objetivo 

desse projeto era o desenvolvimento de uma metodologia que permitisse o ar-

mazenamento, a disseminação e avaliação da literatura científica disponível, 

em formato eletrônico, constituindo uma biblioteca digital de periódicos ele-

trônicos com textos na íntegra. (CUNHA, 2005)

Destacam-se as iniciativas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Infor-

mação em Ciência e Tecnologia, agência do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

criada em 1976, a partir do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documenta-

ção (IBBD). Sua missão, além de centro de pesquisa, intercâmbio científico 

e treinamento e capacitação do corpo científico tem por finalidade contribuir 

“[...] para o avanço da ciência, da tecnologia e da inovação tecnológica do País, 

por intermédio do desenvolvimento da comunicação e informação nessas áre-

as”. (IBICT, 2003)

Dentro dos projetos desenvolvidos pelo IBICT, mantém-se o Programa 

de Informação e Comunicação para a Pesquisa (PROSSIGA), criado em 1995, 

e que, em 2001, foi transferido para o portal do IBICT. Tem o propósito de 

possibilitar a criação e o uso de serviços de informação na internet, nas áreas 

de interesse do MCT, além de incentivar o uso de meios eletrônicos de comuni-

cação pelas comunidades. Desde 2004, após uma avaliação por especialistas 

em informação, o PROSSIGA passa por ajustes e busca reforçar sua atuação 

“[...] na organização, disseminação de informações para a gestão de ciência, 

tecnologia e inovação”. (IBICT, 1997) Mantém, também, “[...] um diretório com 

ponteiros para sítios selecionados nas diversas áreas de C&T possui [...] uma 

série de bibliotecas digitais [...] denominadas bibliotecas virtuais”. (CUNHA, 

2005, p. 28) Até maio desse ano, 20 temas eram contemplados pelas bibliote-

cas virtuais.

Estão ainda disponibilizados, através do IBICT, o portal Biblioteca Digi-

tal de Teses e Dissertações (BDTD), que oferece, desde o final de 2001, acesso 

a teses e dissertações digitalizadas e atualmente integra 94 IES que mantêm 

programas de pós-graduação com um acervo de mais de 70 mil teses e dis-
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sertações defendidas; o Diálogo Científico, que foi uma ação inicial do IBICT 

voltada para repositórios de eprints, implantado no final de 2001, que através 

do projeto Arquivos Abertos “[...] visa[va] oferecer à comunidade científica uma 

alternativa de comunicação de textos acadêmicos, científicos e tecnológicos via 

ambiente web” (CUNHA, 2005, p. 34); e dois periódicos eletrônicos: Ciência da 

Informação e Informação e Inclusão Digital, ambos produzidas através do Sis-

tema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), customizado pelo próprio 

IBICT, para a criação e o gerenciamento de revistas científicas na internet, 

com mais de 300 revistas já implementadas em outras instituições. Este sis-

tema é “[...] baseado no software desenvolvido pelo Public Knowledge Project 

(Open Journal Systems) da Universidade British Columbia” (IBICT, 2003) e 

hoje adotado por vários periódicos científicos. Em termos de software, o IBICT 

disponibiliza ainda o DSpace, específico para a criação de repositórios nas ins-

tituições, que aceita, desde artigos a teses, dissertações, bem como material 

didático, imagens e vídeos e tem seus utilitários livres, os Open Sources.

O Ministério da Educação também vem desenvolvendo ações na área 

da informação digital, possibilitando aos professores, pesquisadores e estu-

dantes universitários, acesso à produção científica disponível em periódicos 

eletrônicos através do Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior, além de teses e dissertações, acessadas através da Base 

de Dados desta mesma coordenação. Outra ação do MEC é o Portal Domínio 

Público que foi lançado em novembro de 2004, com um acervo inicial de 500 

títulos e que em maio de 2006 dispunha de 17.328 títulos. A sua missão, se-

gundo o que informa o site é

[...] disponibilizar informações e conhecimentos de forma livre e gra-
tuita, [...] incentivar o aprendizado, a inovação e a cooperação entre 
os geradores de conteúdo e seus usuários, ao mesmo tempo em que 
também pretende induzir uma ampla discussão sobre as legislações 
relacionadas aos direitos autorais – de modo que a preservação de cer-
tos direitos incentive outros usos –, e haja uma adequação aos novos 
paradigmas de mudança tecnológica, da produção e do uso de conhe-
cimentos. (2004)

No que diz respeito ao Portal de Periódicos da Capes, sua implantação 

ocorreu no final do ano de 2000, no contexto das reformulações do Programa 

de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP).  Foi inspirado no Programa Biblio-

teca Eletrônica (ProBE), criado por um consórcio das universidades estaduais 

e instituições de pesquisa do Estado de São Paulo, com o apoio da FAPESP. 



131

Na ocasião, foi criado pela Capes o Consórcio Nacional de Periódicos Eletrô-

nicos, que passou a disponibilizar, eletronicamente, o conteúdo de periódicos 

internacionais. Essa ação visava reverter a escassez de recursos repassados 

às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) para a aquisição de perió-

dicos científicos impressos. 

Em 2003, os gastos anuais com o Portal de Periódicos da Capes eram 

da ordem de US$ 18,7 milhões anuais. (ORTELLADO; MACHADO; 2006, p. 

13) Este portal sofria críticas em função do baixo acesso em relação ao inves-

timento, duplicidade de periódicos disponíveis, entre outras questões. Além 

disso, o sistema era considerado “[...]pouco interativo, tanto na entrada como 

na saída dos dados, especialmente em relação ao refinamento da busca [...]”. 

(MEIRELLES, 2005, p. 29)

A partir do dia 28 de dezembro de 2009, após uma reestruturação, 

passou-se a ter acesso direto ao Novo Portal de Periódicos.29 Um dos desta-

ques é a ferramenta de busca integrada ao acervo assinado pela Capes. O 

novo Portal permite ainda a personalização do acesso ao conteúdo científico e 

informativo disponível no site e oferece aos usuários um layout mais amigável. 

Durante o ano de 2010, diversas instituições receberam treinamento no novo 

Portal – Programa de Formação de Multiplicadores do Portal de Periódicos 

(Pró-Multiplicar) – através dos programas de pós-graduação e a UFBA foi uma 

das instituições que recebeu o treinamento no período de 20 a 22 de julho.

Em 13 de fevereiro de 2006, a Capes publicou a Portaria nº 13/2006, 

deliberando que as teses e dissertações defendidas a partir de março de 2006 

passassem a ser disponibilizadas em ambiente da internet, através do Portal 

Domínio Público. Essa medida vem sofrendo críticas pela duplicidade de ação, 

já que integra o portal do IBICT e o BDTD, cujo propósito “[...] é viabilizar a 

criação de um consórcio de publicações eletrônicas com a finalidade de lo-

calizar e disponibilizar teses e dissertações produzidas no Brasil”. (CUNHA, 

2005, p. 33) De forma independente das críticas, a Capes já estabeleceu que, 

para as avaliações de cursos feitas em 2007, o cumprimento dessa norma é 

imprescindível, afirmando que “[...] a publicação on-line das teses têm impor-

tância extra. Permitirá à agência auditar os dados sobre produção acadêmica 

informados pelos programas de pós-graduação”. (PRODUÇÃO..., 2006, p. 32) 

29 Disponível em: <www.periodicos.capes.gov.br>. Acesso em: 21 fev. 2011
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No início de 2006, o MEC divulgou o projeto de criação do Portal Acesso 

Livre e dois projetos de portais científicos, em parceria com IBICT: o Portal 

de Periódicos e Repositórios de Acesso Livre, além da iniciativa do Portal de 

Livros Didáticos, com o objetivo de disponibilizar as obras mais utilizadas pe-

los estudantes universitários das instituições federais de ensino superior. A 

concretização desse Portal poderá significar uma superação das deficiências 

dos acervos das bibliotecas universitárias e uma redução no uso de cópias de 

livros. A implantação de cada um desses portais custará cerca de 1,5 milhões 

de reais. Conforme informação do IBICT, o Portal de Acesso Livre – o Oasis.Br 

–  encontra-se em fase de aperfeiçoamento e o  Portal de Livros Didáticos – Elo 

do Saber – estava sendo desenvolvido, com conclusão prevista para o final de 

2008, mas até o momento o projeto não foi concluído. (KURAMOTO, 2008)

Desde 2002, o IBICT, segundo Kuramoto (2010), vem trabalhando na ab-

sorção de tecnologias, na sua customização e distribuição à comunidade cien-

tífica. Exemplo destas iniciativas são a absorção e a implantação do modelo 

Open Archives, por intermédio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 

Esse modelo de interoperabilidade é a base tecnológica para a implantação das 

iniciativas de acesso livre, como, por exemplo, a integração dos repositórios ins-

titucionais e das publicações eletrônicas. 

Outras iniciativas também devem ser mencionadas. Em 2005, o IBICT 

submeteu à FINEP um projeto para a construção de um portal de publicações 

periódicas científicas de acesso livre, no qual haviam metas de fomento à 

construção de repositórios institucionais e de publicações eletrônicas. Essas 

metas diziam respeito à aquisição de kits tecnológicos para posterior distri-

buição às universidades e centros de pesquisa públicos brasileiros. Devido 

a entraves burocráticos, somente em 2008 o IBICT conseguiu adquirir esses 

kits, os quais foram distribuídos em 2009.

Destaca-se, ainda, a atuação do IBCIT com relação à customização e 

à tradução do software Open Journal Systems (OJS), desenvolvido pelo Pu-

blic Knowledge Project (PKP) da Universidade British Columbia do Canadá, a 

partir de 2003, com a finalidade de gerenciar todas as etapas de editoração 

de um periódico eletrônico. No Brasil, adotou-se o nome de Sistema Eletrô-

nico de Editoração de Revistas e recebeu uma recomendação da Capes, para 

adoção do sistema, a fim de que as revistas continuem sendo avaliadas pelo 

Qualis. Esta “indicação\reconhecimento” por parte da Capes foi um grande 
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passo para os periódicos eletrônicos brasileiros, uma vez que, mesmo em es-

cala mundial, os periódicos eletrônicos que usam o modelo de acesso aberto 

ainda não se fortaleceram de forma a se tornarem uma alternativa confiável ao 

modelo vigente. É possível destacar, ainda, a dificuldade de demonstrar, sem 

que haja dúvidas, que as revistas/repositórios de acesso aberto têm a mesma 

qualidade dos outros canais de divulgação acadêmico-científica tradicionais, 

e vários estudos têm comprovado que estes periódicos são mais citados em 

função, sobretudo, da facilidade de acesso. (HARNAD; BRODY, 2004; THE 

THOMSON CORPORATION, 2004) 

Pesquisa realizada no Brasil, por Ferreira, Marchiori e Cristofoli (2009), 

que teve como população pesquisadores-autores de comunidades científicas 

das áreas de Comunicação e Ciência da Informação, revelou que essas comu-

nidades estão mobilizadas para a adesão ao Acesso Aberto (AA). Para a comu-

nidade da área de Comunicação, destacam-se os seguintes pontos: aumento 

da possibilidade de consulta e uso dos trabalhos e importância de se apoiar 

a iniciativa do acesso aberto. Para a comunidade de Ciência da Informação, o 

aumento da possibilidade de consulta e uso dos trabalhos é uma das razões; 

as duas outras com maior incidência seriam: disponibilização mais rápida 

para o público em relação a outros canais e as exigências dos órgãos de ava-

liação e fomento.

Destaca-se na pesquisa, a questão oposta, ou seja, as razões para não 

publicar em revistas científicas/repositórios de acesso aberto. Para os pesqui-

sadores da área de Comunicação são, em primeiro lugar, a carência de uma 

política explícita no País para revistas/repositórios de acesso aberto, e o se-

gundo ponto diz respeito à preferência de publicar em revistas consagradas. 

Vale ressaltar que, na ocasião do desenvolvimento do estudo, só havia um 

periódico brasileiro da área indexado no SciELO e com fator de impacto zero. 

Outro item mencionado foi a baixa qualidade de revistas/repositórios de aces-

so aberto, em relação a outros canais tradicionais de divulgação acadêmico-

-científica. Finalmente, os respondentes mencionam, como motivação central 

para publicar em revistas/repositórios, a responsabilidade social do pesquisa-

dor, considerando-se como um agente humano no processo de comunicação 

científica; desse modo, não veem diferenças significativas entre uma opção ou 

outra.
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Para as universidades, esse momento é de reflexão e de iniciativas com 

o objetivo de ampliar a visibilidade e a acessibilidade no âmbito da ciência, na 

divulgação de resultados de suas pesquisas, bem como outros documentos 

de interesse da comunidade científica, num só ambiente virtual, sejam esses 

conteúdos textuais, imagens ou imagens em movimento. Os repositórios são 

uma das soluções para atender às questões levantadas; estão inclusive de 

acordo com a política de acesso aberto à comunicação científica. A visibilidade 

da produção acadêmica é uma das maiores vantagens dos repositórios, con-

forme pode ser observado na literatura da área. (COSTA, 2006; HOCKX-YU, 

2006; RUMSEY, 2006)

Uma iniciativa importante de integração entre países foi a criação do por-

tal Luso-brasileiro, em 2010, que vai permitir uma busca unificada entre revis-

tas e repositórios dos países de língua portuguesa, através do OAI.

4.2 REPOSITÓRIOS

Como já anteriormente assinalado, ao longo dos séculos, no mundo 

todo, os pesquisadores e cientistas têm se comunicado entre si de três formas: 

publicando o resultado de suas ideias em periódicos e livros, apresentado seus 

trabalhos em conferências e discutindo entre os pares do mesmo campo de 

interesse e através de comunicações pessoais: cartas, telefone e mais recente-

mente por e-mail e tecnologias de base Web – blogs, listas de discussão, portais, 

repositórios. (SWAN, 2008) Segundo Ferreira (2008b, p. 112), “Diversos estu-

dos para implantação de mecanismos mais ágeis e econômicos para viabilizar 

maior troca de conteúdo estão sendo efetivados [...]” graças às oportunidades 

concebidas pelas TIC.

No caso do Brasil e de outros países da América Latina, denominados 

países em desenvolvimento, embora a pesquisa científica tenha se ampliado, 

os pesquisadores não têm muitas vezes o reconhecimento e os méritos de-

sejados. Esses países sofrem de baixa visibilidade e pouca disseminação de 

suas pesquisas. Hoje, com a política mundial de OAI, uma das medidas para 

reverter esse quadro está justamente em se inserir nessa forma de dar acesso 

e ampliar a disseminação da pesquisa. 

Os repositórios digitais estão de acordo com a política de OAI e são 

“[...] um serviço de armazenamento de objetos digitais que tem a capacida-
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de de manter e gerenciar materiais por longos períodos de tempo e prover o 

seu acesso apropriado”. (MÁRDERO ARELANO, 2008, 49º. Slide) Permitem a 

disponibilização não apenas de conteúdos textuais, mas de imagens, vídeos, 

sons, atendendo à especificidade de algumas áreas do conhecimento, como é 

o caso da área de Artes – Música, Dança, Artes Plásticas e Teatro.

Os repositórios podem ser operacionalizados em organizações do setor 

público ou privado. No caso dos setores privados, “[...] o acesso público é res-

tringido e o proprietário original que gerencia o conteúdo [...] passa o controle 

direto do material a mãos de terceiros.” (VIANA; MÁRDERO ARELLANO; SHIN-

TAKU, 2005) Esses autores sugerem que a disponibilização de conteúdos em 

repositórios pertencentes a instituições públicas possibilita o gerenciamento 

pelo pesquisador. O denominado self-archiving, utiliza novas tecnologias do 

tipo open source – tecnologias abertas – além da possibilidade das informações 

serem acessadas permanentemente, pelos mais diversos provedores, tanto 

nacionais como internacionais. Complementam ainda que “O único obstáculo 

atual para o Acesso Aberto através do uso de repositórios institucionais é a 

ausência de políticas institucionais que requeiram o auto-arquivamento da 

produção científica”. (VIANA; MÁRDERO ARELLANO; SHINTAKU, 2005 p. 7,) 

No que diz respeito à salvaguarda da propriedade intelectual, esse é um 

dos objetivos das publicações científicas. No RI ocorre o uso da cópia apro-

priada e a possibilidade de licença através das Common License ou Criative 

License, que obedecem às normas de direitos autorais.

Os repositórios surgiram inicialmente como repositórios digitais temá-

ticos – incluem conteúdo de uma determinada área do conhecimento –, mas 

logo em seguida a ideia evoluiu para que esses repositórios se agrupassem e 

ficassem sob a responsabilidade de uma instituição e voltados para a divul-

gação da produção científica, passando para a denominação de Repositório 

Institucional. O The Scholarly Journal Archive (JSTOR) foi um dos primeiros 

projetos de repositório temático pensado para servir como repositório de pre-

servação digital de periódicos científicos de algumas áreas específicas.

O desenvolvimento relativamente recente dos RI lhes confere diferentes 

pontos de vista, quanto a sua definição. Clifford Lynch (2003, p. 2, tradução 

nossa), diretor da União para Informação em Rede, define RI como: 

Um conjunto de serviços que a universidade oferece para os membros 
de sua comunidade para o gerenciamento e a disseminação de conte-
údos digitais, criados pela instituição e membros da sua comunidade. 
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É essencialmente um compromisso organizacional com a gestão, des-
ses conteúdos digitais, inclusive preservação de longo prazo, quando 
apropriado, bem como organização e acesso ou distribuição.30

Para Mark Ware (2004), um RI é definido como um banco de dados ba-

seado em um repositório de material acadêmico, que é decidido institucional-

mente, diferentemente do repositório temático; o RI é uma coleção de registro 

cumulativa e contínua; aberto e interoperável, usando, por exemplo, o softwa-

re OAI e, desse modo, coleta, estoca e dissemina,  fazendo parte do processo 

de comunicação científica. Além disso, tem como função-chave a preservação, 

em longo prazo, de materiais digitais. 

A definição de Raym Crow (2002) discute o potencial do RI para alterar 

o denominado sistema de comunicação científica. Para este autor, os repositó-

rios institucionais designam coleções digitais de captura e preservação da pro-

dução intelectual de uma única ou de uma comunidade  “multi-universidade”,  

com a finalidade de dar uma resposta convincente a duas questões estratégi-

cas enfrentadas pelas  instituições acadêmicas: 
• Proporcionar um componente crítico na reforma do sistema de co-

municação de trabalhos acadêmicos, um componente que amplia o 

acesso à pesquisa, reafirma controle sobre a bolsa de estudos pela 

academia, pois a concorrência aumenta e reduz o poder de mono-

pólio dos periódicos científicos; e traz alívio econômico e relevância 

para as instituições e bibliotecas que os apoiam;

• Ter o potencial de servir como indicador tangível da qualidade de 

uma universidade e demonstrar a relevância científica, social e eco-

nômica das suas atividades de pesquisa, aumentando assim a visi-

bilidade da instituição, seu status e valor público.

Charles Bailey (2005b) centra-se na diversidade de materiais digitais 

que os RI podem conter. Um repositório institucional inclui uma variedade de 

materiais produzidos por professores\pesquisadores, a partir de uma diversi-

dade de documentos, como e-prints, relatórios técnicos, teses e dissertações, 

dados conjuntos, e materiais didáticos. Alguns repositórios institucionais 

30 […] a set of services that a university offers to the members of its community for the management and 
dissemination of digital materials created by the institution and its community members. It is most es-
sentially an organizational commitment to the stewardship of these digital materials, including long-term 
preservation where appropriate, as well as organization and access or distribution. (Tradução nossa)



137

também estão sendo usados como editoras eletrônicas para a publicação de 

e-books e periódicos eletrônicos.

Optou-se pela adoção da definição de Clifford Lynch (2003), embora os 

demais autores, de certo modo, complementem e reforcem a posição de Lyn-

ch. Crow (2002) discute o potencial do RI em função do fluxo da comunicação 

científica; Bailey (2005) destaca a diversidade de documentos e Ware (2004) 

centra-se numa definição mais ampla.

Os RI constituem-se, portanto, como importantes veículos de divulga-

ção da produção intelectual e científica dos membros da instituição promoto-

ra, mas representam também um recurso aberto a outros potenciais utilizado-

res, constituindo um patrimônio útil à sociedade em geral. Como refere King 

(2010): “[…] o livre acesso a toda a literatura científica não tem apenas valor 

substancial para os investigadores financiados por órgãos federais enquanto 

leitores, mas para outros cientistas, além de ser um ganho para a ciência e 

suas contribuições para economia e para a sociedade”.31

Greg Tananbaum (THE BERKELEY ELETRONIC PRESS, 2005), presi-

dente da Electronic Berkeley Press, afirmou que os repositórios institucionais 

estão fornecendo informações valiosas e desejáveis, tanto para estudiosos na 

área acadêmica como ao público em geral. Por exemplo, no RI da Universidade 

da Califórnia identificou-se que 98% do público que o acessa são exteriores à 

Instituição.

Além dos dois tipos de repositórios mencionados anteriormente, exis-

tem ainda os centrais e os de preservação. No repositório central, várias pes-

soas podem colaborar e contribuir com um mesmo documento que está guar-

dado num lugar central e canônico. Os conteúdos são disponibilizados para 

todos os colaboradores da organização, de acordo com as permissões, poden-

do armazenar, recuperar, realizar buscas, entre outros. Já o repositório de 

preservação está voltado, sobretudo, para a conservação de documentos e 

a preservação da memória, e, muito embora a preservação seja uma das ca-

racterísticas de qualquer tipo de repositório, ainda é necessário desenvolver 

mecanismos que assegurem de fato este aspecto. 

Outra classificação para os repositórios seria quanto ao tipo de docu-

mento: monodocumentais, direcionados para um único tipo de documento 

31 […] ‘free’ access to all science literature not only has substantial value to federally funded research-
ers as readers, but also to other scientists as well which is a gain to science and its contribution to the 
economy and society. (Tradução nossa)
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como, por exemplo, para disponibilizar apenas teses e dissertações ou apenas 

relatórios. Os multidocumentais, ao contrário, abrigariam uma diversidade de 

documentos. (SILVA; TOMAÉL, 2008)

Figura 8 - Funcionamento do repositório central.
Fonte: FORLOGIC [200?].

Sugere-se, ainda, uma classificação quanto à administração, e assim é 

possível denominá-los como: consorciados, cooperação entre mais de uma ins-

tituição; centralizados, administração única; descentralizados, quando a ad-

ministração e a moderação ocorrem em vários pontos, ou seja, envolvem, por 

exemplo, centros de pesquisa, departamentos, unidades físicas diversas, e os 

governamentais, cujo gerenciamento é feito através de um órgão do governo. 

Quanto ao tipo de objeto digital, os RI classificam-se em textuais, abri-

gando arquivos em formato texto (doc, txt, rtf, pdf) e multimidiáticos, disponi-

bilizando arquivos digitais em vários formatos: textos, imagens e sons. (SILVA; 

TOMAÉL, 2008)

De acordo com o Budapest Open Access Initiative, duas estratégias de 

avaliação são indicadas: as já mencionadas Via Verde (Green Road) e a Via 

Dourada (Golden Road); desse modo os repositórios podem ser classificados 

pelo sistema de avaliação adotado:

• Peer-reviwed – documentos que já passaram por avaliação, como é o 

caso dos periódicos científicos, livros publicados por editoras acadêmi-

cas, comunicações em congressos, dentre outros;

• Não-avaliados, ou mistos – aqueles que possuem pré-prints, documen-

tos não-avaliados, documentos arquivados com autorização prévia dos 

editores.
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Leite (2009) denomina esta classificação como tipos de abordagem que 

podem ser: rígida, quando priorizam conteúdos que já passaram pelo pro-

cesso de avaliação pelos pares, sendo eles pré-prints ou pós-prints; e flexível, 

que contemplam, além de conteúdos avaliados pelos pares, outros tipos de 

documento de natureza acadêmico-científica produzidos por membros da ins-

tituição.

São vários os softwares utilizados na implementação de repositórios, 

como mostra o quadro abaixo, dentre eles destacam-se o Eprints, Flexible Ex-

tensible Digital Object and Repository Architecture  (FEDORA), e o DSpace, que é 

o único compatível com qualquer um dos tipos de repositório. Segundo o Regis-

try of Open Access Repositories (ROAR), mais de 24% dos repositórios de acesso 

aberto utilizam este software livre. A primeira instalação do DSpace ocorreu em 

2002 e  “[...] teve como propósito, inicialmente, compartilhar a produção acadê-

mica entre os pares. Somente após estar totalmente instável foi disponibilizado 

para outras instituições”. (SHINTAKU; MEIRELLES, 2010, p. 18)  

Institucionais Temáticos Centrais Preservação

Archimede Greenstone Greenstone LOCKSS

ARNO DAITSS

CDSware

DSpace DSpace DSpace DSpace

Driver

Eprints Eprints Eprints

Fedora Fedora Fedora

i-Tor

MyCoRe

OPUS

Quadro 12 – Uso dos softwares por tipo de Repositório
Fonte: Márdero Arrelano (2008).

A aceitação e a opção pelo uso do  DSpace  justificam-se pelas suas ca-

racterísticas:

• software livre;

• software de arquitetura simples e eficiente;
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• uso de tecnologia de ponta;

• voltado para o acesso aberto;

• desenvolvido intencionalmente para servir RI;

• investimento em novas versões com melhorias nas ferramentas de 

busca e gerenciamento;

• permite a organização de dados de forma que reflita a estrutura or-

ganizacional da instituição através do sistema de coleções.

A plataforma de funcionamento do DSpace possui quatro estágios (Fi-

gura 9): submissão, administração, preservação e a recuperação, que envol-

vem: quem submete (depositante), o tutor da coleção (coordenador) e o usuá-

rio final. Dentre as vantagens oferecidas pelo  DSpace, podem ser destacadas 

as seguintes, segundo Viana, Márdero Arellano e Shintaku  (2005): 

• plataforma web;

• open source;

• base institucional;

• adoção por muitas instituições, em todo o mundo;

• diversidade de formatos de arquivos;

• ênfase na preservação digital (identificadores persistentes, 

preservação de bits em três níveis); 

• submissão descentralizada, flexível, baseada em comunidades;

• passível de hierarquização;

• conteúdos multidisciplinares.

Segundo seus criadores, o DSpace é “um sistema inovador de bibliote-

cas digitais para recolha, armazenamento, indexação, preservação e redistri-

buição, em formato digital, da produção intelectual de comunidades univer-

sitárias”. (DSPACE FEDERATION, 2003) Possui uma arquitetura de software 

simples, porém eficaz, utiliza tecnologia recente, foi desenvolvido para ser im-

plementado em repositórios institucionais e está direcionado para o acesso 

aberto à publicação acadêmica. Possibilita a criação de repositórios digitais, 

com funções de captura, distribuição e preservação da produção intelectual, 

permitindo sua adoção por outras instituições em forma consorciada federa-

da. Desde o seu início, o sistema teve a característica de ser facilmente adap-
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tado a outras instituições, ao aceitar qualquer tipo de material digital, dando-

-lhes maior visibilidade e garantindo-lhes acessibilidade ao longo do tempo.

Possui uma estrutura informacional através da qual o acervo do repo-

sitório é disponibilizado de forma hierárquica, sendo composto por comuni-

dades, coleções e  itens. Esta estrutura organizacional permite um melhor 

ordenamento do acervo e facilidade de recuperação. As comunidades são as 

estruturas de nível mais elevado e podem conter várias subcomunidades, que 

fazem parte da estrutura, mas não contêm documentos digitais diretamente.  

A organização dos documentos ocorre nas coleções e as comunidades agru-

pam as subcomunidades e as coleções. Na prática, tomando por base o RI 

de uma IES, as comunidades são as unidades acadêmicas e de pesquisa que 

constituem a estrutura da instituição – faculdades, institutos, centros – as 

subcomunidades são os programas de pós-graduação vinculados a cada co-

munidade. (SHINTAKU; MEIRELLES, 2010)

Para sua melhor funcionalidade e organização, é possível indicar admi-

nistradores, “coordenadores de comunidades”, bem como de subcomunida-

des, para facilitar o gerenciamento e a interlocução com a gestão central do 

RI. Cabe também a esses administradores serem parceiros na mobilização dos 

possíveis depositantes de documentos, ampliando a adesão ao repositório. 

Não há um padrão para a nomenclatura dos tipos de documentos que 

irão compor as coleções. Esta nomenclatura deve ser pensada para atender 

à produção científica, acadêmica e artística da instituição. Por exemplo, uma 

especificidade da UFBA são as partituras, uma vez que existe este tipo de pro-

dução vinculado à Escola de Música. Logo, este é um item que deve constar 

nos tipos de documentos do RI da UFBA.

Há um fluxo de submissão do documento, que corresponde ao “depó-

sito”, ou seja, a etapas a serem cumpridas desde o momento em que o docu-

mento digital – documento, aqui entendido numa forma ampla, seja textual, 

imagem ou som – é submetido e até a sua disponibilização. O DSpace foi cons-

truído levando em conta os princípios da comunicação científica, desse modo 

teremos um fluxo que atende às seguintes etapas: 

• Catalogação – etapa obrigatória que poderá ser única, quando o do-

cumento postado não requer avaliação e revisão dos metadados;

• Avaliação – verificação do item: se é condizente com a coleção na 

qual foi postado;
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• Revisão de metadados – verificação de descritores para facilitar a 

recuperação do documento. Esta etapa não tem competência para 

rejeitar o item, servindo apenas para ajustar e corrigir as informa-

ções fornecidas.

O processo de depósito de documentos no RI ocorre por autoarquiva-

mento. É autoexplicativo e dispõe das seguintes etapas:

Figura 10 – Fluxo do processo de depósito.
Fonte: RepositóriUM (ca.2004). 

   

O acesso é feito por usuários cadastrados ou não. Alguns são apenas 

leitores e outros necessitam ter um cadastro para acessar o sistema do DSpa-

ce. São procedimentos simples que constarão das orientações de uso de cada 

RI.

Conforme descrito, não há dificuldades técnicas para a implantação do 

RI. Há suporte para a implantação do DSpace e um processo colaborativo  de 

uma comunidade mundial para a sua atualização. Como projeto, é mantido 

pelo Duraspace e envolve, direta ou indiretamente, profissionais do mundo in-

teiro. (SHINTAKU; MEIRELLES, 2010) A dificuldade enfrentada diz respeito ao 

processo de gestão, desde a definição do tipo de documento ao arquivamento 

em si, que passa pela política institucional de informação, sendo necessário, 

ainda: “[...] elaboração, discussão, regulamentação e estabelecimento de po-

líticas e mecanismos específicos de forma a garantir a plena alimentação do 

[RI]”. (KURAMOTO, 2010a, p. 215)

A política de funcionamento do repositório institucional é fundamental 

para seu o estabelecimento como serviço de informação e reconhecimento por 

parte da comunidade. É com base nas regras determinadas na política que o 

serviço será prestado à comunidade.
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4.2.1 Vantagens e resistências

A adoção dos repositórios institucionais em centros de pesquisa e uni-

versidades traz benefícios macros, como o desenvolvimento da ciência, a po-

tencialização das funções da comunicação científica, avanços e desenvolvi-

mento para o País. (COSTA; LEITE, 2010) Outros benefícios decorrentes são 

reforçados de forma pontual por Prosser (2005), que considera que estes ocor-

rem em três dimensões: 

• para o indivíduo - proporciona um repositório central para o trabalho 

do pesquisador; uma vez que é livre e aberto, aumenta a divulgação e 

o impacto da pesquisa do indivíduo, além de exercer a função de um 

currículo para o pesquisador;

• para a instituição - amplia a visibilidade e o prestígio da instituição, 

ao reunir toda a gama e extensão da pesquisa que é da sua área de 

interesse e intervenção. Funciona como um meio de divulgação da 

mesma, visando fontes de financiamento, bem como arregimentar 

novos pesquisadores e estudantes;

• para a sociedade - fornece acesso à pesquisa desenvolvida por todo 

o mundo; assegura a preservação, em longo prazo, da produção das 

instituições acadêmicas; disponibiliza grande volume de documen-

tos sem impacto relevante nos custos de arquivamento.

O aumento do acesso e da visibilidade da produção científica, de inte-

resse social, institucional e individual, é evidenciado, por exemplo, pela aná-

lise do número de citações dos textos disponíveis em RI. Segundo Harnard 

(2007), estudos demonstram que artigos disponibilizados gratuitamente na 

web foram citados mais do que duas vezes, se comparados a artigos que não 

foram disponibilizados em acesso livre. Contudo, a maioria dos pesquisadores 

não está ainda suficientemente mobilizada para proceder ao autoarquivamen-

to, sendo este um dos problemas com que muitos dos promotores de repositó-

rios institucionais se deparam. De fato, as taxas elevadas de participação dos 

autores no RI, através do depósito de sua produção, é o principal indicador de 

sucesso deste tipo de empreendimento. (LYNCH; LIPPINCOTT, 2005)

Em 2005, pesquisa relatada por Hajjem e outros, dava conta de que 

apenas 15% dos potenciais depositantes em RI autoarquivavam seus traba-

lhos espontaneamente, e em torno de 80% dos autores estariam de acordo 
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com o autoarquivamento, mesmo que não houvesse uma política institucio-

nal que assim requeresse. (SWAN; BROWN, 2005) No entanto, muitos desses 

autores não tinham uma atitude proativa de autoarquivar espontaneamente.

Para Sheereves e Cragin (2008), as baixas taxas de autoarquivamento 

parecem ter diminuído a expectativa de que os RI iriam ter um impacto sobre 

os modelos de publicação científica e programas de preservação. Davis e Con-

nolly (2007) relatam que a motivação para a participação no RI diz respeito à 

divulgação dos resultados da pesquisa, visibilidade e exposição do autor, en-

quanto que as razões evocadas para a não-participação incluem as políticas 

das editoras, a relevância para seu campo de atuação e as restrições tecnoló-

gicas, em alguns casos.

A questão do envolvimento dos autores no processo de desenvolvimento 

de um RI é fundamental, pois, como apontam Dávila e colaboradores (2006, 

p. 6), “A sustentabilidade e desenvolvimento de um RI baseiam-se, principal-

mente, na sensibilização da comunidade acadêmica para preservar e difundir 

sua produção mediante este tipo de plataforma”. Referem-se ainda os autores 

ao fato de que não existe uma abordagem única relativamente aos mecanis-

mos de alimentação da informação, sendo que as opções a este nível se “fun-

damentam em esquemas culturais e costumes institucionais”. (DÁVILA et al, 

2006, p. 6)

O reconhecimento, por parte das instituições, do potencial dos RI e a 

constatação da tendência para baixos valores de autoarquivamento têm con-

duzido as instituições à definição e à divulgação, entre os seus membros, de 

políticas institucionais de arquivamento nos RI, adequadas aos seus contex-

tos específicos. Algumas instituições destacam-se e são reconhecidas pelas 

suas políticas de mandatos de arquivamento ao nível dos RI, consideradas 

relevantes (ROAR, 2005):

2003 – Electronic and Computer Science Department. University of 

Southampton, Reino Unido;

2003 – European Organization for Nuclear Research Nuclear (CERN);

2004 – Queensland University of Technology, Austrália;

2005 – Universidade do Minho, Portugal;

2005 – Wellcome Trust;
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2008 – Arts and Sciences School. University of Harvard, Estados Uni-

dos;

2008 – Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos;

2008 – National Health Institute, Estados Unidos.

Foster e Gibbons (2005) afirmam que para o RI de uma universidade ser 

bem-sucedido, ele deve disponibilizar conteúdo resultante de trabalho acadê-

mico, cujo valor justifique sua preservação, para ser utilizado como pesquisa 

e citação. Na perspectiva de Leite (2006, p. 88), complementa-se que um RI, 

[...] além de expandir o acesso à pesquisa, reafirma o controle sobre 
o saber pela academia [...] tem o potencial de servir como indicadores 
tangíveis da qualidade de uma universidade e de demonstrar a rele-
vância científica, social e econômica de suas atividades de pesquisa, 
aumentando a visibilidade, o status e o valor público da instituição.

No que diz respeito aos usuários envolvidos em um RI, identificam-se 

pelo menos três grupos principais: criadores\gestores, autores e usuários, 

sendo estes últimos usuários finais da produção acadêmica e científica dispo-

nibilizada, podendo ser elementos internos ou externos à instituição.

Segundo McKay (2007), pouco se sabe a respeito dos usuários finais do 

RI. A forma de utilização do software e sua aplicabilidade são desconhecidas. 

Pesquisas mostram que pessoas que buscam informações querem encontrá-

-las rapidamente, e com um mínimo de desgaste, e que diversos fatores in-

terferem nesta busca. Sabe-se que autores também fazem parte desse gru-

po, no entanto, seus objetivos e preocupações são diferentes, já que eles são 

autores e depositantes de conteúdo. É evidente que estando a informação 

disponível gratuitamente, pesquisadores estão dispostos a usá-la e a confiar 

nesta informação, tanto quanto naquela disponível mediante pagamento de 

taxa, sendo que 88% afirmam já terem usado material autoarquivado. (GADD; 

OPPENHEIM; PROBETS, 2003) Os repositórios têm, assim, um público de 

usuários com perfis e objetivos de utilização distintos e que importa conhecer 

e caracterizar.

Outra questão relativa aos usuários do RI é levantada por Fachin e ou-

tros (2009) e refere-se à visão cognitiva na estruturação de repositórios, já que 

há uma variedade de informações para uma diversidade de usuários. Desse 

modo “[...] a compreensão textual, a geração de texto (tradução para lingua-

gem de indexação e\ou resumo) e a representação do conteúdo (criação de 
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linguagens de indexação) devem ser evidenciadas”. (FACHIN et al., 2009, p. 

230) Na busca da informação, os conhecimentos conceituais implícitos nos re-

positórios – linguagens documentais e políticas adotadas –, bem como a forma 

de representação do documento interferem nas fases do processo de utilização 

da informação disponível, ou seja, na categorização, indexação e recuperação 

da informação. (FACHIN et al., 2009)

Para os usuários, procurar informações não é apenas um ato de acessar 

um sistema de busca, sobretudo quando não está claro, para ele próprio, exa-

tamente o que procura. Existem alguns modelos que retratam esse processo 

de busca pelo conteúdo, que McKay (2007) descreve em seis etapas, em um 

breve roteiro:

• perceber a necessidade de informação;

• investigar as formas pelas quais a necessidade de informação pode 

ser cumprida, incluindo a avaliação de fontes de informação dispo-

níveis, e possível busca e navegação para os resultados preliminares;

• esclarecer a necessidade de informação para atender a um pequeno 

número de questões específicas, com base nos recursos disponíveis 

e no interesse pessoal;

• consultar as fontes de informação para atender à necessidade de 

informação;

• navegar e avaliar os resultados;

• assimilar os resultados e refinar a busca, no caso da necessidade de 

informação não ter sido atendida.

Os criadores\gestores dos RI geralmente estão ligados aos serviços de 

informação das instituições e sua função principal é, portanto, preservar e dis-

ponibilizar a produção intelectual da instituição, representando-a, documen-

tando-a e compartilhando-a em formato digital. Ressalta-se principalmente a 

questão da preservação digital, “[...] uma vez que o gerenciamento da migração 

do conteúdo digital […] deve ocupar um espaço primordial nas preocupações 

das organizações que detêm repositórios institucionais”. (CAFÉ at al. 2003) 

Para tanto, é fundamental a participação de uma equipe multidisciplinar, for-

mada de bibliotecários, analistas de informação, administradores de arquivos, 

administradores de departamentos e da instituição, pesquisadores e pessoal 

envolvido com a política universitária  e que promova a utilização do RI, quer 
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por parte dos potenciais depositantes, quer por parte dos usuários finais. (BAR-

TON, 2004) Este processo, para ser bem-sucedido, passa pela definição de polí-

ticas institucionais de diversas ordens e por opções organizacionais de diferente 

natureza.

Briceño e outros (2009), com base na experiência de oito anos de fun-

cionamento do Repositório Institucional SABER – ULA, da Universidade dos 

Andes, em Mérida, Venezuela, referem que dentre os fatores que contribuíram 

para a promoção do livre acesso ao conhecimento produzido na instituição 

através do repositório, destacam-se as políticas institucionais desenvolvidas 

que incentivaram os produtores de conhecimento a realizar o depósito no RI. 

No caso do repositório institucional da Universidade do Minho - RepositóriUM, 

o impacto da política institucional de arquivamento desempenhou também 

um papel fundamental no seu desenvolvimento e consolidação. (RODRIGUES, 

2004; RODRIGUES, 2010; ROSA; GOMES, 2010)

Para estimular os professores/investigadores, é necessária a criação de 

mecanismos motivadores: para a comunidade como um todo ou mesmo para 

indivíduos. (DÁVILA et al., 2006) É preciso que os membros de qualquer co-

munidade tenham em mente que os RI “[…] ao armazenar e expandir através 

do livre acesso à produção dos seus investigadores estão a contribuir para a 

valorização da sua produção científica”. (SOUSA; QUONIAM; TRIGO, 2008)

Assim, é necessário que nos processos de desenvolvimento dos RI se-

jam assegurados mecanismos de informação, formação e motivação dos mem-

bros das diferentes comunidades. A existência de um coordenador em cada 

comunidade de um RI pode ser um elemento importante no seu processo de 

dinamização e desenvolvimento. O coordenador poderá ser um elemento de 

intermediação entre o autor\pesquisador\depositante e o setor da instituição 

responsável pela implantação e o pleno funcionamento do repositório.

Outro mecanismo importante, que pode ser considerado um fator de 

motivação direcionado aos depositantes, são os programas estatísticos com a 

capacidade de monitorar o número de consultas e downloads dos documentos 

arquivados nos RI. Um exemplo é o Repositório eScholarship da Universidade 

da Califórnia. O repositório usa o software Digital Commons, construído com 

funcionalidades que monitoram o uso do conteúdo, indica quantas vezes cada 

artigo foi baixado. O repositório também mantém uma lista de execução de 

downloads, os “dez mais”, e um  “livro do dia”. Além disso, controla o número 
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total de downloads para o repositório inteiro, e o número total de downloads 

semanais. (MARK; SHEARER, 2006). A Universidade do Minho também de-

senvolveu seu software estatístico de registros automáticos associados a um 

software de suporte ao RepositóriUM32, informando o número de acessos e do-

wnloads, os países que acessam, sendo desse modo possível traçar a trajetó-

ria de um documento e o grau de interesse que ele despertou na comunidade 

científica.

A “massificação” do RI envolve toda a comunidade da instituição.  Os 

acadêmicos – prováveis depositantes de conteúdo – precisam tomar conhe-

cimento dos serviços do repositório, repetidas vezes, ao longo de um período 

de tempo, e através de diversas fontes – on-line, jornais, correspondências, 

reuniões, seminários – sendo preciso divulgar explicitamente os benefícios 

decorrentes dos RI, quer para a instituição, quer para os autores, quer para a 

comunidade em geral.

O processo de implementação, desenvolvimento e consolidação de um 

RI, não pode dispensar a atenção de nenhum dos intervenientes e o conhe-

cimento das motivações, dificuldades e expectativas desses intervenientes é 

importante para o aperfeiçoamento de procedimentos ou a tomada de deci-

sões, bem como para partilhar o conhecimento adquirido com instituições que 

estejam iniciando projetos neste domínio, como é o caso da UFBA. As questões 

concernentes ao direito autoral têm de ser incluídas na pauta de discussão, 

uma vez que as tecnologias digitais têm transformado inteiramente as rela-

ções do direito do autor com a sua obra, em função do interesse público.

4.3 DIREITO AUTORAL E ACESSO ABERTO

As mudanças de caráter tecnológico afetaram de forma direta a ques-

tão do direito autoral. Há muito se discute, em nível nacional e internacional, 

uma adequação na legislação, no que tange a novas formas de disseminação 

da informação. Observa-se, porém, que as reformas que vêm sendo propostas 

estão voltadas para os interesses dos proprietários do direito autoral, muito 

mais do que direcionadas aos interesses de usuários, bibliotecas, instituições 

e da sociedade como um todo. O foco principal da questão a ser tratada diz 

32 StatisticsAddOn. Disponível em: <http://wiki.dspace.org/index.php/StatisticsAddOn>. Acesso em: 
28 jan. 2010.
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respeito, sobretudo, ao direito autoral no contexto do ambiente acadêmico e à 

disponibilização de conteúdo em acesso aberto. 

A ascendência da internet como um poderoso meio de comunicação 

possibilitou que a produção científica se colocasse ao alcance social. As re-

vistas eletrônicas, os repositórios, os blogs, as bibliotecas digitais são meios 

de divulgação da ciência, e se apresentam como modelos bem-sucedidos de 

popularização das temáticas voltadas para a ciência e a tecnologia, ampliando 

o alcance da informação e gerando subsídios para o debate público, como já 

foi dito no decorrer deste capítulo.

Um dos principais canais utilizados pelos pesquisadores, os periódicos 

científicos, adotam diferentes modelos de negócios e muitos resistem em se 

adequar à realidade atual de liberação de conteúdo para acesso livre, com o 

direito autoral repassado para a editora. A Association of Learned and Profes-

sional Societies Publishers (ALPSP) (2005, p. 17) através do estudo The facts 

about open access: a study on financial and non-financial effects of alternative 

business models for scholarly journals apresentou, como um dos resultados 

obtidos na pesquisa, os seguintes modelos de negócios33:

Assinaturas para conteúdos novos e arquivados;

Open Access postergado; 

Assinaturas primárias; experimento Open Access Opcional;

Assinaturas primárias para a maioria, mas, ainda assim, alguns no-
vos conteúdos gratuitos; financiamento por grants, conteúdos anterio-
res com acesso livre;

Acesso aberto total; apoiado por assinaturas de conteúdos impressos 
e por taxas pagas pelos autores;

Acesso aberto total; apoiado por taxas pagas pelos autores, membros 
institucionais e assinaturas de outros títulos impressos;

Acesso aberto total; apoiado por taxas pagas pelos autores, membros 
institucionais, grants e indústria;

Acesso aberto total; apoiado por membros;

Acesso aberto total; apoiado por propaganda;

Antigo Acesso aberto total; migrando para Acesso Aberto postergado;

33 Subscriptions to new and archival content; Delayed Open Access; Primarily subscriptions; Optional 
OA experiment; Primarily subscriptions to most but some free new content; grant funding; free archival 
content; Full Open Access; supported by print subscriptions and author fees; Full Open Access; supported 
by author fees, member dues allocation, and other journal print subscription allocation; Full Open Ac-
cess, supported by author fees, institutional memberships, grants, industry; Full Open Access; supported 
by member dues; Full Open Access; supported by advertising; Formerly Full Open Access; migrating to 
delayed Open Access; Institutional subscriptions; free to individuals;  Subscriptions to most new content; 
some free new content; free back content Open Access pre-prints, subscriptions to new content, free ar-
chival content; Primarily subscriptions and Delayed Open Access, plus Optional Open Access. (Tradução 
nossa)
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Assinaturas para instituições; livre para indivíduos;

Assinaturas para a maioria dos conteúdos novos; para alguns conteú-
dos novos gratuitos e conteúdos anteriores gratuitos;

Acesso aberto para pré-prints, assinaturas para novos conteúdos e 
livre para conteúdos anteriores;

Assinaturas primárias e Acesso aberto postergado, mais Acesso aberto 
opcional. 

As alterações devidas e necessárias ao direito autoral estão diretamente 

ligadas às mudanças tecnológicas, da mesma forma como ocorreu no século 

XV, com a revolução desencadeada pela imprensa, em relação ao registro e à 

disseminação da informação.

Para Eisenstein (1998), somente após o surgimento da imprensa e dos 

tipos móveis, por Gutenberg, foi possível diferenciar os papéis do autor, do 

escriba, do tradutor, do comentarista, do compilador e definir, de fato, o con-

ceito de autoria. Sobre o direito autoral, afirma o seguinte:

A competição pelo direito de publicar um dado texto gerou também 
controvérsias a respeito de novos tópicos, como o monopólio e a pi-
rataria. A imprensa trouxe a necessidade de definir legalmente o que 
pertencia ao domínio público. Uma espécie de ‘terra de ninguém’ lite-
rária tornou-se com o tempo objeto de um ‘loteamento’ e um individu-
alismo começou a caracterizar a atitude dos escritores para com suas 
obras. Os termos plágio e direito de reprodução [...] não existiam para 
o menestrel. Somente depois do advento da imprensa é que passaram 
a ter significação para o autor. (EISENSTEIN, 1998, p. 101)

Para Gandelman (2004, p. 11), o direito autoral “[...] passa [...] a estru-

turar a proteção jurídica da matéria-prima da comunicação entre os seres hu-

manos. E essa formatação legal, [...] perdura até os dias atuais [...]”, acompa-

nhando, de certa forma, a evolução tecnológica. É possível dizer que o direito 

autoral estruturou a matéria-prima da comunicação entre os seres humanos. 

Partindo de uma concepção legal, de origem inglesa e francesa, perdura até os 

dias de hoje, buscando acompanhar a evolução das tecnologias dos meios de 

comunicação e protegendo os textos de um modo geral, sejam informativos ou 

de ficção, do fonograma às obras audiovisuais, softwares e outras publicações 

digitalizadas e disponibilizadas via rede. (GANDELMAN, 2004)

Complementando esse pensamento, segundo Felicié (2004, p.79), as 

tecnologias da informação e comunicação potencializam a disseminação da 

informação e contribuem para preservar o uso legítimo de bens de informação, 

como nunca antes visto. No entanto, as grandes corporações e a indústria 
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editorial e discográfica exercem pressão para que a regulamentação da pro-

priedade intelectual e a lei do direito autoral favoreçam a mercantilização e a 

privatização da informação, dificultando o acesso público à informação. 

Para Cabral, o direito autoral sempre transitou entre a propriedade in-

dividual do criador e o interesse público “[...] no benefício das artes, das ci-

ências e na faculdade de compartilhar livremente, dos processos de aquisição 

do conhecimento”. (CABRAL, 1998, p. 30) Continuando, este autor observa 

que o sistema da sociedade em que se vive, baseia-se na propriedade priva-

da de bens e serviços, o que inclui o produto intelectual, que é “[...] fruto da 

capacidade, da experiência e da sensibilidade especial de certas pessoas com 

atributos peculiares para a tarefa criativa”. (CABRAL, 1998, p. 31)

Segundo Manso (1980, apud CABRAL, 1998, p. 31), o objeto do direito 

autoral é a obra intelectual

[...] enquanto seu conteúdo é a faculdade de utilizá-la (intelectual ou 
economicamente), faculdade essa que se desenvolve mediante o exer-
cício de prerrogativas de ordem não patrimonial ou de ordem patrimo-
nial. Essas prerrogativas, assim agrupando-se em normas jurídicas, 
distribuem-se de acordo com suas próprias características em feixes 
de direitos patrimoniais e morais. O que efetivamente distingue o di-
reito autoral dos demais direitos é o seu objeto, a obra intelectual, 
como bem suscetível de utilização que, no entanto, se dá em duas or-
dens de atividades: utilização intelectual, ou seja, a fruição do próprio 
corpo místico da obra mediante seu aproveitamento artístico, cientí-
fico, didático, informativo, ou de outra natureza; e a utilização econô-
mica que se opera através de sua apresentação pública remunerada, 
através de sua reprodução [...].

Guilherme Carboni (2004) observa que hoje o direito do autor passa do 

mecanismo de estímulo à criação intelectual à poderosa ferramenta de apro-

priação da informação, enquanto mercadoria, reduzindo a esfera de liberdade 

de expressão e construindo obstáculos para o acesso ao conhecimento. Desse 

modo, a crise do direito do autor torna conflitante o interesse individual do 

autor pela autoria de sua criação e o interesse coletivo pelo desenvolvimento 

cultural, econômico e tecnológico. 

O sucesso no mundo moderno, onde as novas tecnologias emergem 

constantemente e novos mercados são abertos, depende de como se exploram 

os valores pessoais: conhecimento, habilidades e criatividade. (JESSOP, 2007) 

O conhecimento, um dos valores intrínsecos ao ser humano, “[...] é ao mesmo 

tempo um recurso e um produto, desincorporado de qualquer recurso e de 

qualquer produto”. (CORSANI, 2003, p. 26). Continuando, Corsani diz que as 
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TIC possibilitaram a circulação dos conhecimentos, independente do capital e 

do trabalho. Ao mesmo tempo, esses conhecimentos

[...] nascem e se difundem por heterogênese (ou seja, ao longo das tra-
jetórias desenhadas por aportes criativos, cumulativos e largamente 
socializados) nos contextos de produção e de uso. É por isso que se 
pode falar a justo título de produção de conhecimentos por conheci-
mentos, o que traduz e denota a idéia de que se passa de um regime 
de reprodução a um regime de inovação. (2003, p. 27)

O conhecimento é uma mercadoria diferente das outras, mesmo quando 

está atrelada à produção de mercadorias por mercadorias. Nessa sociedade, 

quando o conhecimento é incorporado ou agregado a alguma coisa, “[...] os 

direitos sobre a propriedade intelectual (patentes, licenças) constituem um 

vetor importante de difusão e, no limite, de socialização dos conhecimentos 

[...]”. (CORSANI, 2003, p. 30) Diferentemente ocorre com a produção do co-

nhecimento por conhecimento, afirma Corsani, já que desmaterializado não 

terá valor fora da difusão. “Os direitos sobre a propriedade intelectual inter-

vêm então para assegurar àquele que a detém uma ‘freagem’ ao processo de 

socialização.” (2003, p. 30)

Retomando um aspecto mais histórico da questão, ao longo do tempo, 

vários acordos e convenções internacionais foram realizados, tendo como foco 

a proteção dos direitos dos autores. A Bélgica, em 1858, foi o primeiro país a 

realizar uma conferência internacional sobre o tema. A terceira conferência di-

plomática sobre direitos autorais – que resultou num importante documento, 

o mais antigo tratado internacional em defesa e proteção dos direitos patri-

moniais e morais do autor – foi realizada em Berna, em setembro de 1886. O 

documento, que sofreu várias revisões, a última, ocorrida em 28 de setembro 

de 1979, tem servido como base para as legislações sobre direitos autorais de 

vários países, inclusive a do Brasil.

A adesão a tratados internacionais permite a reciprocidade dos direitos 

autorais dos titulares entre os países que participam desses acordos, pois ge-

ralmente se assina uma Convenção Internacional. Outra recomendação des-

sas convenções, adotada com o apoio da maioria dos Estados, foi o princípio 

de que “[...] a propriedade das obras literárias e artísticas em favor de seus 

autores deve inscrever-se na legislação de todos os povos civilizados”. (LINS, 

1969, p. 78) Assim, “[...] o direito do autor deve ser concedido aos autores dos 
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países membros sem qualquer exigência referente à formalidades”. (HAMMES, 

1984, p. 32)

Os países têm uma margem de liberdade para estabelecer em suas legis-

lações nacionais quais são os limites e exceções ao direito do autor e como isto 

se define. (FERNÁNDEZ-MOLINA, 2008) No entanto, é necessário respeitar os 

três “passos” – dispostos a partir do artigo 9.2 do Tratado de Berna (OMPI, 

1971), reconhecido pela Organização Mundial do Comércio (OMC, 1994) e 

pelo tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, 1996) 

– voltados para o direito do autor em meio digital, que são: em determinados 

casos especiais; que não entre em conflito com a exploração normal da obra 

e que não prejudique sem uma justificativa plausível, os interesses legítimos 

do autor.

O Brasil participa amplamente dos acordos internacionais e a lei de di-

reito autoral em vigor baseia-se em várias revisões do mais antigo tratado in-

ternacional em defesa e proteção dos direitos patrimoniais e morais do autor, 

definido em Convenção realizada em Berna, em setembro de 1886. A última 

revisão ocorreu em 28 de setembro de 1979, e a atual lei do direito autoral, em 

vigor no Brasil, é a Lei n. 9.610 (BRASIL, 1998), que foi promulgada, em 19 de 

fevereiro de 1998, para regulamentar os itens dispostos na Constituição, es-

tabelecendo as formas de controle e estipulando o tempo durante o qual este 

direito pode ser exercido. Nesta Lei, o Art. 5º § 1, conceitua publicação como: 

[...] o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conheci-
mento público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro 
titular do direito do autor, por qualquer forma ou processo. 

No Cap. IV, o Art. 46, sobre as delimitações dos direitos autorais, dis-

põe, em seu § 2, que “a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos, 

para uso privado do copista, desde que feito por este, sem intuito de lucro 

não constitui ofensa aos direitos autorais.” (BRASIL, 1998) A subjetividade do 

legislador no que diz respeito a “pequenos trechos” tem gerado discussões po-

lêmicas, sobretudo no meio acadêmico. Este parágrafo tem respaldado ações 

rígidas por parte da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR), 

entidade representativa da indústria editorial, que vem agindo de forma re-

pressora através de ações policiais, planejadas a partir de denúncias anôni-

mas feitas ao site da associação, tendo como foco as instituições de ensino 



155

superior, defendendo desse modo as 160 editoras a ela filiadas, que corres-

pondem a 90% das principais editoras do País. (ROSA, 2007)

Em 2 de agosto de 2003, entrou em vigor a Lei n. 10.695, que alterou 

os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal no que se refere 

à tipificação do crime de violação do direito autoral e às medidas processuais 

cabíveis. Carboni (2003) comenta o seguinte, no que tange ao Art. 46:

 [...] a Lei 10.695/03 resolve definitivamente a polêmica questão a 
cerca da cópia única para uso privado do copista, sem intuito de lu-
cro, ao inserir o parágrafo 4º no artigo 184, que exclui tal prática, de 
forma expressa, da incidência das penas previstas nos parágrafos pre-
cedentes. Portanto, copiar obra integral, em um só exemplar, para uso 
exclusivamente privado, sem intuito de lucro, não é tipificado como 
crime.

Essa, porém, não era a regra do nosso ordenamento jurídico até a 
entrada em vigor da Lei 10 695 razão pela qual tal alteração é muito 
bem vinda. De fato, o artigo 46, inciso II, da Lei de Direitos Autorais, 
diz que não constitui ofensa aos direitos do autor “a reprodução em 
um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do copista, 
desde que feita por este, sem intuito de lucro”. Portanto, a limitação ao 
direito de autor contida no referido artigo legal seria aplicada apenas 
à reprodução de pequenos trechos e não de obra integral. É por essa 
razão que a cópia integral de uma obra qualquer, como um livro, por 
exemplo, até a entrada em vigor da Lei 10 695, era tipificada como 
crime de violação do direito do autor.

No entanto, apesar de a Lei 10.695/03 ter expressamente excluído da 
tipificação penal a reprodução privada da obra para uso particular do 
copista, em um único exemplar, sem intuito de lucro, o fato é que con-
tinua em vigor a regra do artigo 46, inciso II, da lei de Direitos Auto-
rais. Portanto, o titular dos direitos autorais ainda pode ingressar com 
uma ação na esfera civil, visando a apreensão das obras reproduzidas 
ou a suspensão da prática, além do pagamento de uma indenização 
pela reprodução integral não autorizada. Por essa razão, já existem 
diversos estudos em andamento visando alterar a redação do artigo 
46, inciso II, da Lei de Direitos Autorais, de forma a permitir a cópia 
integral nos termos estabelecidos pela Lei 10 695/03.

Em 2003, o Ministério da Cultura (Minc) decidiu pela criação de uma 

gerência na estrutura do Ministério, para tratar da questão do direito autoral, 

que, em 2006, foi transformada em Coordenação-Geral. A partir de então, 

iniciou-se uma movimentação para se discutir amplamente a lei do direito 

autoral, que já não atendia às alterações\atualizações, tanto tecnológicas, 

como conceituais, e de interesse da sociedade. O Minc decidiu, então, promo-

ver uma série de seminários e oficinas, com o objetivo de discutir a política do 

direito autoral no Brasil, tema, que, segundo o Ministério, “interessa[va] a to-

dos os cidadãos, uma vez que o direito autoral permeia a criação, a produção, 
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a distribuição, o consumo e a fruição dos bens culturais”. (BRASIL, [2008]) A 

distribuição de um documento orientador, constando desde o cenário insti-

tucional do setor, o marco legal, questões sobre a gestão coletiva de direitos, 

ambiente digital, serviu para esclarecer vários pontos da questão e, de certo 

modo, direcionar a discussão.  

O percurso foi longo e pautado em momentos de extrema polêmica, mas 

reverteu-se num documento em forma de proposta para a alteração da lei, 

que infelizmente não chegou a ser encaminhada ao Congresso Nacional, e o 

resultado da consulta pública, ainda não consolidada, encontra-se disponível 

no site do Minc.34 

Os autores, principalmente os acadêmicos, que já recebem apoio finan-

ceiro para suas pesquisas, estão envolvidos em uma realidade polêmica, com 

relação ao direito autoral, que se enquadraria na questão, levantada por Tei-

xeira (2010), com relação à “função social do contrato e a função social da 

propriedade” e, sobretudo, “[...] como devem ser acomodados [...] os interesses 

públicos e os interesses privados. Apesar dos direitos patrimoniais do autor, 

a cultura humana é um bem comum.”. (ORTELLADO; MACHADO, 2006, p. 7) 

Atualmente, uma saída encontrada pelas principais universidades públicas 

do País tem sido a autorização dos autores, por escrito, de publicação, na 

Internet, por exemplo, no caso das teses e dissertações defendidas naquelas 

universidades. Alguns países, um exemplo são o EUA, a partir de iniciativa do 

Congresso Americano que solicitou ao NIH o desenvolvimento de uma política 

de obrigatoriedade de depósito em repositório de acesso aberto, em 2007. Tam-

bém na Inglaterra, o Parlamento Britânico, em 2006, buscou adotar políticas 

que conduziram à disponibilização de conteúdo. O próprio Brasil aguarda a 

aprovação do Projeto de Lei n. 1120/2007 do deputado Rodrigo Rollemberg.

Outra solução proposta para o acesso livre à informação científica foi 

estabelecida pelo Creative Commons35, que conta com a adesão de mais de 40 

países, e, a partir de instrumentos jurídicos, possibilita que o autor, o criador 

ou mesmo uma entidade se posicione de forma clara, definindo se uma obra 

intelectual sua está liberada para distribuição, utilização e até cópia. Desse 

modo, criam-se alternativas ao direito tradicional de propriedade intelectual, 

34 Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/consulta/>. Acesso em: 15 fev. 
2011

35 Disponível em: <http://www.creativecommons.org.br>. Acesso em: 15 fev.2011.
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uma vez que o proprietário pode permitir o acesso às suas obras e na forma 

que ele deseja que isto ocorra.

A combinação de quatro princípios determina as licenças possíveis: 

atribuição (permite que outras pessoas copiem, distribuam e executem a obra 

de sua autoria); uso não comercial (permite que outras pessoas copiem, dis-

tribuam e executem a obra de sua autoria, e as derivadas a partir dela, mas 

somente para fins não comerciais); não a obras derivadas (permite que outras 

pessoas copiem, distribuam e executem a obra de sua autoria somente có-

pias exatas, mas não obras derivadas) e compartilhamento pela mesma licen-

ça (permite que outras distribuam obras derivadas somente sob uma licença 

idêntica àquela que rege a sua obra).

Figura 11 - Tipos de combinações para definição de licenças.
Fonte: Site do Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/.

Na UFBA, a prática de autorização para publicação ocorre de forma sis-

tematizada, sobretudo na BDTD e na Editora da UFBA. No primeiro caso, a 

disponibilização de conteúdo, em atendimento à Portaria nº 80, de 8 de março 

de 2005 (UFBA, 2005a), requer autorização por parte do autor, através da 

assinatura de um termo próprio, permitindo o depósito da tese ou dissertação 

entregue em arquivo pdf.

Com relação à Editora da UFBA, o procedimento é a assinatura de um 

contrato de direito autoral (ANEXO F), que prevê o pagamento desse direito 

através de exemplares do livro publicado, habitualmente o equivalente a 10% 

da tiragem. A partir de 2008, uma cláusula foi incluída no contrato, referente 

à disponibilização do conteúdo do livro em acesso aberto, após seis meses de 
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publicado, em atendimento ao projeto do RI. Para os títulos publicados ante-

riormente, é necessária a autorização do autor, mediante a assinatura de um 

termo (Anexo G).

Para o RI da UFBA, cujo mecanismo é de autoarquivamento, ou seja, a 

iniciativa de depósito é do autor, é necessário observar o que está disposto nas 

orientações da Política de preservação do RI36, disponível em sua página. Esta 

política leva em conta os modelos de negócio comentados anteriormente, em 

observância às condições de cessão dos direitos autorais, quando da publica-

ção desse documento, que será arquivado.

No momento, discutem-se mundialmente os caminhos a serem trilha-

dos pelo direito autoral baseado nas TIC. Não há consenso nem solução. O 
copyleft é um exemplo de que as práticas quanto ao direito autoral não estão 

claras. O trocadilho com o termo copyright do inglês significa “direito de có-

pia”, e é uma forma de usar a legislação de proteção dos direitos autorais com 

o objetivo de retirar barreiras à utilização, difusão e modificação de uma obra 

criativa, aplicando as normas de propriedade intelectual, e exigindo que as 

mesmas liberdades sejam preservadas em versões modificadas. Foi utilizada 

para os softwares livres e depois estendida para outras práticas criativas, ain-

da que de forma difusa e polêmica.

Especificamente no Brasil, nada ainda está claro sobre os encaminha-

mentos da lei do direito autoral. Por outro lado, o acesso aberto toma cada vez 

mais fôlego, no Brasil e no mundo, como indicam os repositórios institucio-

nais, uma realidade crescente, dentre outras ações, nas instituições de ensino 

superior e centros de pesquisa.

O século XXI tem como marca a tecnologia voltada para o binômio in-

formação e comunicação. A OAI alcançou patamares de desenvolvimento e 

consolidação, solucionando os problemas de interoperabilidade entre arqui-

vos abertos, e assim proveu técnica e operacionalmente a introdução de no-

vos modelos de negócios para a disseminação da produção científica. Desse 

modo, foi possível apoiar e expandir a implantação de repositórios digitais. 

As IES e centros de pesquisa, no mundo tudo, têm se mobilizado para a ado-

ção de repositórios que representam a democratização e o acesso à pesquisa, 

contribuindo também para a visibilidade das instituições. No entanto, a im-

36 Disponível em: <http://www.repositorio.ufba.br/ri/about/folder_repositorio_web.pdf>. Acesso em: 
15 fev. 2011
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plantação de repositórios envolve questões outras que vão além da tecnologia. 

Sendo um procedimento que requer autoarquivamento de conteúdo, é preciso 

mobilizar a comunidade para esta adoção, o que requer da instituição uma 

definição de política que estimule seus pesquisadores. 

Enfrentam-se, ainda, questões relativas à cessão dos direitos autorais, 

ou seja, o tipo de negócio e cessão de direito de cópia estabelecido pelos edito-

res de periódicos científicos e as implicações no autoarquivamento pelo autor. 

Para tanto, a consolidação do Projeto RoMEO (Rights MEtadata for Open Ar-

chiving) do Reino Unido, que teve como objetivo averiguar as implicações entre 

“a cessão de direitos de cópia aos editores de periódicos científicos e o auto-

-arquivamento de pesquisas pela comunidade científica do Reino Unido em 

repositórios baseados na OAI-PMH” (WEITZEL, 2006b, p. 124), foi primordial 

para que se tenha a base de dados SHERPA\RoMEO37, inclusive em portu-

guês, o que possibilita a pesquisa das políticas dos periódicos com relação ao 

autoarquivamento.

Após a conceituação teórica e a contextualização do OAI e do movimen-

to de arquivos abertos, apresentadas neste capítulo, dedicaremos o capítulo 

seguinte à apresentação do processo de instalação do RI da UFBA, norteada 

na importante experiência da Universidade do Minho,  através do Repositó-

riUM,  que também será analisada.

37  Disponível em: <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=pt>. Acesso em: 15 fev. 2011
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5 ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO E DO REPOSITÓRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA 

A trajetória percorrida para se chegar à implantação do Repositório Ins-

titucional da UFBA requereu, em primeiro lugar, um aprofundamento de te-

mas pertinentes ao suporte teórico necessário – a comunicação científica, o 

movimento de acesso livre, o direito autoral, as tecnologias de informação e 

comunicação, os repositórios – além de uma pesquisa documental vasta que 

averiguou como a UFBA delineava a disseminação da sua produção científica, 

e se havia aparato tecnológico adequado a esta implantação, mesmo com o 

uso de um software livre, o DSpace. Finalmente, o compromisso do gestor da 

UFBA de apoio a esta iniciativa, primeiro de forma verbal e, em fevereiro de 

2004, em função do Edital do IBICT, com o oficio nº 119\2009-GAB, (Anexo 

H), de 4 de fevereiro, assinado pelo Reitor Naomar de Almeida Filho, que ofi-

cializa o compromisso institucional de promover e viabilizar a implantação e 

estabelece rumos para uma política institucional de informação (PII).

A inspiração e o modelo norteador para o RI da UFBA foi o Repositório 

Institucional da Universidade do Minho – RepositóriUM. O período de quatro 

meses possibilitados pelo estágio doutoral da Capes – bolsa sanduíche – na 

UMinho permitiu  um aprofundamento do conhecimento sobre RI de uma for-

ma geral , bem como o levantamento de questões específicas do RepositóriUM 

e a convivência com os gestores deste repositório.  Ao mesmo tempo em que é 

motivadora, a pesquisa realizada na UMinho contribuirá para que na UFBA a 

implantação e o gerenciamento do seu RI sejam balizados em experiências já 

vivenciadas, com erros, acertos e soluções.
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5.1 REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO – Repo-
sitóriUM

A Universidade do Minho (UMinho) está situada na cidade de Braga, 

Portugal, região de mesma denominação – região do Minho – que se caracteriza 

economicamente por pequenas unidades industriais e uma população jovem. 

A Universidade foi fundada em 1973, no âmbito do projeto “Universidades No-

vas”, que contribuiu para mudanças profundas no ensino superior do país. 

Iniciou suas atividades acadêmicas em 1975\1976 e tem desempenhado papel 

desenvolvimentista na região, através do conhecimento. É uma das maiores 

instituições de ensino superior do país, com uma população de quase 16 mil 

estudantes, sendo 3.900 alunos de pós-graduação – mestrado e doutorado – 

e contando com 1.200 professores, sendo 85% doutores, e 600 funcionários, 

população dividida entre os campi de Gualtar, em Braga, e de Azurém, em Gui-

marães. (UMinho, 2011)

A estrutura organizacional da UM compreende Escolas/Institutos e 

cada um deles é formado por vários Departamentos. Adota-se o modelo de 

gestão matricial, baseado na interação entre projetos – ensino, pesquisa e 

serviços especializados – e as unidades orgânicas e de recursos que são as 

escolas, unidades culturais e serviços de apoio.   

A missão da UMinho tem como lastros a pesquisa e a consolidação do 

conhecimento no panorama europeu de ensino superior, pautados na gera-

ção, difusão e aplicação do conhecimento, fundamentados na liberdade de 

pensamento e na pluralidade dos exercícios críticos, visando a uma sociedade 

mais justa e democrática. Sendo de criação recente, a UMinho – em diversos 

de seus documentos fundadores – situa-se como instituição plenamente in-

serida em um mundo pautado pelas redes globais de produção e difusão do 

conhecimento.38

Foi neste contexto, de uma Instituição eminentemente pesquisadora e 

inserida nos princípios da Sociedade da Informação que Eloy Rodrigues, em 

2002, quando assumiu os Serviços de Documentação, iniciou o processo que 

culminaria, em 20 de novembro de 2003, com a apresentação do Repositório 

Institucional da UMinho – RepositóriUM.39 

38 Disponível em: <http://www.uminho.pt/Default.aspx?tabid=4&pageid=1231&lang=pt-PT>. Acesso  
em: 25 jan. 2010

39 Disponível em: <http://repositorium.sdum.uminho.pt/>. Acesso em: 25 jan. 2010
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Rodrigues (2010) atribui a três fatos a concretização de uma discussão 

que já havia se iniciado na UM, com o objetivo de desenvolver um sistema 

para abrigar, em particular, as teses e dissertações da Instituição em um 

repositório. O primeiro fato foi o contato com a publicação da Scholarly Pu-

blishing & Academic Resources Coalition (SPARC), produzida por Raym Crow 

(2002), sobre Repositórios Institucionais. A segunda ocorrência foi a partici-

pação de um membro dos Serviços de Documentação no workshop promovido 

pelo Open Archives Forum40, realizado em Lisboa, em 6 e 7 de dezembro de 

2002. Da participação nesse workshop resultou um maior conhecimento do 

protocolo OAI-PMH, da sua importância e aplicabilidade no contexto dos Ser-

viços de Documentação. O terceiro fato foi, na realidade, um desafio lançado 

às universidades portuguesas, pelo Governo Português, através da Unidade 

de Missão Inovação e Conhecimento (UMIC), para que apresentassem projetos 

com o objetivo de modernização que o governo pretendia colocar em prática 

em 2003.

Na sequência desse envolvimento, o projeto de criação e implantação 

do RepositóriUM iniciou-se em maio de 2003,  contando desde o primeiro 

momento com o apoio e a confiança da reitoria da universidade, segundo Ro-

drigues (2010). Esse apoio e reconhecimento da relevância do projeto para a 

instituição revelou-se um fator essencial para o seu sucesso. Em janeiro de 

2011, o RepositóriUM completou sete anos de implantação. 

O RepositóriUM possui 40 comunidades ativas, em fevereiro de 2011, 

correspondentes às unidades orgânicas (Departamentos, Centros de Investi-

gação) da UMinho e cerca de 10.354 documentos disponíveis. Destas comuni-

dades, duas pertencem ao SDUM e uma delas é destinada à disponibilização 

apenas de teses e dissertações dos programas de pós-graduação, mestrado e 

doutorado da Instituição. Desde a sua abertura, em 2003, já se registraram 

mais de 5.100.000 downloads.

A Universidade do Minho foi a primeira instituição de língua portugue-

sa e uma das primeiras da Europa a implementar um RI, sendo responsável 

pela tradução e costumização do DSpace para o português. (RODRIGUES et 

al., 2004a) A criação deste Repositório – RepositóriUM –  ocorreu no âmbito 

do projeto Campus Virtual (e-UM), da mesma Universidade, submetido à ini-

40 Open Access to Hidden Resources: 2nd Workshop: 6-7th December 2002 in Lisbon. Disponível em: 
<http://www.oaforum.org/workshops/lisb_invitation.php>. Acesso em: 25 jan. 2010.
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ciativa da Universidade Eletrônica (e-U), estabelecida pelo Governo Português, 

assegurando o financiamento do projeto. Sua execução coube, em 2003, aos 

Serviços de Documentação (SDUM), unidade organizacional responsável pelas 

bibliotecas da UMinho e autora da proposta do projeto. 

O desenvolvimento do projeto na UMinho ocorreu em várias etapas  

(Quadro 10). Iniciou-se com um “[...] estudo do estado da arte sobre repositó-

rios institucionais, e a avaliação das plataformas em código aberto que permi-

tem a criação desse tipo de sistema”. (RODRIGUES et al., 2004b)  

Em abril de 2003 definiu-se como plataforma a ser utilizada o DSpace.41 

Contou ainda neste estágio com uma importante etapa que foi a tradução da 

interface gráfica para a língua portuguesa – como foi dito anteriormente – con-

tribuindo para que os outros países e instituições de língua oficial portuguesa 

já não precisem cumprir essa fase, como foi o caso do Brasil.

Considerou-se janeiro de 2005 como data de término desta fase de im-

plementação do projeto, conforme foi estabelecido no despacho reitoral, RT- 

56\2004, de 6 de dezembro de 2004 (Anexo A), que implantou a política insti-

tucional para o RepositóriUM.

No final do primeiro ano deste processo, podia se afirmar sobre o RI “[...] 

que, genericamente, o projecto [era] um sucesso e que o conceito de repositó-

rio institucional [estava] na Universidade do Minho para durar”. (RODRIGUES 

et al., 2004b, p. 2)

A análise técnica prévia do software escolhido possibilitou agilidade no 

processo de instalação. A etapa seguinte foi a disponibilização do conteúdo, 

que se iniciou com as teses e dissertações de mestrado e doutoramento apro-

vadas pela UM que “[…] foram uma das motivações para a constituição do 

RepositóriUM”. (RODRIGUES et al., 2004b, p. 3)

Período Ação Observações

Maio e 
junho de 
2003

Instalação, configuração e 
tradução do DSpace.

Não havia tradução para a língua portuguesa. 
Instalação de infraestrutura física e lógica: 
sistema operativo, servidor web, base de 
dados etc.) 

Julho a 
setembro 
de 2003

Convocação através da lista 
de distribuição da UM-Net 
para os doutores e mestres 
encaminharem suas teses e 
dissertações.

Convocação recebida apenas por doutores e 
mestres que continuavam vinculados a UM. 

Entrega dos documentos via: correio 
eletrônico, FTP, entrega direta.

41 http://www.dspace.org
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Setembro 
a 
novembro 
de 2003

Constituição de 
comunidades piloto.

Indicação de 6 unidades orgânicas, 4 
aceitaram: Centro de Engenharia Biológica, 
Departamento de Engenharia Polímeros, 
Departamento de Sistemas de Informação e 
Núcleo de Estudos de Economia e Gestão. 

20 de 
novembro 
de 2003

Abertura oficial para a 
comunidade do UM e o 
público em geral

Cerca de 280 documentos arquivados

Ano de 
2004

Tentativa de ampliação do 
número de documentos 
depositados no sistema e 
promoção para a utilização 
tanto pela comunidade da 
UM como externa.

Apelo geral e visitas a 10 departamentos, 
centros e núcleos de investigação da UM. 

Três das comunidades piloto deixaram de 
realizar o arquivamento.

Final do 
primeiro 
semestre 
de 2004

Definição de estratégias 
para a afirmação e 
desenvolvimento do 
RepositóriUM.

Comunicação e promoção do RepositóriUM 
e do Acesso aberto, participação ativa na 
comunidade internacional relativa ao Acesso 
Aberto, Repositório e DSpace, definição de 
uma política institucional para a UM.

6 de 
dezembro 
de 2004

Definição da política da 
UM para o RepositóriUM 
através do Despacho 
Reitoral RT –  56\2004.

Para o ano de 2005, a Reitoria estabeleceu 
incentivo financeiro as Unidades Orgânicas em 
função do tipo e do número de documentos 
disponibilizados.

Janeiro de 
2005

Início da vigência da 
política definida.

 

Quadro 13 – Etapas do processo de  implementação do RepositóriUM 
Fonte: Baseado em Rodrigues (2005) e Rodrigues et al. (2004b)

Na terceira fase do processo foram constituídas comunidades piloto para 

testar o sistema com outros tipos de documentos, além das teses e dissertações 

– foi proposta a seis unidades orgânicas da UM a sua inclusão na fase piloto do 

estudo, sendo que nesta fase apenas quatro dessas unidades aceitaram cons-

tituírem-se como comunidades no RepositóriUM: Centro de Engenharia Bioló-

gica do Departamento de Engenharia Biológica, Departamento de Engenharia 

Polímeros, Departamento de Sistemas de Informação e Núcleo de Estudos de 

Economia e Gestão. Na seleção das unidades orgânicas convidadas a integrar a 

fase piloto do projeto, foram adotados alguns critérios: (i) diversidade de áreas 

científicas; (ii) localização geográfica e tipo de unidade orgânica; e (iii) relevância 

da produção científica.

Esta fase piloto permitiu identificar alguns problemas e questões que 

o próprio grupo de implantação buscou solucionar e que se apresentam no 

Quadro 14.
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Propriedade intelectual e direitos do autor (copyright); 

Promoção e mobilização da comunidade de pesquisadores e das bibliotecas; 

Controle de qualidade dos conteúdos; 

Reflexão sobre a contribuição da investigação como um todo e para a sociedade em 
geral; 

Enquadramento do RI no sistema de comunicação acadêmica e científica tradicional. 

Quadro 14 – Áreas problemáticas na fase da implantação. 
Fonte: RODRIGUES et al., 2004b.

No sentido de resolver ou atenuar alguns dos problemas identificados, 

foram levadas a cabo várias iniciativas, desde apresentações sobre a sistemática 

de funcionamento do repositório, ao desenvolvimento de um kit informativo, 

disponível no site do repositório, que orienta com relação à criação das comu-

nidades.42 

Através da análise documental realizada, pudemos identificar a nature-

za dos objetivos subjacentes à criação do RepositóriUM e que se sistematizam 

no Quadro 15.

Contribuir para ampliar o impacto da pesquisa desenvolvida na UM, 
consequentemente aumentando a visibilidade e a acessibilidade a sua produção 
científica;

Preservar a memória intelectual e cultural da UM;

Facilitar a gestão da informação na Universidade constituindo-se como um 
componente do seu sistema de informação.

 
Quadro 15 – Objetivos subjacentes à criação do RepositóriUM. 
Fonte: Rodrigues (2005).

A natureza dos objetivos na origem do RepositóriUM está diretamente 

associada aos princípios do movimento do open access e corresponde também 

a uma necessidade crescente das instituições de ensino superior em tornarem 

mais visíveis a sua atividade, nomeadamente no que concerne à investigação 

desenvolvida.

No processo de constituição do seu RI, a UM definiu e publicizou entre 

os seus membros as condições básicas para o processo de arquivamento, as 

quais se encontram sistematizadas no Quadro 16.

42 Disponível em: <http://repositorium.sdum.minho.pt\about\index2.htm>. Acesso em: 25 jan. 2010
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Autor ou coautor ser membro da UM 

Resultado de atividade de ensino ou inovação e Desenvolvimento (I&D) 

Formato digital 

Completo e pronto para publicar 

Permanente 

Concessão à UM do direito não exclusivo de preservar e dar acesso através do Reposi-
tóriUM 

Quadro16 - Condições básicas para arquivamento no RepositóriUM. 
Fonte: Baseado em Rodrigues (2005) e Rodrigues et al. (2004b).

As condições para arquivamento seguem, em suas linhas gerais, os 

princípios usuais deste tipo de repositório, sendo que compete a cada um dos 

depositantes, ou seja, a qualquer um dos membros pertencentes a uma comu-

nidade, assegurar o cumprimento das condições de depósito, nomeadamente 

durante o processo de autoarquivo.

O processo de crescimento do RepositóriUM, em particular em termos 

do número de comunidades constituídas, foi bastante rápido. Tendo sido lan-

çado publicamente em 2003, com apenas quatro comunidades iniciais, em 

2005, ano em que a Reitoria divulga amplamente, ao nível da instituição, a 

política relativa ao RepositóriUM e lança um programa de incentivo financeiro 

dirigido às diferentes unidades orgânicas das UM, atribuindo às mesmas um 

reforço financeiro em função do tipo e do número de documentos que dispo-

nibilizassem no RepositóriUM. Esta política parece ter tido um efeito positivo, 

como sugere o enorme crescimento do repositório em termos do número de 

comunidades constituídas, passando de sete em 2004 para 33 em 2005 (ver 

Quadro 17).

Ano Dezembro
2004

Dezembro
 2005

Dezembro 
2006

Dezembro 
2007

Dezembro
 2008

Dezembro
 2009

Dezembro
 2010

Nº de 
Comunidades

7 33 35 35 36 36 40

Quadro 17 – Evolução das Comunidades por ano. 
Fonte: Dados fornecidos pelos Serviços de Documentação da Universidade do Minho.

  

Outro indicador do impacto da política de incentivo ao depósito ado-

tada pela UMinho e operacionalizada através do despacho reitoral Circular 

RT- 06\2005 de 15 de março de 2005 (Anexo C) foi o crescimento do número  
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anual de depósitos, passando de 626 em 2004, para 3.105 em 2005 e  4.990 

em 2006 (ver Quadro 18). É preciso, contudo, levar em conta que estes foram 

os principais anos de constituição de comunidades, processo esse que em al-

guns casos esteve associado ao depósito de conjuntos significativos de docu-

mentos, por vezes organizados de forma institucional pelas comunidades, não 

correspondendo por isso, exclusivamente, ao processo de autoarquivamento.

Ano Dezembro 
2004

Dezembro 
2005

Dezembro 
2006

Dezembro
 2007

Dezembro
 2008

Dezembro 
2009

Dezembro 
2010

Nº de 
documentos

626 3105 4990 6296 7391 8806 10.354

Quadro 18 - Evolução do número de documentos arquivados por ano. 
Fonte: Dados fornecidos pelos Serviços de Documentação da Universidade do Minho.

Em 2006, a equipe da UMinho, que dinamiza o projeto do Repositó-

riUM, desenvolveu e disponibilizou um conjunto de funcionalidades técnicas 

associadas ao software DSpace, que permite obter dados adicionais referen-

tes a  aspectos como o número de consultas e de downloads de arquivos do 

repositório, bem como o país a partir do qual são efetuados esses processos 

de consulta e\ou download. No Quadro 19 apresentam-se os dados referentes 

ao número de downloads e consultas efetuadas, por ano, considerando-se o 

conjunto de comunidades existentes.

ANO DOWNLOADS CONSULTAS

2006 444 292,7 381 341

2007 906 878,1 894 013

2008 1 087 963,6 1 543 842

2009 1 163 089,8 1 247 134

2010 1 285 977 1 060 137

TOTAL 3 616 499,5 4 086 620
                               
Quadro 19 – Consultas e downloads por ano.
Fonte: Dados fornecidos pelos Serviços de Documentação da Universidade do Minho.

Os dados do Quadro 19 são mais um indicador do processo de crescimen-

to do RepositóriUM, relativamente à sua utilização para efeitos de consulta (e 

download) de documentos, revelando que o objetivo de aumentar a visibilidade 

da produção e publicação científica da Instituição e de aumentar o acesso aberto 



168

a essa produção está a ser alcançado, quer considerando-se o contexto nacional, 

quer considerando-se o contexto mundial. 

Em recente avaliação (janeiro 2011) pelo Cybermetrics Lab do Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Madrid43, maior organismo cien-

tífico público da Espanha, a Universidade do Minho apareceu como a primeira 

instituição de ensino superior portuguesa no Ranking de visibilidade na Web. 

O Cybermetrics avalia a presença online de 12.000 academias de todo o mun-

do. A UMinho ocupa o primeiro lugar em Portugal, o segundo na Península 

Ibérica, o 34º na Europa e o 151º no mundo.

O critério que mais contribuiu foi o Scholar (70º no mundo), o qual está 

relacionado com as publicações no Google Scholar desde 2005, nomeadamente 

graças ao repositório de artigos científicos (RepositóriUM). A UMinho reforçou 

a sua posição em termos portugueses, em relação ao ano passado, superando 

as universidades do Porto (178º), Técnica de Lisboa (305º), Coimbra (333º), 

Lisboa (353º), Aveiro (680º), Católica (896º) e Politécnico do Porto (985º).

Uma questão tecnológica importante diz respeito ao sistema de esta-

tística44 – Add-on – desenvolvido pela Universidade do Minho, que apresenta 

funcionalidades tecnológicas compatíveis com o DSpace e permite o registro 

e a disponibilização de dados estatísticos. Graças a este programa é possível 

se obterem dados referentes ao número de consultas e downloads de docu-

mentos, a origem geográfica desse processo de consulta/download, bem como 

ter uma noção do impacto do Repositório, tanto na visibilidade da instituição 

quanto de sua produção e publicação científicas. Além disso, o sistema tam-

bém possibilita que o depositante acompanhe o comportamento da sua pro-

dução  disponibilizada no RI. 

Segundo Saraiva Cruz (2011), o desenvolvimento do Add-on visou a dar 

resposta às necessidades de informação mais ricas, tanto para os SDUM, mas, 

sobretudo, para os próprios usuários do RepositóriUM. Na ocasião, o próprio 

sistema do DSpace ainda não disponibilizava estatísticas “internas”. Quando 

a UMinho decidiu disponibilizar esta ferramenta de estatísticas, pretendeu-se 

que servisse como um catalisador para os próprios autores, investigadores, 

dando visibilidade ao número de downloads, consultas etc. Existem também 

43 Disponível em:<http://www.webometrics.info/>. Acesso em: 25 jan. 2010

44 StatisticsAddOn. Disponível em: <http://wiki.dspace.org/index.php/StatisticsAddOn>. Acesso em: 
25 jan. 2010
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ferramentas de estatísticas externas que são  complementares e também uti-

lizadas pelo RepositóriUM, como por exemplo o Awstats e Google Analytics.      

Importante despacho reitoral foi divulgado em novembro – a RT-98\2010 

de 15 de novembro de 2010 (Anexo D) – que implanta a obrigatoriedade do 

autoarquivamento no RepositóriUM dos trabalhos científicos por parte da co-

munidade de docentes e investigadores, a partir de janeiro de 2011. Esta é 

sem dúvida, uma importante medida para ampliar a visibilidade da UMinho 

e um reconhecimento pela administração central da Instituição do excelente 

trabalho que vem sendo realizado em torno do RI da UMinho, na forma de um 

compromisso de toda a comunidade. 

5.2 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS SOBRE OS ATORES 
DO REPOSITÓRIUM

A relevância desta etapa da pesquisa é o fato de se estudar, sob dife-

rentes ângulos, o processo de implementação e disseminação do RI da Uni-

versidade do Minho, tendo como foco principal os atores do repositório, quais 

sejam: coordenadores de comunidades, depositantes e usuários finais, para 

os quais foi construído um instrumento de coleta de dados específico. Esses 

resultados serão norteadores do RI UFBA, no sentido de se conhecer o com-

portamento daqueles para quem o RI é implantado. Mesmo pertencendo a 

uma outra realidade sociocultural e educacional, o modelo aqui estudado tem 

grande pertinência, pois o que está em questão é o uso do RI. O estudo foi de-

senvolvido no período de janeiro e março de 2010, na Universidade do Minho.

Os três instrumentos de coleta de dados – direcionados para coorde-

nadores de comunidades, depositantes e usuários finais – foram disponibi-

lizados on-line, através do SurveyMonkey45, sistema de coleta de dados com 

possibilidade de se utilizarem link personalizado e múltiplos métodos de coleta 

, bem como analisar os resultados.

A validação do questionário foi realizada durante o mês de janeiro. Um 

teste aos questionários foi desenvolvido, através do pedido de análise e pre-

enchimento do mesmo, por parte de técnicos e pesquisadores da UMinho en-

volvidos no desenvolvimento do RepositóriUM. De acordo com as observações 

45 http://pt.surveymonkey.com/
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efetuadas pelos diversos sujeitos, procedeu-se a ajustes no questionário, ten-

do em vista e elaboração da versão final.

Os questionários foram disponibilizados on-line, com procedimentos 

distintos para cada um dos grupos, no que concerne à indicação do endereço 

de acesso ao mesmo.

No caso dos coordenadores de comunidades, o contato apelando à par-

ticipação no estudo através do preenchimento do questionário foi efetuado por 

correio eletrônico e mediado pelos SDUM. Foram considerados como cons-

tituindo a população do estudo 33 coordenadores de comunidades46 e após 

três solicitações de participação, verificou-se que apenas 16 coordenadores 

responderam ao questionário, o que corresponde a uma taxa de resposta de 

48,5%.

Para os depositantes, o envio do questionário ocorreu através de uma 

lista de distribuição de correio eletrônico, moderada pelo Serviço de Apoio In-

formático à Aprendizagem (SAPIA47) a qual, em princípio, incluía todos os pro-

fessores e/ou investigadores da UM. Note-se que não foi possível verificar com 

total rigor qual seria a dimensão exata da população a estudar nem se a lista 

de distribuição abrangia a totalidade dos membros dessa população. Após o 

envio de dois apelos à participação, obtiveram-se 170 respostas.

No que se refere aos usuários finais do RepositóriUM, não era possível 

determinar nem o número de membros da população (teoricamente qualquer 

indivíduo com acesso à internet). Para efeitos de aplicação do questionário, 

disponibilizou-se uma ligação para o mesmo, a partir da página de entrada 

principal do RepositórioUM, durante o período de 26 de fevereiro de 2010 a 31 

de março de 2010, tendo-se registrado 170 respostas ao questionário.

Em todos os tipos de questionários aplicados – aos coordenadores, aos 

depositantes e aos usuários finais – verificamos existirem vários casos em 

que o preenchimento dos questionários não foi integral. Este fato implicou 

que, na apresentação dos dados, para cada uma das questões se tenha opta-

46 Foram consideradas para efeito deste estudo 33 comunidades do RepositóriUM que se encontravam 
ativas no período de 10 de Fevereiro a 28 de Março de 2010. Não foram consideradas como pertencendo 
ao universo do estudo as comunidades diretamente ligadas aos Serviços de Documentação da Univer-
sidade do Minho, pelo fato de terem uma constituição muito particular, uma vez que uma delas integra 
os responsáveis pelo RepositóriUM e técnicos dos SDUM, e uma outra é referente a teses de mestrado 
e doutoramento da UM, sendo coordenada a partir dos próprios serviços de documentação. Assim, a 
população de sujeitos deste estudo foi constituída por 33 Coordenadores de comunidades do Repositó-
riUM.

47  Posteriormente a este estudo, ocorreu um processo de reorganização de serviços em que esta unida-
de foi extinta, dando origem a duas outras unidades.
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do por indicar o valor de “n” (número de sujeitos que respondeu à questão). 

É necessário ressaltar que algumas questões apenas eram apresentadas aos 

participantes em função das suas respostas anteriores. Em alguns casos, as 

questões pediam/permitiam que o sujeito assinalasse várias opções dentre 

um conjunto que lhe era apresentado. Nesses casos, definiu-se por apresentar 

apenas os dados referentes às três opções mais assinaladas. Este conjunto de 

procedimentos adotou-se relativamente aos dados referentes a cada um dos 

três questionários.

5.2.1 Análise e discussão dos resultados

5.2.1.1 Coordenadores das comunidades do RepositóriUM

As políticas institucionais e os modelos de organização dos RI são di-

versificados e distintos, de instituição para instituição, em particular quanto 

à natureza e ao processo de constituição das comunidades que o compõem. 

No caso da UM, o modelo adotado é bastante descentralizado, sendo compe-

tência das diferentes unidades orgânicas propor aos SDUM – entidade que 

coordena a nível geral e que assegura as funcionalidades do RI – a criação de 

comunidades e das coleções dessas comunidades. A indicação dos membros 

que integram as comunidades e seu coordenador, elemento de contato entre a 

comunidade e os SDUM, são também atribuições das unidades proponentes.

Na página web do RepositóriUM48 há um guia referente à criação de 

comunidades –  Adesão de novas comunidades – onde constam as orientações 

necessárias para a implantação e o funcionamento de uma comunidade.  Nes-

se documento, são identificadas as responsabilidades, tarefas e direitos das 

comunidades, sintetizados no (Quadro 20):

Respeitar as políticas relativas ao RepositóriUM e (in)formar os seus membros acerca 
dessas políticas.

Tomar as decisões relativas à definição de comunidades e coleções. Aprovar a criação ou 
eliminação de subcomunidades.

Decidir acerca do processo de depósito (workflow) para cada coleção.

Personalizar interfaces para os conteúdos da comunidade.

Decidir a política relativa aos conteúdos/documento depositados (dentro das orientações 
gerais do RepositóriUM).

48 http://repositorium.sdum.uminho.pt/about/novacomunidade/index.htm
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Obter licença/direitos relativos a documentos, cujo detentor dos direitos de autor não seja 
a Universidade do Minho ou o autor.

Realizar o depósito e a descrição de documentos.

Decidir quem pode depositar documentos dentro da comunidade.

Limitar o acesso a conteúdos, ao nível de cada documento, apenas à Universidade do 
Minho (poderão existir situações excepcionais de acesso ainda mais restrito), quando 
necessário por razões de copyright, ou outras devidamente justificadas.

Informar os SDUM de alterações organizacionais que afetem o processo de depósito.

Quadro 20 – Responsabilidades, tarefas e direitos associados às comunidades do 
RepositóriUM.

Cada comunidade do RepositóriUM possui um coordenador, nomeado 

pela respectiva comunidade, o qual constitui o elo de ligação da comunidade 

com os SDUM, conforme mencionado anteriormente. Note-se que as respon-

sabilidades e tarefas atribuídas às comunidades não estão diretamente aloca-

das aos seus coordenadores, existindo liberdade das comunidades na forma 

como se organizam e como concretizam a realização e o exercício dessas tare-

fas, responsabilidades e direitos. Considerando que os coordenadores podem 

ser elementos importantes ao nível das respectivas comunidades, os objetivos 

pretendidos com o estudo foram os seguintes: 

• caracterizar em termos gerais o perfil dos coordenadores de comu-

nidades do RepositóriUM e conhecer os seus conhecimentos sobre o 

OAM, bem como as suas práticas enquanto depositantes;49

• identificar medidas internas adotadas pela comunidade para incen-

tivar os seus professores/investigadores a procederem ao depósito 

da sua produção acadêmica e científica;

• apresentar reflexões e sugestões que permitam repensar o perfil e as 

funções dos coordenadores das comunidades, quer ao nível do RI da 

UMinho quer ao nível de outros RI.

Três perguntas relativas às comunidades dizem respeito a períodos: 

primeiro sobre a criação da comunidade, em seguida, desde quando o res-

pondente é coordenador da comunidade e, finalmente, a partir de que ano o 

coordenador passou a proceder ao depósito\arquivamento de seus documen-

tos no RI. Tomou-se como base o ano de 2004, ano em que de fato o Repositó-

riUM entra em atividade. Verificou-se que, de acordo com os dados coletados, 

49 Os Coordenadores das comunidades são sempre membros das mesmas, com funções de docência e/
ou investigação, sendo, por isso, em simultâneo, potenciais depositantes dessas mesmas comunidades.
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53,3% (8) das comunidades estão constituídas desde 2004, sendo cinco mais 

recentes. Em dois casos, os coordenadores afirmaram desconhecer a data 

de criação da comunidade (ver Quadro 24) e houve um coordenador que não 

respondeu a esta questão. O mesmo número de respondentes, 53,3% (8) são 

coordenadores desde 2004 e para três respondentes, a experiência como coor-

denador é mais recente. Quanto ao procedimento de depósito de documentos 

no RepositóriUM, um número significativo (11 – 73,4%) adota esta prática há 

cinco ou mais anos (ver Quadro 21).

Ano

Desde quando 
está constituída a 
comunidade pela 

qual é responsável/
coordenador?

Há quanto tempo 
é responsável/

coordenador de uma 
das comunidades do 

RepositóriUM?

Há quanto tempo 
procede ao 

depósito/arquivo 
de documentos no 

RepositóriUM?

% f % f % f

Desconhece 13,3 2 - - - -

Desde 2004 53,3 8 53,3 8 46,7 7

Desde 2005 20,0 3 20,0 3 26,7 4

Desde 2006 6,7 1 6,7 1 13,3 2

Desde 2007 6,7 1 6,7 1 6,7 1

Desde 2008 0 0 6,7 1 6,7 1

Desde 2009 0 0 6,7 1 0 0

Desde 2010 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100 15 100 15 100 14

Quadro 21 - Caracterização geral dos Coordenadores – criação da comunidade, perío-
do de experiência no cargo e antiguidade no procedimento de arquivamento.

Embora exista uma política institucional referente ao RepositóriUM, de-

finida pela Reitoria da Universidade, cada comunidade tem autonomia para 

definir uma política própria, desde que a mesma não contrarie a política ins-

titucional. Assim, considerou-se relevante perguntar aos coordenadores sobre 

a existência de alguma política de estímulo ao depósito, para além da política 

definida ao nível da Reitoria da UMinho. A análise do Quadro 22 evidencia que 

62,5% (10) das comunidades, considerando-se os dados coletados, não possui 
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uma política específica de estímulo ao depósito, para além daquela que é a 

política institucional geral.

A comunidade do RepositóriUM pela qual é responsável/
coordenador tem alguma política específica de estímulo ao 
depósito?

n=16

Sim 37,5% (6)

Não 62,5% (10)

Total 100% (16)

Quadro 22 – Existência de políticas de estímulo ao depósito, ao nível das comunida-
des do RepositóriUM

Entre as seis comunidades, correspondendo a 37,5% dos respondentes, 

que possuem iniciativas de estímulo ao depósito, encontram-se várias medi-

das nesse sentido, que se apresentam no Quadro 23.

Iniciativas de apoio/estímulo ao depósito: n=6

Apoio à digitalização de documentos 16,7% (1)

Apoio no preenchimento do formulário de depósito de 
documentos (depósito-mediado) 50,0% (3)

Obrigatoriedade de depósito 83,3% (5)

Valorização curricular (ou outra) das publicações que tenham 
sido colocadas no repositório 0%

Quadro 23  – Tipo de iniciativas de estímulo ao depósito, ao nível das comunidades 
do RepositóriUM.

Entre as iniciativas de estímulo ao depósito, adotadas pelas seis comu-

nidades em causa, a mais comum, referida por cinco dos seis respondentes, 

é a da “obrigatoriedade” do depósito, sendo que três indicam também o apoio 

ao preenchimento do formulário de depósito, ou seja, a adoção de uma prática 

que podemos designar de depósito-mediado, e um refere o apoio à digitaliza-

ção de documentos. Dentre os respondentes, nenhum assinalou a opção de 

resposta “Valorização curricular (ou outra) das publicações que tenham sido 

colocadas no repositório”, nem mesmo houve indicação de outras iniciativas, 

para além das referidas, apesar de contar com essa oportunidade durante o 

preenchimento do questionário. Note-se, contudo, que nas respostas obtidas 

junto aos depositantes, aparece a “valorização curricular” como uma das me-
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didas de estímulo ao depósito que os mesmo indicam ser adotada na comuni-

dade em que se inserem.

Um outro aspecto sobre o qual os coordenadores foram inquiridos diz 

respeito às suas práticas, enquanto depositantes, tendo-se constatado que 

56,3% (9) dos respondentes afirmaram proceder ao autoarquivamento da sua 

produção científica “de forma pontual”, ou seja, proceder ao autoarquivamen-

to esporadicamente. Apenas seis dos coordenadores, correspondendo a 37,5% 

dos respondentes, procedem ao autodepósito de forma sistemática (ver Qua-

dro 24). Um coordenador não procede ao autoarquivamento da sua produção, 

não tendo sido apurada a razão desse procedimento.
            

Na sua qualidade de professor(a)/investigador(a), procede 
ao autoarquivamento da sua produção científica no 
RepositóriUM?

n=16

Sim, de forma pontual 56,3% (9)

Sim, de forma sistemática 37,5% (6)

Não 6,3% (1)

Total 100%

Quadro 24 – Atitude perante o  autoarquivamento, por parte dos coordenadores de 
comunidades do RepositóriUM.

Estes dados referentes ao autoarquivamento por parte dos coordena-

dores das comunidades não deixam de ser surpreendentes, na medida em 

que se espera uma atitude mais proativa dos coordenadores nesse domínio. 

Torna-se, assim, difícil entender como coordenadores que não procedem ao 

autoarquivamento da sua própria produção científica, ou o fazem apenas pon-

tualmente, possam motivar e dinamizar outros membros da comunidade a 

adotarem essa prática. Ressalta-se que a natureza das questões do questio-

nário não permitiu recolher informações que possam explicar as razões deste 

comportamento. Sabe-se que, em alguns casos, um desconhecimento por par-

te dos autores\pesquisadores do tipo de embargo e contratos assinados junto, 

sobretudo aos editores das revistas, algumas vezes impedem o autodepósito. 

Como foi dito no Capítulo 4, as políticas das principais revistas científicas po-

dem sem encontradas no site do projeto SHERPA.50  Davis e Connolly (2007) 

relatam que a motivação para a participação no RI diz respeito à divulgação 

50 Disponível em: <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=pt>.
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dos resultados da pesquisa, visibilidade e exposição do autor, enquanto que 

as razões evocadas para a não participação incluem as políticas das editoras, 

a relevância para seu campo de atuação e as restrições tecnológicas, em al-

guns casos.

Um dos aspectos que pareceu relevante considerar com relação ao per-

fil dos coordenadores, enquanto depositantes, foi a percepção dos mesmos 

quanto às vantagens decorrentes da disponibilização de sua própria produção 

científica no RepositóriUM. Nesse sentido, solicitou-se que assinalassem, den-

tre o conjunto de alternativas, potenciais vantagens dos repositórios, com um 

máximo de três opções que considerassem relevantes. Os dados assinalados 

estão sistematizados no Quadro 25.

Na sua qualidade de professor/investigador que vantagens 
percebe,  estarem associadas ao fato de disponibilizar a sua 
produção científica no RepositóriUM?

n=16

Maior divulgação da sua atividade de investigação 100% (16)

Maior facilidade de acesso à sua publicação científica por parte 
de colegas de outras instituições 93,8% (15)

Maior facilidade de acesso à sua publicação científica por parte 
dos seus alunos 37,5% (6)

Maior probabilidade de ser conhecido e de estabelecer contacto 
com outros colegas 50,0% (8)

Maior reconhecimento profissional por parte da comunidade 
académica e científica 31,3% (5)

Não tenho a percepção de existirem vantagens relevantes 0%

Outra (refira qual) 0%

Quadro 25 – Percepção das vantagens associadas ao depósito no RepositóriUM.

Através da análise do Quadro 25 fica evidente que todos os sujeitos 

reconhecem a existência de vantagens na disponibilização da sua produção 

científica, pois nenhum assinalou a opção “não tenho a percepção de existi-

rem vantagens relevantes”. Todos os sujeitos referem como vantagem a “maior 

divulgação da sua atividade de investigação” e 15, dentre os 16, indicam tam-

bém a “maior facilidade de acesso à sua publicação científica por parte de 

colegas de outras instituições”. Menor número de respondentes assinala a 

opção “maior facilidade de acesso à sua publicação científica por parte dos 

seus alunos”. Contudo, este é também um aspecto percebido como uma van-

tagem do depósito em RI, como ressaltam, não apenas os dados do Quadro 
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28, mas também o fato de 62,5% (10) dos respondentes afirmarem que “indi-

cam frequentemente o RepositóriUM como um recurso útil aos alunos” e 25% 

(4) respondem fazê-lo pontualmente, como se verifica da leitura dos dados do 

Quadro 26.  Essa questão é confirmada pelos usuários, quando perguntados 

como tomaram conhecimento do RepositóriUM, sendo que 27,6%  (47) afir-

mam que foi através da indicação de um professor, como mais adiante será 

apresentado. 

Indica o RepositóriUM aos seus alunos? n=16

Sim, indico frequentemente o RepositóriUM como um recurso 
útil 62,5% (10)

Sim, mas apenas o faço pontualmente 25,0% (4)

Não costumo fazer referência ao RepositóriUM 12,5% (2)

Total 100% (16)

Quadro 26 – Indicação do RepositóriUM aos alunos, por parte dos coordenadores de 
comunidades. 

Os repositórios institucionais são um dos mecanismos privilegiados 

para a promoção do movimento de acesso aberto (Open Access Movement – 

OAM), no sentido de apoiarem a divulgação e o acesso sem custos à produção 

científica e acadêmica, com pouca ou nenhuma barreira de acesso. (CROWN, 

2002) Assim, entendeu-se que seria  relevante inquirir os coordenadores sobre 

o seu conhecimento dos princípios subjacentes ao movimento de acesso aber-

to (ver Quadro 27). De acordo com as respostas obtidas, podemos constatar 

que três dos coordenadores, correspondendo a 18,8% dos respondentes, não 

conhecem os princípios, o que parece surpreendente, pois havia a expectativa 

de que todos os coordenadores de comunidades conhecessem os princípios do 

movimento de acesso aberto, subjacentes à criação do RepositóriUM, sobretu-

do em função do papel que desempenham na estrutura do RI.

Conhecimento dos princípios do Movimento de Acesso 
Livre n=16

Sim 81,3% (13)

Não 18,8% (3)

Total 100% (16)

Quadro 27 – Conhecimento dos princípios do movimento de acesso livre, por parte 
dos coordenadores do RepositóriUM.
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Os 13 coordenadores que afirmam conhecer os princípios subjacentes 

ao OAM, quando questionados sobre as suas fontes de informação relativa-

mente a este assunto, referem a Universidade do Minho, seguida da leitura de 

artigos científicos sobre o tema (ver Quadro 28) e da participação em eventos 

científicos. Um dos respondentes indica “outra fonte” de informação, acres-

centando ter um conhecimento “vago”, decorrente do acesso a artigos dispo-

níveis dessa forma.

Como tomou conhecimento desse movimento? Coordenadores n=13

Através da Universidade do Minho 66,7% (8)

Leitura de artigos científicos sobre o tema 50,0% (6)

Participação em seminários, simpósios, congressos 25,0% (3)

Outra fonte 8,3% (1)

Quadro 28– Fonte de informação dos coordenadores sobre o movimento de acesso 
livre.

Apesar dos dados do Quadro 27 revelarem que 81,3% (13) dos 16 coor-

denadores conhecem o movimento de acesso aberto e os dados do Quadro 31 

revelarem que mais de metade dos respondentes tomaram conhecimento des-

se movimento através da UM, o fato de existirem ainda três coordenadores que 

referem desconhecer os princípios deste movimento, sugere a necessidade de, 

periodicamente, ser facultada informação e/ou formação aos coordenadores 

sobre esta temática, tão relevante no contexto atual de divulgação e comuni-

cação científica.

A análise dos dados dos questionários dos coordenadores sugere refle-

xões que podem ser aplicadas ao caso do RepositóriUM, mas também cons-

tituir uma orientação para outros RI em desenvolvimento, no caso especifico 

o RI da UFBA. Desse modo, vale ressaltar que os coordenadores valorizam o 

potencial do repositório na divulgação da sua produção acadêmica e científica. 

Metade dos respondentes faz referência, também, ao potencial do depósito no 

RI, como uma forma de terem maiores “probabilidades de serem conhecidos e 

de estabelecerem contatos com outros colegas e outras Instituições”. Seis dos 

respondentes (40%) mencionam a maior facilidade de acesso dos seus alunos 

à sua produção acadêmica e científica, como uma vantagem do RepositóriUM.
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Apesar do reconhecimento de vantagens associadas ao depósito no Re-

positóriUM e de 73,3% dos coordenadores de comunidades desempenharem 

essa função há cinco ou mais anos, nem todos conhecem aspectos que con-

sideramos importantes, quais sejam os princípios do Movimento de Acesso 

Aberto, e apenas 37,5% (6) mencionam o autoarquivamento da sua própria 

produção acadêmica e científica de forma sistemática. Estes dados apontam 

para a necessidade de se refletir sobre o perfil, as funções e a formação dos 

coordenadores das comunidades, no sentido destes poderem desempenhar 

um papel mais ativo e dinâmico no incentivo às comunidades e aos membros 

que as integram.

Quanto às políticas de estímulo ao autoarquivamento definidas ao nível 

das comunidades, estas existem apenas em seis das comunidades em causa 

e centram-se essencialmente no “depósito-mediado” e no estabelecimento de 

uma “obrigatoriedade nesse depósito.” Situação que foi alterada a partir de 

janeiro de 2011, através da RT-98\2010, de 15 de novembro de 2010 (Anexo 

D), que implantou como política da Instituição a obrigatoriedade do autoar-

quivamento.

Com base nos dados obtidos, algumas sugestões e iniciativas são apre-

sentadas com o objetivo de valorizar e reforçar o papel dos coordenadores de 

comunidades, em prol da divulgação dos princípios do OA e de uma maior 

atividade ao nível da mobilização e dinamização das diferentes comunidades: 

• Definir um perfil de competências e motivações para potenciais coor-

denadores/dinamizadores de comunidades;

• Estabelecer explicitamente, ao nível global da Universidade, as fun-

ções a serem desempenhadas pelos coordenadores;

• Reconhecer e valorizar institucionalmente o papel que os coordena-

dores podem desempenhar na dinamização das comunidades. 

• Impulsionar a formação inicial e periódica de coordenadores/dina-

mizadores de comunidades, nomeadamente no que se refere: às fun-

cionalidades disponíveis no repositório, aos princípios do Open Acess 

e aos objetivos dos repositórios institucionais;

• Promover encontros de coordenadores/responsáveis por comunida-

des, de modo a partilharem experiências de motivação/incentivo ao 

depósito.
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5.2.1.2 Conhecimentos e práticas dos depositantes 

Pesquisa recentemente publicada por Björk e outros (2010), aponta para 

o impacto positivo e significativo sobre a disponibilização da produção cien-

tífica através de periódicos de Open Access (OA), a denominada Via Dourada 

(Golden Road) da disseminação da produção científica. Os avanços tecnoló-

gicos, em particular aqueles associados ao desenvolvimento dos serviços da 

internet, têm fomentado este novo contexto da comunicação científica. Kenan 

e Wilson (2006) reforçam este panorama, quando afirmam que pesquisadores 

individuais estão postando seus trabalhos em seus próprios websites, e as 

instituições têm desenvolvido seus repositórios para armazenar, preservar e 

divulgar suas pesquisas. 
A UMinho inserida nesta realidade, desde muito cedo, constituindo seu 

RI de forma pioneira, entre os países lusófonos, tem nos depositantes do Re-
positóriUM os principais aliados para o sucesso da política de disseminação 
da produção científica da Instituição. 

Todos os professores e/ou investigadores da UMinho, integram uma ou 
várias das comunidades em que se organiza o RepositóriUM, disponibilizando 
a sua produção científica, seja ela individual ou em coautoria com estudantes 
de pós-graduação e/ou colegas de outras instituições. Sendo os professores/
pesquisadores os principais depositantes51 do RepositóriUM, entendeu-se ser 
importante conhecer melhor a forma como os mesmos se “relacionam” com o 
RepositóriUM. Ressalta-se que o questionário foi divulgado para todos os do-
centes e pesquisadores da UM, os quais, nessa condição, são todos potenciais 
depositantes do RepositóriUM, o que não significa que, na prática, todos eles 
procedam ao depósito da sua produção acadêmica e/ou científica. Desse modo, 
nos quadros de apresentação dos dados indica-se o valor “n”, o qual correspon-
de ao número total de respostas a cada uma das questões. Nos casos em que 
os respondentes podiam selecionar várias opções simultaneamente, apenas se 
apresentam os valores correspondentes às três opções mais selecionadas.

Pretendeu-se, com esse instrumento de coleta de dados, identificar a 
comunidade à qual pertencem e saber o conhecimento que possuem com rela-
ção à política adotada pela comunidade, identificar os elementos de motivação 
para procederem ao autoarquivamento, conhecer as suas práticas relativa-
mente à indicação do RepositóriUM a colegas e/ou alunos, identificar outros 

51 Existem outros autores com textos depositados no RepositóriUM, mas que não são depositantes 
diretos, com possibilidade de procederem ao autoarquivo. Isto aplica-se principalmente aos alunos de 
pós-graduação – mestrado e doutoramento, cujas dissertações finais são arquivadas pelos SDUM.
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usos que fazem do repositório e os conhecimentos que possuem com relação 
ao OAM. No Quadro 30 sistematizam-se alguns dos dados obtidos junto aos 
depositantes.

Dos 170 depositantes respondentes, 46,5% (79) são apenas pesquisa-
dores da UM – não exercendo função docente – sendo os demais professores 
e pesquisadores. Ressalta-se que, embora 22,9% (39) dos respondentes se 
identifiquem apenas como “docentes”, estatutariamente todos os docentes da 
UMinho são também pesquisadores. É, sobretudo, nessa condição que se tor-
nam depositantes do RI.

Entre os respondentes, algumas comunidades aparecem com um maior 

número, no caso, 9,4% (16) pertencem à Escola de Psicologia, seguido de 8,8% 

(15) do Departamento de Engenharia Biológica – comunidade que participou 

do projeto piloto do RepositóriUM e tem o maior acervo disponível no repositó-

rio. (ROSA; GOMES, 2010) 

Um dado a ser destacado é que mais da metade dos respondentes, 

55,6% (94) desconhecem se a Unidade a que pertencem está vinculada a uma 

comunidade, o que confirma a necessidade de uma ação proativa, por parte 

dos coordenadores, na divulgação do seu papel e nos esclarecimentos devidos 

aos membros da comunidade. 

Ao serem questionados sobre a forma como tomaram conhecimento da 

existência do RI da UM, 25,9% (42) responderam que foi através do site dos 

Serviços de Documentação da UM, 21,0% (34) informaram que não se recor-

dam e 18,5% (30), através do Departamento ou Centro de Investigação a que 

pertencem. Novamente, a ação desenvolvida pela coordenação das comunida-

des mostra-se pouco eficaz com relação à comunicação e à interação com os 

membros da comunidade. (ver Quadro 29)

Assunto 
questionado Respostas n

Atividade do 
depositante ao 
nível da UM

46.5% ( 79) é 
investigador da 

UM

22.9% (39) é 
docente da UM

11.8%  (20) 
é docente e 

investigador da UM 
170

Unidade da UM a 
que pertence 

9.4% (16) Escola 
de Psicologia

8.8% (15) 
Departamento 
de Engenharia 

Biológica

5.9% (10) 
Departamento 
de Sistemas de 

Informação

170
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Assunto 
questionado Respostas n

Unidade a que 
pertence está 
associada a uma 
Comunidade do 
RepositóriUM

39.6% (67)
Sim

4.7% (8)
Não

55.6% (94)
Desconhece

169

Comunidade do 
RepositóriUM a  
que pertence

9.5% (6) 
Departamento 
de Engenharia 

Biológica

17.5% (11) 
Centro de 

Investigação em 
Educação

7.9% (5) Centro de 
Investigação em 

Psicologia
63

Conhecimento 
da existência do 
RepositóriUM

Através do site 
dos Serviços de 
Documentação 
da UM 25.9% 

(42)

Não se recorda
21.0% (34)

Através do 
Departamento 
ou Centro de 

Investigação a que 
pertence 18.5% (30)

162

Quadro 29 – Respostas dos depositantes a algumas questões do questionário.

Um conjunto de oito perguntas está focado nas questões relativas ao 

autoarquivamento, na política de arquivamento, tipo de usos do RI pelo depo-

sitante e divulgação perante os alunos. (ver Quadro 30)

Assunto 
questionado Respostas n

Existência de 
alguma política 
específica de 
estímulo ao 
depósito ao nível 
da comunidade de 
que faz parte.

Sim 

26.9% (43)

Não 

12.5% (20)

Desconheço

 60.6% (97)
160

Em que consiste 
a política da 
comunidade da 
qual faz parte.

Valorização 
curricular (ou 

outra) das 
publicações que 
são colocadas no 

RepositóriUM

 46.5% (20)

Apoio no 
preenchimento 
do formulário 
de depósito de 
documentos 

(depósito 
mediado)

23.3% (10)

Obrigatoriedade de 
depósito

18.6%  (8)
43

Atividades de 
autoarquivamento 
da produção 
científica no 
RepositóriUM

Sim, de forma 
pontual

38.5% (52)

Sim, de forma

sistemática 
20.0% (27)

Não

41.5% (56)
135
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Assunto 
questionado Respostas n

Vantagens 
associadas ao fato 
de disponibilizar 
a sua produção 
científica no 
RepositóriUM.

Maior divulgação 
da sua atividade 
de investigação

 97.2% (70)

Maior 
facilidade de 
acesso à sua 
publicação 
científica 
por parte 
de colegas 
de outras 

instituições

76.4% (55)

Maior facilidade 
de acesso à 

sua publicação 
científica por parte 

dos seus alunos

37.5% (27)

72

Razões iniciais 
para aderir ao 
arquivamento no 
RepositóriUM.

Política do 
departamento 
ou centro de 

pesquisa

 62.5% (45)

Iniciativa 
pessoal

36.1% (26)
- 72

No caso de ser 
professor(a) 
da UM, indica 
aos alunos o 
RepositóriUM.

Sim, indica 
frequentemente 

como um 
recurso útil

40.8% (20)

Sim mas 
apenas faz 

pontualmente

38,8% (19)

Não costuma 
referir o 

RepositóriUM

20,4% (10)

49

No caso de ser 
investigador ou 
professor(a)/
investigador(a) 
da UM, indica 
a outros 
investigadores(as) 
o RepositóriUM .

Sim, indica 
frequentemente 

como um 
recurso útil

29.9% (38)

Sim mas 
apenas faz 

pontualmente

42.5% (54)

Não costumo 
fazer referência ao 

RepositóriUM

27.6% (35)
127

Enquanto usuário 
do RepositóriUM, 
tipo de usos que 
faz.

Depositar/
arquivar a 

minha produção 
científica

49.6% (63)

Pesquisar 
textos de apoio 
à investigação 
que desenvolvo

66.9% (85)

Sugerir a sua 
consulta a alunos 
de pós-graduação

44.1% (56)
127

Conhecimento 
dos princípios 
do Movimento de 
Acesso Livre.

Sim

49,6% (63)

Não

50,4% (50)
127

Quadro 30 – Conhecimentos e práticas dos depositantes referentes ao RepositóriUM.

Este grupo de perguntas que, de fato, estabelece a relação dos deposi-

tantes com o RepositóriUM, permite algumas análises que contribuirão para 

uma melhor reflexão dos usos deste repositório e balizar outros em fase de 

implantação e\ou consolidação como é o caso da UFBA.  Ao analisar os dados 

do Quadro 30, fica bastante evidente o desconhecimento por parte dos deposi-
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tantes das políticas estabelecidas nas comunidades da qual fazem parte. Este 

número chega a 60,6 % (97), mais da metade dos respondentes. Estes dados 

sugerem a necessidade de uma ação no âmbito das comunidades no sentido 

de aumentar a vinculação dos seus membros, através do conhecimento dos 

princípios e vantagens subjacentes ao conceito de acesso aberto e à criação de 

repositórios institucionais.  

Fica claro mais uma vez, a necessidade de se (re)considerar o perfil e 

funções dos coordenadores das comunidades, pois o desconhecimento da exis-

tência ou não de uma política de apoio/estímulo ao depósito ou dos princípios 

da política adotada pode indicar alguma omissão ou pouca eficiência na dina-

mização da comunidade e, por outro lado, uma certa passividade dos membros 

da comunidade que não buscam essa informação.

Entre os respondentes que assinalam a existência de uma política de 

estímulo ao depósito no nível da comunidade, 46,5% (20) ressaltam como po-

lítica da sua comunidade a valorização curricular (ou outra) das publicações 

que são colocadas no RepositóriUM, enquanto 23,3% (10) assinalam o apoio 

no preenchimento do formulário de depósito de documentos (depósito media-

do) e a obrigatoriedade de depósito corresponde a 18,6% (8).

Com relação ao autoarquivamento, razão de ser e cumprimento de uma 

das funções do RI, 41,5% (56), de um total de 135 respondentes para esta 

pergunta, disseram que não procedem ao autoarquivamento. A razão desta 

atitude foi justificada pela “falta de tempo”, “falta de oportunidade”, “desco-

nhecimento do procedimento”, entre a maioria dos respondentes. Outros in-

formaram que são pesquisadores em início de atividade, sem uma produção 

que justifique disponibilizar. Um respondente informou que o Núcleo ao qual 

pertence procede ao arquivamento; outro informou que “não vê qual o benefí-

cio” e outro justificou que “o Centro\Departamento ao qual pertence não tem 

uma política estabelecida e nem pretende usar essa ‘base de dados’ para sis-

tematização da informação”. 

Muitas das respostas apontam claramente no sentido da necessidade 

de promoção de iniciativas de divulgação do RepositóriUM e das vantagens 

institucionais e individuais que daí podem advir, o que justifica a realização de 

uma ação de divulgação do RepositóriUM, direcionada para as comunidades, 

e um trabalho de marketing no âmbito da Instituição para que os prováveis 

depositantes incorporem de fato os usos do RI para o autoarquivamento. Tudo 
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indica que este tipo de iniciativa deve ser uma ação com alguma regularidade, 

em função de novos pesquisadores que chegam a cada ano à Instituição. 

É importante destacar que a UM tem se preocupado com a organização 

de eventos dessa natureza, em particular, através das Conferências sobre o 

Acesso Aberto ao Conhecimento, organizadas nesta Universidade em 2005, 

2006, 2008 e 2009 e a 1ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Livre em 

2010.52 Além disso, houve distribuição de material de divulgação, como o ocor-

rido, por exemplo,  em 2004 (Anexo B). Contudo, é desejável a realização de 

eventos mais pontuais para as próprias comunidades do RepositóriUM, numa 

ação de maior proximidade com os seus membros e coordenadores.  

Quando inquiridos sobre o procedimento de autoarquivamento (72 su-

jeitos), os respondentes indicam três vantagens associadas ao arquivamento 

em RI, que são apontadas por um maior número: a maior divulgação da sua 

atividade de investigação (97,2% – 70); a maior facilidade de acesso à sua 

publicação científica por parte de colegas de outras instituições (76,4% – 55) 

e a maior facilidade de acesso à sua publicação científica por parte dos seus 

alunos (37,5% – 27).

As razões que os levaram a aderir a esta prática dizem respeito, em 

62,5% (45) dos casos, à política do Departamento e/ou Centro de Pesquisa 

a que estão associadas às comunidades, sendo que os restantes 36,1% (26) 

referem tê-lo feito por iniciativa pessoal. A partir de janeiro de 2011, como já 

foi mencionado, a nova RT-98\2010, de 15 de novembro de 2010 (Anexo D), 

tenderá a alterar esses resultados, em função da obrigatoriedade do arquiva-

mento.

Como foi possível constatar no Quadro 29, com relação às respostas à 

primeira pergunta do instrumento de coleta para os depositantes, a maioria dos 

que responderam fizeram-no na qualidade de pesquisador, desse modo, quan-

do perguntados sobre a indicação do RepositóriUM aos alunos, apenas 27,8% 

(20) responderam afirmativamente, e que o fazem frequentemente como um 

recurso útil para eles. Como pesquisador(a) ou professor(a)/pesquisador(a), a 

indicação é feita a outros(as) pesquisadores(as), num índice de 29,9% (38), que 

corresponde àqueles que fazem a indicação frequentemente como um recurso 

útil, e 42,5% (54) que dizem fazer a indicação pontualmente). Como muitos, 

por desconhecerem a política dos Departamentos e Centros de Investigação, 

52 Disponível em: <http://www.acessolivre.pt/c/index.php/confoa/2010>.
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não procedem ao autoarquivamente, não é surpreendente que também não 

indiquem sistematicamente o RI. 

Quanto ao tipo de uso que fazem do RepositóriUM, 66,9% (85) dos res-

pondentes dizem que pesquisam textos de apoio à investigação que desenvol-

vem, 49,6% (63) usam para depositar\arquivar a produção científica e 44,1% 

(56), provavelmente aqueles que são professores(as), indicam aos alunos de 

pós-graduação.

Alguns aspectos dos resultados que mereceram destaque, permitem 

que algumas recomendações sejam propostas a seguir, tanto no que respeita 

ao atual funcionamento do RepositóriUM, quanto ao acompanhamento da im-

plantação do RI na UFBA:

• Divulgar os dados coletados, referentes aos potenciais depositantes 

e depositantes efetivos junto dos coordenadores das comunidades, 

com o intuito de “alerta” para os mesmos, demonstrando a necessi-

dade de desenvolver iniciativas de informação, formação e motivação 

dos membros da comunidade relativamente ao RepositóriUM, mas 

também relativamente aos princípios do movimento de acesso aber-

to;

• Buscar ampliar o número de depositantes, estimulando que aqueles 

que utilizam o autoarquivamento de forma pontual passem a fazê-lo 

de forma sistemática, questão que será respaldada na RT-98\2010, 

de 15 de novembro de 2010;

• Impulsionar a formação inicial e periódica de coordenadores/dina-

mizadores de comunidades, nomeadamente no que se refere: às fun-

cionalidades disponíveis no repositório, aos princípios do Open Acess 

e aos objetivos dos repositórios institucionais;

• Disponibilizar e divulgar os registros estatísticos de acesso e downlo-

ad de documentos do RepositóriUM, passíveis de serem consultados 

pelos seus depositantes, de forma a poderem ser usados como fator 

motivacional e também como alerta sobre o potencial dos RI, em ter-

mos de aumento da visibilidade da produção científica, através de 

iniciativas diversas. Sugere-se, inclusive, uma divulgação sistemáti-

ca ao nível da Instituição (UMinho) e do site do RepositóriUM da lista 

dos documentos mais consultados em cada comunidade ou o envio 

automático de uma mensagem a cada um dos depositantes, sempre 
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que é atingido um determinado volume de consultas e downloads de 

um texto de sua autoria, o sistema estatístico Add-on, mencionado 

anteriormente, dá este tipo de suporte ao sistema.

5.2.1.3 Perfil e conhecimentos dos usuários

O papel dos usuários finais dos repositórios não pode ser ignorado, 

pois os RI “sobrevivem” do acesso, daí decorrendo as vantagens de aumento 

da acessibilidade e da visibilidade das instituições e dos depositantes, sendo, 

pois, importante o alinhamento entre depositantes e usuários. Conforme foi 

dito por McKay (2007), pouco se sabe a respeito dos usuários finais do RI. 

Nessa mesma linha, Kennan e Wilson (2006) afirmam que realizar pesquisa, 

sobre as exigências e as necessidades dos usuários, ajudará na construção 

do conhecimento necessário para se entender e resolver as questões da lenta 

construção de conteúdo e do lento crescimento da prática de autoarquiva-

mento, entre acadêmicos, apesar dos resultados que demonstram efeitos do 

impacto do arquivamento pelos autores.  

O objetivo desta etapa da pesquisa é não somente traçar um perfil quan-

to aos dados biográficos (faixa etária, escolaridade, vínculo institucional), mas 

também quanto a aspectos direcionados ao uso do RepositóriUM, tais como: 

frequência de acesso ao mesmo, finalidade de uso do RI,  apreciação da qua-

lidade dos recursos que pesquisam e aspectos relacionados ao conhecimento 

do movimento de acesso aberto. Os resultados obtidos com relação ao perfil, 

quanto aos dados biográficos, apresentam-se resumidos no Quadro 31.53

Autor ou coautor 81.2% ( 138) não é 
autor

11.8%  (20) é 
coautor

5.9% (10)  
pesquisador da UM 
e membro de uma 

Comunidade

Faixa etária 47.1% (80)  entre 20 
e 30 anos

22.9% (39) entre 31 
e 40 anos

17.1%  (29) entre 41 
e 50 anos

Nacionalidade 94% (160) são 
portugueses

6% (10) são 
brasileiros

-

53 Os dados percentuais estarão acompanhados do % e os dados absolutos entre parêntesis (  ).

63 Utilizou-se, como critério, as áreas estabelecidas pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Disponível em: <http://www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf>.
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Ocupação 25.9% (44) 
estudante de 
graduação 

(licenciatura)

32.9% (56) 
estudante de 

pós-graduação 
(mestrado)

16.5% (28) 
professor(a)\

investigador(a)

Vinculação 
institucional 
enquanto 
profissional ou 
estudante

67.6% (115) 
Instituição de ensino 

superior

14.7% (25) 
Instituição de ensino 

não-superior

5.9% (10) Empresa

Áreas de interesse63 Ciências Sociais 
31.8% (54)

Ciências 
Educacionais 28.2% 

(48)

Psicologia
24.1% (41)

Vinculação com a 
Universidade do 
Minho

Não possui 
vinculação  31.8%  

(54)

Vinculação como 
estudante de pós-
graduação 29.4% 

(50)

Vinculação 
como estudante 
de graduação 
(licenciatura)
24.1% (41)

Há quanto tempo 
é usuário  do 
RepositóriUM

Desde 2004 13.5% 
(23)

Desde 2008 18.8% 
(32)

Desde            2009
24.7% (42)

Categoria de usuário Leitor(a)  82.9% 
(141)

Leitor(a)\depositante 
16.5%  (28)

Depositante 0.6% (1)

Para que tipo de 
trabalho efetua 
pesquisa no 
RepositóriUM

Trabalhos 
acadêmicos ao nível 
da graduação 37.1% 

(76)

Trabalhos 
acadêmicos ao nível 
da pós- graduação 
(mestrado) 44.7% 

(63)

Escrita de artigos 
e papers de 
investigação

33.5% (57)

Em que situação 
acessa o 
RepositóriUM

Preparação de texto 
de investigação 

63.5% (108)

Conhecer a 
produção científica 

de um dos seus 
professores
36.5%  (62)

Conhecer 
a produção 

científica de um 
colega professor\

investigador
27.6%  (47)

Frequência do 
acesso

Semanalmente 
10.6%  (18)

Ocasionalmente 
em função de 
necessidades 

concretas  62.4%  
(106)

Raramente 12.4% 
(21)

Como conheceu o 
RepositóriUM

Através de uma 
pesquisa na WEB 

16.5% (28)  

Indicação de um 
professor 27.6 % 

(47)

Site dos Serviços de 
Documentação da 
UM 11.2%  (19)

Quadro 31 -  Perfl do usuário do RepositóriUM. 

O perfil do usuário pode ser descrito como: não são autores ou coauto-

res, a maioria é leitor de documentos do RepositóriUM (82,9% – 141); 47,1% 

(80) enquadra-se na faixa etária entre 20 e 30 anos, havendo uma redução do 

número de usuários nas faixas etárias mais elevadas; nacionalidade portugue-
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sa (94% – 160), embora se tenha registro de 6% (10) de respostas de usuários 

de nacionalidade brasileira. A maioria dos respondentes é estudante (68,8% 

– 117) e quanto à escolaridade (32,9% – 56) são estudantes de pós-graduação 

ao nível do mestrado, ligados a uma instituição de ensino superior, embora se 

tenha registrado uma pequena percentagem de usuários ligados a empresas 

(5,9% – 10). 

A maioria dos usuários tem um vínculo com a Universidade do Minho, 

principalmente como estudante (60,6% – 103), sendo reduzido o número de 

professores e/ou pesquisadores (3,9% – 10) que aparecem entre os usuários. 

Entre os usuários finais, 31,8% (54) não possui qualquer tipo de vínculo com 

a UMinho.

Os respondentes têm como principal área de interesse, Ciências Sociais: 

31,8% (54). A grande representação dos estudantes de pós-graduação, princi-

palmente ao nível do mestrado, como usuários do RepositóriUM, explica o fato 

do principal tipo de trabalho para o qual os usuários recorrem ao RepositóriUM 

serem “trabalhos acadêmicos ao nível da pós-graduação (mestrado)”: 44,7% 

(76), bem como o fato de muitos dos usuários terem tomado conhecimento da 

existência do RepositóriUM, a partir da indicação de um professor. Do mesmo 

modo, explica o fato de que muitos usuários (37,1% – 63) o sejam apenas des-

de 2009, pela condição ainda recente de estudante de pós-graduação ao nível 

do mestrado.  O uso pelos estudantes reforça o que dizem Foster e Gibbons 

(2005), ao afirmarem que para o RI de uma universidade ser bem sucedido, 

ele deve disponibilizar conteúdo resultante de trabalho acadêmico, cujo valor 

justifique sua preservação para ser utilizado como pesquisa e citação.

Conforme as questões levantadas por Fachin e outros (2009), a res-

peito da cognição na estruturação dos repositórios no processo de utilização 

da informação disponível, pareceu pertinente analisar a percepção que esses 

usuários têm quanto à relevância e à qualidade dos documentos arquivados 

no RepositóriUM, bem como a facilidade/dificuldade de pesquisa. A seguir 

sistematizam-se as respostas dos usuários às questões em torno destes as-

pectos (Quadro 32).
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Assunto 
questionado Respostas n

Frequência com 
que encontra 
documentos 
relevantes para si

Sempre
9.4% (16)

A maior parte 
das vezes

51.2% (87)

Esporadicamente 
33.5% (57) 170

Classificação da 
qualidade dos 
recursos que tem 
encontrado no 
RepositóriUM

Excelente
10.6% (18)

Muito boa
52.4%  (89)

Boa
31.2% (53)

170

Uso de outros 
repositórios 
institucionais

Sim 
48.2 % (82)

Não 
 51.8% (88)

- 170

Divulgação do 
RepositóriUM 
junto a colegas ou 
alunos

Indicação 
frequente como 
um recurso útil 

30.6% (52)

Indicação 
pontual

39.4% (67)

Não costuma 
indicar

30,0% (51)
170

Dificuldades 
na pesquisa de 
informação no 
RepositóriUM

Sim
18.8% (32)

Não
81.2% (138)

- 170

Adequação 
das opções 
de pesquisa 
disponíveis

Sim, adequadas
85.3% (145)

Não adequadas
14.7% (25)

-

Quadro 32 – Perspectiva sobre a qualidade dos recursos e sobre as atividades de 
pesquisa no RepositóriUM.
 

A análise dos dados demonstra um bom nível de satisfação dos usuá-

rios com relação à relevância e à qualidade dos documentos que encontram no 

RepositóriUM, sendo que 51,2% (87) consideram que “a maior parte das vezes” 

encontra no RepositóriUM documentos relevantes para si, enquanto que 9,4% 

(16) diz mesmo que encontra “sempre” documentos relevantes.  Quanto à qua-

lidade dos recursos, os usuários revelam-se satisfeitos, com 63% (107) consi-

derando a qualidade dos recursos “excelente” ou “muito boa”, mas existindo, 

contudo, uma pequena percentagem de usuários (4,7% – 8) que consideram a 

qualidade desses recursos “regular” e até mesmo “fraca” (1,2% – 2).54

Um outro dado relevante que se constatou foi o número significativo de 

usuários que dizem utilizar outros repositórios, além do RepositóriUM (48,2% 

– 82), além de 30,6% (52) dos usuários afirmarem “indicar frequentemente” 

o RepositóriUM a colegas e/ou alunos, o que aponta a importância crescente 

54 Estes últimos valores não aparecem  representados no Quadro 32, pelo fato de se ter optado por in-
dicar apenas as três opções de resposta mais frequentes.
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desse canal de disseminação da produção científica, reforçando o que dizem  

vários autores, dentre eles Jones e outros (2006), Lynch; Lippincott, (2005) e  

Swan (2008).

Considerando-se as respostas dos usuários às questões referentes à 

pesquisa no RepositóriUM, podemos assinalar que os resultados obtidos de-

monstram um índice baixo de dificuldade (18,8%), mas reforçado pelo fato 

de 85,3% (145) dos respondentes considerarem as opções de pesquisa dis-

poníveis no RepositóriUM adequadas, aspectos que atendem ao que sugerem 

Fachin e outros (2009), no  diz respeito à visão cognitiva na estruturação de 

repositórios.

Os usuários foram também questionados quanto ao conhecimento dos 

princípios do movimento de acesso aberto, sendo que 62,9% (105) afirmaram 

desconhecer esses princípios (Quadro 36) e desses, 45,2% afirmaram ter to-

mado conhecimento desse movimento através da Universidade do Minho.

Conhecimento dos princípios do Movimento de Acesso 
Livre n=167

Sim 37,1% (62)

Não 62,9% (105)

Total 100% (16)

Quadro 33 – Conhecimento dos princípios do movimento de acesso livre por parte dos 
usuários do RepositóriUM.

A análise dos dados referentes aos usuários permite que algumas su-

gestões sejam apresentadas com o objetivo de dinamizar cada vez mais o Re-

positóriUM e demais gestores de RI: 

• Organizar, no início de cada ano e\ou semestre letivo, ações de di-

vulgação e formação junto aos estudantes, de forma a promover uma 

adesão ainda maior à utilização do RI. Por outro lado, a divulgação 

do RepositóriUM, como um recurso a serviço da comunidade em ge-

ral e dos estudantes em particular, pode ser mobilizada no sentido 

da captação de mais estudantes pela UM;

• Divulgar os dados referentes ao perfil dos usuários junto aos profes-

sores da UM, com o intuito de sensibilização relativa ao potencial dos 

RI na melhoria das condições de acesso ao conhecimento;
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• Reforçar o conhecimento, também para os usuários, dos princípios 

do movimento de acesso aberto, em termos de informação/formação 

dos estudantes sobre esta temática. 

Os RI são, em termos de um domínio recente de disseminação da produ-

ção científica, uma das abordagens mais eficazes ao incremento das condições 

de acesso e de visibilidade, valorizando as instituições e os seus pesquisado-

res, e possibilitando que os usuários tenham mais um canal de acesso à infor-

mação, sobretudo, estudantes de graduação e pós-graduação e pesquisadores 

em geral. 

Representando visualmente, com base na teoria ator-rede de Latour, 

(Figura 12) a configuração seria similar à apresentada no Capítulo 2, envol-

vendo, no entanto, novos atores e as inscrições, trazidas para um local privi-

legiado, levam em consideração o ciclo da credibilidade de Latour e Woolgar 

(1997).

Figura 12 – Representação visual da teoria ator-rede de Latour, com novos atores. 

O desenvolvimento de RI envolve um conjunto de atores que podemos 

enquadrar em várias categorias que não se excluem mutuamente: os criado-

res/gestores do repositório, os depositantes e os usuários finais. Em alguns 

contextos, dependendo das dinâmicas e opções institucionais da realidade 
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organizacional, podem ser considerados outros intervenientes com funções 

específicas. No caso da Universidade do Minho e do seu repositório, foi feita a 

opção por um modelo de organização flexível, permitindo às diferentes unida-

des orgânicas em que se estrutura a universidade (escolas, institutos, centros 

de investigação, departamentos) definirem as suas comunidades e coleções e 

contarem com a figura do coordenador da comunidade que exerce o papel de 

facilitador entre a comunidade e o SDUM, gestor do RepositóriUM.

Não se pode falar em “modelo” para a gestão de um RI. Existem, mais 

propriamente, percursos e estudos orientadores que se adequarão às realidades 

diversas, segundo as estruturas institucionais existentes e as possibilidades e 

necessidades de intervenção ao longo dos períodos de maturação dos repositó-

rios e de suas histórias singulares. Esta conclusão é central, no que diz respeito 

às observações realizadas ao longo da pesquisa, e será um dos pontos a serem 

retomados, quando das Conclusões, apresentadas no próximo capítulo.

5.3 REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
– Repositório da UFBA

Em 2007, com o objetivo de disponibilizar os conteúdos da produção 

da Editora da Universidade Federal da Bahia em acesso aberto, buscou-se o 

apoio do Centro de Processamento de Dados da UFBA (CPD), para propor à 

Universidade a criação de um Repositório Institucional (RI), a partir da insta-

lação do software livre, DSpace. 

Essa proposta originou-se de uma das recomendações da dissertação de 

mestrado Pasta do professor: uso de cópias nas universidades, defendida em 

outubro de 2006, no Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciência da 

Informação (ICI) da UFBA. (ROSA, 2006, p. 157) O objetivo da proposta era mi-

nimizar o uso de cópias de livros, dando acesso aberto à produção da Editora. 

Outra situação inquietante e pouco aceitável em uma Instituição na 

qual a cada ano se amplia o número de Programas de Pós-Graduação e, como 

consequência natural, há um crescimento da produção científica, é verificar-

-se que a visibilidade dessa produção não corresponde a esse crescimento. A 

posição ocupada pela UFBA no Ranking Web das Universidades do Mundo55, 

elaborado pelo Centro Nacional de Pesquisa da Espanha, em junho de 2009, 

55 Disponível em: <http://www.webometrics.info/>. Acesso em: 29 jan. 2009
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era a 422ª posição, a 19ª no continente latino-americano e a 12ª posição em 

relação às demais universidades brasileiras. Em janeiro 2010, essas posições 

se alteram para os seguintes índices: 555ª posição com relação às universida-

des do mundo, a 16ª no continente latino-americano e a 11ª posição em rela-

ção às demais universidades brasileiras. Em janeiro de 2011, passou para a 

15ª posição na América Latina, mantendo a 11ª posição em relação às demais 

universidades brasileiras. Como foi dito na Introdução deste trabalho, há, no 

entanto, um descompasso evidente entre a primeira colocada no Brasil e a 

UFBA, sobretudo no item visibilidade e produção acadêmica, disponível e ci-

tada. A primeira colocada em termos de visibilidade ocupa a 51ª posição mun-

dial, enquanto a UFBA ocupa a 444ª, respectivamente, embora, em relação a 

julho de 2009, a UFBA tenha melhorado seu posicionamento. Com relação ao 

Scholar, a posição ocupada é a 127ª, enquanto a primeira colocada no Brasil 

ocupa a 5ª. É de se esperar que, com a ampliação da adesão ao RI da UFBA, 

que no próximo ranking esta posição se altere. 

A necessidade de ampliar a visibilidade da produção científica da univer-

sidade repercute tanto para a sua comunidade interna, que passará a acompa-

nhar o que está sendo produzido na Instituição, podendo acessar facilmente. 

Por outro lado, ao inserir a Instituição na produção científica nacional e mun-

dial, graças às ferramentas disponíveis,  A necessidade de ampliar a visibilidade 

da produção científica da universidade repercute tanto para a sua comunidade 

interna, que passará a acompanhar o que está sendo produzido na Instituição, 

podendo acessar facilmente o conteúdo disponível, bem como, insere a Insti-

tuição no contexto nacional e mundial, graças às ferramentas disponíveis para 

esse acesso à produção científica. Segundo Sanchez Tarragó (2007),

Os países subdesenvolvidos dependem do uso intenso dos resultados 
das atividades científicas e técnicas para fazer avançar suas socieda-
des. Sem dúvida, o abismo existente entre esses países e os desenvol-
vidos com respeito ao acesso, criação e utilização dos conhecimentos 
científicos se aprofunda cada vez mais. As dificuldades para o acesso 
à informação científica atualizada nos países subdesenvolvidos, e a 
pouca visibilidade internacional de sua própria atividade científica são 
duas caras de uma mesma moeda de marginalização e iniqüidade. [...] 
Promover as potencialidades do Movimento de Acesso Aberto entre a 
comunidade científica além de trocar seus sistemas de recompensa, 
contribuirá para transformar o modelo atual de comunicação cien-
tífica em um modelo mais justo e que traga mais benefícios para a 
sociedade.56

56 Los países subdesarrollados dependen del uso intensivo de los resultados de laactividad científico y 
técnica para hacer avanzar sus sociedades. Sin embargo, la brecha existente entre estos países y los de-
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É nesse contexto que surgiu a proposta de implantação do Repositório 

Institucional da UFBA57, tendo como comunidade piloto a Editora da Univer-

sidade, por ser a unidade de convergência da produção da Instituição, inter-

disciplinar e aglutinadora que interage com todas as áreas da Universidade. 

Havia limitações, por conta do Centro de Processamento de Dados, em 

implantação pelo novo Regimento da UFBA, como Sistema Universitário de 

Tecnologia da Informação, com relação ao conhecimento sobre instalação e 

gerenciamento de repositórios, embora sua direção entendesse, desde a pri-

meira reunião, a importância do projeto, de forma abrangente, para a comu-

nidade da UFBA, e tenha acatado a implantação.  

A Editora da UFBA buscou apoiar tecnicamente, instrumentalizandoo 

CPD, na medida do possível, através da disponibilização de artigos científicos 

que tratavam do tema, bem como incentivando que o próprio Centro pesqui-

sasse sobre o DSpace – software de código e acesso aberto de suporte ao desen-

volvimento de RI. Além disto, contou-se, com o suporte tecnológico de Rodrigo 

Meirelles, bibliotecário e mestre em Ciência da Informação pelo ICI\UFBA – na 

ocasião aluno do mestrado –, que já tendo dominado o Sistema de Editoração 

Eletrônica de Revistas, interessou-se em participar voluntariamente do proje-

to, aprofundando seu conhecimento sobre a implantação do software escolhi-

do, e tomando parte ativa nas discussões em torno da gestão do repositório.

Ainda em setembro de 2007, o DSpace foi instalado no servidor da UFBA 

e percebeu-se então que, para alcançar os resultados desejados, a criação do 

RI deveria ser repensada na forma de um projeto mais amplo, e não restrito à 

EDUFBA. 

Essa implantação do RI foi então transformada neste projeto de pesqui-

sa de doutorado, submetido à seleção e aprovado para o ano letivo de 2008, no 

Programa de Pós-Graduação Multidisciplinar em Cultura e Sociedade da Fa-

culdade de Comunicação. Para a estruturação do projeto, pensando o RI como 

uma política da Instituição, as principais motivações foram: a possibilidade 

de redução do uso de cópias de livros no ambiente acadêmico; ampliação da 

sarrollados con respecto al acceso, creación y utilización de los conocimientos científicos se ahonda cada 
vez más. Las dificultades para el acceso a la información científica actualizada en los países subdesar-
rollados, y la poca visibilidad internacional de su propia actividad científica, son dos caras de uma misma 
moneda de marginalización e inequidad. [...] Promover las potencialidades del Movimiento Open Access 
entre la comunidad científica, además de cambiar sus sistemas de recompensa, contribuirán a transfor-
mar el modelo actual de comunicación  científica en un modelo más justo y beneficioso para la sociedad. 
(Tradução nossa)

57 Disponível em: <www.repositorio.ufba.br>.
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visibilidade da pesquisa da UFBA em todas as áreas, possibilitando que a área 

de artes –  Dança, Música, Teatro e Artes Plásticas –  disponibilizem conteúdos 

em outros formatos, que não apenas textuais;  e, consequentemente, contri-

buir de certa forma para o desenvolvimento da ciência do País e a redução da 

exclusão cognitiva. 

O planejamento inicial de implantação do RI previa o que está disposto 

no Quadro 34, e obedecendo o cronograma do Quadro 35

ETAPAS GERAIS

• Criação;
• Implantação;
• Manutenção.

ETAPAS ESPECÍFICAS

• Instalação do sistema (software livre DSpace);
• Definição das “coleções” – entendida como a forma dos conteúdos 

a serem organizados no RI – sugere-se que as “coleções” sejam 
estruturadas por unidades de ensino e órgãos da Instituição;

• Definição da política da Instituição para o RI, explicitando:              
- Diretrizes delineadas e estruturadas, constituindo as políticas de 

informação desse sistema;
- Definição da responsabilidade pelo controle da entrada dos 

conteúdos. Sugere-se que cada unidade possua sua senha de 
moderador para efetuar as inserções e obedeça aos critérios 
estabelecidos pela Instituição;

- Definição da tipologia de conteúdos a serem disponibilizados.

IMPLANTAÇÃO PILOTO

• Implantação do acervo da EDUFBA por ser este um órgão 
interdisciplinar e aglutinador;

• Definição da política para o acervo da EDUFBA.

NECESSIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PILOTO

• Administração do sistema por um técnico do CPD;
• Estagiário para implementar os conteúdos referentes ao catálogo de 

publicações da EDUFBA.

Quadro 34 - Disposições gerais para a implantação do Repositório Institucional da 
UFBA.
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Fases/Mês JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Instalação do DSpace 
- 2007

Audiência c/ Reitor 
p/ apresentação do 
projeto

x

Primeiro contato 
presencial com a 
Universidade do 
Minho

x

Audiência c/ diretora 
do CPD

x

Definição de técnico 
do CPD

x

Definição da política 
para Coleção da 
EDUFBA

x

Entrevistas com 
membros da Pró-
Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação

x

Reunião com a 
Diretora do Sistema 
de Bibliotecas

x

Contratação e 
treinamento de 
estagiário

x

Implementação do 
conteúdo da EDUFBA

x

Apresentação 
do projeto piloto 
ao Conselho 
Universitário

x

Quadro 35 - Cronograma de implantação 2008. 

O processo de instalação do DSpace na UFBA, iniciou-se em setem-

bro de 2007. Foi um processo lento, sem a definição de um técnico do CPD 

responsável por esta tarefa, e com dúvidas frequentes, solucionadas por um 

técnico do IBICT, Milton Shintaku, e a participação de Meirelles. A efetivação 

deste processo só ocorreu, na prática, em 2008, sendo que, em novembro 

desse mesmo ano, foi necessário migrar para a nova versão do DSpace. Nes-

ta etapa, a participação de Meirelles e Shintaku junto ao técnico do CPD foi 

imprescindível para a finalização da instalação. A partir dessa parceria, foi 
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traçado um planejamento para a execução do processo de customização que 

consistiu no seguinte:

• Atualização da versão do DSpace: o sistema foi atualizado para a 

versão 1.5.1 com banco de dados PosGreSql e sistema operacional 

Linux, instalado em um servidor da UFBA; 

• Customização do formulário de entrada: consistiu em adequar o 

formulário padrão do DSpace às necessidades de descrição dos re-

gistros a serem depositados no RI, de acordo com as políticas de 

conteúdo do RI. Nesta etapa, foram definidos o levantamento dos 

metadados, associação dos metadados com o padrão Dublin Core e 

ajustes nos metadados do formulário padrão do DSpace para a en-

trada dos dados;

• Implantação do tema: foram realizados ajustes para adequar o layout 

do sistema à proposta do RI. Nessa etapa, optou-se por não realizar 

grandes mudanças na estrutura do sistema, pois o mesmo já possui 

uma arquitetura funcional e a manutenção da estrutura padrão tam-

bém facilita a inserção de novos recursos e a atualização de versão;

• Configuração das comunidades: foi elaborada uma estrutura basea-

da nas políticas de conteúdo, de submissão e preservação, de acordo 

com os recursos disponíveis no sistema. Com base nessa estrutura, 

o RI é organizado a partir de comunidades – unidades orgânicas (es-

colas, departamentos e centros de pesquisa). Cada comunidade pode 

organizar os seus documentos, em diferentes coleções, individual-

mente, com base na política do RI.
            

Concluída essa etapa com relação ao DSpace, finalizada a adequação 

do layout e criada a página principal do RI (Figura 13), iniciaram-se os testes 

a partir do que se estabeleceu como projeto piloto, com a disponibilização do 

catálogo de livros da EDUFBA. Para tanto, o Conselho Editorial definiu a po-

lítica de arquivamento para esse conteúdo, que foi aprovada em reunião do 

Conselho Editorial, em 21 de agosto de 2008 (Anexo I):

• O Conselho Editorial da Editora da UFBA será soberano nas decisões 

relativas ao arquivamento dos conteúdos produzidos pela Editora;

• Todo e qualquer conteúdo, já publicado, para ser disponibilizado de-

verá ter a concordância do(s) autor(es) ou organizador(es), mediante 
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assinatura de um termo. Os autores com conteúdos a serem publi-

cados, no ato de assinatura do contrato de direito autoral, estarão 

autorizando sua disponibilização, obrigatoriamente.

• Os livros esgotados e relevantes, após análise do Conselho Editorial, 

serão disponibilizados na íntegra;

• As Coleções MANUAIS e SALA DE AULA além de outras que sur-

girem, tendo como objetivo dar suporte aos cursos de graduação e 

pós-graduação, serão disponibilizadas na íntegra, independente da 

data de lançamento;

• Títulos definidos pelo Conselho Editorial, a partir da análise do pa-

recer, que se destina a um público muito restrito, ficarão disponíveis 

apenas no RI;

• Os novos títulos, excetuando-se as coleções definidas anteriormente, 

serão arquivados no RI, após seis meses de lançamento, salvo nos 

casos em que editais e/ou contratos recomendem a obrigatoriedade 

do acesso aberto.

Em junho de 2008, realizou-se uma visita técnica à Universidade do 

Minho em, Braga, Portugal, inspiradora desse projeto, quando foi possível 

dialogar com o Prof. Dr. Eloy Rodrigues, diretor do Centro de Documentação 

e idealizador do projeto de implantação do RI dessa Instituição. Na ocasião, 

a principal questão levantada por Rodrigues foi a ausência de uma política 

institucional, quando ocorreu a implantação do RI na Universidade da Mi-

nho, questão que foi corrigida e com isso se ampliou a adesão da comunidade 

ao autoarquivamento, permitido por essa modalidade de arquivo aberto e do 

software utilizado. A comprovação da bem-sucedida experiência da UMinho 

reforçou a necessidade de um aprofundamento no percurso de implantação 

do RepositóriUM.

Ainda em junho, antes da visita à Universidade do Minho, o projeto foi 

apresentado ao Reitor da UFBA, Naomar de Almeida Filho, que, de imediato, 

entendeu que o projeto do RI deveria, de fato, ser encaminhado como uma 

política da Instituição, com o compromisso de todos e para todos. Havia, até 

então, uma indefinição e a ausência de uma política relativa à disseminação 

da produção científica da Universidade, conforme apresentado no Capítulo 3.
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Em 12 de dezembro de 2008, aconteceu no Rio de Janeiro o I Workshop 

sobre Acesso Livre nas Unidades de Pesquisa. O evento teve apoio da Sub-

secretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa (SCUP) e da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Na ocasião, foi apresentada a Carta do 

Rio de Janeiro (Anexo J), que teve a assinatura de 10 instituições de ensino e 

pesquisa e outras presentes, que se comprometeram em discutir no âmbito de 

suas instituições. 

Naquela ocasião, o Dr. Hélio Kuramoto, do IBICT fez uma explanação 

sobre o Edital de chamadas de projeto para a distribuição de 70 servidores a 

instituições públicas de ensino e pesquisa. Com o Edital, deu-se o primeiro 

passo na implantação de ações contemplando o acesso aberto à produção 

científica das unidades de pesquisa. As instituições contempladas através 

desse Edital receberiam um servidor, já com o DSpace instalado. 

Logo que publicado o referido Edital, decidiu-se que, mesmo com o DS-

pace já instalado no servidor da Universidade, a UFBA participaria (Anexo K), 

e, caso contemplada, teria um servidor exclusivo para o RI, com as instalações 

do DSpace, bem como um kit tecnológico completo para atender inclusive a 

estatísticas relativas ao Repositório. Encaminhou-se a proposta e, em março 

de 2009, a UFBA recebeu o convite do IBICT para ser uma das instituições 

piloto do projeto.

O lançamento do edital no mês de dezembro, não alcançou o êxito es-

perado. Nesse período, as instituições de ensino superior do Brasil entraram 

em recesso de final de ano e em seguida ocorreram as férias de verão. Além 

disso, algumas imperfeições foram detectadas e o Edital Finep/PCAL/SBDB 

n. 001/2009 foi revogado, pois não atendia aos objetivos dos projetos PCAL 

e XBDB.  Uma nova chamada foi publicada e, consequentemente, um novo 

cronograma foi definido. Portanto, na mesma data, 17/04/2009, foi publicada 

uma nova chamada de edital, o Edital Finep/PCAL/XBDB n. 002/2009, com 

prazo para o dia 01 de junho de 2009. Foram contempladas 27 instituições 

de ensino superior e\ou pesquisa58 e  outras seis foram escolhidas para  par-

58 Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer; Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais; 
Fundação Santo André; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial; Instituto Nacional de Tecnologia; Museu Paraense Emílio Goeldi; 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Universidade de São Paulo; Universidade Estadual de Pon-
ta Grossa; Universidade Federal de Acre; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Goi-
ás; Universidade Federal de Grande Dourados; Universidade Federal de Mato Grosso; Universidade Fe-
deral de Ouro Preto; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de São Carlos; Universidade 
Federal de Sergipe; Universidade Federal de Uberlândia; Universidade Federal de Viçosa; Universidade 
Federal do Maranhão; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Tocantins; 
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ticiparem do projeto piloto59, dentre eles o IBICT e a UFBA. O kit tecnológico60 

foi entregue aos responsáveis indicados pelas instituições contempladas e que 

participaram do I Encontro sobre Gestão de Repositórios Institucionais, no dia 

6 de novembro de 2009. O cronograma estabelecido consta do Quadro 36.

CRONOGRAMA
                                                                                              Meses             
                                                                        2009                           2010                 

Atividades 11 12 01 02 03 04 05 06 07
01 - Planejamento
02 – Desenvovimento e implantação
03 – Discussão e estabelecimento da política
04 – Articulação e sensibilização
05 – Lançamento e operacionalização

Quadro 36- Cronograma estabelecido pelo IBICT.
Fonte: Apresentado pelo IBICT no I Workshop sobre Acesso Livre nas Unidades de 
Pesquisa.

Os entraves burocráticos após o recebimento do kit tecnológico foram 

sem precedentes. Sendo o kit uma “doação”, sujeita a devolução caso não 

fossem cumpridas pela Instituição todas as etapas do processo de implanta-

ção, havia um  desconhecimento por parte da Pró-Reitoria de Planejamento e 
Administração (PROPLAD) – atual Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento 
(PROPLAN) – sobre qual a forma legal de repassar o kit tecnológico para o CPD. 
O processo, que recebeu o n. 23066.0007 30/10-13 com data de 6\01\2010 – 
saiu da PROPLAD para a Divisão de Material nesta data – foi concluído em 25 
de janeiro de 2010; ressalta-se, no entanto, que o dia 6 de novembro de 2009 
foi a data de chegada do equipamento à UFBA.

A disponibilização da produção da EDUFBA, ou seja, o início do arqui-

vamento do conteúdo da comunidade piloto ocorreu de fato no dia 27 de mar-

ço de 2009, após um período de treinamento de duas estagiárias nesta tarefa. 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Univer-
sidade Municipal de São Caetano do Sul.

59 Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; Universidade de Brasília; Universidade 
Federal da Bahia; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
Universidade Federal de Santa Catarina.

60 O kit tecnológico é composto de um servidor DELL PowerEdge T300, processador Xeon Quad Core, 
com 4Gb de memória RAM e 2 HDs Satã de 512Gb, RAID 1 (Espelhados). Sistema operacional baseado 
na Plataforma UNIX\LINUX. Softwares: DSpace 1.5.1, instalado com o embargo e as estatísticas da 
Universidade do Minho e o SEER e pacotes: Apache 2.1 (um), PHP 5, MySQL, Postgresql, Tomcat 6, Java 
versão JDK 1.5, Pacotes Java-Ant, Ant-optional e Maven 2.
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Anteriormente a esta etapa, vale ressaltar que a partir de agosto de 

2008, após a definição da política de arquivamento da produção da EDUFBA 

pelo Conselho Editorial, todos os contratos de direito autoral foram assinados, 

já prevendo-se a disponibilização no RI. Outra iniciativa foi a criação de um 

instrumento de autorização, para aqueles autores de livros publicados antes 

de agosto de 2008, e que quisessem disponibilizar (Anexo G), já mencionado 

no capítulo anterior. Não houve até o momento nenhuma resistência por parte 

dos autores com relação ao novo modelo de contrato de direito autoral e, fre-

quentemente, autores dos anos anteriores, solicitam a inclusão de seus livros.

Para a implantação de uma política institucional destinada a respal-

dar esse projeto na UFBA, foi criado um grupo gestor, designado através da 

Portaria n. 189, de 1 de abril de 2009, (UFBA, 2009b) (Anexo L), com repre-

sentantes do ICI, EDUFBA, Faculdade de Comunicação (FACOM) e CPD e, em 

janeiro de 2010, passa a fazer parte também um representante do Sistema 

Universitário de Bibliotecas.  Este grupo foi encarregado de discutir e propor 

a política de depósitos para o RI e as ações instituicionais para esta implan-

tação.  Entende-se que a gestão passa não apenas pelos critérios, bem como 

pela definição de aporte financeiro, definição de linhas de trabalho para sen-

sibilização da comunidade científica da Universidade. No dia 30 de setembro, 

foi encaminhada a proposta para análise e assinatura da política para o RI da 

UFBA e, a 7 de janeiro de 2010, o reitor Naomar de Almeida Filho assinou a 

Portaria n. 24/2010, que estabelece esta política de arquivamento (Anexo M).

Nesse ponto do processo de implantação, já com a política estabelecida 

através de uma Portaria e sendo agora um projeto que envolvia toda a Univer-

sidade, enfrentaram-se resistências, que podem ser qualificadas como políti-

cas, e que decorrem, fundamentalmente, de desconhecimento do assunto. O 

foco principal da divergência ocorreu no Sistema Universitário de Bibliotecas 

(SIBI), órgão que pela sua natureza deveria estar engajado desde o início. Não 

foi o que de fato ocorreu, e verificou-se que havia um equívoco conceitual com 

relação à biblioteca digital e a um repositório institucional. Houve então uma 

recusa verbal diante do Magnífico Reitor, no dia 1 de julho de 2010, por parte 

da diretora do SIBI, que decidiu pela não participação no RI. Já próxima da 

finalização de sua gestão, o reitor Naomar de Almeida Filho decidiu que o as-

sunto deveria ser encaminhado pelo próximo gestor da UFBA, Dora Leal Rosa, 

que tomou posse como reitora da UFBA, em agosto de 2010.
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Se por um lado houve resistência, por outro, uma forte aliada que assu-

miu o papel de apoiadora e incentivadora, bem como a tutela do RI, pela sua 

pertinência e importância, foi a Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 

(PROPCI), através do pró-reitor Marcelo Embiruçu. Resultado de algumas par-

cerias e apoio anteriores.

Em 19 de setembro de 2008, a Direção da EDUFBA foi convidada para 

falar sobre Como publicar através da EDUFBA, convite encaminhado para to-

dos os programas de pós-graduação. Nessa ocasião, falou-se do RI, sua estru-

tura, funcionamento e processo de implantação que, neste momento, tinha o 

projeto piloto em andamento.

O próximo passo foi solicitar, em 2010, o apoio para a realização do Se-

minário sobre Repositório Institucional e Acesso Livre (OPEN ACCESS), com a 

presença de Eloy Rodrigues, diretor dos Serviços de Documentação da UM e 

responsável pela implantação do RepositóriUM. O objetivo do evento era reu-

nir a comunidade da UFBA, em particular os coordenadores dos Programas de 

Pós-Graduação, seus pesquisadores e demais interessados, para apresentar e 

lançar o RI da UFBA, além de apresentar a experiência bem-sucedida da UM 

e tratar do Open Access (acesso aberto). O Seminário foi de fato realizado com 

o apoio concedido, nos dias 9 e 10 de setembro (Apêndice G). Esta foi então 

estabelecida a data oficial de lançamento do RI da UFBA, 9 de setembro de 

2010, com duas comunidades ativas, a da Editora da UFBA, com cerca de 123 

documentos, e a comunidade Memória, com 230 documentos.

A participação da comunidade no Seminário foi bastante tímida, mas 

fortaleceu o apoio da Propci ao projeto. Graças ao relato da experiência do Re-

positóriUM, ficou evidenciado que a UFBA está no caminho certo, em a busca 

da visibilidade de sua produção científica, artística e  tecnológica, com a ade-

são imediata de alguns Programas de Pós-Graduação.

Após o Seminário, definiu-se com o pró-reitor de Pesquisa, Criação e 

Inovação, Marcelo Embiruçu, reuniões semanais para a elaboração do do-

cumento Orientações para Uso do RI\UFBA61 (Apêndice H), do qual consta a 

missão, objetivo, organização, tipos de documentos – optou-se por adotar a 

mesma nomenclatura do Currículo Lattes – produção técnica e cultural, a 

serem arquivados no RI, além das tarefas dos envolvidos no processo e na 

orientação para criação de comunidades e subcomunidades. Constam ainda 

61 Disponível em: <http://www.repositorio.ufba.br/ri/about/folder_repositorio_web.pdf>.
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dos documentos de referência disponíveis no RI a Política Institucional 62 e o 

Tutorial de Submissão.63 Definiu-se, ainda, pela criação de todas as comunida-

des correspondentes aos institutos, escolas e faculdades da Instituição, num 

total de 33 comunidades somadas às duas comunidades de caráter abrangen-

te – EDUFBA e Memória. 

Mesmo após a implantação oficial do RI da UFBA, alguns problemas téc-

nicos persistiam. Conjuntamente, a Direção do CPD, a Direção da EDUFBA e 

a PROPCI, após uma avaliação da questão, definiram a necessidade de capaci-

tação da equipe do CPD. Anteriormente, no período de 28 a 30 julho de 2010, 

dois técnicos do CPD, com apoio da PROPCI e da EDUFBA, haviam participado 

do I Workshop para Construção de Repositórios Institucionais (IBICT/Univer-

sidade de Brasília – UnB), realizado em Brasília. Optou-se, então, pela vinda 

de um técnico de Brasília para capacitar um maior número de técnicos do CPD 

e, em parceria com Meirelles, solucionar as pendências técnicas do RI. O trei-

namento foi realizado no período de 23 a 27 de novembro, por Márcio Gurgel, 

coordenador de tecnologia do Banco Internacional de Objetos Educacionais 

(BIOE), que utiliza o DSpace, indicado pelo IBICT, com o apoio de Meirelles e Eli-

sângela Silva – analista do CPD, e teve como tema central a infraestrutura e o 

desenvolvimento para uso do DSpace em Repositório. (Anexo N)          

Ao finalizar esta tese, o RI da UFBA possui 34 comunidades,  5 ativas e 

726 documentos disponíveis. De fato, ainda é pouco significativo para o nú-

mero de pesquisadores, programas de pós-graduação e grupos de pesquisa.

62 Disponível em: <http://www.repositorio.ufba.br/ri/about/politica%20institucional.pdf>.

63 Disponível em: <http://www.repositorio.ufba.br/ri/about/Tutorial_revisado.pdf>.
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A Universidade Federal da Bahia tem, desde o seu nascedouro, com 

o longo reitorado de Edgard Santos, primeiro reitor da UFBA, uma inserção 

cultural muito forte no contexto local e nacional, aspecto marcante e decisivo 

na definição do perfil contemporâneo da Instituição. A criação de cursos como 

Música, Dança, Teatro – Escola pioneira no Brasil – e Artes Plásticas – graças 

à incorporação da Escola de Belas Artes, fundada em1895, contribuiu para o 

efervescente período cultural que a Bahia viveu, já iniciado nos anos 1930 a 

exemplo da criação, em 1937, da Ala das Letras e das Artes (ALA), manifesta-

ção de caráter literário e artístico, atuando numa perspectiva mais crítica do 

que criadora. 

Nos idos de 1940, coincidindo com a fundação da Universidade, a Bahia 

estava sendo descoberta em seus aspectos culturais múltiplos, e importantes 

artistas como Hansen Bahia, Pancetti, Carybé, Adam Firnekaes, Iberê Camar-

go e o fotógrafo belga Pierre Verger aqui chegaram e se estabeleceram atraídos 

por esta diversidade. A então recém-criada Universidade da Bahia contribuiu 

fortemente para engrossar a lista de intelectuais incorporados à vida cultural 

local; muitos estrangeiros e profissionais de outras partes do Brasil passaram 

a atuar como professores nos cursos de Artes da Universidade. 

Estas reflexões sobre a história da criação da UFBA e do momento cul-

tural da Bahia desencadearam o processo de construção deste estudo, por 

entendermos que muito pouco se conhece desse legado, e que, há mais de 60 

anos de sua fundação – sem incorporar os mais de 200 anos da criação da 

Escola de Medicina –, não se tem um espaço de memória histórico-cultural de-

vidamente ordenado, bem como das realizações e pesquisas desenvolvidas na 

Instituição. Era preciso alterar este quadro e as tecnologias de comunicação e 

informação “conspiram” a favor.

O percurso metodológico para alcançar os objetivos delineados, baseado 

num plano e numa estrutura de investigação, compreendeu uma fundamen-
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tação teórica pautada em tópicos convergentes e indispensáveis à introdu-

ção da temática central dessa pesquisa, quais sejam: o fluxo da comunicação 

científica, o movimento de acesso livre, direito autoral, as tecnologias de infor-

mação e comunicação e os repositórios.

A teoria ator-rede de Bruno Latour foi acionada como um quadro de refe-

rência e a investigação empírica realizada em dois loci. Uma etapa  ocorreu na 

UFBA, especificamente com os coordenadores dos Programas de Pós-Gradução, 

no final de 2008 e início de 2009, para se averiguar de que forma tais progra-

mas disseminavam a sua produção e até que ponto a adoção do autoarquiva-

mento estaria difundida. Os baixos índices de arquivamento apresentados nos 

resultados, inclusive através do uso do próprio site dos Programas, demonstra-

ram que ainda não havia uma mobilização para a adoção dessa prática, que é 

fundamental ao sucesso do RI. A situação detectada é um reflexo da ausência 

de uma política na Instituição que oriente seus pesquisadores docentes e dis-

centes para a importância da disseminação da pesquisa, requerendo, desse 

modo, um investimento maior em divulgação, mobilização e conscientização da 

comunidade. 

A segunda etapa da pesquisa empírica deu-se na Universidade do Mi-

nho, cujo RepositóriUM inspirou e norteou o projeto do RI da UFBA. Conside-

rando que a dinamização, consolidação e crescimento dos RI é um processo 

complexo, definiu-se que seria importante conhecer o perfil e as práticas dos 

atores - coordenadores das comunidades, os depositantes e os usuários finais 

- envolvidos no RepositóriUM.  Chamou a atenção o nível de desconhecimento 

dos princípios do movimento de acesso aberto – mesmo estando a UMinho si-

tuada no continente europeu, com forte adesão ao movimento  –  com incidên-

cia crescente entre os coordenadores, depositantes (autores) e usuários finais. 

Os resultados reforçam a necessidade de divulgação ampla e constante dos 

princípios do acesso aberto para que a adesão ao RI se amplie. Com o recente 

estabelecimento do depósito compulsório, através da RT-98/2010, a UMinho 

demonstra  atribuir um alto grau de importância à questão; embora parecen-

do uma medida extrema, a estratégia faz-se necessária para de fato assegurar 

o povoamento cada vez maior do RepositóriUm e o compromisso permanente 

da comunidade científica com o processo de disseminação. A Instituição está 

correta na sua prática de disseminar e preservar a sua produção científica, 

bem como sua memória documental. 
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A metodologia adotada enquadra-se na pesquisa-ação, para atender à 

configuração da pesquisa, que requereu uma interação direta entre o pes-

quisador e o objeto da pesquisa, estabelecendo uma relação ativa entre este 

e os envolvidos no objeto pesquisado, com um resultado prático de acompa-

nhamento da implantação do RI da UFBA, e com ações participativas que 

ocorreram anteriormente a esta implantação, durante e após a finalização da 

atual etapa desse processo. No Quadro 1, na Introdução, foram apresentadas 

as ações que seriam desenvolvidas e de que forma se pretendia executá-las. 

Retomam-se agora tais ações, apresentando os resultados obtidos e as ocor-

rências, todas registradas e acompanhadas, através do Diário de Campo (DC) 

(Apêndice A).

A verificação dos documentos formais existentes na Instituição, que tra-

tam de uma política de disseminação e da forma como esta vem sendo coloca-

da em prática, ocorreu a partir da análise de Resoluções, Portarias, Atas e vi-

sitas aos sites dos Programas de Pós-Graduação, sendo complementada com 

entrevistas. São poucos, dispersos e fragmentados os documentos existentes, 

o que dificulta uma investigação mais aprofundada, ao mesmo tempo que tor-

na explícita a ausência de uma política institucional para a disseminação da 

produção e a preservação da memória documental da UFBA. Espera-se que o 

RI da UFBA seja um estímulo para o ordenamento  de documentos na comu-

nidade “Memória”, já existente. 

Os resultados obtidos com o levantamento junto aos Programas de Pós-

-Graduação sobre como ocorre a disseminação da produção científica indi-

cam que as ações são bastante tímidas ou quase inexistentes. Algumas áreas 

estão consolidadas, a partir da disseminação de sua produção em periódicos 

estrangeiros; outras têm bastante dificuldade de inserção, mesmo a nível na-

cional. Os sites dos programas locais, indicados pelos cordenadores como o 

espaço para a disponibilização da produção dos seus pesquisadores, além de 

pouco interativos, muitas vezes não contêm qualquer produção.

A definição das etapas referentes à implantação do sistema, que com-

preendeu a instalação do kit tecnológico do RI, foi pontuada pela superação de 

várias barreiras técnicas. Uma parcela dos serviços do CPD são terceirizados 

e nem mesmo os gestores\servidores da UFBA e os terceirizados dominavam 

a tecnologia do software adotado para a implantação do RI, e pouco esforço 

foi feito para adquirir este domínio. Tal situação levou à necessidade de in-
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vestimento por parte da UFBA, primeiramente enviando dois técnicos para 

capacitação em Brasília, via uma parceria IBICT\UnB, através da PROPCI, e, 

em seguida, a vinda de um técnico de Brasília para atender a esta finalidade.

Criar um grupo gestor para discutir e propor a política para o RI da 

UFBA foi uma proposta da autora desta tese, por entender que seria uma for-

ma participativa de construção das diretrizes e da proposição de uma política 

a ser encaminhada às instâncias superiores da Universidade, com uma com-

posição que contemplava professores\pesquisadores, técnicos e estudantes 

de pós-graduação. 

O grupo gestor do RI foi designado através da Portaria n. 189, de 01 de 

abril de 2009, e a política para o RI da UFBA, a partir da sugestão deste grupo, 

foi transformada na Portaria n. 24/2010, de 07 de janeiro de 2010, assinada 

pelo então Reitor, Naomar de Almeida Filho, que estabelece a política de ar-

quivamento. 

O acompanhamento das etapas de implantação e avaliação permanente 

dos resultados foram descritas e registradas, ao longo desse três anos, no Di-

ário de Campo (DC) (Apêndice A). De fato, esta pesquisadora foi sujeito parti-

cipativo do processo, desde a preparação do projeto para submissão ao edital 

da FINEP\IBICT e, em seguida, não apenas acompanhando, mas intervindo 

ativamente na busca de soluções no processo de instalação, organização e 

convocação de reuniões e preparação do Seminário, quando do lançamento 

oficial do RI da  UFBA. Essa tarefa foi cumprida com o apoio de Rodrigo Mei-

relles, e graças aos seus conhecimentos técnicos e ao fácil diálogo com Mil-

ton Shintaku, técnico do IBICT, muitos entraves técnicos foram superados. 

Este acompanhamento efetivo resultou inclusive na produção de um manual, 

intitulado Manual do DSpace, Administração de Repositório, publicado em 

2010 pela EDUFBA e organizado por esses dois técnicos\pesquisadores, con-

tribuindo para uma bibliografia técnica sobre o tema, em português.

A definição de um projeto piloto de implantação do RI, tendo a Editora 

da UFBA sido definida como comunidade piloto, foi de fato uma decisão acer-

tada, tanto pela inserção que a Editora vem conquistando nos últimos anos, 

como pelo diálogo que mantém com as diferentes áreas da Universidade. Pro-

cedeu e procede com o autoarquivamento de suas publicações, obedecendo 

ao que foi estabelecido pelo seu Conselho Editorial e respeitando os princípios 

do direito autoral, estabelecidos na forma contratual. Até fevereiro de 2011, 
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a EDUFBA contava com 133 documentos arquivados e disponíveis, inclusive 

em dezembro de 2010 fez uma experiência lançando uma coletânea, em in-

glês, primeiramente no RI, e só três meses depois no suporte papel. Sendo o 

RI acessado mundialmente e o inglês a língua que domina as comunidades 

científicas, considerou-se importante esta disponibilização.

A análise da implantação e dos resultados até então obtidos pelo Reposi-

tóriUM, ocorreu durante  o estágio doutoral de quatro meses (28 de novembro 

de 2009 a 3 de abril de 2010) na Universidade do Minho, que permitiu um es-

tudo aprofundado dos atores envolvidos no RepositóriUM, além de entrevista 

com o responsável por todo o processo de implantação – Eloy Rodrigues (Apên-

dice B)  e a análise documental dos despachos reitoriais de importância ímpar 

nos resultados do RI do Minho. Esta etapa foi decisiva para a pesquisa e defi-

nições acerca da implantação do RI da UFBA. Os sete anos de funcionamento 

do RI da UMinho, uma experiência já consolidada, permitiu que lições fossem 

aprendidas, e adaptadas para serem  aplicadas à UFBA. Um das ações impor-

tantes para a UFBA, a médio prazo, está na  adoção de políticas que incentivem 

e ao mesmo tempo conscientizem sobre o procedimento de autoarquivamento, 

pois este tipo de ação contribuiu para acelerar o povoamento do RepositóriUM, 

que, ao comemorar os sete anos de sua implantação, a  RT 98\2010 (Anexo 

D), requereu a obrigatoriedade do arquivamento. Não é possível, no entanto, se 

pensar, ainda, em lições da implantação da UFBA aplicáveis à UMinho.  

A realização de um Seminário de lançamento do RI voltado para a co-

munidade da UFBA, sobretudo para os Programas de Pós-Graduação, com a 

finalidade de apresentar a proposta de criação das comunidades e as orienta-

ções de uso do RI,  com a participação de Eloy Rodrigues, da Universidade do 

Minho, para expor a experiência do RI e discorrer sobre o movimento mundial 

de acesso aberto, aconteceu nos dias 9 e 10 de setembro (Apêndice G). Neste 

Seminário foi oficializado o lançamento do RI da UFBA, com duas comuni-

dades ativas, a da Editora da UFBA, com 123 documentos e a comunidade 

Memória, com 230 documentos, de um total de 800 documentos que ainda 

não foram migrados da instalação anterior do RI. Os coordenadores dos Pro-

gramas de Pós-Graduação e toda a comunidade da UFBA foi convidada, mas 

houve pouca participação. A presença de Eloy Rodrigues foi de fundamental 

importância para esclarecimentos, não apenas sobre o RI, mas também sobre 

o Movimento de Acesso Aberto.
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A ação referente à organização de Seminários, com as diversas Uni-

dades de ensino e pesquisa da UFBA, para socializar as questões relativas à 

implantação do RI e da política definida encontra-se em andamento. A busca 

pela adesão ao RI tem sido realizada, a partir de visitas presenciais a Unidades 

da UFBA. Um plano de trabalho será apresentado nas recomendações ao final 

deste estudo.

No atendimento aos objetivos da pesquisa é importante ressaltar alguns 

aspectos referentes ao seu cumprimento. Pontua-se que na busca e verifica-

ção dos documentos formais para identificar as práticas históricas e contem-

porâneas de comunicação da produção científica da UFBA, constatou-se que 

a documentação histórica está dispersa e desordenada, o que torna a análise 

documental uma tarefa árdua, pela ausência de um acervo unificado de do-

cumentos, como portarias, resoluções e atas, bem como imagens fotográficas. 

O setor Memória do SIBI não atende às necessidades de quem pesquisa 

sobre a UFBA, uma vez que as coleções não estão completas. A Portaria n. 

332, que estabelece o depósito obrigatório de toda a produção científica da 

Universidade Federal da Bahia na antiga Biblioteca Central Reitor Macedo 

Costa/Seção Memória da UFBA, em vigor desde 8 de julho de  2002, carece 

de ampla divulgação, uma vez que, talvez por desconhecimento, os docentes e 

técnicos da Instituição não procedem a este depósito. No caso das teses e dis-

sertações, percebe-se um descompasso entre o que está disponível na BDTD e 

o ano de defesa das mesmas. 

No atual Regimento da UFBA, o Art. 59, Seção III, prevê a criação de 

uma Comissão Permanente de Arquivo que, dentre as suas atribuições,  deve 

estar voltada para propor, implementar e acompanhar a execução de uma 

política de arquivo para as Unidades Universitárias. Através da Portaria n. 

306\2010, de 26 de maio de 2010, o reitor Naomar Monteiro de Almeida Filho 

designou a Comissão Permanente de Arquivo. Espera-se que a Comissão de 

fato consiga implantar uma política de arquivos para a UFBA.

Ao analisar os documentos dispersos para identificar políticas estabe-

lecidas para a comunicação da produção científica da UFBA, verificou-se que 

houve tentativas de se estabelecerem políticas, através da criação de comis-

sões, em diferentes gestões, mas muito pouco foi executado na prática. Nos 

vários documentos analisados, estão implícitas orientações para esta disse-

minação, porém não estão claramente sistematizadas e, mais que isto, falta 
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divulgação dessas decisões e, consequentemente,  verifica-se o não cumpri-

mento das mesmas.

Alguns setores conseguiram ampliar e contribuir para a maior dissemi-

nação da produção científica da Instituição, mas não ainda de forma satisfa-

tória, para atender à demanda de originais que recebe, como é o caso da EDU-

FBA. A Editora ampliou o número de títulos publicados nos últimos três anos, 

beneficiada pelo edital de apoio regular à publicação científica da Fundação 

de Apoio a Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), que, desde 2009, estabe-

leceu novas cláusulas (Anexo O), condicionando, no item 3.2, a participação 

no edital, ao parecer de recomendação para publicação produzida por editora 

universitária, sediada no Estado da Bahia e vinculada à Associação Brasileira 

de Editoras Universitárias (ABEU). Destacam-se, ainda, os itens: 3.4 sobre a 

cessão de direitos autorais para acesso livre através de repositórios institucio-

nais ou eletronicamente, em caso de livros digitais, e o item 3.5 sobre a dispo-

nibilização de no mínimo 20% da tiragem para doação a instituições de ensino 

e pesquisa e/ou bibliotecas públicas, itens que estão de acordo, também, com 

a política de disseminação da EDUFBA.

A efetivação do compromisso da administração central da Instituição 

na criação de um Grupo Gestor para discutir a política de arquivamento para 

o Repositório Institucional (RI) foi o primeiro ato concreto para esse novo mo-

mento. Espera-se que, num futuro próximo, isto se reflita na conquista de 

mais visibilidade para a Instituição. No entanto, a atuação do Grupo ficou 

praticamente restrita – até o momento – à elaboração, baseada na proposta do 

próprio IBICT, da política para o RI.

A seleção da UFBA para participar do projeto piloto do edital FINEP\

IBICT requereu a assinatura de carta-compromisso do reitor (Anexo H) e, de 

fato, o compromisso foi cumprido, também, através da Portaria n. 24/2010, 

de 7 de janeiro de 2010, assinada pelo reitor Naomar de Almeida Filho, que 

estabeleceu a política de arquivamento para o RI.  O fato de a portaria ter sido 

assinada em janeiro, período de férias de verão na Instituição, além da ausên-

cia da pesquisadora, que cumpria estágio doutoral, tornou o ato, algo corri-

queiro e sem maiores repercussões no âmbito da UFBA, e passou praticamente 

despercebido. Mesmo com o retorno da pesquisadora, não se concretizou o 

compromisso de apresentar o projeto do RI da UFBA ao Conselho Universitário 

(Consuni) e esta foi uma falha grave no processo, pois a Portaria ficou restrita 
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ao Gabinete do Reitor. Atribui-se esta atitude ao momento de finalização da 

gestão do Reitor Naomar de Almeida Filho, com uma agenda sobrecarregada e 

o que se conclui é que o RI não entrou na pauta de prioridades. O compromisso 

da antiga PRPPG de apoiar a vinda de Eloy Rodrigues, da UMinho, foi mantido 

e o RI da UFBA foi oficialmente lançado em 9 de setembro de 2010.

O estágio doutoral realizado na UMinho possibilitou conhecer e avaliar 

aspectos essenciais da sua experiência através do RepositóriUM, aprofundar 

conhecimentos a respeito dos atores envolvidos no contexto do RI e dialogar 

diretamente com a equipe do SDUM, responsável pela gestão do RepositóriUM. 

Graças a esta vivência e aos dados coletados, algumas adequações foram fei-

tas para o aprimoramento do RI da UFBA. Optou-se, na UFBA pela criação de 

todas as comunidades que correspondem às Unidades de Ensino, totalizando 

32 comunidades, além das comunidades da EDUFBA e Memória. 

A partir da criação das comunidades, as subcomunidades têm sido cria-

das privilegiando os Programas de Pós-Graduação e grupos de pesquisa. Não 

há, na UFBA, ao menos neste primeiro momento, a figura do coordenador de 

comunidade, em função de todas as questões apresentadas a partir do estudo 

realizado na UMinho. Ficou evidenciado que o papel e a atuação do coordena-

dor não correspondem às demandas reais e optou-se pelo contato direto com 

a comunidade e\ou subcomunidade, que indicará uma pessoa a ser acionada, 

sempre que for necessário, pelos gestores do RI. Esta pessoa receberá treina-

mento, orientações e todo o suporte necessário para que haja colaboração, 

sobretudo, com o autoarquivamento dos documentos daquele grupo.  

A tipologia adotada para os documentos64 a serem disponibilizados teve 

como orientação a mesma do Currículo Lattes, divididos em: produção biblio-

gráfica, produção técnica, trabalhos finais e parciais de curso e produção cul-

tural. Qualquer novo subitem deverá ser aprovado pelo Grupo Gestor do RI. 

Outra observação importante, derivada do estudo do RepositóriUM é 

que não há uma tipologia unificada, o que possibilita que cada comunida-

de designe os seus documentos. Muitas vezes, um documento similar recebe 

denominações diferentes em cada comunidade. A unificação da tipologia é, 

portanto, um ponto que deve merecer atenção ao longo do processo de conso-

lidação do RI da UFBA.

64 Disponível em:<http://www.repositorio.ufba.br/ri/about/folder_repositorio_web.pdf>. Acesso em:
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A principal lição aprendida na UMinho foi o empenho e o compromisso 

da Instituição, nas diferentes instâncias, para o sucesso e o povoamento do 

RepositóriUm, que é motivo de orgulho de todos, sobretudo, pela visibilidade 

que essa jovem Instituição alcançou em tão pouco tempo, estando à frente 

de instituições tradicionais como a Universidade do Porto, a Universidade de 

Coimbra e a de Lisboa. Destaca-se ainda a política de incentivos oriunda da 

administração central sem as quais, talvez, não houvesse o alto nível de ade-

são que há.

O RI da UFBA possuía, em fevereiro de 2011, 34 comunidades, sendo 

que do total apenas cinco com itens depositados, somando um total de 726 

documentos disponíveis.  A adesão é considerada muito baixa. Entende-se, no 

entanto, que houve muito pouco investimento em divulgação e, consequente-

mente, o RI da UFBA não foi, ainda, incorporado às práticas da comunidade 

universitária, seja para autoarquivamento, seja para acesso e uso. 

No Brasil, existiam, em fevereiro de 2011, cerca de 80 RI, conforme in-

formação disponível no Registry of Open Access Repositories (ROAR), sendo 

que 64 estão registrados no IBICT. A América Latina conta com um total de 

158 RI, enquanto a Europa abriga 765, seguida da América do Norte com 406.

RECOMENDAÇÕES

  A implantação do RI é apenas um primeiro passo do que é um projeto 

maior para a disseminação da produção científica da UFBA através de acesso 

aberto. Como foi colocado anteriormente, o grande aliado para parte do su-

cesso são os Programas de Pós-Graduação e grupos de pesquisa. Como ficou 

demonstrado no item 3.3.3 Programas de Pós-Graduação da UFBA e a dis-
seminação da sua produção científica são muitas as deficiências apresen-

tadas e desse modo a principal recomendação desta tese, recai para a PRPG e 

PROPCI, para de fato implantar ações de reversão deste quadro que é grave. 

É necessário investimento em capacitação e definição de prioridades como, 

por exemplo, uma prioridade do CPD da UFBA no atendimento de demandas 

dos Programas para a melhoria dos sites e treinamento de pessoal de suporte 

técnico para alimentar os sites. A efetivação do Núcleo de Periódicos visando, 

também, capacitação para editores e demais suportes do processo editorial  e 
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por fim, a consolidação do que já vem sendo desenvolvido que  é a gestão do 

próprio RI.

A partir de 1º de março de 2011, o técnico Rodrigo Meirelles assumirá 

a função de gestor do RI, contratado pela Fundação de Apoio a Pesquisa e 

Extensão (Fapex), através do projeto administrativo da EDUFBA, com o apoio 

da PROPCI. Sua principal tarefa será o povoamento das comunidades do RI, 

cuja meta é o depósito de cerca de 6.000 documentos, de diferentes áreas do 

conhecimento, ainda em 2011. Para a formação de uma equipe que atuará sob 

a coordenação de Meirelles, a PROPCI, em parceria com a EDUFBA e a PRPG, 

está pleiteando bolsistas através da apresentação de proposta ao Programa 

Permanecer da UFBA.

Para alcançar essa meta, um plano de ação foi estabelecido para este 

ano (Quadro 37), abrangendo uma série de etapas que vão depender do empe-

nho e do compromisso de toda a comunidade da UFBA, seja da administração 

central, seja dos seus pesquisadores, sem os quais este projeto não poderá ter 

continuidade.

Etapas Ações Período Atores

Povoamento 
e 

manutenção 
do RI

Suporte para os 
usuários

01/01/2011 a 
31/12/2011

Coordenador/
Bolsistas do RI

Apoio para 
Infraestrutura e 

pessoal

01/01/2011 a 
31/12/2011

 PROPCI, EDUFBA 
e outras unidades 

interessadas.

Manutenção do 
sistema (rotinas de 

backup e atualizações)

01/01/2011 a 
31/12/2011 CPD/UFBA

Customizações do 
sistema

01/01/2011 a 
31/12/2011

Coordenador/
Bolsistas do RI e CPD/

UFBA

Autoarquivamento e 
depósitos

01/01/2011 a 
31/12/2011

Comunidades da 
UFBA e bolsistas do RI

Disseminação 
do RI

Apresentação do RI ao 
Conselho Universitário

01/01/2011 até 
31/03/2011

PROPCI e PROPG e 
outras instancias da 

administração central 
da UFBA.

Calendário de 
reuniões convocando 

os pesquisadores 
através dos programas

01/01/2011 a 
31/12/2011

Coordenador do RI, 
EDUFBA, PROPCI e 

PROPG.
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Disseminação 
do RI

Realização de eventos 
internos e visitas nas 

unidades
01/01/2011 a 
31/12/2011

Coordenador/
Bolsistas do RI com 
apoio da EDUFBA, 
PROPCI, PROPG 

e outras unidades 
interessadas.

Criação e divulgação 
de mecanismos/

incentivos 
normativos de caráter 

institucional

01/01/2011 a 
31/12/2011

PROPCI e PROPG e 
outras instancias da 

administração central 
da UFBA.

Quadro 37 – Plano de ação para 2011.

Como foi descrito nesta conclusão, os objetivos do estudo foram alcan-

çados e o compromisso assumido de desenvolver ações a partir da aplica-

bilidade prático-teórica da metodologia da pesquisa-ação, também alcançou 

resultado satisfatório. Como todo novo projeto que altera rotinas e princípios, 

o RI da UFBA também passará por um tempo de maturação, que requer in-

vestimento de todos os atores envolvidos no processo e, mais que isto, o reco-

nhecimento, o prestígio e o compromisso das instâncias superiores da UFBA. 

A etapa posterior requer um trabalho similar à “catequese”, sobretudo, com os 

potenciais depositantes de conteúdo. 

O fortalecimento das ciências nas nações está intimamente ligado à ge-

ração de repositórios e ao uso das tecnologias de informação e comunicação 

para possibilitar o acesso a resultados das pesquisas, sejam elas científicas, 

artísticas ou culturais. No caso desta última modalidade, abre-se a possibili-

dade para que, ao menos os países da Ibero-América, se relacionem e compre-

endam o multiculturalismo, reconhecendo que o desenvolvimento cultural é 

tão importante quanto o desenvolvimento da ciência.

O movimento de acesso aberto veio modificar o panorama da comunica-

ção em ciência. Os RI são, neste domínio, uma das abordagens mais eficazes 

ao aumento das condições de acesso e de visibilidade da produção científica e 

intelectual, valorizando as instituições e os seus pesquisadores. São também 

um importante recurso para a comunidade em geral, com particular relevân-

cia para estudantes de graduação e pós-graduação e pesquisadores em geral.

A convergência para a criação de ambientes digitais para a disponi-

bilização de conteúdos requer continuidade, por parte das instituições que 

adotam esse sistema, ressaltando, no entanto, que a questão da avaliação da 
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infraestrutura necessária para as atividades científicas futuras e sua expan-

são é imprescindível ao cumprimento dos objetivos. É necessário, sobretudo, 

estabelecer uma política institucional para o repositório, que vá além de uma 

portaria ou de qualquer outro tipo de documento meramente formal, pois ou-

tras medidas convergentes são necessárias ao uso do acesso aberto à produ-

ção resultante dos trabalhos de pesquisa, ensino e extensão.  A comunidade 

científica tem que estar ciente da importância de sua participação nesse pro-

cesso, que requer adesão, entendimento do processo e de suas possibilidades, 

e ainda motivação, compreendendo que a visibilidade, a acessibilidade e o 

impacto serão as principais razões para incentivar essa comunidade.  

Muitos outros estudos deverão seguir-se a este, decorrentes desta im-

plantação. Seria interessante e produtivo que pesquisas subsequentes vies-

sem a ser produzidas, em perspectiva comparativa, tendo a experiência da 

UMinho como um ponto essencial de balizamento, porém ampliando-se o es-

copo comparativo para RI de outras instituições. A instalação e uso dos pro-

gramas estatísticos no RI da UFBA permitirão, também, que outras análises 

possam ser realizadas e os resultados dos downloads e acessos servirão de 

incentivos para os depositantes de conteúdos. 

A Universidade Federal da Bahia já dispõe de um sistema universal de 

disseminação de sua produção, agora é preciso povoá-lo e torná-lo globalmen-

te conhecido...
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