ISSN: 18083536

©2008, IBICT, UFRJ
Comitê Editorial: Sarita Albagli, IBICT
		 Maria Lucia Maciel, UFRJ
		 Anne Clinio, Liinc

Liinc em Revista
http://www.ibict.br/liinc/
Diretor do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)

Emir José Suaiden

Coordenação de Ensino e Pesquisa do Ibict

Célia Ribeiro Zaher

Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Aluísio Teixeira

Capa
Leila Mendonça Raulino

Conselho Editorial
Sarita Albagli,
Maria Lucia Maciel,
Anne Clinio,
André Lemos,
Bernardo Sorj,
César Ricardo Siqueira Bolaño,
Fernando Augusto Mansor de Mattos,
Gustavo Lins Ribeiro,
Ivan da Costa Marques,
Jonatas Ferreira,
Judith Sutz,
Maíra Baumgarten Correia,
Marc Humbert,
Maria Nelida Gonzalez de Gómez,
Nelson Pretto,
Rosa Pedro,
Tamara Benakouche,
Saskia Sassen,
Susana Finquelievich,
Tom Dwyer,

IBICT
UFRJ
Liinc
UFBA
UFRJ
UFS
PUC Campinas
UnB
UFRJ
UFPE
Universidad de la Republica de Uruguay
UFRGS
Université de Rennes, França
IBICT
UFBA
UFRJ
UFSC
Columbia University, E.U.A.
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Unicamp

e-mail: liinc@acd.ufrj.br
L123
Liinc em revista. – Vol. 1, n. 1 (2005)- . Brasília : Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia, 2005v. ; 18 cm.
Semestral.
Edição especial, Acesso livre: um novo paradigma para a comunicação científica, em v. 4,
n. 2, set. 2008.
Publicação online: <http://revista.ibict.br/liinc/>
ISSN 1808-3536
1. Comunicação científica – periódico. 2. Informação – periódico. 3. Conhecimento – periódico.
I. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. II. Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
CDU 025.5:001.8 (05-028.27)

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 154 - 314 - http://www.ibict.br/liinc

ISSN: 18083536

A Liinc em Revista é uma publicação do Laboratório Interdisciplinar em Informação e Conhecimento, um espaço interinstitucional e multidisciplinar, coordenado em parceria entre
a UFRJ e o IBICT, voltado para a reflexão crítica sobre informação, conhecimento e desenvolvimento, ante as transformações no mundo contemporâneo.
Acesso Livre: um novo paradigma para a comunicação científica
Vol. 4, No 2 (2008)

Apresentação
Acesso livre à informação científica: novos desafios
Hélio Kuramoto

154

Acesso Livre: um novo paradigma para a comunicação científica
Why Open Access for Brazil?
Alma Swan

158

Open access and scholarly publishing in Latin America:
Ten flavours and a few reflections
Juan Pablo Alperin, Gustavo E. Fischman e John Willinsky

As políticas nacionais de acesso à informação científica
Pablo Ortellado

L’auto-archivage en France: deux exemples de politiques
différentes et leurs résultats
Hélène Bosc

Abordagens, estratégias e ferramentas para o acesso aberto via
periódicos e repositórios institucionais em instituições acadêmicas brasileiras
Sely Costa

El paradigma del acceso libre a la gestión
de la información científica en ciencias marinas
Enrique Wulff

Fontes de informação como valor agregado ao sistema eletrônico
de revistas da Universidade Federal do Paraná (OJS/SER-UFPR)
Patrícia Zeni Marchiori e André Luiz Appel

172
184
193
213
228
248

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 154 - 314 - http://www.ibict.br/liinc

Opinião
Maximizing research progress through open access mandates and metrics
Stevan Harnad, Les Carr e Yves Gingras

A alma da Internet e o acesso livre à informação científica
Valeria Gauz

263
268

Mais Artigos
Construção de políticas de informação: aspectos
epistemológicos e metodológicos
Anderson Fabian Ferreira Higino, Ronaldo Ferreira de Araújo
e Carolina de Souza Paes Scott

A folksonomia como hipertexto potencializador de memória coletiva:
um estudo dos links e das tags no de.licio.us e no Flickr
Maria Clara Aquino

www.ibict.br/liinc

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 154 - 314 - http://www.ibict.br/liinc

280

297

Acesso livre à informação científica:
novos desafios
Hélio Kuramoto1*

A notícia do crescimento da produção científica brasileira trouxe alegrias e tristezas. Alegrias
porque essa notícia significa avanço nas pesquisas científicas brasileiras. Tristezas porque
poucos têm acesso a essa produção científica. Esse fato é conseqüência do alto custo das
assinaturas das revistas científicas onde os resultados das pesquisas são publicados. As
nossas bibliotecas com seus parcos orçamentos não conseguem manter a assinatura de suas
coleções de revistas científicas. Os nossos pesquisadores conseguem ter acesso à informação
científica graças ao Portal de Periódicos da Capes, que coloca à disposição das universidades
públicas cerca de dez mil títulos de publicações periódicas científicas. É importante ressaltar
que apenas uma parte da comunidade científica é beneficiada com esse acesso, pois a comunidade científica como um todo não se resume apenas às universidades públicas.
Outro aspecto a ressaltar é o fato de os dez mil títulos disponibilizados, pelo referido portal,
não representarem a totalidade das publicações periódicas científicas. Segundo Stevan Harnad, um dos líderes do movimento global de acesso livre à literatura científica, estima-se que
haja no mundo 25 mil títulos de revistas com revisão pelos pares, as quais publicam cerca
de um milhão de artigos por ano.
Contudo, as facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, aliadas ao movimento mundial em prol do acesso livre à literatura científica, fazem
surgir um cenário otimista. Um cenário onde as barreiras que dificultam o acesso à literatura
científica começam a ser derrubadas por intermédio de ações estratégicas propostas por esse
movimento mundial.
Liinc em Revista, nesse momento, oportuno, dedica esta edição especial à discussão do acesso
livre à literatura científica, levando ao conhecimento de seus leitores as problemáticas da
comunicação científica, os fundamentos desse movimento global e suas estratégias para a
1 * Doutor em Ciência da Informação e Comunicação. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Coordenação Geral de Pesquisa e
Manutenção de Produtos Consolidados, SAS quadra 05 Lote 06 Bl. H, Setor das Autarquias Sul, CEP. 70070-914, Brasília, DF - Brasil. Telefone: (61)
321-5894 Fax: (61) 226-2677.
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implantação do acesso livre à literatura científica. Assim, farei um breve destaque das discussões apresentadas, por alguns autores, nesta edição, sobre as ações desse movimento e
suas conseqüências.
Stevan Harnad2, Leslie Carr3 e Yves Gingras4, apresentaram, na coluna Opinião, assim como
Alma Swan5 mostrou em seu artigo, as barreiras que a comunidade científica vem encontrando para o acesso à literatura científica, os problemas da comunicação científica, os fundamentos do acesso livre, seus benefícios e seus beneficiários. Esses autores são os principais líderes do movimento.
Juan Pablo Alperin6, Gustavo Fischman7 e John Willinsky8 discutem a questão da publicação
periódica científica de acesso livre na América Latina, indicando que, apesar de o Brasil não
ter uma presença muito forte na indústria da comunicação científica, o País ocupa o terceiro
lugar em quantidade de publicações periódicas de acesso livre. Esse fato não nos surpreende, uma vez que a grande maioria das publicações periódicas científicas é mantida por
universidades, sociedades e associações científicas. O Brasil fica atrás, nessa classificação,
somente dos Estados Unidos da América e da Inglaterra.
Sely Costa9 discute em seu artigo as estratégias para implantação de repositórios institucionais, considerando-se as peculiaridades existentes entre as várias áreas do conhecimento.
Trata-se de um ponto importante, pouco abordado na literatura. Enquanto Hélène Bosc10
apresenta em seu artigo as experiências de implantação de dois repositórios na França: HAL,
um repositório central, e Archimer, um repositório institucional, independente de HAL.
Hélène faz uma comparação entre as duas estratégias de implantação.
Pablo Ortellado11 discute as políticas brasileiras de acesso livre à informação científica, no
contexto do movimento internacional na área. Valéria Gauz12 aborda os desdobramentos
dessa discussão, a partir do seminário sobre acesso livre à informação em países lusófonos,
organizado pelo Ibict, no âmbito do Forum de Governança da Internet (Internet Governance
Forum, ou IGF), encontro realizado no Rio de Janeiro de 12 a 15 de novembro de 2007 que
contou com a participação de diferentes segmentos da sociedade e do governo.
Patrícia Machiori13 e André Appel14 avaliam os avanços e as dificuldades para agregar valor
ao Sistema Eletrônico de Revistas da Universidade Federal do Paraná (OJS/SER/UFPR)

2 Stevan Harnad é húngaro e pesquisador na área de ciências cognitivas, catedrático em ciências cognitivas na Université du Quebec em Montreal
- Canadá e professor em ciências cognitivas na University of Southampton. Stevan se autodenomina, o Evangelista, um dos principais ativista do
movimento do acesso livre à literatura científica.
3 Leslie Carr é pesquisador e professor de Inteligência, agentes e multimídia na University of Southampton.
4 Yves Gingras é professor de história e ciência da sociologia na Université du Québec em Montréal e diretor do Centro de Pesquisa Interuniversitário
em Ciência e Tecnologia (CIRTST).
5 Alma Swan é consultora, co-fundadora e diretora da empresa Key Perspectives Ltd. Alma é também pesquisadora e professora do Departamento de
Zoologia da University of Leicester e sua pesquisa realizada no âmbito do seu pos-doutoramento foi na área médica, em Biologia Celular.
6 Juan Pablo Alperin é especialista em Informática e integrante da equipe do projeto PKP – Public Knowledge Project, coordenado por John Willinksy.
7 Gustavo Fischman é professor assistente na Arizona State University, na área de educação comparada, estudos culturais e pedagogia crítica.
8 John Willinsky é Ph. D em Sociologia da Educação, M.Ed em Teoria Educacional e B.A. em Inglês. Professor na Stanford University School of Education.
9 Sely Maria de Souza Costa é graduada em Biblioteconomia, Mestre em Biblioteconomia e Documentação, Doutora em Ciência da Informação. É
professora e pesquisadora do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Universidade de Brasília.
10 Bibliotecária. Retraitée de Institut National de la Recherche Agronomique.
11 Pablo Ortellado é Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo.
12 Doutoranda em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação –PPGCI - Convênio IBICT/UFF.
13 Professor adjunto IV do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da UFPR e Doutora em Comunicação pela ECA-USP.
14 Graduando em Gestão da Informação pela Universidade Federal do Paraná. Bolsista voluntário no Programa de Iniciação Científica UFPR/CNPq.
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a partir da exploração da estrutura e conteúdo da Research Support Tool (RST), ferramenta
constante do pacote de software Open Journal System.
Enrique Wulff15 parte das conclusões de alguns estudos de casos para analisar a política e o
marco legal de acceso aberto em ciências marinhas.
Enfim, pode-se verificar por essas discussões que o movimento do acesso livre é uma realidade, é irreversível e está em vias de se consolidar. E o Brasil, o que tem feito com relação
a esse movimento?
O Brasil não ficou alheio a esse movimento. Em setembro de 2005, o Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) lançou um manifesto de apoio a esse movimento,
no qual consta uma série de recomendações, aos diversos segmentos da comunidade científica, com o propósito de implantar o acesso livre no Brasil. Além desse manifesto, diversas
ações foram desenvolvidas, das quais vale a pena destacar:
 ssinatura da Declaração de Berlim, subscrevendo e reforçando toda argumentação
A
em favor do acesso livre.
 ubmissão, aprovação e desenvolvimento do Projeto de Publicações Periódicas de AcesS
so Livre (PCAL) junto à Finep.
 rospecção, identificação, absorção, customização, aperfeiçoamento e distribuição de
P
tecnologias para o tratamento e disseminação da informação, que dão suporte às ações
de acesso livre, como por exemplo: 1) o software para construção e gestão de revistas
científicas Sistema Eletrônica de Editoração de Revistas (SEER); e 2)Eprints software
para construção de repositórios institucionais e temáticos.
 apacitação de técnicos para o uso e desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil.
C
Neste contexto, o Ibict, ao longo dos últimos 5 anos capacitou mais de mil técnicos. Mais
de 530 publicações científicas eletrônicas de acesso livre já foram criadas.
 onstrução de repositórios institucionais e temáticos de acesso livre. O Ibict vem sensiC
bilizando e apoiando a construção desses repositórios que tem o objetivo de ampliar o
acesso à produção científica brasileira, assim como dar-lhe maior visibilidade.
 Ibict vem sensibilizando, por intermédio de articulação, os diversos segmentos da
O
comunidade científica, quanto à importância do acesso livre e de suas ações.
 Ibict articulou junto ao deputado Rodrigo Rollemberg a submissão à Comissão de
O
Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática do Projeto de Lei (PL) 1120/2007. Esse
PL visa a estabelecer e implantar, no País, uma política nacional de acesso livre à informação científica. Esse PL já foi aprovado no âmbito da Comissão e encontra-se agora
na Comissão de Educação e Cultura. O prazo dado para apresentação de emendas a ao
referido PL expirou e nenhuma emenda foi submetida.

15 Bibliotecário. Instituto de Ciências Marinas de Andalucia (ICMAN)

156

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 154 - 157 - http://www.ibict.br/liinc

 bsorção dos padrões estabelecidos no contexto do modelo open archives. A formação
A
dessa competência tecnológica permitiu ao Ibict a implantação da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), hoje integrando 78 universidades, somando
um acervo superior a 75 mil teses. Essa competência permitiu ao Ibict construir também
o portal Oasis.Br, o qual integra os repositórios institucionais e revistas eletrônicas de
acesso livre.
Além do papel desempenhado pelo Ibict, não se pode esquecer o pioneirismo da iniciativa
SciELO (Scientific Electronic Library Online) ao tornar disponível, em meio eletrônico, revistas científicas brasileiras. Essas ações além facilitar o registro e a disseminação da produção
científica brasileira, integrar a produção científica brasileira com a internacional, proporcionarão maior visibilidade às pesquisas brasileiras. Na prática, esse conjunto de ações configura uma real política nacional de informação científica.
É importante ressaltar que o projeto financiado pela Finep foi de grande valia para se alcançar o estágio atual do acesso livre ao conhecimento científico no Brasil. Esse projeto
possibilitou a formação de uma competência nacional quanto ao uso e desenvolvimento de
ferramentas compatíveis com o modelo de interoperabilidade Open Archives, a construção
de mais de 530 revistas científicas na web e fará distribuir em breve 80 servidores (computadores) às instituições de ensino superior e de pesquisa para garantir a construção de
repositórios e revistas científicas de acesso livre.
Não bastam, no entanto, essas iniciativas sem a participação efetiva dos pesquisadores, os
grandes responsáveis pela produção científica. Estes deveriam ser os maiores interessados
em contribuir com tais iniciativas, uma vez que eles serão os maiores beneficiários das ações
empreendidas no âmbito do movimento em prol do acesso livre à literatura científica. Além
da comunidade científica, beneficiam-se também as instituições de ensino e pesquisa, agências de fomento, a sociedade brasileira e o governo, que são os financiadores da ciência.
A mudança de paradigma provocada pelas ações do movimento global de acesso livre suscita revisão nas regras adotadas pelas agências de fomento, no momento da avaliação dos
projetos de pesquisa e dos pesquisadores para a concessão de auxílios. Esta revisão estimulará os pesquisadores a adotarem e aderirem às práticas do acesso livre. Portanto, além dos
pesquisadores, as agências de fomento desempenham fundamental papel na implantação
do acesso livre no País.
Além dos benefícios apresentados, vislumbra-se um outro, o da oportunidade para consolidação e internacionalização das revistas científicas brasileiras. No contexto do acesso livre,
as revistas científicas brasileiras poderão se converter para o suporte eletrônico e, conseqüentemente tornar-se-ão mais visíveis, tanto à comunidade científica nacional, quanto internacional. O uso das tecnologias da informação e da comunicação contribui para eliminar
os problemas da logística de distribuição e diminui os custos de produção de uma revista
científica.
Dessa maneira, Liinc em Revista presta um grande serviço à nação, que é o de apresentar e
estimular a discussão sobre as iniciativas empreendidas pela área, no contexto do acesso
livre, demonstrando a sua importância para a comunidade científica, em geral, e para os
pesquisadores, em particular.

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 154 - 157 - http://www.ibict.br/liinc

157

Why Open Access for Brazil?
Alma Swan1**

Abstract This paper defines Open Access and describes how it works. It reviews the reasons
why Brazilian researchers should adopt it for their work, what benefits it brings , and why
Brazilian research institutions and funders should require that work carried out by their
researchers is made Open Access. The contrast is made between the ‘traditional’ system for
publishing research findings and an Open Access research corpus for Brazil in terms of visibility and impact for Brazilian research.
Keywords Open Access, research publication, science in Brazil, science communication
Resumo Este artigo define Acesso Livre e descreve seu funcionamento. Faz-se uma revisão
dos motivos pelos quais os pesquisadores brasileiros devem adotá-lo no seu trabalho, os
benefícios que traz, e por que as instituições de pesquisa e agências de fomento no Brasil deveriam requere que o trabalho de seus pesquisadores seja posto em Acesso Livre. Destaca-se
o contraste entre o sistema ‘tradicional’ de publicação de resultados de pesquisa e um corpo
de trabalho em Acesso Livre em termos de visibilidade e impacto na pesquisa brasileira.
Palavras-chave Acesso Livre, publicação de pesquisa, ciência no Brasil, comunicação científica

The problems with scholarly communication
For centuries scholars and scientists around the world have communicated with one another in three main ways: first, by publishing their results and ideas in journals and books;
second, by meeting together at conferences, presenting their work and discussing their fields
of interest amongst themselves; and, third, by personal communication – letter, telephone
and, latterly, email and other Web-based technologies.

1 * PhD em Biologia Celular, pesquisadora e professora do Departamento de Zoologia da University of Lancaster. Key Perspectives Ltd, 48 Old Coach
Road, Playing Place, Truro, TR3 6ET, UK, a.wan@talk21.com
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It is the first of these methods that has featured most importantly in a researcher’s career
progression. Universities and research institutes, and public and private research funders,
all expect to see a track record of publications from each researcher that reports their work,
shows that they have carried out work of a standard sufficient to merit publication and disseminates the findings so that others can build upon them. Researchers find that this track
record is weighed very heavily when it comes to obtaining a position, gaining tenure or
winning promotion. And so it should be: the published output is a legitimate and sensible
measure of a researcher’s ability and contribution to his or her field.
The other side of the coin is that published work is made available to other researchers so
that they can take it into account when carrying out their own research – to learn from,
extend and build upon. A researcher’s own work is shaped and guided by reading the
published findings of others in the field. No researcher works in a vacuum: research is an
incremental and often collaborative activity. A certain amount of iteration is also necessary,
but having a published corpus in a field helps to mitigate excessive and wasteful duplication
of effort.
But – and it’s a big but – this system doesn’t work properly and researchers are dissatisfied
(Swan, 2008). It never has, but until the advent of the World Wide Web there was not much
that could be done about it. Journals (and books) were published in print and shipped
around the world to libraries that bought a subscription. Libraries that could not afford
a subscription could only provide access for their patrons by buying copies of individual
articles through inter-library lending services. In other words, access was restricted to those
who had the money to pay.
The vast bulk of research carried out in universities and research institutes across the world
is publicly-funded. Taxpayers pay for the work to be done and, in many cases, for the running of the institutions themselves. Given that the optimal situation is that all researchers
have access to all research findings so that they can use them for their own work, what could
be right about a system where the findings from publicly-funded research ended up in an
access-controlled environment owned by a third-party supplier?
And yet that is what has happened. Moreover, the third-party supplier (the scholarly publishing industry) has, over the last two decades or so, raised the price of its products by
four times the rate of inflation (Figure 1). A captive customer base, with no effective alternatives, had to pay out ever more so that researchers could see the results that other researchers had produced using public money.
Something had to give. Even before the World Wide Web arrived libraries were protesting
at journal prices and becoming ever more selective in what subscriptions they purchased.
Access to the research corpus was being reduced at a time when more researchers were
producing more research findings.
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Monograph and Serial Expenditures
in ARL Libraries, 1986-2006*
Serial Expenditures
(+321%)

-30%

270%

% Change Since 1986

220%

Serial Unit Cost
(+180%)

170%

120%

Monograph
Expenditures
(+82%)
Monograph Unit Cost
(+78%)
Seriais Purchased
(+51%)

70%

20%

Monograph
Purchased (+1%)
-30%
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Soure: ARL Statistic 2005-06, Association of Research Libraries, Washington, D.C.
*Includes electronic resources from 1999-2000

Figure 1:  Money spent on journals and books by libraries in the USA (source: ARL2). During the time period shown the
Consumer Price Index in the USA (a measure of inflation) has risen by just 78%, one quarter of journal price rises in
that period

The advent of the Web, however, has brought a solution within reach. It is now possible to
disseminate the findings of each of the world’s researchers freely, without charge, to all other
researchers – Open Access.

Brazil’s scholarly communication problems
Brazil’s researchers undertake a huge amount of scholarly and scientific research but that research does not get the readership and attention that it merits because of the faults that have
grown up in the scholarly communication system, particularly in recent decades. Brazil’s
academic output has suffered from low visibility and poor dissemination outside Latin
America. Most Brazilian journals do not sell in large numbers to libraries outside South
America. Moreover, the major abstracting/indexing services do not cover enough of Brazil’s
(or regional South American) journals and so only Brazilian outputs that are published in
the best ‘western’ journals enjoy the maximum visibility worldwide. For example, one of the
longest-established Brazilian journals, Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, is not
indexed at all by Web of Science and another, Cadernos de Saúde Pública, although now in
volume 23 with almost 150 issues published, has only been indexed by Web of Science since
2 www.arl.org/bm~doc/monser06.pdf

160

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 158 - 171 - http://www.ibict.br/liinc

2007. This is no way to gain visibility and impact across the world. What is more, to look
at the other side of the coin again, Brazilian researchers do not always have good access to
the journals they need to do their research optimally. These problems are shared across the
developing world (Suber and Arunachalam, 2007; Kirsop and Chan, 2005).
While much investment is made in education and research in Brazil, the impact of this is minimised by the failure to grasp new opportunities offered by the Web for disseminating research
results. The return on this national investment is therefore poorer than it should be.
The solution lies in the hands of the research community, which should be providing Open
Access to all its outputs. Without this, Brazilian research is being condemned to relative
obscurity when researchers could remove all barriers to visibility and maximise the impact
that their work can have.

Open Access for Brazilian research
Still, more than a decade after the idea of the free dissemination of scholarship online was
postulated, and five years since the Budapest open Access Initiative (BOAI)3, there remains
much misunderstanding about what Open Access is. Misunderstandings lead to misgivings and debates become bogged down in inaccuracies and some rather wild predictions of
doom.
Open Access is making available copies of peer-reviewed research articles (and sometimes
books, if the author and publisher wish) online, immediately (at or before actual publication)
without any barriers and without any of the restrictions on use commonly imposed by publisher copyright agreements. It is important to remember that the focus is on peer-reviewed
publications. Open Access is definitely not vanity publishing or self-publishing, nor is the
focus on the types of research literature that scholars might normally expect to be paid for,
such as books for which they hope to earn royalty payments. Open Access concerns the
outputs that scholars normally give away free to be published – journal articles, conference
papers and datasets of various kinds (Swan, 2005).
Research outputs can be made Open Access one in two ways. First, there are Open Access
journals, publications that do not charge a subscription fee and which disseminate their
content online for free. They have a variety of business models that enable them to be sustainable. At the time of writing there are nearly 3500 Open Access journals, between them
providing free access to almost 200,000 articles. A list of them is maintained by the Library
at Lund University in Sweden4. Included in these are the set of Brazilian research journals
published under the SciELO (Scientific Journals Online) umbrella, which I will return to
below. Some Open Access journals charge an article-processing fee which is normally paid
by the author’s institution or grant. Others do not charge a fee but have other ways of
operating that enable them to run the journal without charging a subscription. The Web of
Science lists some 200+ Open Access journals in its service and some of them have very high
impact factors indeed. They operate peer review in exactly the same way as other traditional

3 Budapest Open Access Initiative: http://www.soros.org/openaccess/
4 Directory of Open Access Journals (DOAJ): www.doaj.org
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journals. The big Open Access publishers, the Public Library of Science5, BioMed Centrql6
and Hindawi7 all offer waivers if authors cannot pay the publication fee but wish to publish
in their journals for the increased visibility that brings to their work.
The second way that articles can be made Open Access is for the author to place a copy in
an online repository. This process has come to be known as ‘self-archiving’. Suitable repositories are being established by universities and research institutes worldwide. They are
interoperable and indexed by web search engines, thus forming a global database of freely
available research. Already there are over 1000, with 56 of them in Brazil. Lists of Open
Access repositories are maintained at Southampton University (Registry of Open Access
Repositories: ROAR8) and by the SHERPA Project at Nottingham University (Directory of
Open Access Repositories: OpenDOAR9). There is no charge at all for self-archiving and it
is a simple process, taking just a few minutes for each article, yet it provides Open Access
perfectly effectively and the visibility of an article is maximised through it.
Open Access provides the means to maximise the visibility, and thus the uptake and use,
of Brazilian research outputs. Not only scholars benefit from Open Access and the instant
worldwide visibility that it brings to their work Their institutions benefit from having a
management information tool that enables them to assess and monitor their research programmes and a marketing tool that enables them to provide a showcase for those research
programmes. Research funders – notably the Brazilian Government which spends the equivalent of around 7 billion US dollars on research each year – can monitor outputs from their
funding, and measure and assess how effectively their money has been spent. They also can
ensure that the results of their spending have had the widest possible dissemination.
The advantages of Open Access for science and scholarship are fourfold. Open Access brings greater visibility and impact for research, it enables science to progress more quickly, it
enables better management and assessment of research and it provides the raw material on
which the new semantic web tools for data-mining and text-mining can work, generating
new knowledge from existing findings. These are four very important reasons for striving to
achieve a complete Open Access corpus across the world as soon as possible (Swan, 2007).
What, then, is happening about Open Access in Brazil? The first thing to say is that Brazil
has the commendable and farsighted SciELO programme10. This covers over 200 Brazilian
journals and makes the entire contents freely available on the Web to anyone who is interested. And yes, Google Scholar does index SciELO’s contents, making them readily searchable
by anyone with an internet connection. The usage of SciELO’s journals is high and growing
rapidly as shown in Figure 2.

5 www.plos.org
6 www.biomedcentral.com
7 www.hindawi.com
8 Registry of Open Access Repositories (ROAR) http://roar.eprints.org/
9 Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR): http://www.opendoar.org/
10 http://www.scielo.br/
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Figure 2: Usage of journals on SciELO’s site in Brazil (data from www.scielo.br)

Second, there are a small number of Brazilian journals offered via the Bioline International
service11, which hosts journals electronically and enables free access by anyone who wishes
to use them. The extraordinary levels of usage of Open Access material offered in this way
has been reported by Kirsop, Arunachalam and Chan (2007), who provide the statistics in
Figure 3. These demonstrate the large numbers of accesses of Bioline International journal
content from around the world and the growth in these accesses over recent years.

Year
2002
2003
2004
2005
2006

Total hits
(adjusted)
224137
445679
854467
2723472
5749149

Bioline International site hits by year with breakdown By type
Table of
Article titles
Abstract
Full-text Journal information
contents hits
hits
requests
requests
requests
44548
105189
26961
7682
116364
149211
45944
26315
121546
288548
157809
33895
46859
86097
434935
1100615
34202
75537
162622
1097370
2496511
79334

Search
results

33637
66318

Figure 3: Usage of Bioline International content (from Kirsop, Arunachalam and Chan, 2007)

Outside these initiatives, though, Brazil’s research still sits largely behind subscription barriers in Closed Access journals, virtually invisible to the rest of the world. It is now up to
Brazil’s research community, from top to bottom, to grasp the opportunity presented to
it by the Web and Open Access. Why has it not done this so far? What might be stopping
progress in this sense?

11 http://www.bioline.org.br/
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Barriers to Open Access
Although Open Access is clearly in the interests of the research community only a minority
of researchers are making their work freely available. Partly this is because of a lack of awareness of the issues and advantages of Open Access. Research funders and research-based
institutions have a critical role in informing scholars and helping them to understand the
issues and why it is important that their work be made available in this way and to help
them overcome the barriers. What are these?
The first worry that authors have is about copyright restrictions imposed by their publishers.
It is important to point out here that Open Access publishers (the publishers of Open Access
journals) do not have any copyright restrictions at all: the copyright remains with the author
of an article, who can make unlimited numbers of copies for distribution, use them in any
number of copies for teaching and so on. This is quite different to the restrictive policies of
many traditional publishers who require the author to relinquish copyright to the publisher
and lay down strict rules about how the article may be used by the author and. But authors
do worry about whether they have the right to self-archive their work in repositories if the
publisher holds the copyright. In fact, over 60% of journals do allow self-archiving of the
final, peer-reviewed version of an article (the ‘postprint’) and a further 28% allow the author
to self-archive the ‘preprint’, the article before it has been peer reviewed (Figure 4).
9%
63%

28%

Permit postprint

Permit preprint archiving

Permit neither (yet)

Figure 4: Journal permissions for self-archiving (from 12)

Authors can check permission policies of journals through the publisher-permissions services offered by SHERPA13 or by EPrints14.
Second, researchers it might be difficult to deposit an article in their repository. In fact, the
process is very simple and takes just a few minutes to do (Carr & Harnad, 2005). Details
required include the article metadata (authors’ names, affiliations, title of the article and so
on), information about the type of article and whether it has been peer reviewed; finally, there is an uploading step where the article file is sent to the repository. The process is certainly
no more difficult than submitting an article to a journal via an online submission system.
Readers of this article can try depositing a paper by going to the EPrints demonstration
12 http://romeo.eprints.org/publishers.html
13 www.sherpa.ac.uk/romeo.php
14 http://romeo.eprints.org/publishers.html
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site15. Researchers who were surveyed about this (Swan and Brown, 2005) told us that they
found the process generally easy (see Figure 5).
Very difficult 1%

Article archived by someone 6%
Very easy 44%

Somewhat difficult 8%

Neither easy nor difficult 28%

Easy 28%

Figure 5: Ease of depositing an article in an Open Access repository

Promoting Open Access in Brazil
There is much that can be done to actively encourage authors to adopt Open Access. Making
authors aware of the increased visibility, usage and impact their work will receive via Open
Access is crucial. Earlier in this article the usage data for the journals hosted by the Open
Access services SciELO and Bioline International were given. It follows that accessibility
brings usage which in turn should bring additional impact for articles that are useful for
researchers around the world who would otherwise have not known about it or not been
able to access them.
Open Access repositories can also provide usage data to show the number of times articles
have been downloaded. The levels of this type of usage can be surprising. For example, the
University of Otago’s Business School set up an Open Access repository in November 2005:
by February 2006, with just 220 articles in it at the time, it had received almost 20,000 ‘hits’
(downloads) (Stanger and McGregor, 2006). No doubt many of these will translate in time
to citations. The authors at Otago are delighted and so they should be. Until they made their
work Open Access in this way its visibility was constrained to those institutions whose libraries subscribed to the journals they were published in and having 20,000 article-reads in
three months was almost certainly just a dream. There are a number of software packages
that give data on repository usage. Google Analytics is one. IRStats (Interoperable Repository Statistics), newly-developed by the EPrints group at the University of Southampton, is
another. An example of the ‘usage dashboard’ for an article deposited in the Southampton
repository is shown in Figure 6. Graphs can be requested to show daily, weekly or monthly
usage over time. The other indicators are referrers (which services are bringing people to
the repository: Google is one example), which specific external sites are pointing users at
the article, the top search terms used by searchers to find the article and the top academic
sites downloading the article. All of these things are useful information for authors trying
to boost their profile and the usage of their work.

15 http://demoprints3.eprints.org/

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 158 - 171 - http://www.ibict.br/liinc

165

Download Dashboard For Eprint #9225
Hardoon, D. R., Szedmak. S. and Shawe-Taylor, J. (2003) Canonical correlation analysis; An overview with
application to learning methods. Technical Report CSD-TR-03-02, Computer Science Departament, Royal
Holloway, University of London
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5
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Canonical Correlation Analysis: An Overview with
Application to Learning Methods
Canonical Correlations
Kernel Canonical Correlation Analysis
cca canonical correlation analysis

32
28
12
9
5
4

Figure 6: Download dashboard for an article deposited in the Southampton Open Access repository

A number of studies demonstrate this increased citation impact that Open Access can bring
(Kurtz, 2004; Antelman, 2005). Stevan Harnad’s groups in Southampton and Montreal are
continuing this work. Figure 7 shows their initial finding. The bars show the percentage
increase in citations for articles that are Open Access articles compared with citations for
Closed Access articles in the same issue of the same journal (Brody & Harnad, 2004, Brody,
Harnad and Carr, 2005). There is an ‘Open Access impact advantage’ in all disciplines studied so far. This work is continuing and new disciplines will be added to the list in time.
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Figure 7: Increase in citations as a result of Open Access

These findings highlight another issue of importance to Brazil. Until now, the metric known
as Journal Impact Factor (JIF) has been predominant. This is the metric developed by Thomson (ISI) in order to rate journals comparatively on the basis of citations to their articles. If a
journal’s articles are highly-cited, the journal has a high Impact Factor. The Impact factor is
an average, though, so the results can be skewed by one very highly-cited article amidst a
mot of otherwise scarcely-cited ones, And of course the ‘citedness’ measure is for the journal
as a whole and does not reveal any information about the citedness of the individual papers
published in it. Nonetheless, as it was all that was available until recently, the JIF has had a
huge effect on research, much of it detrimental. Employers and funders have used the JIF
to assess candidates for new positions or for tenure. And since careers succeed or fail on the
basis of journal impact factors, the primary publishing aim of authors – encouraged by their
employers’ and funders’ obsession with this metric – has been to publish in journals with as
high an impact factor as possible.
For Brazilian scientists, this is not a good state of affairs. If they want their work read widely
in Latin America, and if they wish to support national or regional journals, Brazilian scientists
incline towards publishing in Brazilian journals. But most of these are not indexed by Thomson
for the Web of Science, and so do not have an Impact Factor. Now, in the Age Of The Web, it is
possible to measure individual impact. The Web of Science gives citation data for each article now
as well as an Impact factor for each journal. Even better, since it is free to use, Google Scholar
also provides article citation counts. The future will be about assessing the impact of individual
researchers rather than using the proxy (and unsatisfactory) JIF. And Open Access maximises
an author’s chance of having a paper read and used and cited, boosting his or her own ‘impact
factor’ as far as possible.
Finally, in respect of what can be done to encourage Open Access, there is the issue of Open Access policies. These are critical for two reasons. First, they help to make researchers more aware
of Open Access and what its aims are. Second, they secure author involvement – if they are
formulated wisely. The number of policies from funders and employers are rising. The first big
funder to formulate an Open Access policy to ensure that the work it funds is made Open Access
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was Wellcome Trust16 Many more funders have followed this example. In the UK the Medical
Research Council and all the other big medical research funders, such as Cancer Research UK
and the British Heart Foundation, fell into line behind the Wellcome Trust so that now over 90%
of all funded biomedical research in the UK is covered by an Open Access policy. Six of the seven
UK Research Councils have an Open Access policy. In the US, the NIH has one, as do many
other federal research funders. Universities are also joining the throng because they, too, see the
advantages in promoting their research and having it gain the best impact it can through Open
Access. A list of institutions and funders with policies is maintained by EPrints17.
Policies must be properly formulated if they are to have effect. The evidence shows that only
mandatory policies work well. Policies that just encourage or even request authors to make their
work Open Access do not result in a sizeable level of compliance, partly because of the worries
about copyright and so on discussed earlier in this article. Some people have questioned the use
of mandatory policies in an academic setting, arguing that they sit uncomfortably alongside the
tradition of ‘academic freedom’, but this is stretching the point too far. Academic freedom has always been about the right and duty of academic ‘neutral minds’ to investigate and report without
the shackles of political or religious constraints. Open Access is not about shackling researchers in
those ways; it is about the process of carrying out those academic activities optimally and about
ensuring that in the interests of research progress public money is spent as well as possible. This
means not just hiding results away in journals that work on the basis of restricting access rather
than maximising it. Researchers already have mandatory policies guiding their behaviour with
respect to carrying out their jobs – they are normally required to teach and profess their subject,
to do research and to report it. If they are awarded grants by an external funder then they are
required to write up reports of their funded work at the end of a project and to publish the findings. Open Access mandatory policies are merely another part of the same picture.
Do researchers balk at mandatory Open Access policies? The answer is no. We have asked authors on a number of occasions how they would behave if their employer or under required
them to make their work Open Access. The results are shown in Figure 8. Over 80% said they
would willingly comply and a further 14% said they would comply reluctantly.
Would not comply

Would comply reluctantly

Would comply willingly
0

20

40

60
% respondents

80

100

Figure 8: author willingness to comply with a self-archiving mandate from their employer or funder (from Swan and Brown, 2005)

16 Wellcome Trust (2005) Wellcome Trust position statement in support of open and unrestricted access to published research. http://www.wellcome.
ac.uk/doc_WTD002766.html
17 www.eprints.org/openaccess/policysignup
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This point is important. Institutions or funders that have introduced a mandatory policy
for Open Access see their repositories filling with articles while those that have no Open
Access mandate have repositories whose content represents only a fraction of their total
output. Figure 9 shows the results from a study by Arthur Sale on the contents of a number
of Australian university repositories and clearly demonstrates the effect of the recent mandatory policy on Open Access introduced at Queensland University of Technology (QUT).
The graph shows the percentage of government (Department of Education, Science and
Training) funded research articles collected into university repositories in the years 2004 and
2005. The mandatory policy resulted in a vastly greater percentage of articles being collected
at QUT than at the other universities, none of which have mandatory Open Access policies
(Sale, 2005).
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Figure 9: The effect of an institutional self-archiving mandate at Queensland University of Technology (from Sale, 2005)

The adoption of Open Access is considerably dependent, then, upon the actions of research
administrators and funders. Around the world they are beginning to act. It is in Brazil’s
interests that her research output is available for all the world to see. Brazil needs wellformulated Open Access policies now, from its research institutions and research funders.
In November 2006 a conference took place at the Indian Institute of Science in Bangalore on
the future of science publishing in developing countries. It brought together Open Access
experts and advocates, publishers, funders, administrators and scientists from India, China
and Brazil to discuss the best ways forward. The outcome was the drawing up of an optimally-worded Open Access policy for institutions and funders to use18. The implementation
of this Commitment is exactly what Brazil needs now. Time is being lost.
Brazil also needs its researchers to play their part in making their work Open Access. They
will see hugely beneficial results. The increased visibility of Open Access articles and the
positive outcomes this can have for authors is summarised perfectly in this comment provided by one author during one of our periodic surveys:
“Self-archiving …. has given instant world-wide visibility to my work. As a result, I was
invited to submit papers to refereed international conferences/journals and got them accepted.”
We constantly hear of how Open Access has enabled new connections and new collaborations between researchers around the world whose work has suddenly become highly visible. Scholars working on the same or related topics, and who were previously unaware of
18 http://www.ncsi.iisc.ernet.in/OAworkshop2006/pdfs/NationalOAPolicyDCs.pdf
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each other’s existence, start conversations and collaborate. This is how scholarship should
be, and it is the World Wide Web that has made it possible. Unimpeded worldwide communication and discovery are now possible and the research community can make them the
norm by embracing Open Access.
Artigo recebido em 11/05/2008 e aprovado em 15/07/2008.
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Abstract Throughout this article we argue that many scholars and scientific systems in Latin
America and the Caribbean (LAC) share the ethical and epistemological motivations about the
importance of increasing the “public presence” of academic research and lay out that many scholars and that many scholars and scientific systems in LAC are well positioned to take advantage
of the increasing information and communication technology (ICT) infrastructure and of the growing open access (OA) movement so that the research produced within the region is circulated
and shared broadly. The existence of Latin American examples to Willinsky’s (2006) ten flavours
of OA to journal articles are seen as an indication that OA has taken hold in the region.
Keywords Open Access (OA); Latin America and the Caribbean; Information and Communication Technologies (ICT); knowledge dissemination; Scholarly Communication
Resumo Argumenta-se neste artigo que muitos acadêmicos e sistemas científicos na América Latina e no Caribe compartilham motivações éticas e epistemológicas a respeito da importância de se
aumentar a “presença pública” da pesquisa acadêmica e que muitos deles estão bem-posicionados
para se valer da crescente infra-estrutura de tecnologias de informação e comunicação (TIC)e dos
movimentos de Acesso Livre (AL) para que a ciência produzida na região circule e se compartilhe
amplamente. A existência de exemplos latino-americanos para a classificação dos dez modelos de
Willinsky para artigos de periódicos é vista como indicação de que o AL já se instalou na região.
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Introduction
Most scholars and academics, will undoubtedly agree that their main mission is to produce new knowledge through research activities. In many cases, however, the motivations
for engaging in a given research project relate as much from the belief that the knowledge
generated will be of scientific interest and also about its social implications and possible
contribution to the advancement of the public good. Good intentions aside, it is also clear
that many scholars have not paid enough attention to ensure that their research results were
available to the public.
The motivations for ensuring a wide dissemination of research are many and varied, but
we want to highlight two key aspects. Scientific endeavours cannot be detached from
ethical and political considerations. We firmly believe that knowledge generated through
publicly sponsored research should benefit the public, thus, scholars should place adequate care in ensuring that the “public” has access to what was produced with public
support. At the same time, there is an epistemological motivation to place the research in
a widely accessible form. That is, only research that has been publicly scrutinized (including but not limited to traditional processes of peer-review) can claim that the knowledge
produced is accurate and meets the standards of the academic community, and therefore
it legitimately adds to the global network of knowledge4. In sum, we share the position of
Lucas and Willinsky (2008; p.1), that “the responsibilities of the researcher extend beyond
the design, conduct, and supervision of research” and go into the way in which research
is circulated and shared.
Throughout this paper, we will argue two main points. Firstly, that many scholars and
scientific systems in Latin America and the Caribbean share the ethical and epistemological
motivations about the importance of increasing the “public presence” of academic research;
Secondly, many scholars and scientific systems in Latin America and the Caribbean are well
positioned to take advantage of the increasing information and communication technology
(ICT) infrastructure and of the growing open access (OA) movement so that the research
produced within the region is circulated and shared broadly. Furthermore, it is the aim of
this paper to show that Latin American researchers have already made large progress in this
process. It is our hope that by showing the ways in which researchers in Latin America have
already started to disseminate their research more widely, other researchers in the region
will be encouraged to do so.
This paper is therefore divided into four main sections. The first gives a general background
of the changes in the ICT infrastructure and use in Latin America in order to give the reader
a sense of the physical infrastructure that can aide a greater knowledge exchange. This
then leads into a discussion on the patterns of dissemination of research within the region.
Through this discussion, open access is identified as one of the methods being used by journals in Latin America and the meaning and extent of open access is therefore discussed in
the third section. Finally, the last section uses Willinsky’s (2006) classification of open access
models to show how almost all versions of OA can already be found in Latin America.

4 These arguments are laid out in more detail in Willinsky, 2006; Lucas & Willinsky
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ICTs’ General Infrastructure in Latin America
While Internet usage worldwide has grown at an estimated rate of 275.4% between 2000
and 2008 worldwide, Latin American’s growth is estimated at over twice this amount
(603.4%) (Nielsen/NetRatings, Retrieved May 3rd, 2008). This growth follows another
period in which the region was considered a “hot spot for the telecommunications business” (Fernández-Maldonado, 2001; p2.). Although the overall penetration is still low
(22.1% of the population, Nielsen/NetRatings, Retrieved May 3rd, 2008), there are those
that are hopeful that it is possible to “enable affordable, accessible Internet connectivity
and computing capabilities for 50% of the world’s population by the year 2015” (AMD,
2008). This type of growth opens up a world of opportunities for information and knowledge exchange to take place.

HDI rank *

Despite this growth in Internet usage, the actual levels of ICT development have been
weaker than in other parts of the world. Since the middle of the 1990s, most countries
in Latin America have increased the number of telephones and telephone connections,
Internet access, the number of computers in homes and schools, and the number of cyber
cafés. However, development has not been homogeneous across countries, regional areas,
or social classes, and the lack of trustworthy studies is a major deficiency, complicating
any analysis in this area. Moreover, as Hilbert and Katz (2003), authors of an influential
ECLAC report on these issues, noted, “the lack of information about the development of
an Information Society in Latin America and the Caribbean is a major obstacle in itself.” (p.
289). Tables 1 and 2 show the huge disparities among countries and regions in terms of
ICT infrastructure, and also the differences in the rate and speed of the incorporation of
personal computers, telephone lines, and Internet hosts, all deemed crucial components
for bridging the digital divide.
Internet users
PCs
Telephone lines
Mobile phones
Internet hosts
Country* (per 100 people**) (per 100 people**) (per 1000 people*) (per 1000 people*) (per 1000 people*)
2002

2002

1990

1999

1990

1999

1995

2000

1

Norway

30.72

52.83

503

712

46

617

20.1

193.6

6

USA

50.10

62.44

545

682

21

312

21.1

179.1

34

Argentina

10.93

8

93

201

0

121

0.2

8.7

41

Costa Rica

20.29

20.32

101

204

0

35

0.6

4.1

51

Mexico

10.69

8.30

65

112

1

79

0.2

9.2

69

Brazil

8.22

7.48

65

149

0

89

0.2

7.2

Table 1: ICT Infrastructure in selected countries
Sources: Human Development Report 2001 - http://hdr.undp.org/reports/global/2001/en/pdf/techindex.pdf
International Telecommunication Union - http://www.itu.int/ITUD/ict/statistics/at_glance/Internet02.pdf
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Telephone lines
(per 1000 people)

Mobile phones
(per 1000 people)

1990

1999

1990

Middle income countries

22

69

High income countries

473

594

Region

13

Internet hosts
(per 1000 people)

1999

1995

2000

34

0.1

1.0

371

11.0

96.9

Table 2: ICT Infrastructure in Middle Income and High Income regions

Another relevant measure in relation to technological development is provided by the Networked Readiness Index Ranking (NRIR). The Networked Readiness Index (NRI) is defined
as a nation’s or community’s degree of preparation to participate in and benefit from ICT
developments. The NRI is a composite of three components: the environment for ICT offered by a given country or community, the readiness of the community’s key stakeholders
(individuals, businesses, and governments) to use ICT, and finally, the usage of ICT among
these stakeholders (Dutta & Jain, 2004, pp. 3-4).
Table 3 shows that in the Networked Readiness Index Ranking (NRIR) from 2002 to 2005, Argentina dropped in the ranking from position 45 to 76; Mexico from 47 to 60; Costa Rica from
49 to 61; and Ecuador from 75 to 95.
Country
Brazil
Chile
Argentina
México
Costa Rica
Uruguay
Republic Dom.
Trinidad & Tobago
Colombia
Jamaica
Panama
El Salvador
Venezuela
Peru
Guatemala
Ecuador
Paraguay
Bolivia
Nicaragua
Honduras
Haiti

2002-2003
29
35
45
47
49
55
57
58
59
60
61
63
66
67
73
75
76
78
79
81
82

2003-2004
39
32
50
44
49
54
57
52
60
53
58
62
72
70
86
89
91
90
94
98
100

2004-2005
46
35
76
60
61
64
78
59
66
49
69
70
84
90
88
95
98
99
103
97

Table 3: Networked Readiness Index (NRI) Rankings for Latin American Countries 2002- 2005
Source: Networked Readiness Index 2002-2003, 2003-2004, and 2004-2005.
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The previous information confirms that growing investments in the areas of ICTs and networking in Latin America are one of the most noticeable changes of the last decade, as
well as the need to improve the sustainability of the ICTs programs to consolidate the gains
made during the previous decades. Our position is that one element in that sustainability
is an increased demonstration of the value of this technology through, for example, the
development and delivery of high quality knowledge, and in particular the research and
scholarship associated with post-secondary institutions and research institutes. That is, the
investment at all levels in these technologies will follow, to at least some degree, a sense of
their contribution to the public good.

Dissemination of scientific knowledge in Latin America
The expansion of ICTs in the region has allowed many more scientists to access to information at affordable prices as well as to encourage their participation and collaboration in
international networks of knowledge production. Traditionally, scientific networks in Latin
America have been poorly developed despite the common language, cultural, and to certain
extent social and political affinities shared by researchers (Fernández-Maldonado, 2001)
and, while it is certainly true that knowledge flows have increased, there are some scholars
who fear that the new forms of scientific exchange will only serve to recreate the patterns of
social exclusion of the past and a dependence, on the part of the “scientific periphery,”5 to
the knowledge of the centre (Everett, 1998; Arunachalam, 2003, 2006).
One of the many ways in which the region can ensure that it does not fall pray to what
Altbach (2004) refers to as the “neo-colonialism of the 21st century” is to ensure that the
region’s academic impact be felt both regionally and globally. That is, to ensure that the Latin America’s presence in scientific and social networks will be substantial in size, visibility,
and most importantly, quality. For this to happen, there needs to be a scientific and political
effort at strengthening scholarly publishing in the broadest sense. This must be done locally, not be replicating the patterns of the centre, but by identifying the aspects of scholarly
communications that are being successful within the region itself. However, building the
critical mass necessary for this to happen is no small task and the barriers to publication in
the region remain numerous.
As Terra-Figari (2008) points out, countries in the “scientific periphery” are hindered by
disadvantages in size, incentives, financing, language, publishing and editing parameters.
The worldwide inequalities in these categories tend to reinforce themselves through cycles
of weakness. For example, researchers are not encouraged to publish their work in journals
that have a limited international audience or not indexed in the “required and/or officially
approved lists,” and therefore journals with limited international visibility will find it more
difficult to attract the most prestigious researchers, be they regional or international, and
are thus unable to attract the type of readership required to grow. Further exacerbating the
situation are the difficulties for Latin American researchers caused by a lack of funding and
limited abilities to consult the leading journals in their field, which challenges their possibilities to conduct cutting-edge high-quality research (Terra-Figari, 2008)
5 While the terms centre and periphery have been used to denote the developed and developing world, in this paper we will use the definition found
in Mariãiç (2002; p.1) which reads: “Most of the world’s scientific activities are concentrated in a few countries, which from a global perspective
can be defined as the centre. Other countries, which for historical, economic, social, cultural reasons represent the smaller share of global scientific
activity may be characterized as the periphery.”
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Once again, the importance of ensuring a wide dissemination of research proves to be critical, as this has an impact in the capabilities of the regional research community itself. Similarly, we see the positive feedback effect that dissemination can have on researchers, the institutions that house them, and society at large, as they each benefit from quality and quantity
increases in the locally relevant research produced. The increase in quality likewise plays
a positive effect on the increased visibility of the work produced in the region, since quality
work is more likely to be sought out, but increased dissemination is unlikely to materialize
if the appropriate distribution channels are not chosen at the time of publishing.
Many advances have been made in Latin America to provide these channels, perhaps more
so than any other region in the world. This has been mainly achieved through the creation
of regional indexing systems that are able to provide access to a large portion of the region’s
scientific production. The oldest large-scale example of this is Latindex6, which was first
conceived in 1994 and has been providing free access to a directory of journals from Latin
American since 1997 (Latindex, 2008). The following years saw the creation of Scientific
Electronic Library Online7 (SciELO), first in Brazil and now in thirteen countries. The more
recently created Red de Revistas Cientificas de América Latina y el Caribe8 (RedALyC) has
grown to catch the other two in size, representation, and importance. Unlike Latindex, which provides only metadata and links to some full-text articles, both SciELO and RedALyC
host copies of every article in their databases and provide them to the public for free.
Two key features distinguish both SciELO and RedALyC from large journal portals that can
be found in the centre. The first is that these initiatives are strictly regional and were born
as a result of a common need to increase the availability and visibility of regional content
for regional and global use. The second is that both are operating entirely under an Open
Access (OA) publishing model. That is, both provide free and unrestricted access to all of
the journals that integrate them. OA is one of the key ways through which the type of broad
dissemination of research that we called at the onset of this paper is possible. To further
explore this, the remainder of this paper is focused on the forms, presence, and significance
of OA in Latin America.

Open Access
The Open Access movement has been grabbing attention worldwide in a wide variety of
settings. OA itself is not a new concept, but since the early 2000s it has dominated the publishing industry news as well as many academic debates, symposiums, meriting special
issues in journals, such as this one. Librarians, publishers, and authors alike have began to
consider the implications of this alternative and it would seem that OA publishing, in one
of the many forms that will be outlined in this paper, are destined to play an important role
in how research is both conducted and disseminated.
The reasons and motivations that have led to this added interest and to the surge in literature available under an OA model are many and varied (cf. Suber, 2007 for a timeline of critical
events related to OA). However, the apparent lack of information and confusion over the
meaning of OA in Latin America (Villanueva, 2006; Terra-Figari, 2008) may lead some to
6 Latindex – http://www.latindex.org
7 SciELO – http:/www.scielo.org
8 RedALyC – http://www.redalyc.org
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believe that OA is a phenomenon concentrated in the “science central countries.” However,
as the following section will present, the situation about OA in Latin America indicates a
more complex and shifting situation.
Haider (2005) provides a snapshot of the geographic distribution of OA journals throughout the
world. Using Ulrich’s Periodicals Directory9 and the Directory of Open Access Journals10 (DOAJ),
she estimates that while 82% of all journals are concentrated in USA/Canada and Western Europe,
these same regions only have 59% of all of the OA journals. It is unsurprising that, in absolute numbers, these regions dominate in both the OA and non-OA realms. However, it may be surprising to
some that this stronghold is much less true when it comes to OA journals and it may surprise even
more to find that Brazil is the 3rd largest publisher of OA journals in the world, only second to the
USA and the UK. Although Brazil’s case is certainly particular, largely influenced by the efforts and
leadership the Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia11 (IBICT), the region as a
whole is far ahead of all others in the world in terms of percentage of OA journals.
The combined efforts of researchers, public and private universities, ministries/councils
of science and technology, libraries, and others, has resulted in 13% of all Latin American
journals are OA (compared to the 3% in Canada/USA and 2% in Western Europe) (Haider,
2005). This number rises to 51% when looking at the proportion of online journals (Haider,
2005). These numbers should only be taken as a general guide, as they do not take into
account the many other forms of OA that exist, such as researchers placing freely available
copies of their work on their websites.
In the interest of fairness, it is important to point out that it may be misleading to attempt a
comparison between the “science central’s” OA production and that of the scientific periphery.
While this same ethical principles for providing open access hold everywhere, and are indeed
shared by many in the periphery, the perceptions of OA is bound to be different in those places that have most suffered the consequences of limited access. The primary ethical concern
found in the centre is to provide access to two main groups on the fringes of the scientific
community: the “public” and those researchers and institutions who cannot afford to purchase
subscriptions (Haider, 2007). Latin American institutions often fall into this latter category.
Thus, the motivations for OA in Latin America have been quite different than in the centre
and have lead to a wide adoption of OA, even though OA as a movement has not been as
clearly contemplated, formulated, or planned. While in Europe, USA, and Canada, OA has
been driven in part by a rise in prices and a rise in the quantity of journals (the so-called “serials crisis”), publications in Latin America have traditionally been free, or close enough to
free (Terra-Figari, 2008). As ICTs started becoming more widespread in the region, the move
to electronic form simply meant that the already free distribution could reach an even greater
number of people. The lack of a strong publishing industry in Latin America has allowed
online publishing initiatives to flourish (Holdom, 2005), while in Europe and the USA-Canada
the business of publishing is often too lucrative to forgo (de Sagastizábal et al., 2006).
One of the outcomes of the increased attention to OA is that a lot of helpful (some would say
necessary) tools and mechanisms for publishing have been created and are at the disposition
of everyone. For example, there are open source software platforms for institutional reposi9 Ulrich – http://www.ulrichsweb.com/
10 DOAJ – http://www.doaj.org
11 IBICT – http://www.ibict.br
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tories (e.g., MIT’s DSpace12) and for journal management and publishing (e.g., PKP’s OJS13),
as well as a legal infrastructure (e.g., with Creative Commons14) that have all facilitated the
transition to and creation of OA content throughout the world, including Latin America.
Likewise, groups like SciELO and RedALyC are skillfully taking advantage of software
developments to promote the journals of Latin American community.
It is important to note that discussion regarding broad dissemination of scientific knowledge
can be achieved in a wide variety of forms, and not limited to academic journals. To illustrate this point we will outline Willinsky’s (2006) ten different ‘flavours’ or models of OA.
These “flavours” present different approaches and likely strategies that could contribute to
achieve the type of broad dissemination that we are arguing is crucial for the success of Latin
America as a knowledge producing region.

Ten Flavours of Open Access in Latin America
Willinsky himself points out that some of these flavours contravene some of the rules laid out
in some of the more formal definitions of OA (e.g., “Budapest Open Archives Initiative”, 2002;
“Bethesda Statement” 2003), and should perhaps be thought of as means of increasing access
to research and scholarship. That is, all of the forms of OA publishing and archiving described
below provide better access than traditional scholarly publishing models. These descriptions
are based on the Willinsky (2006) and are enriched with examples from Latin America.
Homepage open access: One of the first places that researchers began to make their work freely
available on the Internet was in their personal homepages or on pages provided by their
university. Many examples of this type of access can be found, such as the on the home
page of Facultad de Informática de la Universidad de La Plata, Argentina. Home page open
access differs from institutional repositories and e-Print servers in that the later provide a
global indexing system.
Open access e-print archive: Many journals now permit authors to place a copy of their work,
prior to publishing or after, in open access e-print archives or institutional repositories. An
e-print archive can be organized around a discipline, as is the case for the social sciences
through the Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) digital library or by
a specific institution, as is the case for the Universidad Nacional de Colombia. Open source
software is available for setting up e-print archives that can index the contents following the
standards set by the Open Archives Initiative. For example, the institutional repository for
the Universidad Nacional de Colombia uses MIT’s DSpace software.
Author fee open access: A very prominent form of open access, found especially in the medical
sciences, is based on charging authors fees ranging between $500 and $3,000 per published
article. The leading corporate open access publisher, BioMed Central, uses authors fees
with its almost 200 titles. These fees can be covered by the author through research grants
or with department funding or, in some cases, through the purchase of institutional or national memberships to the journals. Currently, this model is not being widely applied in
Latin America, although the possibility certainly exits for journals to adopt this economic
12 DSpace – http://www.dspace.org
13 OJS – http://pkp.sfu.ca/ojs
14 Creative Commons – http://www.creativecommons.org

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 172 - 183 - http://www.ibict.br/liinc

179

model. One example is the Revista Latinoamericana de Psicología which insists that authors
subscribe to the open access publication ($60 for individuals and $120 for institutions) in
order to publisher their articles.
Subsidized open access: Perhaps the most common form of open access in Latin America is
the use of various subsidies that journals are able to receive from scholarly societies, university departments, government agencies, or foundations. This form of open access does
not typically charge any fees to authors or readers and is often run on largely volunteer
efforts or with some type of non-monetary remuneration offered by universities. Among
the many examples of this type of journal is the Costa Rican journal, Población y Salud en
Mesoamérica.
Dual-mode open access: Some journals have preferred to maintain a print publication despite
their interest in switching to being open access. Many of these journals have started publishing an online open-access version that is available immediately and have maintained a
traditional subscription model to offset the costs of a print version of the publication. This
type of access can be seen in the Revista Argentina de Microbiología who charge $50 to
Argentinians, $80 to Latin Americans, and $100 for other countries for a print version of the
journal and provide free access through their webpage, SciELO, and RedALyC.
Delayed Open Access: One of the two modes of open access that are intended to encourage
the purchase of subscriptions, while still providing open access, is to provide open access to
content only after a number of months have passed since the original publication. Journals
can sell print and online subscriptions for those readers that want access to articles immediately and provide free access to those that are willing to wait. The journals at the Colegio
de Mexico all follow this model.
Partial open access: Another approach to attracting subscriptions while still providing some
open access is to provide open access to only some of the contents of the journal while
restricting the rest to subscribed users. This type of access helps increase the visibility of a
journal through its open access content and encourages readers to purchase subscriptions
of other articles they have seen while browsing the journal. No Latin American examples of
this type of access were found, but it is another possibility for those journals worried about
losing the income generated from providing free access.
Per capita open access: Programs such as the World Health Organization’s HINARI project
has provided access to over 2,000 medical journals to those countries that have a per capita
income of less than $1,250. With HINARI, countries with per capita income of $1,250-$3,500
pay $1,000 per institution per year for access to the same journals. In Latin America, Bolivia, Guayana, Haiti, Honduras, Nicaragua, and Paraguay all qualify for free access and
Colombia, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Peru, and
Suriname qualify for the discounted price.
Open access indexing: Open access indexing has become a terrific source for finding publications that would otherwise only be found through commercial databases. While articles
themselves may not be open source, there are many indexes that are providing access to article metadata so that researchers can at least know of article’s existence. One such example
is OA-Hermes, based out of the Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). This
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open access index provides a unified search engine for a wide variety of sources from both
Latin America and elsewhere, including SciELO, RedALyC, and the UNAM itself.
Open access cooperative: The final form of open access presented by Willinsky (2006) is the
cooperative, which can form among publishers, such as scholarly societies, or among publishers and libraries, as they work together to ensure the most efficient form of knowledge
dissemination. This type of access is one that is perhaps best exemplified in Latin America
with the SciELO project. SciELO works through the implementation of a common model
and methodology in all the member countries. In each country, SciELO works with partners
who collectively benefit from each other’s efforts.
Type of open access

Economic models

Journal or portal example

Home page

University department maintains home pages for
individual faculty members on which they place their
papers and make them freely available.
An institution or academic subject area underwrites the
hosting and maintenance of repository software, enabling
members to self-archive published and unpublished
materials.
Author fees support immediate and complete access to
open access journals (or, in some cases, to the individual
articles for which fees were paid), with institutional and
national memberships available to cover author fees.

Pontificia Universidad Católica de Chile –
Matemática
http://www.mat.puc.cl/publicaciones/
Universidad Nacional de Colombia
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/

Subsidized

Subsidy from scholarly society, institution and/or
government/foundation enables immediate and complete
access to open access journal.

Población y Salud en Mesoamérica
http://ccp.ucr.ac.cr/revista/index.htm

Dual-mode

Subscriptions are collected for print edition and used to
sustain both print edition and online open access edition.

Revista Argentina de Microbiología
http://www.aam.org.ar/revistas.php

E-print archive

Author fee

Delayed

Subscription fees are collected for print edition and
immediate access to online edition, with open access
provided to content after a period of time (e.g., six to
twelve months).

Partial

Open access is provided to a small selection of articles
in each issue — serving as a marketing tool —whereas
access to the rest of the issue requires subscription.
Open access is offered to scholars and students in
developing countries as a charitable contribution, with
expense limited to registering institutions in an access
management system.

Per capita

Indexing

Cooperative

Revista Latinoamericana de Psicología
http://www.rlpsi.org/index2.html

Revistas del Colegio de Mexico
http://revistas.colmex.mx/

HINARI
http://www.who.int/hinari

Open access to bibliographic information and abstracts
OA Hermes
is provided as a government service or, for publishers, a
http://oa-hermes.unam.mx/oa-hermes.html
marketing tool, often with links to pay per view for the full
text of articles.
Member institutions (e.g., libraries, scholarly associations)
SciELO
contribute to support of open access journals and
http://www.scielo.org
development of publishing resources.
Table 4. Ten flavours of open access to journal articles
Source: Willinsky (2006)
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Conclusion
Throughout this article we have been advancing the idea that the expansion and consolidation of
OA, in any of its “flavours” will be of great benefit not only for Latin America’s scholars, but also
for advancing the well being of the notion of the “public good” at the local and global levels. We
consider that scholars, scientist and academics in general should seriously consider to incorporate into their work the access principle “a commitment to the value and quality of research carries
with it the responsibility to extend the circulation of this work as far as possible, and ideally to
all who are interested in it and all who might profit from it” (Willinsky, 2005, p. 5).
We are aware of the differences and inequities in the processes of production, circulation and
legitimization of scientific knowledge, and have already recognized our own dissatisfaction
with the notions of “central” and “periphery” with regards to academic production. No doubt,
OA by itself cannot solve all the issues related to those inequities, and the always-critical issue
of scientific excellence, relevance and quality. The combination of online presence and open
access is changing the geometry to a degree, as there is more of a global knowledge exchange, a
greater circulation of work, than was taking place with print. For this reason, and with this goal
of exchange and circulation in mind, it makes sense for those with an interest in the future of
knowledge to continue to look for new ways of using these technologies to advance the quality
and reach of this work.
We firmly believe that any research project should be developed including conscious steps
to make the circulation and exchange of knowledge as available as “feasible” as possible.
Undoubtedly, the feasibility of making all the knowledge produced by a research project
“public” will depend on the contextual and institutional limits (e.g., economic and/or educational), but the point to stress is that the introduction of ICTs allows for envisioning an
extended concept of what the “public” is. Undoubtedly, the type of distribution of knowledge that Internet affords is beyond what was possible to imagine with print technologies.
In this context one of the important tasks is to consider how OA can be applied to improve
simultaneously, the scholarly and social value of research-based knowledge.
Finally, we want to highlight that doing research today requires reflecting and engaging
with new publishing technologies, such as OA. Researchers throughout the world should
consider the ethical implications and scientific potential of making their research publicly
available. We can only speculate about this but, it is our understanding and hope that a
deeper commitment to forms such as OA demands from researchers other forms of public
responsibility and accountability that will result in the strengthening of scientific production
as well as a more substantive contribution to the democratization of access to knowledge.
Artigo recebido em 04/05/2008 e aprovado em 09/06/2008.
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As políticas nacionais de acesso à
informação científica
	Pablo Ortellado1*

Resumo O Brasil tem se destacado por propor e desenvolver políticas públicas de acesso à
informação. Trata-se de iniciativas nem sempre coordenadas que estão compondo um leque
de ações “espontaneamente” consistentes. Embora sejam avançadas, é preciso avaliar se,
no contexto de estruturas internacionalizadas, essas políticas nacionais são eficazes. Neste
artigo são avaliadas especificamente as políticas de acesso à informação científica.
Palavras-chave políticas de acesso à informação; acesso aberto à informação científica
Abstract Brazil has stood out in its efforts to propose and elaborate public policy in the realm
of access to information. These initiatives, not always well coordinated, make up a range
of “spontaneously” consistent actions. Although quite advanced, it is necessary to evaluate
if, in a context of internationalized structures, these national policies can be effective. This
article puts the focus specifically on policies regarding access to scientific information.
Key words policies of access to information; open access to scientific information

Introdução2
O Brasil tem sido visto como a vanguarda neste conjunto de políticas que podemos chamar
de políticas de acesso à informação3. Trata-se de iniciativas um tanto diferentes, como a
promoção do software livre e o licenciamento compulsório de medicamentos, mas que têm
em comum o fato de promoverem por meio de licenciamento “alternativo” o acesso público a bens protegidos por propriedade intelectual. Em geral, no que diz respeito aos bens
1 *Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo, Av. Arlindo Bettio, 1000
- São Paulo - SP – CEP 03828-000, Tel: 11 3091-8134, email: paort@usp.br
2 Este artigo inclui dados parciais de uma pesquisa inédita.
3 Veja, por exemplo, o painel proposto na conferência internacional Wizards of OS, em Berlim, em 2006: “Brazil, the Free Culture Nation”. Apresentações
disponíveis em: <http://www.wizards-of-os.org/programm/panels/authorship_amp_culture/brazil_the_free_culture_nation.html>
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protegidos por direito autoral, trata-se da adoção, consentida pelos criadores, de licenças
“livres” como a General Public License (para programas de computador) ou alguma das licenças Creative Commons (para bens culturais). No que diz respeito aos bens imateriais protegidos por patentes, trata-se principalmente do licenciamento compulsório. Entre as políticas
brasileiras que promovem essas práticas alternativas de licenciamento destacam-se: a utilização de software livre na administração pública; a promoção do software livre por meio de
incentivos fiscais para a venda de computadores pessoais populares; o licenciamento livre
de conteúdos financiados pelo Estado; o licenciamento livre de conteúdos produzidos por
órgãos governamentais; a promoção do acesso aberto às teses e dissertações brasileiras; o
financiamento público de revistas científicas de acesso aberto e o licenciamento compulsório
de medicamentos considerados de interesse público.
Neste artigo, discutirei apenas as políticas de acesso à informação científica e, de maneira
específica, como essas políticas têm seu alcance limitado pela dominação do mercado global
de periódicos indexados por editoras transnacionais privadas.

O movimento Acesso Aberto
O movimento pelo acesso aberto à literatura científica tem raízes antigas nos valores normativos da ciência e mais recentes nos novos processos econômicos e tecnológicos que abalaram
as estruturas da comunicação científica. Quanto ao seu vínculo com os valores científicos,
podemos pensar no ethos acadêmico do “comunismo dos resultados”, tal como definido por
Merton (1973) e que podemos observar ainda numa publicação como a revista Nature que
ainda hoje reproduz sua missão editorial formulada originalmente em 1869. Nela afirma-se
que primeiro é preciso esclarecer o público e, apenas secundariamente, atuar como veículo
de comunicação da comunidade científica:
O papel de um periódico científico deve ser: em primeiro lugar, trazer ao publico em geral
os grandes resultados do trabalho Científico e a descoberta Científica; e estimular as reivindicações da Ciência para um reconhecimento geral na Educação e vida cotidiana. Em segundo lugar, auxiliar os próprios cientistas, oferecendo cedo informação de todos os avanços
feitos em quaisquer ramos do conhecimento natural pelo mundo, e proporcionando a eles
uma oportunidade de discutir as diversas questões científicas que surgem de tempos em
tempos. (NATURE, 1869).
Mas além dessa origem remota nos valores normativos da ciência, pelo menos dois outros
fatores foram relevantes para a emergência do movimento pelo acesso aberto à literatura
científica: a “crise dos periódicos” que tomou as bibliotecas universitárias a partir do final
dos anos 1980 e o advento da World Wide Web.
A crise dos periódicos consistiu num aumento do preço dos periódicos científicos de tal
magnitude (PANTICH; MICHALAK, 2005) que levou muitas das maiores bibliotecas universitárias a cancelar assinaturas no final dos anos 1990. Entre 1986 e 2003, por exemplo, o
valor de assinatura dos periódicos aumentou nos Estados Unidos 215% em média, contra
uma inflação medida pelo Consumer Price Index de apenas 68%. Esses aumentos se deram no
quadro de uma concentração sem precedentes da propriedade dos periódicos no mercado
internacional (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Concentração da propriedade dos periódicos indexados
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Outras empresas/Instituições

Fonte: MERGER MANIA, 2003

Mais ou menos no mesmo período (meados dos anos 1990), houve a grande disseminação
da Internet, abrindo a possibilidade de um acesso massivo de baixo custo ao conteúdo dos
periódicos por meio digital. Foi neste período que apareceram as iniciativas pioneiras de
acesso a conteúdos científicos pela Internet: o repositório de artigos ArXiv4, lançado pela
comunidade de física em 1991; o Banco Eletrônico de Teses e Dissertações5 lançado pela
universidade Virginia Tech em 1996; e o portal SciELO6 lançado pela comunidade de saúde
brasileira para transpor para a Internet periódicos inteiros em 1996. Alguns anos depois,
dois grandes eventos internacionais (um em Budapeste, em 20027, outro em Berlim, em
20038) inspirados por essas iniciativas buscaram constituir um movimento em prol do uso
da Web como ferramenta de comunicação científica livre. O mais importante desses eventos, o de Berlim, definiu assim o acesso aberto à literatura científica – definição que ainda é
adotada pelos seus proponentes:
As contribuições de acesso aberto devem satisfazer duas condições: 1. O
autor e o detentor dos direitos de tais contribuições concedem para todos
os usuários o direito livre e gratuito, irrevogável e mundial de acessar a
obra e licenciam a sua cópia, uso, distribuição, transmissão e disposição
pública e a elaboração e distribuição de obras derivadas em qualquer
meio digital para qualquer propósito responsável, sujeito à atribuição
adequada de autoria (os padrões comunitários continuarão a prover os
meios para o cumprimento da atribuição adequada e responsável da
obra publicada, como acontece agora), assim como o direito de fazer
poucas cópias para o seu uso pessoal. 2. A versão completa do trabalho
e todos os materiais complementares, incluindo a cópia da permissão
citada acima (e portanto publicada) é depositada em formato eletrônico
4 <http://arxiv.org/>
5 <http://etd.vt.edu/>
6 <http://scielo.br/>
7 <http://www.soros.org/openaccess>
8 <http://oa.mpg.de/>

186

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 184 - 192 - http://www.ibict.br/liinc

padrão em ao menos um repositório usando padrões técnicos adequados (tais como as definições do Open Archive) que é mantido por uma
instituição acadêmica, sociedade científica, agência governamental ou
outra instituição bem estabelecida que busca permitir o acesso aberto, a
distribuição irrestrita, a inter-operabilidade e o arquivamento de longo
prazo (BERLIN, 2003).

A biblioteca digital SciELO no contexto de uma nação periférica
O projeto do portal SciELO, uma das iniciativas pioneiras do que depois se chamou de movimento pelo acesso aberto, nasceu por iniciativa do Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde (Bireme) e da Fundação de Amparo à Pesquisa de
São Paulo (Fapesp), em associação com editores de revistas científicas. O projeto buscava
explorar as novas formas de comunicação eletrônica e melhorar a visibilidade da produção
científica brasileira, tornando disponível online o conteúdo integral de revistas científicas
de excelência (PACKER, 1998), com publicações originais revistas por pares e publicação
periódica. Ele abriga hoje (maio de 2008) 555 periódicos, dos quais 346 são estrangeiros.
Estão no SciELO muitas das melhores publicações brasileiras.
Ao contrário de outras experiências nacionais, nas quais as publicações de acesso aberto
ficaram (injustamente) associadas à má qualidade e à ausência de um processo de revisão
por pares, no Brasil o SciELO tornou-se marca de boa qualidade e rigor editorial. Um levantamento que realizamos9 em abril de 2007 mostrou, que entre as publicações brasileiras
avaliadas como “Internacional A” pelo sistema Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 58% delas estavam no SciELO.
Esse substantivo sucesso brasileiro em disponibilizar na Web o conteúdo da maior parte das
suas revistas de excelência tem, justamente, sido saudado como uma experiência modelo.
As condições nas quais essa experiência se desenvolveu, no entanto, são muito particulares
de uma nação periférica. Na ausência de um relevante mercado nacional de revistas científicas, os periódicos brasileiros foram, historicamente, financiados quase exclusivamente
com recursos públicos. Neste cenário, a conversão para um modelo de acesso aberto foi
apenas uma questão de deliberação política das agências financiadoras (primeiramente a
Fapesp e em seguida o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq). Mas essa experiência brasileira não é generalizável – em particular nos maiores
centros produtores mundiais de ciência que são também os maiores centros produtores de
periódicos científicos.
A dificuldade enfrentada no cenário internacional não está exatamente na falta de recursos
públicos para financiar o sistema. Uma série de estudos recentes tem mostrado que embora a maioria das editoras de periódicos científicos seja privada, elas recebem subsídios
públicos em pelo menos três pontos da cadeia produtiva: na elaboração do conteúdo dos
artigos (com o financiamento da pesquisa científica pelas universidades); no processo
de revisão por pares (que não é remunerado pelas editoras, ficando também a cargo das
universidades); e, por fim, na própria aquisição dos periódicos pelas bibliotecas universitárias (HOUSE OF COMMONS, 2004). Como o financiamento da pesquisa científica, a
9 Este e outros dados mencionados adiante são fruto de pesquisa ainda inédita.

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 184 - 192 - http://www.ibict.br/liinc

187

remuneração dos pesquisadores e o orçamento das bibliotecas vêm de recursos públicos,
a questão seria apenas a de como converter um sistema de comunicação científica intermediado por editoras privadas para um sistema exclusivamente público. Operação não
trivial, pois ainda não se sabe como fazê-la com a máquina em movimento, sem interromper o processo10.

Limitações das políticas nacionais de acesso aberto
O fato de que a experiência do SciELO não pode facilmente ser transposta para o cenário
internacional não é apenas um problema daqueles países centrais nos quais o sistema de
comunicação científica não é público. Trata-se também de um problema cada vez maior
para o Brasil e outros países periféricos à medida que a sua produção científica (em especial
nas ciências naturais) melhora de qualidade e busca a exposição nos periódicos indexados
(principalmente pelo Institute for Scientific Information, ISI) ou bem avaliados pela agência
financiadora brasileira (Capes). O ISI hoje (maio de 2008) indexa apenas 23 periódicos brasileiros (apenas 2 de ciências sociais), enquanto a Capes considera de excelência internacional
62 periódicos. Esses periódicos correspondem a um percentual muito pequeno do total,
como se vê na Tabela 1.

Periódicos nacionais
Periódicos Internacionais

Qualis-CAPES
(Internacional A)
62
(1,5% do total)

Indexados
ISI-Web of Knowledge
23
(0,3% do total)

4121

7934

Tabela 1: Periódicos brasileiros de excelência internacional em relação ao total
Fonte: CAPES, ISI-Web of Knowledge

Com poucas opções nacionais para publicar (e, em algumas áreas específicas, virtualmente
nenhuma), os cientistas brasileiros com produção excelente são obrigados a buscar as publicações estrangeiras controladas pelas grandes editoras internacionais. A Tabela 2 mostra
o número médio de artigos dos pesquisadores brasileiros divididos por áreas do conhecimento nas revistas indexadas pelo ISI (como se viu, na maioria estrangeiras). Nota-se aí a
baixíssima publicação em periódicos indexados nas ciências humanas e sociais (em média,
um pesquisador publica nestes periódicos a cada 50 ou 100 anos!). Já o Gráfico 2 apresenta
um quadro mais detalhado da ponta de excelência do sistema, mostrando o grau de internacionalização da produção científica de 4 programas de pós-graduação com a melhor
avaliação na sua área pela Capes.

10 O
 maior exemplo desta dificuldade foi o boicote às editoras privadas organizado em 2001 com o apoio de mais de 30 mil pesquisadores em prol
de um sistema público de comunicação científica. Após o boicote malsucedido, foi fundado um projeto editorial de acesso aberto chamado Public
Library of Science. Embora o projeto tenha atingido uma dimensão considerável, ele ainda está muito longe de ser a alternativa a que se aspirava
na carta aberta de 2001. Veja a carta em: <http://www.plos.org/about/letter.html>
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Ciências biológicas

0,39

Ciências exatas e da terra

0,52

Ciências humanas

0,02

Ciências sociais aplicadas

0,01

Tabela 2: Número médio de artigos publicados anualmente por pesquisadores brasileiros em revistas indexadas pelo ISI
Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, ISI, MCT

Gráfico 2: Percetual de artigos publicados em periódicos
internacionais em programas de excelência
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Nota-se tanto na Tabela 2, como no Gráfico 2, um padrão de publicação distinto entre as
ciências sociais e as ciências naturais nos programas excelentes. Enquanto nas ciências
sociais se publica mais em periódicos brasileiros, nas ciências naturais se publica mais em
periódicos estrangeiros. Esse diferente padrão se deve, muito provavelmente, ao caráter
local dos objetos e também ao papel mais relevante da dimensão literária nos artigos das
ciências sociais.
O efeito deste desigual padrão é que as políticas nacionais de estímulo às publicações de
acesso aberto têm impacto diferente nas diversas áreas do conhecimento. Enquanto nas ciências sociais essa política tem conseguido liberar o acesso a quase metade dos artigos, nas
ciências naturais os resultados são mais modestos, como se pode ver no Gráfico 311.
Vemos assim que as políticas nacionais de promoção do acesso aberto ou livre à informação
científica, embora tenham se mostrado eficientes, atingido um grande número das melhores
revistas científicas brasileiras, são ainda pouco eficazes, tendo um impacto pequeno nas ciências naturais em face do alto grau de internacionalização das publicações.

Internacionalizar as políticas
Neste cenário, há apenas duas saídas para se garantir o acesso aos artigos científicos brasileiros produzidos com recursos públicos. Podemos, por um lado, promover políticas de acesso
pela “via verde” (ao invés de transpor os periódicos inteiros para a Web, estimular que os
11
Pode-se ver também no gráfico que as políticas de acesso aberto parecem estar melhor focadas, nas ciências naturais, nos periódicos que os cientistas mais escolhem para publicar – o mesmo
não acontecendo com as ciências sociais.
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autores disponibilizem individualmente seus artigos em repositórios digitais, mesmo quando publicam em periódicos privados internacionais). Provavelmente devido ao sucesso do
SciELO no Brasil, o país descuidou das políticas que tornam compulsório aos seus pesquisadores a publicação da sua produção científica em repositórios digitais, como já acontece
internacionalmente com pelo menos 22 financiadores de pesquisa e 18 instituições12. Essas
políticas baseiam-se na autorização que a maior parte dos periódicos científicos internacionais concede aos seus autores para publicar em repositórios seja a versão submetida do
artigo (antes da revisão por pares, chamada de preprint), seja a versão final (após a revisão
por pares, chamada de postprint). No Gráfico 4, vemos em que medida esse arquivamento é
hoje permitido por 394 editoras internacionais que editam 10.199 revistas.
Gráfico 4: Percetual de periódicos científicos que autoriza
arquivamento digital de artigos publicados
8,8%

28,7%
62,5%

Autoriza postprint
Autoriza preprint
Não autoriza arquivamento
Fonte: RoMEO <http://romeo.eprints.org/stats.php>

É preciso assim que as instituições brasileiras adotem este tipo de política que já tem mostrado resultados estimulantes (SALE, 2006), estabelecendo políticas de arquivamento compulsório pelos principais financiadores (como CNPq e FAPESP), pelas universidades ou mesmo
pelo governo federal, como faz o Projeto de Lei 1120/2007 de autoria do deputado Rodrigo
Rollemberg, atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados:
As instituições de ensino superior de caráter público, assim como as unidades de pesquisa, ficam obrigadas a construir os seus repositórios institucionais, nos quais deverão ser depositados o inteiro teor da produção
técnico-científica conclusiva do corpo discente, com grau de aprovação,
dos cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado ou similar, a produção
técnico-científica conclusiva do corpo docente dos níveis de graduação e
pós-graduação, assim como a produção técnico-científica, resultado das
pesquisas realizadas pelos seus pesquisadores e professores, financiadas
com recursos públicos, para acesso livre na rede mundial de computadores – INTERNET. (BRASIL, 2007)
Por outro lado, o governo e os pesquisadores brasileiros deveriam ser mais atuantes no cenário internacional. A participação brasileira no movimento internacional Acesso Aberto ainda
é pequena para um país periférico importante pelas dimensões da sua produção científica
12 U
 m levantamento amplo destas políticas está disponível no Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies em: <http://www.eprints.
org/openaccess/policysignup/>. Acesso em: 20 maio 2008.
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e pela boa reputação das suas políticas de acesso à informação. Por fim, o Brasil e a sua comunidade científica poderiam retomar a proposta que o país fez no âmbito da Organização
Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi), quando propôs, com a Argentina, uma agenda
para o desenvolvimento. Naquela ocasião (em 2005), o Brasil lançou a seguinte proposta:
No âmbito multilateral poder-se-iam considerar as seguintes iniciativas:
[...] Um acordo multilateral no qual os signatários colocariam no domínio
público, ou encontrariam outros meios de compartilhamento de baixo custo, os resultados da pesquisa financiada principalmente com recursos públicos. A idéia é criar um mecanismo para aumentar o fluxo internacional
de informação técnica especialmente para os países em desenvolvimento,
em particular, a natureza pública da informação que é desenvolvida e financiada publicamente sem indevidamente restringir os direitos privados
nas tecnologias comerciais. (WIPO, 2005)
Uma proposta como essa, se implementada, resolveria imediatamente o problema do acesso à
informação científica na sua dimensão mundial. Infelizmente, no desenvolvimento das negociações que levaram à incorporação desta agenda do desenvolvimento pela Ompi, a proposta
foi deixada de lado. Mas a comunidade científica e todos os defensores do acesso aberto ou
livre à informação científica deveriam retomá-la e colocá-la no centro do debate público, uma
vez que as soluções nacionais têm se mostrado estruturalmente insuficientes.
Artigo recebido em 03/05/2008 e aprovado em 05/06/2008.
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L’auto-archivage en France: deux exemples de
politiques différentes et leurs résultatsa
Hélène Bosc1*

Résumé Les premières archives ouvertes se sont développées en France, en 2002 avec le
logiciel E-Prints. Dans ce même temps une archive centralisée, à vocation nationale (HAL)2
a été mise en place par le CNRS. En 2006, la plupart des institutions de recherche française
ont adhéré au projet HAL et se sont engagées à participer au développement de cette archive
en signant un « protocole d’accord ». Presque au même moment, en 2005, un organisme de
recherche l’’Ifremer a mis en place une archive institutionnelle (Archimer)3 indépendamment de HAL. Nous avons comparé le développement de HAL et celui d’Archimer. Les
résultats montrent que la politique de l’Ifremer permet de mettre en Libre Accès (LA) 80%
la production « majeure » de l’organisme. HAL qui n’a pas été accompagnée de mesures
fortes ne met en LA qu’environ 10% de la production française. Les moyens mis par l’Ifremer
(financement de postes dédiés à l’auto-archivage) ne peuvent sans doute pas être pris par
toutes les institutions de recherche françaises mais celles-ci peuvent exiger que leurs chercheurs déposent eux-mêmes leurs documents dans une archive -les études d’Arthur Sale
ayant montré que l’obligation de dépôt est l’élément essentiel de la réussite d’une archive.
L’Association des Universités Européennes (UEA) qui a vu tout l’intérêt de cette obligation
pour le chercheur et pour son organisme, soutient cette démarche. Cette obligation a déjà
été adoptée par plusieurs institutions de recherche dans le monde (entre autres Harvard,
Southampton, le CERN et un laboratoire du CNRS) tout comme 27 fondations qui subventionnent la recherche (parmi lesquelles les NIH, l’ECR et les RCUK). Le Libre Accès permet
une meilleure utilisation de la recherche et augmente son impact. Les universités françaises
et les organismes de recherche pour tirer profit de tous ces avantages, doivent maintenant
obliger le dépôt de leur production.
Mots-clés Libre Accès, LA, Auto-archivage, Politique de la recherche, Obligation d’autoarchiver, Production de la recherche
1*Bibliothécaire. Retraitée de l‘INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) PMRD, Centre de Tours, 37380 Nouzilly, France, e-mail: hbosctchersky@orange.fr
2 HAL: http://hal.archives-ouvertes.fr/
3 /Archimer : http://www.ifremer.fr/docelec

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 193 - 212 - http://www.ibict.br/liinc

193

Abstract In France, the first Institutional Repositories (IRs) were set up in 2002, using the
E-Prints software. At the same time, a centralized repository was organized by CNRS, a
French multidisciplinary research institute, for the deposit of all French research output. In
2006, most of the French scientific and scholarly research organisations signed a “Protocol
of Agreement” to collaborate in the development of this national archive, HAL. Independently, the Ifremer Research Institute launched its own IR (Archimer) in 2005. We have compared the development of HAL and Archimer. Our results show that Ifremer’s policy of
self-archiving has resulted in 80% of its research output being made Open Access (OA). In
the same time interval, HAL, lacking a self-archiving mandate, had only 10% of its target
research output deposited. Ifremer’s specific implementation of its mandate (a staff dedicated to self-archiving) is probably not affordable for most French research institutions but
its self-archiving mandate itself is, and Arthur Sale’s comparative studies in Australia have
shown that the essential element is the mandate itself. The European Universities Association, mindful of the benefits of mandating OA, has recommended self-archiving mandates
for its 791 universities. Self-archiving mandates have already been adopted by 22 universities and research institutions worldwide (including Harvard, Southampton, CERN, and one
CNRS research laboratory) as well as 22 research funding agencies (including NIH, ERC, &
RCUK). OA maximizes research usage and impact. It is time for each of the universities and
research institutions of France to adopt their own OA self-archiving mandates.
Key-words Open Access, OA, Self-archiving, Research policy, OA Mandates, Research Productivity
Resumo Os primeiros arquivos abertos foram desenvolvidos na França em 2002 com o
programa E-prints. Ao mesmo tempo, um arquivo centralizado nacional (HAL) foi criado
pelo CNRS, instituto francês multidisciplinar de pesquisa científica, como repositório de
toda a produção científica francesa. Em 2006, a maioria das instituições de pesquisa francesas assinou um Protocolo de Acordo comprometendo-se a participar da iniciativa. Pouco antes, o Instituto Ifremer havia implementado um repositório institucional (Archimer),
independentemente do HAL. Neste estudo, comparou-se o desenvolvimento de HAL e do
Archimer. Os resultados mostram que a política de auto-arquivamento do Ifremer resultou
no Acesso Livre de 80% de sua produção. No mesmo período, na ausência de um sistema
de auto-arquivamento, o HAL disponibilizou apenas 10% da produção francesa em Acesso
Livre. Os meios implementados pelo Ifremer (com pessoal exclusivamente dedicado ao
auto-arquivamento) certamente não são financeiramente accessíveis à maioria das instituições francesas de pesquisa, mas seu mandado de auto-arquivamento é, e os estudos de
Arthur Sale mostram que esse mandado é o fator essencial do sucesso de um arquivo. A
Associação das Universidades Européias, sabedora dos benefícios da obrigatoriedade do
AL, recomendou mandados de auto-arquivamento a suas 791 universidades. Mandados de
auto-arquivamento já foram implementados por 22 universidades e institutos de pesquisa
no mundo (incluindo Harvard, Southampton, CERN, e um laboratório do CNRS), além de
22 agências de fomento (incluindo NIH, ERC e RCUK). Constata-se que o Acesso Livre maximiza o uso e o impacto de resultados de pesquisa. Já é hora de as universidades e institutos
franceses adotarem seus próprios mandados de auto-arquivamento.
Palavras-chave Acesso Livre, AL, auto-arquivamento, política de pesquisa, obrigação de
auto-arquivamento, produção de pesquisa
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Introduction
Le Libre Accès (LA) dans la communication scientifique permet aux chercheurs d’utiliser
pour leur documentation toutes les technologies liées à Internet, sans frein financier. Le LA
permet de travailler dans des conditions optimales d’échange d’informations et de rentabiliser ainsi les recherches. Il est possible de donner le LA aux travaux de recherche, en utilisant
2 voies : soit en publiant dans un journal Open Access qui met l’article gratuitement en ligne
soit en auto-archivant, c’est à dire en publiant dans un journal traditionnel et en mettant
librement en ligne cet article dans une archive ouverte. Nous développerons ici dans cet article la voie la plus prometteuse car la plus rapide, la voie dite « verte » : l’auto-archivage.
L’ Open Archive Initiative 4 (OAI) créé en 1999, a révolutionné la diffusion et la collecte de
l’information scientifique. Pour collecter une information jusqu’à cette époque, il fallait interroger les archives une à une - sans être sûr de les connaître toutes. Le standard OAI-PMH5
utilisé pour la collecte des données a rendu inter-opérables toutes les archives développées
sous ce standard. Les archives d’articles scientifiques étaient très peu nombreuses en 1999
mais depuis l’adoption du standard OAI et la création ultérieure en 2000 du logiciel Eprints
pour générer des archives OAI, plus d’un millier d’archives institutionnelles répertoriées
dans différents registres comme ROAR6 et OpenDoar7 ont fleuri dans le monde. Ces archives
institutionnelles sont simultanément interrogeables comme si elles n’en faisaient qu’une,
mais de plus, toutes celles appartenant à un même pays, ont vocation d’être moissonnées
pour que leur contenu soit rassemblé dans une archive centrale nationale.
La France a développé HAL, un système d’archive centralisatrice qui ne moissonne pas.
HAL a été conçue pour recevoir directement des documents de la recherche française. Un
protocole d’accord a été signé en juillet 2006 entre la majorité des institutions de recherche
française pour que chacune participe au projet et au remplissage de HAL.
Nous analysons, ici le contenu de HAL deux ans après la mise en œuvre d’un protocole
d’accord entre la majorité des institutions de recherche mais nous examinons aussi le fonctionnement et les résultats d’Archimer, une archive institutionnelle indépendante de HAL.
A l’aide des résultats obtenus par ces deux archives nous verrons quels sont les progrès à
faire en France pour le développement du LA et quels sont les moyens pour y parvenir.

4 OAI : http://www.openarchives.org/
5 OAI-PMH : http://www.openarchives.org/pmh/
6 ROAR : http://roar.eprints.org/.
7 OPENDOAR : http://www.opendoar.org/
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Les références de qualité d’une archive
Une archive remplie en majorité de documents récents
Le LA a été créé et est défendu dans le but de faire fructifier rapidement les découvertes des
chercheurs. Il faut donc insister pour que le remplissage des archives ouvertes soit fait essentiellement avec des publications récentes car dans la plupart des disciplines, les chercheurs
se fondent sur les études récentes pour progresser dans leur travail et l’auto-archivage de
documents récents est tout à fait possible. En effet, d’après les statistiques données par ROMEO EPrints8 91% des revues scientifiques donnent le feu vert à l’auto-archivage immédiat :
62% pour les publications et 29% pour les prépublications. Donc quand on parle du taux de
remplissage, il ne s’agit pas de donner le nombre des publications totales (car il y a souvent
des documents anciens numérisés dans une archive) mais il faut préciser pour une année,
quel pourcentage de l’ensemble des articles publiés par l’institution au cours de cette année,
a été déposé dans l’archive. Leo Waaijers a reconnu récemment dans un message diffusé
sur Open Acess Forum9 que dans l’archive des Pays Bas, DAREnet10, la proportion de documents auto-archivés par rapport à la production totale annuelle n’a atteint environ que 20%
en 2006 et 10% en 2007 et que ces chiffres sont loin d’être aussi satisfaisants qu’il l’avait dit
auparavant, lorsqu’il ne considérait que le chiffre global de documents dans l’archive.
Dans DAREnet le pourcentage de documents archivés d’une année donnée par rapport à la
production annuelle correspond aux estimations faites partout dans le monde pour l’autoarchivage spontané. Ce taux de dépôt spontané varie de 5 à 25% (GARGOURI et al., 2008) 11.
Pour les institutions, qui ont exigé que les chercheurs déposent leurs articles dans l’archive
de leur université, il atteint prés de 100% au bout de 2 ans (SALE, 2007). Le nombre respectif de publications récentes par rapport à la production totale contemporaine est donc un
indicateur incontournable pour apprécier la pertinence d’une archive ouverte ou l’objectif
qui lui est assigné ; il aide à mieux comprendre la nécessité de mesures fortes comme celle
de l’obligation de dépôt des publications dans une archives institutionnelle.
Une majorité de documents soumis au contrôle des pairs
Stevan Harnad a été qualifié « d’élitiste » en 1994 pour ses exigences de qualité, par Gary
Stix, dans son article « The speed of write » (STIX, 1994). En effet, dès cette époque, c’està-dire dès le début du développement de l’archive ArXiv avec des prépublications, Stevan
Harnad insiste sur le fait que les documents archivés doivent être soumis au contrôle des
pairs. Dans cette optique une archive est préférentiellement créée pour déposer le double
d’un document publié, la publication dans un périodique étant un indicateur de qualité.
Précisons que les autres documents ne sont pas exclus. Le statut d’un document est clairement indiqué dans une archive et chaque utilisateur sait quelles réserves il peut avoir sur
les informations qui n’ont pas été contrôlées et certifiées.
Aujourd’hui encore, alors que le mouvement des archives ouvertes n’est pas toujours bien
compris, cette notion de qualité est essentielle pour le rendre crédible et faciliter l’adhésion
des chercheurs. Il faut répéter que ce n’est pas le lieu où l’on fait le « peer-review », car cette
8 ROMEO : http://romeo.eprints.org/stats.php
9<
 http://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind07&L=american-scientist-open-access-forum&D=1&O=D&F=l&P=116066>
10 DARENET : http://www.darenet.nl/en/page/language.view/search.page
11 GARGOURI, HAJJEM, GINGRAS, CARR and HARNAD (2008,à paraître)
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tendance à croire que l’archive permet de remplacer l’évaluation faite traditionnellement
par les périodiques, semble encore bien incrustée et est néfaste pour l’image de marque des
archives.

La recherche en France
Pour expliquer le système d’archivage qui a prévalu en France avec le système centralisé de
HAL, il faut avoir une idée de l’organisation de la recherche française12 .
La recherche publique est réalisée, par les organismes de recherche et dans les universités13.
Ainsi de grands organismes, généralistes ou spécialisés, contribuent à la recherche en France. Ils comprennent,
1) des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) comme le
CNRS, l’INSERM, l’INRA
2) d es établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) comme
l’IFREMER, le CEA ou le CNES .
3) quelques fondations et instituts particuliers (Pasteur, Curie)
La recherche est aussi conduite dans des établissements d’enseignement supérieur dans :
87 universités, 3 instituts nationaux polytechniques, 4 écoles normales supérieures, 5 écoles françaises à l’étranger, 2 observatoires (Paris et Nice), 9 instituts d’études politiques, 31
écoles d’ingénieurs et dans de grands établissements (Collège de France, Muséum national
d’histoire naturelle, etc.).
Ce résumé ne rend pas compte des inter-relations qui existent entre ces organismes.
Les statistiques INSEE14 donnent le chiffre de 118 703 chercheurs dans la recherche publique
civile en 2005. On estime que ces chercheurs publient environ 120 000 articles15 par an et
que près de 10 000 doctorats sont soutenus chaque année. Pour donner une idée de la forte
concentration de chercheurs dans certains instituts cités ci-dessus, nous indiquons que le
CNRS compte environ 12000 chercheurs, l’INRA 4200 et l’INSERM 6000.

12 N
 ote : des projets de loi sont en cours pour modifier l’organisation de la recherche française et en particulier du plus gros organisme, le CNRS.
13 http://www.education.gouv.fr/cid54/liste-des-grandes-ecoles-et-des-grands-etablissements.html
14 http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=206
15 Note :« articles » dans le sens large de « production scientifique »
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Historique de la mise en place des archives en France
Prise de conscience tardive du protocole OAI et des archives ouvertes
Lorsque le mouvement OAI est né en 1999, cette révolution technologique a engendré un
certain nombre de colloques dans le monde. A partir de 2001, le CERN à Genève a organisé
des Workshops OAI, à un rythme régulier16. Des participants «initiés» mais désireux de
s’informer de l’évolution des archives ouvertes ont afflué du monde entier. Des ateliers de
formation ont aussi été proposés en parallèle de ces journées, pour les «débutants». Tous les
grands noms des Archives Ouvertes et de l’OAI se sont succédés au cours des différentes
sessions : Herbert Van de Sompel, Leslie Car, Simeon Warner, Jean-Claude Guédon, Stevan
Harnad, Peter Suber, Alma Swan, etc. Pendant des années, les workshops OAI du CERN ont
donc été en Europe, l’endroit privilégié de rencontres. Cela a permis des échanges fructueux
sur les progrès nécessaires pour l’OAI-PMH. La France bien que très proche géographiquement et bien informée de ces manifestations par les listes de diffusion n’a pas montré
d’intérêt pour ces workshops avant 2007. A titre d’exemple, seulement deux participants
français ont été enregistrés au 4ème Workshop OAI en 2005, alors qu’il y a en avait 17 pour
la Belgique! En 2007 toutefois, pour le workshop OAI 5, la tendance s’est inversée: la France
a été bien représentée.
Les pionniers avec Eprints
Dès 1995, un petit nombre de bibliothécaires et de chercheurs bien informés17 sur les changements qui s’opéraient dans la communication scientifique au niveau planétaire grâce à
Internet, ont très bien compris les enjeux du nouveau système qui se mettait en place dans
le monde. Certains ont assisté aux tous premiers workshops OAI du CERN et ils ont facilement compris l’intérêt du logiciel Eprints qui le premier permettait l’auto-archivage suivant
les standard OAI. Ainsi dès 2002, les toutes premières archives françaises ont été mises en
place avec le logiciel Eprints. On peut nommer : l’Institut Jean Nicod, l’Archive de Lyon 2,
Paristech, Archivesic, AnimalPhysiology-LivestockSystems Archive, Archive ENS LSH, et
Thèses-En-ligne.
Au CNRS une archive centralisée: HAL
Pendant que les premières archives sous Eprints naissaient dans différents organismes, un
physicien, Franck Laloë avait d’autres ambitions pour le stockage de la production scientifique française. Il avait très bien vu ce qu’apportait ArXiv, archive créée en 1991 pour les
chercheurs en physique des hautes énergies et il s’est battu pendant des années pour que
le CNRS accepte de transposer ce modèle centralisé pour l’auto-archivage des documents
de cet organisme. En 2000, il a été entendu et un laboratoire appelé CCSD a été créé pour
soutenir son projet d’archive qui a vu le jour sous le nom de HAL18.. Nous saluons ce travail
de pionnier pour l’auto-archivage en France, à une époque où le LA n’était pas encore reconnu. Les objectifs de HAL sont expliqués sur le portail des organismes de recherche et des
établissements d’enseignement supérieur français dédié aux Archives Ouvertes19.

16 Workshops OAI du CERN: http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=5710.
17 N
 otons la participation active de Gislaine Chartron et Hervé le Crosnier et Jean-Claude Guédon pour la diffusion de cette information
18 HAL http://hal.archives-ouvertes.fr/
19 http://www.archives-ouvertes.fr/spip.php?article1
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Archimer: une archive institutionnelle exemplaire
La plupart des archives nées en France en 2002, ont été « absorbées » par HAL en 2006. Toutefois en 2005, une nouvelle archive est née : Archimer20. C’est l’archive de l’institut Français
de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) 21 . Cet institut compte environ 300
chercheurs travaillant dans le domaine des sciences de la vie et du monde marin.
Archimer est remplie à 80% de la production des chercheurs depuis 2005 et compte en mai
2008, plus de 3400 documents. 94% de ces documents sont en LA.
Type de document

Nombre

%

Publications avec comité de lecture

1283

37,1

Actes de Congrés

818

23,6

Publications sans comité de lecture

740

21,4

Rapports

443

12,8

Thèses

148

4,3

Ouvrages

30

0,9

Total

3462

100,0

Tableau 1: Nombre et pourcentage de documents par type dans Archimer (mai 2008)

Un bilan de trois années de fonctionnement se trouve en ligne ainsi que la méthode de travail adoptée22. Voici les détails que donne dans une communication personnelle, Frédéric
Merceur responsable de l’archive, sur la façon dont l’équipe travaille
Toutes les semaines, nous repérons les publications rédigées ou co-rédigées par l’Ifremer dans la base de données WOS23.
Nous étudions ensuite la politique de chacun des éditeurs de ces publications à l’aide du site WEB Sherpa/Romeo. Si la politique de l’éditeur n’est
pas déclarée, ni sur le site Sherpa/Romeo, ni sur son propre site WEB,
nous essayons systématiquement de contacter l’éditeur pour lui demander
l’autorisation d’enregistrer ces articles dans Archimer.
Si l’éditeur autorise l’auto-archivage de ses propres fichiers PDF (ex : EDP
Sciences, The Company of Biologists...), nous déchargeons nous-mêmes le
fichier PDF correspondant à l’article considéré à partir du site de l’éditeur
et nous l’enregistrons dans Archimer.
Si l’éditeur limite le droit d’auto-archivage au dernier draft de la publication, nous contactons ses auteurs pour leur demander cette version à l’aide
d’outils automatisés développés par l’Ifremer. S’ils sont en mesure de nous

20 http://www.ifremer.fr/docelec/
21 IFREMER : http://www.ifremer.fr/francais/institut/presentation.htm
22 http://www.ifremer.fr/blp/download/archimer.ppt
23 WOS: http://scientific.thomsonreuters.com/products/wos/
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fournir cette version, nous produisons nous-mêmes, à partir des fichiers
envoyés, un fichier PDF que nous enregistrons dans Archimer.
Nous contactons donc les auteurs toutes les semaines. Dans la plupart des
cas nous récupérons les fichiers et nous les enregistrons immédiatement,
mais dans certains cas extrêmes, il nous a fallut presque un an pour récupérer les documents après 4/5 rappels.
Le taux de remplissage en 2006 est de 81% des 344 articles publiées par Ifremer et référencées dans la base Web of Science (WOS), et il est de 77% des 358 articles publiés en 2007.
C’est le service de documentation qui assure la mise en forme et l’enregistrement des publications dans Archimer. Ce travail permet d’éviter aux chercheurs la recherche des droits
d’auto-archiver leur article. Cette aide appréciable n’exclut pas des difficultés pour réussir
à archiver tous les types de documents. Certains documents sont peu présents dans Archimer (par exemple les rapports de recherche et les actes de congrès). Une personne travaille
3 jours et demi par semaine pour l’auto-archivage des publications d’Ifremer et il faut une
journée pour auto-archiver 10 publications, toutes démarches confondues. Une obligation
de dépôt aiderait à collecter plus de documents et à limiter le temps nécessaire à la collecte.
Cette obligation de dépôt permet de répartir le travail entre les chercheurs et les documentalistes. Rappelons que le temps mis par un chercheur pour déposer son article est de 10 à
15 minutes (CARR et HARNAD, 2005). Et comme seul le premier auteur auto-archive pour
tous les autres, il est fort probable que pour un chercheur ces quelques minutes dédiées à
l’auto-archivage ne soient nécessaires qu’une fois par an.

HAL: centralisation contre décentralisation ?
Franck Laloe s’est exprimé sur son choix d’archive centralisée à plusieurs reprises et on
trouve son point de vue dans ses diapositives et la vidéo de sa conférence au workshop OAI,
en 2007 sur le site OAI 524. En résumé, il est dit qu’ArXiv ayant fait ses preuves, le CNRS
a décidé de s’en inspirer. Le choix de centralisation répond au désir des chercheurs de ne
faire qu’un seul dépôt lorsqu’il y a différents co-auteurs venant de différentes institutions,
au souci de mettre à disposition des documents de qualité, donc de filtrer les documents
déposés et à celui d’assurer la conservation des documents à long terme.
Cette vision d’archive centralisée « oubliant » les possibilités du protocole OAI-PMH a
surpris plus d’un développeur d’archive. Mais ce n’est pas le choix technique de cette centralisation de HAL qui a le plus interpellé en 2006 les spécialistes des archives ouvertes, en
France comme à l’étranger. C’est le risque de ne pas réussir à remplir cette archive centrale
qui a surtout été dénoncé. En effet, une analyse systématique des avantages et des inconvénients de deux approches de l’auto-archivage (centrale et locale) a permis de conclure que
le meilleur moyen de remplir une archive c’est par un dépôt institutionnel, suivi si on le
souhaite, par une collecte centrale (SWAN et al. , 2005).
Nous avons relevé les échanges sur Open Access Forum en octobre 2006 entre Stevan Harnad et Franck Laloë sous le titre «France’s HAL, OAI interoperability and Central vs Institu24 http://indico.cern.ch/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=5710
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tional Repositories»25. Stevan Harnad dit clairement qu’il ne peut qu’approuver la recherche
de Franck Laloë pour la meilleure inter-opérabilité possible mais il soulève les points suivants:
1) Comment obtenir le remplissage des archives avec cette centralisation? Qui exigera
l’obligation de dépôt? Car selon toutes les constatations faites depuis plus de 10 ans le
nombre des archives croît mais elles restent vides et le remplissage ne peut être réalisé
que par «l’obligation de déposer».
2) Est-ce que la qualité requise par Franck Laloë ne pouvait pas être faite au niveau national en collectant les données à partir des archives institutionnelles?
L’insistance de Stevan Harnad sur l’auto-archivage institutionnel et décentralisé est donc
clairement basée sur le fait qu’il est beaucoup plus simple d’obtenir une obligation de dépôt
dans une archive institutionnelle. Le lieu géographique du dépôt n’a pas de réelle importance. L’important est de se donner les moyens de s’assurer que dépôt soit fait. L’employeur
du chercheur est en mesure d’exiger et de contrôler ce dépôt. L’organisme qui subventionne
la recherche est également bien placé pour ajouter sa propre obligation de déposer dans
l’archive institutionnelle du chercheur.

HAL et le protocole d’accord
Hal a commencé à se mettre en place dans le cadre du CNRS mais sa vocation se voulait
nationale et Franck Laloë dès 2004 a cherché l’adhésion des premiers instituts de recherche
à son projet. L’INRIA et l’INSERM ont été les premiers à répondre favorablement à la possibilité de collaborer et à déverser leur production scientifique dans HAL. Ensuite il a fallu
convaincre les autres organismes de recherche et les universités. Pour cela un protocole
d’accord 26 a été rédigé entre les instituts, les universités et les grandes écoles françaises.
Voici les termes de ce protocole d’accord signé en juillet 2006.
Le Protocole d’accord a pour objet de définir les modalités d’une démarche coordonnée de l’archivage ouvert, notamment par le développement
en commun et le co-pilotage d’une plateforme partagée pour le dépôt des
pré- et post-publications.
Cette plate-forme sera accessible soit par dépôt direct, par l’intermédiaire
ou non d’une interface spécialisée, soit, le cas échéant par dépôt indirect
à partir d’un système propre à l’établissement, permettant le transfert des
données sur la plate-forme commune en respectant le modèle des données
de celle-ci. La plate-forme commune devra être la plus ouverte possible
aux autres établissements de recherche et d’enseignements supérieur.
Beaucoup d’observateurs n’ont pas été convaincus de la facilité d’un travail collaboratif de
tant de participants avec des objectifs aussi différents. On peut lire sur un blog de bibliothécaires ce commentaire, sous le titre «Protocole AO, co-pilotage ou déresponsabilisation»27:
25 h ttp://listserver.sigmaxi.org/sc/wa.exe?A2=ind06&L=american-scientist-open-access-forum&D=1&F=l&P=75140
26 http://www.archives-ouvertes.fr/IMG/pdf/protocoleAO-2.pdf
27 http://bibliothecaire.wordpress.com/2006/10/18/protocole-ao-exegeses/
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[…] Ce n’est pas trahir un secret, que de dire que toute la difficulté de
la négociation qui a accompagné la rédaction du protocole a été de concilier la désignation d’une plate-forme unique nationale avec la sauvegarde du droit des universités sur la recherche produite en leur sein. Les
opérateurs de cette conciliation y sont les notions de “co-pilotage” et
“d’interopérabilité”

Lourdeur et limites du «co-pilotage»
Le Comité Stratégique et le Comité Scientifique et Technique
Deux instances ont été créées à l’occasion du protocole d’accord : le COSTRAO (Comité stratégique) et le COST (Comité scientifique et technique) auquel a été confiée la construction
«d’Archives-ouvertes.fr» qui doit rassembler tous les participants.
Le COSTRAO 28 est chargé des grandes orientations politiques de la démarche «Archivesouvertes.fr». Il est le garant d’une co-construction de l’archive par les organismes signataires
et il est composé de représentants des organismes de recherche signataires, de représentants
du ministère, d’experts et d’un bureau (18 membres). On voit sur le site du COSTRAO qu’il
y a eu 6 réunions depuis 2006.
Les membres du COST 29 sont nommés par le COSTRAO. C’est un groupe de travail de
24 membres. Les membres du COSTRAO participent régulièrement aux réunions selon le
dossier en cours. Le COST répond aux missions définies par le COSTRAO. Il est précisé que
le COST se réunit 2 fois par mois en séance plénière. Mais sur le site n’apparaissent que 7
comptes rendus de réunions depuis juin 2006. D’autres réunions sont organisées par groupe
de travail défini pour chaque mission. Il y a actuellement 7 groupes de travail 30 .
Comment prendre des décisions communes pour une évolution technique ?
Est-il possible de concilier les différents points de vue techniques de chacun des nombreux
partenaires, avec le dépôt dans une archive centrale? L’évolution technique doit se faire
dans un consensus général. L’exemple qui nous vient à l’esprit, est le fameux bouton «RequestEprint» proposé par Stevan Harnad, pour les demandes de tirés-à-part concernant les
documents déposés dans une archive mais qui ne sont pas en LA. Ce module est facilement
implantable sur un serveur qui utilise le logiciel EPrints ou DSpace. On trouve l’explication
de ce bouton et tous les détails de son installation sur le site Eprints31. Son principe et son
utilité est plus longuement expliqué dans le paragraphe «Rappel du Mandat». Imaginons
donc qu’une université décide d’utiliser ce bouton, comment fait-elle si la majorité des signataires n’opte pas pour mettre ce bouton sur HAL?
Une orientation politique qui ne reflète pas la vision de tous les partenaires

28 http://www.archives-ouvertes.fr/spip.php?article9
29 http://www.archives-ouvertes.fr/spip.php?article10
30 http://www.revues.org/cost/index.php/Accueil#Groupes_de_travail_du_COST
31 http://wiki.eprints.org/w/RequestEprint
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Voici ce que «Piotrr» (Pierre Mounier) a écrit sur son blog32 en parlant de HAL le 14/10/06
sous le titre «La ´french touch´» des Archives Ouvertes»
[…] C’est simplement désigner le lieu où vont s’exercer à partir de maintenant et de manière de plus en plus puissante les rapports de force entre
des acteurs différents et parfois opposés, poursuivant chacun des objectifs
discordants : chercheurs CNRS, universitaires, communautés disciplinaires, documentalistes, administratifs et politiques de la recherche (directions de ministère/CNRS/ANR), directeurs d’établissement, responsables
de laboratoire, et je dois en oublier, tout le monde se retrouve dans HAL et
chacun n’y voit évidemment qu’une partie de l’ensemble.
HAL a été pensé pour un échange entre des archives centralisatrices (PubMed Central et
ArXiv). Mais il y a aussi une volonté forte d’utiliser HAL comme outil de conservation des
travaux anciens et très orientés vers la physique : 42.000 articles du Journal de Physique
(numéros anciens) ont été numérisés et reversés dans HAL. Par ailleurs le compte-rendu
de la réunion du COST du 28/11/200733 apporte l’information suivante : «EDP Sciences va
reverser dans HAL 50 000 articles du domaine de la physique. Cette opération a un coût de
60 K€.» EDP Sciences34 est un éditeur scientifique français. Les chercheurs ne peuvent que
se réjouir de la mise à disposition en LA de tous ces travaux de physique et c’est un grand
progrès mais on peut dire aussi que par ces choix, aujourd’hui HAL ne reflète pas la vision
de tous les partenaires français.
Une certaine indépendance dans certains projets
Certains partenaires ont cherché à promouvoir les rapports de recherche en dehors de HAL.
Nous citerons LARA35 qui est née hors du giron de HAL, en avril 2006 sous l’initiative de
l’INIST-CNRS et qui utilise le logiciel DSpace.
C’est une archive thématique dédiée aux rapports de recherche de différents instituts, toutefois la proportion de rapports récents est très faible alors qu’il n’y a aucun frein lié au
copyright pour l’auto-archivage. Elle n’a qu’une soixantaine de rapports de 2007 et en mai
2008 elle ne compte que 6 rapports de l’année 2008.

HAL: les chiffres
Puisque le protocole d’accord a été signé pour 2 ans, il est intéressant de voir, au bout de
ces 2 ans, ce que HAL et le protocole d’accord ont apporté à la progression du mouvement
du LA. Nous regarderons le nombre et le type de documents, la représentation des disciplines, la représentation de la participation des organismes et le taux de progression d’autoarchivage.
Nombre total de documents déposés

32 http://blog.homo-numericus.net/spip.php?article92
33 http://www.revues.org/cost/images/b/b9/COST_28.11.07.doc
34 EDP Sciences : http://www.edpsciences.org/
35 LARA : http://lara.inist.fr/lara.jsp
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Sur le site d’accueil, en avril 2008, une fenêtre indique 105 000 documents en texte intégral.
Mais si on ouvre cette fenêtre on découvre qu’il y a en réalité, 52 802 documents dont 9698
thèses et 42 000 documents des Archives du Journal de Physique (articles digitalisés rétrospectivement). Il est signalé également 9986 liens avec ArXiv.
Type de documents
Nous avons calculé les pourcentages de différents documents à partir d’une extraction de
page web de HAL après une consultation par «type de documents»36
Type de document

Nombre

%

Articles dans des revues avec comité de lecture moins les
archives du J. de Physique (* cf. le texte)

20000

31,8

Communications avec actes

9693

15,4

Thèses

9166

14,6

Documents sans référence de publication

8818

14,0

Rapport de recherche

7616

12,1

Communications sans actes

2021

3,2

Chapitres d’ouvrages scientifiques

1859

3,0

Autres publications

1544

2,5

Conférences invitées

603

1,0

Articles dans des revues sans comité de lecture

597

1,0

Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)

492

0,8

Ouvrages scientifiques

256

0,4

Cours

128

0,2

Directions d’ouvrage

17

0,0

62810

100

Total

Tableau 2 :Nombre et pourcentage des documents extraits de HAL par type (avril 2008)

Sur cette page web de HAL la somme totale de ces différents documents est d’environ 105
000 (comme annoncée sur la page d’accueil de HAL) et le nombre d’articles à comité de
lecture est d’environ 62 000. Lorsque nous soustrayons les 42 000 articles numérisés rétrospectivement des Archives du Journal de Physique des 62 000 articles «à comité de lecture»
il reste 20 000 articles, réellement auto-archivés, publiés dans des revues avec comité de
lecture; chiffre repris dans le tableau 2.*
Nous résumerons en disant que dans HAL il y a 31,8% d’articles à comité de lecture, 1%
d’articles sans comité de lecture, 14,6% de thèses ,19,6% d’actes de congrès, 12,1% de rap36 h ttp://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=8dvislmkpprcfugueofhiqr0e7&action_todo=browse&b_type=browse_typdoc
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ports et 14% de documents «sans référence de publication» que nous appellerons des «preprints» ou des «working papers».
Analyse par disciplines
Les pourcentages du tableau 3 sont tirés du graphique évolutif dans le cadre droit du site
d’accueil37.
Discipline

%

Physique

25,7

Informatique

21,9

Sciences Humaines et Société (SHS)

18,6

Mathématiques

10,6

Sciences de l’Ingénieur

6,6

Planète et Univers

6,3

Sciences du Vivant

4,9

Chimie

1,6

Sciences de l’Environnement

1,2

Sciences Cognitives

1,2

Statistiques

0,9

Sciences non linéaires

0,6

Total

100,0

Tableau 3: Pourcentage d’autoarchivage par discipline dans HAL (mai 2008)

Nous noterons que les disciplines qui auto-archivent traditionnellement (physique, informatique, et mathématiques et planète et univers) représentent 64.42% des documents archivés.
Les documents en Sciences de l’Homme et Société représentent 18,61% et les Sciences du
Vivant 4.87%.
Analyse des participants
Hal propose une recherche par établissement d’après l’extraction des affiliations des chercheurs. Cela ne veut pas dire que tous les établissements listés participent systématiquement
au dépôt dans HAL, mais cela donne une idée du nombre possible d’organismes concernés
par le dépôt des publications scientifiques.
D’après l’extraction automatique proposée par HAL 38, on note qu’il y a 87 universités, 63
Grandes Ecoles et 47 organismes de recherche et institutions, soit un total de 197 établissements. Il faudrait donc d’après ces chiffres, plus d’une centaine de portails institutionnels
pour considérer que le protocole d’accord est effectif. Or, sur le site des portails institutio-

37 http://hal.archives-ouvertes.fr/
38 h ttp://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=8dvislmkpprcfugueofhiqr0e7&action_todo=browse&b_type=browse_institution
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nnels on ne compte que 25 portails en mai 200839. On peut donc dire que les signataires du
protocole d’accord sont encore au stade de réflexion.
a) Les universités
La première archive universitaire française, a été mise en place dès 2002, à l’université de
Lyon 2, en Sciences Humaines et Sociales, par Jean-Paul Ducasse qui a su faire croître son
contenu pendant des années. Mais malheureusement cet exemple n’a pas été suivi car six
ans après, en mai 2008, seulement 5 universités sur 87, apparaissent sur le portail des institutions participant à l’auto-archivage dans HAL.
Toutefois, une enquête menée par le groupe universitaire Couperin40 en avril 2007, montre
que l’idée progresse légèrement (BRULEY et al, 2008). Le consortium Couperin compte 210
membres incluant toutes les universités françaises, 70 écoles supérieures et des organismes
de recherche. Un tiers des membres a répondu à cette enquête. On peut supposer que les
réponses émanent de ceux qui sont ceux qui sont actifs dans ce domaine ou qui souhaitent
l’être.
Il était possible de remplir un questionnaire par projet d’archives ouvertes et par conséquent
86 questionnaires ont été remplis par 74 établissements. Parmi les établissements ayant répondu à l’enquête on compte 62% d’universités et 21% de grandes écoles. Il faut noter que
44% des établissements ayant répondu sont pluridisciplinaires.
Résultat de l’enquête : 53% des organismes étaient en phase de réflexion et 47% en phase de
mise en œuvre ou bien disposaient d’une archive ouverte en service. Les projets d’archives
de thèses sont les plus importants (48%). Les projets des publications ne représentent que
10% et les projets mixtes représentent 39%. Précisons qu’en 2008, le site de TEL 41 qui est le
site des thèses françaises indique une stabilisation à environ 1600 dépôts de thèses par an
depuis 2005 ce qui représente seulement 16 % de la production annuelle puisqu’il y aurait
10 000 doctorats par an en France.
b) Les grands organismes
HAL est l’outil créé et géré par le CNRS. Le CNRS est un organisme pluridisciplinaire qui
compte environ 12 000 chercheurs ce qui en fait le plus gros organisme français par son nombre de chercheurs. Tous les responsables des autres organismes de recherche ont compris
l’intérêt de profiter des compétences acquises par le CNRS avec l’archive HAL et donc tous
ont signé le protocole d’accord. Mais ce projet ne fait pas obligatoirement l’unanimité.
Nous prendrons deux exemples de choix et de projets différents: l’INRA et l’INSERM.
L’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). C’est une structure
qui a choisi la centralisation et qui s’accommode bien de la structure centralisée de HAL car
la couverture disciplinaire de l’INSERM est exactement celle de PubMed Central et HAL reverse les documents vers PubMed Central. A la tête du service de documentation depuis de
nombreuses années, se succèdent des responsables éclairés et très motivés pour développer
39 http://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=8dvislmkpprcfugueofhiqr0e7&action_todo=list_portail
40 COUPERIN : http://www.couperin.org/
41 TEL http://tel.archives-ouvertes.fr/
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l’auto-archivage. Une forte incitation auprès des chercheurs existe actuellement. Toutefois
cette seule incitation est bien insuffisante car spontanément l’INSERM ne dépose que 700 à
800 documents par an42. Il y a 6000 chercheurs à l’INSERM et nous pouvons estimer qu’il y
a au moins 6000 à 8000 publications par an. Donc en dépit d’une forte motivation des responsables, le taux de dépôt de l’INSERM n’est que de l’ordre de 10% à 15%.
L’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) a annoncé ouvertement son indépendance par rapport à HAL dès le début, tout en signant le protocole d’accord. Le site
INRA n’apparaît pas dans les portails institutionnels car l’INRA a décidé de créer son archive PRODINRA. Il reversera sa production dans HAL en respectant le protocole d’accord
signé. Mais depuis 4 ans PRODINRA, continue à n’être qu’une base de données 43. On ne
peut que regretter cette lente mise en place de l’archive et donc l’absence de visibilité persistante de la production des chercheurs de l’INRA. La production annuelle de cet institut
est d’environ 6000 articles scientifiques.

Analyse de la croissance de HAL
a) Progression mensuelle
Sur un des sites de présentation de HAL il est écrit 44 : «Chaque mois, HAL reçoit environ
1 800 articles nouveaux, soit une fraction de l’ordre du quart de la production scientifique
française toutes disciplines confondues ; le taux de dépôt croît d’année en année».
Dans cette annonce, il y a déjà une différence entre les 1800 articles annoncés et les chiffres
donnés par F. Laloë dans ses diapositives au workshop OAI5 en avril 2007 qui sont de 1500
dépôts par mois. La différence vient du concept «nouveau». Des documents «nouveaux»
dans l’archive c’est-à-dire nouvellement déposés ne veulent pas dire «nouveaux» dans la
publication. Des articles «nouveaux» dans HAL car appartenant aux Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences, nouvellement digitalisés, peuvent dater du 18ème siècle.
L’évolution du nombre de dépôts dans HAL au cours des 7 derniers mois est donnée dans
la figure1.

42 h ttp://www.hal.inserm.fr/index.php?halsid=khp7dnij6d7uid0v8n43p9o6l3&action_todo=browse&b_type=browse_date
43 PRODINRA : http://www.inra.fr/prodinra/pinra/index.xsp
44 http://www.cnrs.fr/fr/une/0803_hal.htm
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Figura 1: Dépots mensal (n) dans HAL d’october 2007 à mai 2008
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Source: Données extraites du graphique « Evolution des dépôts » du site d’accueil de HAL http://hal.archives-ouvertes.fr/

b) Progression annuelle
La courbe de la figure 2 a été construite à partir des données extraites le 24/05/08 en allant
à «consultation par dates»45. Elle donne une idée de la progression annuelle de l’auto-archivage des publications de l’année.
Figura 2: Nombre annuel de dépots dans HAL par année de
publication
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Source: Données extraites sur le site de HAL en allant à « consultation » et « par années de publication »

Nous pouvons dire que le nombre de documents auto-archivés est approximativement de
11.000 pour les deux dernières années. Rappelons que l’estimation de la production scientifique annuelle en France est de 120.000 documents. Donc le taux d’archivage dans HAL
correspond plutôt à 10 % de la production scientifique annuelle française et non au quart de
la production comme annoncé sur le site.

45 h ttp://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=8dvislmkpprcfugueofhiqr0e7&action_todo=browse&b_type=browse_date
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Conclusions tirées de l’analyse des chiffres de HAL et d’Archimer
Archimer
Si on se rapporte aux critères de qualité donnés en introduction qui sont le taux de remplissage par des articles en majorité «reviewés» et le pourcentage de publications de l’année par
rapport à la production annuelle totale, Archimer est une réussite institutionnelle. Rappelons que 80% des publications publiées dans l’année et répertoriées dans le Web Of Science
sont en LA. C’est un excellent chiffre et cela démontre que les universités françaises et les
autres organismes peuvent viser ce même objectif et ne pas se cantonner dans leurs projets
du seul archivage des thèses, comme c’est annoncé dans l’enquête Couperin de 2007.

HAL
Nous dirons que HAL en 2008 est une archive qui ressemble à beaucoup d’autres dans
le monde. D’après l’extraction des portails de HAL, les organismes participants à l’autoarchivage et déversant leur production dans HAL sont une minorité et les universités sont
quasiment absentes du mouvement.
Le taux de remplissage de documents de la production annuelle française est de 10%. Nous
avons des raisons pour penser que ce taux ne changera pas en 2008 (voir fig. 2) si aucune
mesure forte n’est prise dans les universités et les organismes de recherche. Les chiffres
relevés d’octobre 2007 à mai 2008 sont très variables et il peut y avoir différentes causes de
fluctuations positives ou négatives d’un mois à l’autre mais actuellement nous sommes en
dessous de l’extrapolation la plus pessimiste qui était de 1800 par mois en 2008 (2500 pour
l’autre extrapolation) d’après les courbes présentées par Franck Laloë à la conférence OAI
au CERN en 200746.

Rappel de l’obligation d’auto-archiver: «le mandat»
Les arguments en faveur de l’obligation d’auto-archiver ont été maintes et maintes fois répétés : augmentation du taux de citations comme le montrent presque toutes les études sur le
cite OPCIT47, visibilité de l’université ou de l’établissement de recherche, prestige augmenté,
commodité pour la gestion de la production des chercheurs et son évaluation (SWAN, 2008).
En conséquence, les responsables des organismes de recherche ont intérêt d’exiger que chaque chercheur auto-archive et nous savons que 95% des chercheurs seraient d’accord pour
auto-archiver si cela leur était demandé (SWAN, 2006). Nous constatons ici que la France en
dépit de son archive centrale bien organisée n’échappe pas au mouvement d’inertie générale
qui frappe tous les chercheurs du monde. Ces derniers ont besoin d’être «dirigés fortement».
Cette forte impulsion de la direction peut être donnée par un «fléchage» de postes destiné à
l’auto-archivage, comme l’Ifremer l’a fait, mais si les universités et les organismes n’ont pas
les moyens de ce luxe, elles ont les moyens d’exiger que chaque chercheur auto-archive.

46 http://indico.cern.ch/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=5710
47 O
 pCit Project The effect of open access and downloads (‘hits’) on citation impact: a bibliography of studies : Disponible sur <http://opcit.eprints.
org/oacitation-biblio.html> consulté le 25/05/08
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Un nombre croissant d’organismes (plus de 50) a décidé d’imposer cette obligation. Le plus
grand nombre de ces organismes se trouve au Royaume-Uni et le reste en Europe, mais
l’Asie, l’Australie et l’Amérique du Nord se sont aussi engagées dans cette voie. La liste de
tous ces organismes avec leur décision est affichée sur ROARMAP48.
Rappelons le principe du mandat de dépôt obligatoire et immédiat : si l’auto-archivage est
obligatoire, suivant le statut du document (statut donné par la politique de l’éditeur) 62% à
91% des dépôts pourront être mis en LA immédiatement. Les autres pourront être déposés
en accès clos dans l’archive, durant la période d’embargo. Mais pour 100% des dépôts, les
métadonnées seront visibles. Donc pour les documents qui en sont pas en LA, il est possible, si on implémente le bouton RequestEprint, pour tous les chercheurs qui ont besoin
d’un document en accès clos, d’envoyer une demande de TAP à l’auteur. Ceci se fait par
un courriel automatisé par l’intermédiaire de l’archive et l’auteur peut autoriser l’envoi en
cliquant sur une url dans les courrier reçus. Ce n’est pas le véritable Libre Accès mais c’est
presque le Libre Accès.

Les mouvements universitaires européens
Pour défendre le LA, la France est représentée dans les réunions officielles européennes
comme les réunions de Berlin et elle participe au projet européen de Driver49, mais il y a
d’autres manifestations moins conventionnelles et plus «pratiques» comme des colloques
ou les associations, auxquelles tous les membres des organismes de recherche français
pourraient participer. Il existe par exemple, pour les recteurs d’université, un mouvement
qui aide tous les organismes qui le souhaitent à développer les Archives ouvertes: il s’agit
d’EurOpenScholar.
EurOpenScholar et l’Association Européenne des Universités (EUA)
C’est le recteur de l’université de Liège, en Belgique, Bernard Rentier qui a su mobiliser
depuis plus d’un an, des recteurs européens. Voici ce qu’il écrit 50:
[…] Qu’avons nous décidé ? De lancer “EurOpenScholar”, une vitrine et
un outil pour la promotion de l’OA en Europe. Il s’agira d’un consortium
d’universités européennes résolues à avancer dans cette voie et à tenter
de convaincre le plus grand nombre possible de chercheurs de se lancer
dès à présent dans ce qui sera à coup sûr le mode de communication de
demain, ainsi que le plus grand nombre possible d’organismes finançant
la recherche en Europe.[…]
En janvier 2008 l’European Universities Association 51 a pris position en faveur des propositions d’EurOpenScholar et plus récemment, en avril, à Barcelone, l’Assemblée générale
de l’EUA a adopté unanimement les recommandations sur l’OA proposées par son Comité
Exécutif. Voici un extrait de ce que B. Rentier écrit 52:
48 ROARMAP : http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/
49 DRIVER : http://www.driver-repository.eu/
50 http://recteur.blogs.ulg.ac.be/?p=151
51 http://recteur.blogs.ulg.ac.be/?p=171
52 http://recteur.blogs.ulg.ac.be/?p=185
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L’EUA recommande que chaque université européenne établisse un dépôt
institutionnel (ou participe à un dépôt interuniversitaire collectif) et le
gère selon les pratiques actuellement recommandées par les spécialistes
(ce sont précisément ces bonnes pratiques seront exposées en détail sur le
site web d’EurOpenScholar, voir ci-après). Chaque université devra aussi
s’assurer que ses chercheurs déposent leurs publications dans la digithèque dès leur acceptation pour publication, que l’accès en soit ouvert ou
fermé. Les universités doivent aussi mieux prendre en compte les droits
d’auteurs habituellement inexplicablement abandonnés aux éditeurs sans
discussion par simple tradition, et donc la gestion des droits de propriété
intellectuelle.
Ces recommandations sont basées sur les principes suivants:
- les universités sont les gardiennes du savoir généré par la recherche en
tant que bien public,
- les résultats des recherches financées par les deniers publics doivent être
publiquement accessibles dès que possible.
Il y a une quarantaine d’universités françaises membres de l’EUA et elles devraient donc
pouvoir rapidement joindre le mouvement d’EurOpenScholar.

Conclusion
HAL n’a pas permis de mettre en Libre Accès la production scientifique française, qui reste
confinée aux périodiques: les institutions de recherche ne se sont pas appropriés cette archive, en dépit du protocole d’accord qu’elles ont signé.
Le protocole d’accord a deux ans et il expire en juin 2008. Il devra être revu par tous les partenaires et il est fort probable que les expériences tirées de ces deux années vont changer les
perceptions des universités et des organismes de recherche, sur les archives ouvertes.
Une politique favorisant le remplissage doit être mise en place car toutes les tentatives qui
n’ont pas le soutien fort des institutions ne donnent pas les résultats attendus. Tout cela a
été démontré par les nombreuses études faites en 2006 et 2007 par Arthur Sale53 concernant
les universités australiennes.
Il reste donc un important travail à faire pour mettre en évidence toutes les publications
scientifiques récentes. Cette visibilité des résultats de la recherche ne peut être obtenue que
par une obligation de dépôt promulguée par chaque institution. Les organismes peuvent utiliser HAL pour auto-archiver leur production mais ils peuvent aussi développer leur propre
archive et déverser ensuite leur production dans HAL. Ce système a plus de souplesse.
L’Ifremer a démontré que si un organisme a la volonté de mettre en place le LA d’une manière efficace, il le peut. Les moyens développés par l’Ifremer ne sont sans doute pas donnés
53 SALE, A http://eprints.utas.edu.au/view/authors/Sale,_AHJ.html
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à toutes les institutions. Dans ces conditions, la seule collaboration de chaque chercheur,
poussée par un «mandat» est suffisante. L’entrée dans l’association EurOpenScholar qui a
bien compris les enjeux du LA et qui a clairement exprimé les moyens pour parvenir, serait
le meilleur moyen pour les universités et les organismes de recherche qui hésitent encore à
prendre des mesures fortes de faire progresser facilement le LA en France.
Artigo submetido em 06/05/2008 e aprovado em 13/06/2008.
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Abordagens, estratégias e ferramentas para
o acesso aberto via periódicos e repositórios
institucionais em instituições acadêmicas
brasileiras
Sely Costa1*

Resumo Este ensaio tem por objetivo discutir, de modo sucinto, o movimento do acesso
aberto nos dias atuais, procurando-se identificar a diferença entre acesso aberto à literatura
científica e acesso aberto ao conhecimento científico. A abordagem do acesso aberto à literatura relaciona-se com o processo de comunicação, enquanto o acesso aberto ao conhecimento
científico, com a gestão do conhecimento. Recorre-se à literatura e à experiência pessoal no
intuito de identificar e relatar estratégias e ferramentas que têm sido utilizadas em diferentes
países e no próprio Brasil. A discussão fundamenta-se em três tópicos considerados basilares
para o estudo e a prática com periódicos eletrônicos e repositórios de acesso aberto, que são:
as diferenças disciplinares, o sistema de comunicação científica e os modelos de gestão do
conhecimento. Parte-se do pressuposto de que as diferenças disciplinares devem nortear as
ações e decisões a respeito da criação e manutenção de revistas e repositórios. As primeiras,
como veículos efetivos de comunicação científica. Os últimos, como, ferramentas eficientes
de gestão do conhecimento.
Palavras-chave acesso aberto à literatura científica; acesso aberto ao conhecimento científico; periódicos científicos eletrônicos de acesso aberto; repositórios institucionais; diferenças
disciplinares; modelo de comunicação científica; modelo de gestão do conhecimento científico.
Abstract This essay aims at briefly discussing the open access movement today, trying to
identify the difference between open access to scientific literature and open access to scientific knowledge. Open access to scientific literature is related to the scholarly communica1 * Doutora em Ciência da Informação, Professora Adjunta do Departamento de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. Faculdade de Estudos
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tion process approach, while open access to scientific knowledge concerns the knowledge
management approach. Both the literature and personal experience are used as the basis
for discussion, attempting to identify and report strategies and tools that have been used in
different countries and in Brazil itself. The discussion is based on three fundamental issues
for the study and practices with open access journals and repositories, which are disciplinary differences, the scholarly communication system and knowledge management models.
The assumptions behind the discussion are that disciplinary differences should guide both
decisions and actions related to creating and maintaining journals and repositories. Journals are to be approached as effective communication channels while repositories are to be
considered as efficient knowledge management tools.
Keywords Open access to scientific literature. Open access to scientific knowledge. Scientific
and scholarly electronic journals. Institutional repositories. Disciplinary differences. Scholarly communication models. Scientific knowledge management.

Introdução
Desde meados da última década, pesquisadores e profissionais de várias disciplinas têm
abordado e discutido a questão do acesso aberto (open access) à literatura científica. Têm, do
mesmo modo, discutido a criação de repositórios institucionais em universidades e a edição
de periódicos científicos em acesso aberto.
Periódicos de acesso aberto têm sido abordados na literatura como via ouro ou via dourada,
segundo a abordagem de Harnad (HARNAD et al, 2004). Já os repositórios institucionais
são abordados como via verde, de acordo com a obra do mesmo autor. Tudo isso guarda
relação com as mudanças cruciais que vêm acontecendo tanto no contexto dos periódicos
científicos, quanto no dos repositórios, mudanças essas que afetam substancialmente o sistema de comunicação científica.
Observe-se que a questão do acesso aberto pode estar relacionada tanto à literatura científica
quanto ao conhecimento científico. Neste ensaio, além de outras questões potencialmente
do interesse de pesquisadores e profissionais do meio acadêmico, discute-se, também, a
diferença entre os dois aspectos do acesso aberto, visto que são cruciais para a definição de
políticas tanto governamentais quanto institucionais.
Para esse fim, a autora lança mão de sua experiência, assim como da análise da literatura e
de resultados preliminares de pesquisas. Orienta-se, no entanto, por um modelo conceitual
que vem sendo construído e que procura ilustrar e explicar as imbricações entre comunicação e gestão da informação e do conhecimento.
A abordagem adotada na construção do texto é inteiramente baseada em questões que refletem as estratégias adotadas por instituições acadêmicas brasileiras para criar e manter
periódicos eletrônicos e repositórios institucionais de acesso aberto. Estes, por sua vez, são
discutidos como ferramentas com duplo sentido, pois servem de instrumentos tanto para
gestão do conhecimento, quanto para o processo de comunicação. Mais que isso, requerem
que se leve em conta as diferenças disciplinares.
O que é o acesso aberto, hoje?
214
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O conceito de acesso aberto tem sido recentemente discutido com o fim de esclarecer o significado do termo. Tomando como base as declarações de Berlim2, Bethesda3 e Budapeste4, o
termo acesso aberto à literatura científica foi consensualmente definido como acesso à “literatura que é digital, online, livre de custos, e livre de restrições desnecessárias de copyright e
licenças de uso”. Acesso aberto, nesse sentido, deve remover tanto barreiras de preço quanto
de permissão (de uso). Recentemente, Peter Suber, (2008) e Stevan Harnad (2008), dois dos
maiores defensores do movimento, propuseram dois modos de tratar o acesso aberto, com
base nas experiências desenvolvidas ao longo dos últimos anos. A abordagem dos autores
tenciona distinguir acesso aberto propriamente dito de acesso livre de algumas barreiras,
mas não totalmente aberto. O tema permanece em discussão, mas os autores centram o foco
na questão sobre o que é, efetivamente, aberto e livre de barreiras tanto de preço quanto de
permissão de uso.
No caso das barreiras de permissão, Harnad (2008) observa que as fronteiras entre remover todas as barreiras de não permissão e remover apenas algumas barreiras precisam ser
identificadas. Segundo o autor, para as barreiras de permissão, as licenças Creative Commons
estabelecem uma espécie de continuum, com base em seis tipos de licença, as quais, por
sua vez, constituem uma combinação entre quatro tipos de permissão. A figura 1 ilustra o
significado dos tipos de permissão e as combinações possíveis, de acordo com a versão 3
das licenças Creative Commons.

Figura 1: Tipos de permissão a trabalhos disponíveis em acesso aberto, e combinações delas para definição de licenças
Fonte: Sítio do Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/

2 http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
3 http://www.earlham.edu/~peters
4 http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin
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No caso das barreiras de preço, Harnad sugere que não existe continuum, pois se trata simplesmente de acesso livre online, o qual requer, no entanto, explicitar detalhes como:
1. O acesso livre (free) é para o documento digital completo (não apenas para partes ou
metadados);
2. Não há graus de acesso livre (free): acesso a preços mais baixos não é acesso “quase
livre”;
3. O acesso livre é imediato, não postergado ou embargado;
4. O acesso livre é permanente e contínuo;
5. O acesso é livre para qualquer usuário em toda a web, não apenas para certos sites,
domínios ou regiões;
6. O acesso livre é a um click e não com “limites manipuláveis” (gerrymandered), como
os livros no Google, ou os PDF’s bloqueados para cópia.
Inicialmente, Suber e Harnad haviam proposto os termos acesso aberto forte (remove pelo
menos algumas barreiras de permissão) e acesso aberto fraco (não remove barreiras de permissão), ambos removendo barreiras de preço. Entretanto, a forte reação da comunidade
acadêmica ao uso dos termos fraco e forte fê-los abrir a discussão para tentar identificar
terminologia mais apropriada, que é o que ocorre no momento. Não resta dúvida, no entanto, sobre a necessidade de se distinguirem os graus de remoção de barreiras de permissão.
Como se pode observar, este é, sem dúvida, um tema que precisa ser rigorosamente esclarecido, para evitar o desconhecimento por parte de comunidades acadêmicas de vários países,
o que tem levado à total ausência de políticas, como observa Arunachalam (2008):
Enquanto instituições chave de países desenvolvidos, incluindo agências
de fomento tais como o National Institutes of Health e o Howard Hughes
Medical Institute nos Estados Unidos, os Research Councils e o Wellconme
Trust no Reino Unido, e faculdades em universidades tais como a Stanford
School of Education e as Harvard Faculties of Arts & Science and Law
têm criado mandados de acesso aberto para pesquisas financiadas com
recursos públicos, nós, na Índia, não temos ainda uma política de acesso
aberto.
A preocupação de Arunachalam está certamente relacionada à falta de conhecimento claro
sobre o acesso aberto à literatura científica, provocando reações diversas tais como medo
e rejeição da mudança. No entanto, países como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Alemanha, dentre vários outros, têm-na discutido amplamente e tomado medidas
efetivas para sua adoção por parte de pesquisadores e instituições acadêmicas tais como
universidades e institutos de pesquisa. É o caso, por exemplo, do CERN5. e de centenas de
universidades que têm criado e mantido seus repositórios institucionais para arquivamento
da produção intelectual de seus pesquisadores. Editoras comerciais internacionais estão
discutindo, por exemplo, sobre elas próprias realizarem o arquivamento dos artigos aceitos
5 http://cdsweb.cern.ch/
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para publicação em seus periódicos nos repositórios das instituições de seus autores. Pesquisa recente6 mostrou que cerca de 95% das editoras comercias permitem, cedo ou tarde, o
acesso aberto a seus conteúdos.
Enfim: para o mundo desenvolvido e, por conseguinte (?), esclarecido, as mudanças têm
sido efetivas. As preocupações de Arunachalam, portanto, refletem a necessidade de que a
questão seja discutida, em outros países, por tomadores de decisão, formuladores de política
e pela comunidade acadêmica em geral. São várias as questões a serem esclarecidas, uma
delas relacionada com o âmbito do acesso aberto, como se vê na seção a seguir.
Acesso aberto à literatura ou ao conhecimento?
Independentemente dos significados que o termo encerra, o acesso aberto deve ser discutido
com base em diferentes aspectos, dentre os quais aqueles concernentes ao âmbito a que se
refere: à literatura ou ao conhecimento nela registrado. É importante ressaltar que acesso
aberto ao conhecimento científico refere-se tanto aos aspectos formais quanto informais do
processo de comunicação científica (LEITE, 2006). Envolve, ainda, questões relacionadas não
somente à comunicação da pesquisa, mas, também, a ações outras, tais como as interações
existentes no contexto do ensino. Este, por outro lado, envolve tanto a instrução dada a grandes grupos em salas de aula, quanto a indivíduos, em sessões de orientação do trabalho de
pesquisa. Isso, como observa Leite (2006), abrange aspectos da comunicação informal.
Garvey (1979, p. 14) lembra com propriedade, ao referir-se à criatividade na ciência, que
o progresso científico “relaciona-se com, constrói sobre, estende, e revisa o conhecimento
existente”. Adicionalmente, sociólogos do conhecimento reforçam a idéia de que “o crescimento do conhecimento científico é uma espécie de processo de difusão em que idéias são
transmitidas de pessoa para pessoa, junto com um processo social interativo subjacente ao
desenvolvimento do conhecimento” (CRANE, 1972, p. 22). Pinch (19990, p. 90), com base no
que se considerava como “novos estudos sociológicos da ciência”, afirma que “o cognitivo
e o social são indissociavelmente interligados”. Parece possível, portanto, inferir que os
contatos informais, como afirmou Line (1971, p. 171), são de vital importância para a comunicação da pesquisa. Ou seja, contatos informais são importantes para as interações dentro
das comunidades científicas e, via de conseqüência, para o próprio progresso científico.
O acesso aberto ao conhecimento científico, portanto, constitui um tópico mais abrangente
do que o acesso aberto à literatura científica. Empresta, assim, inegáveis e valiosas contribuições aos estudos da gestão do conhecimento, visto que pressupõem os processos de socialização do conhecimento, tal como abordado na obra de Nonaka e Takeuchi (1995). Nos
dizeres de Batista et al (2007), na Ciência da Informação, tal processo de socialização está
relacionado tanto ao Mundo 2 quanto à “interação entre os Mundos 2 e 3 de Popper, isto é,
a relação entre conhecimento tácito (ou subjetivo) e conhecimento explícito (ou objetivo),
e como a informação se transforma em conhecimento individual”. Zins (2006, p. 449-451)
corrobora essa abordagem ao tratar do conhecimento subjetivo (conhecimento tácito para
Polanyi, 1983, p. 4, e para Nonaka e Takeushi, 1995, e Mundo 2 –estados mentais- para Popper) e do conhecimento objetivo (conhecimento explícito para Nonaka e Takeushi (1995) e
Mundo 3 –produtos da mente humana- para Popper).
6 Comentário feito em sessão de trabalhos apresentados na 12th International Conference on Electronic Publishing, realizada em Toronto, Canadá,
25-27 de junho de 2008.
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A gestão do conhecimento, nesse sentido, lança mão de metodologias, estratégias e ferramentas para propiciar e maximizar os processos de socialização do conhecimento (estados
mentais, Mundo 2 de Popper) tácito ou subjetivo. A gestão da informação, parte substancial
da gestão do conhecimento, o faz com relação ao Mundo 3 de Popper (produtos da mente
humana – conhecimento objetivo ou explícito). Acesso aberto à literatura científica, por seu
turno, refere-se aos aspectos formais do processo de comunicação da ciência, os quais são
a publicação de resultados de pesquisa, particularmente em periódicos e livros. Definitivamente, a literatura científica constitui o Mundo 3 de Popper. Esse modo de acesso aberto é
o que, de fato, tem sido adotado em grande parte dos países, permeando a maioria das discussões mais complexas e das medidas adotadas em nível institucional e nacional. Norteia,
assim, as políticas que têm sido definidas e adotadas, por representar o anseio de autores,
de serem lidos e citados o mais amplamente possível. Sabe-se que o impacto da pesquisa é,
especialmente nos dias atuais, a moeda mais valiosa no mercado de ações da pesquisa, e o
acesso aberto aumenta de modo exponencial esses indicadores.
Levando em conta que a publicação formal de resultados de pesquisa conforma etapa fundamental do processo de comunicação científica, o acesso aberto à literatura científica guarda relação com as questões da comunicação. Esta, por outro lado, é, igualmente, componente
crucial da gestão do conhecimento. Em ambos os contextos, entretanto, é preciso que se tenha em mente que os padrões de comunicação e de comportamento informacional diferem,
para cada divisão do conhecimento, tal como ocorre a suas disciplinas e subdisciplinas. É o
que se discute a seguir.
Diferenças disciplinares
São vários os estudos que, ao longo de décadas, têm destacado as diferenças nos padrões
de comunicação em diferentes disciplinas. O reconhecimento dessas diferenças tem levado
à classificação das disciplinas dentro de diferentes divisões do conhecimento. É importante
destacar que tais classificações variam histórica e geograficamente, no sentido em que mudam em relação ao tempo e ao espaço ou localidade em que são definidas e adotadas. No
Reino Unido, por exemplo, uma divisão amplamente utilizada e aceita classifica o conhecimento, no nível mais elevado, em ciências, ciências sociais e humanas, artes e humanidades.
Embora nesse nível macro as diferenças possam ser pouco significativas, à medida que a
classificação desce a níveis mais específicos, a classificação de uma disciplina ou subdisciplina em um continuum que inclui as três divisões pode mudar.
Há, portanto, algumas diferenças significativas apontadas por estudos comparativos entre
cientistas, cientistas sociais e humanos, e humanistas, a despeito de mudanças, nesses padrões, resultantes do uso dos meios eletrônicos. Vale lembrar que diferenças disciplinares
estão relacionadas tanto a padrões de comunicação quanto a padrões de comportamento
informacional. Resultados empíricos de variados estudos mostram diferenças principalmente entre cientistas e cientistas sociais. Nesse contexto, tem sido enfatizado, por exemplo, que “é bem conhecido o fato de que nas ciências sociais e humanas há uma tendência
de haver padrões de comunicação diferentes das ciências físicas, naturais e matemáticas”
(LINDHOLM-ROMANTSCHUK, Y.; WARNER, J., 1996).
Dentro das discussões sobre o acesso aberto, a pesquisa de Antelman (2006) encontrou diferenças entre cientistas e humanistas em um estudo sobre impacto da pesquisa publicada
em artigos disponíveis em acesso aberto. Os resultados da autora mostram a relevância de
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se abordar o tópico, tal como ocorre em uma variedade de outros estudos que enfocam as
diferenças disciplinares. Como observa Antelman, “isso pode auxiliar as estratégias adotadas por bibliotecários ao trabalharem com iniciativas tais como criar repositórios institucionais” (ANTELMAN, 2006, p. 379). Acrescente-se, por oportuno, que o mesmo se aplica a
quem lida com periódicos científicos, em que o ethos de cada disciplina impõe critérios que
influenciam nos padrões de comunicação e nas necessidades, busca e uso da informação.
Em uma proposta recente de pesquisa que enfoca o auto-arquivamento de livros eletrônicos, Carr et al (2007) chamam a atenção para o fato de que “muitas matérias das Artes e
Humanidades são primariamente baseados em livros, mais do que em artigos”. De fato,
tal assertiva reflete importantes diferenças entre disciplinas, quando destaca os padrões de
comportamento nas Artes e Humanidades. Artigos, é bom lembrar, constituem os padrões
de publicação das matérias das Ciências, principalmente.
Disciplinas diferentes tendem a requerer estratégias diferentes, especialmente ao se lidar
com o meio digital, como, por exemplo, na configuração de coleções, no formato de documentos, nos conjuntos de metadados, dentre inúmeros outros aspectos. Desse modo, quem
quer que tenha de planejar e operar qualquer serviço de informação, tem que levar em conta
diferenças disciplinares como uma questão vital. Tanto em termos conceptuais quando em
termos técnicos, as diferenças disciplinares devem guiar as ações concernentes a qualquer
ferramenta, recurso ou instrumento para lidar com a comunicação da pesquisa ou a gestão
do conhecimento. Elas estão, geralmente, relacionadas ao contexto em que se realiza tanto
o trabalho de pesquisa quanto a comunicação de seus resultados. Esse é, certamente, o caso
dos repositórios institucionais, abordados como instrumento tanto de comunicação quanto
de gestão do conhecimento. É, sem dúvida, também, o caso dos periódicos científicos, como
importantes veículos da comunicação científica. Tais tópicos são considerados nas discussões subseqüentes deste ensaio.

Periódicos eletrônicos e repositórios institucionais como canais eficientes
de comunicação científica
A análise da literatura permite identificar uma variedade de autores que destacam o papel
importante desempenhado pela comunicação na gestão do conhecimento. Há, portanto,
uma relação próxima entre os dois conceitos e as práticas a eles relacionadas. Em relação à
comunicação científica, uma variedade de modelos é encontrada na literatura. No contexto
do acesso aberto, é preciso adicionar ao modelo proposto por Costa em 1999 uma nova etapa. O modelo original da autora derivou dos modelos de Garvey; Grifith (1979) e de Hurd
(1996). No entanto, considerando-se desde a década de 1970 até a década passada, o tema
acesso aberto não fazia parte do mundo acadêmico da pesquisa. Nos tempos de Garvey e
Grifith, nem mesmo a comunicação eletrônica era objeto de preocupação. No contexto estudado por Hurd, o das ciências naturais, era possível prever que todo o processo poderia
tornar-se eletrônico. No período da pesquisa de Costa, que estudou cientistas sociais, a
proposta foi de um modelo híbrido, que ilustrou um contexto em que os meios impresso
e eletrônico são complementares, com tendências do eletrônico a se expandir, em todas as
etapas do processo e, quiçá, em todas as disciplinas.
O momento atual, entretanto, impõe não apenas uma outra etapa ao modelo seminal de
Garvey e Grifith, do qual derivaram os modelos de Hurd e Costa, como também requer uma
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presença maior que há 10 anos atrás, do meio eletrônico em todas as etapas do processo. A
figura 2 ilustra como o processo de comunicação científica pode ser representado hoje, na
visão de Costa, e como ilustração das tendências verificadas na maior parte das áreas do
conhecimento. É importante notar, nesse sentido, que, para cada divisão do conhecimento,
pelo menos, seria necessária a representação do modelo de acordo com o contexto em questão. Isto é: maior ou menor presença do eletrônico em diferentes etapas do processo. Isto
porque esse processo complementar refere-se aos diferentes estágios da comunicação científica e ocorre, também, diferentemente, com relação às disciplinas e ao período de tempo.
Discussão com
Colegas

Pesquisa iniciada

Distribuição de Préprints

Pesquisa
completada

Manuscrito
Submetido

Boletins de Alerta

Publicação em
Periódio

Índices/Abstracts

Notificação de
aceitação
Anais de Conferencia
Impresso
Eletrônico

Deposito em Repositório

Figura 2: Adaptação do modelo de Garvey & Griffith para um ambiente baseado
nos meios impresso e eletrônico e no acesso aberto

É possível, então, considerar duas questões na nova versão do modelo híbrido apresentado.
A primeira, de que todas as etapas, hoje, têm presença quase ubíqua do eletrônico. Observese, no entanto, o que Costa (1999) chama de publicação em paralelo, que consiste em manter
duas versões para publicações: impressa e eletrônica, podendo a publicação em paralelo
ser identificada tanto em periódicos e anais quanto em livros. Periódicos eletrônicos, é bom
lembrar, aumentam exponencialmente o acesso a seus conteúdos e, por conseguinte, seu
impacto. Consiste, portanto, em uma espécie de revolução da disseminação da pesquisa.
A segunda questão identificada no modelo híbrido de Costa diz respeito ao surgimento
da etapa relacionada ao auto-arquivamento em repositórios institucionais ou temáticos de
trabalhos já publicados ou aceitos para publicação em periódicos ou outros veículos de comunicação. Isto é, de trabalhos já avaliados por pares. Trata-se de um estágio necessário nos
dias atuais e que, igualmente, maximiza o acesso, a visibilidade e o progresso da pesquisa.
Não se trata de substituir nenhum outro estágio do processo de comunicação, principalmente, o estágio da publicação formal, mas de uma instância eficaz de disseminação ampla
e irrestrita, livre de barreiras de preço e de permissão de uso. Desse modo, os repositórios
devem conter uma cópia de todo trabalho publicado ou aceito para publicação em periódicos, livros ou outro veículo, em ambiente interoperável e aberto.
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Repositórios institucionais como ferramentas eficientes para gestão do
conhecimento
Gestão do conhecimento é uma disciplina que envolve o estudo de criar e usar conhecimento em organizações Wiig (1993) assegura que há um ciclo composto de quatro passos,
nomeadamente, desenvolvimento, retenção, compartilhamento e uso de conhecimento. É
importante notar que, a despeito da gestão do conhecimento ser mais abordada no contexto
do conhecimento organizacional, o tópico parece ser perfeitamente adequado para ser analisado no contexto do conhecimento científico, também. Mais que isso, embora tenha havido
autores da Ciência da Informação que não apóiam a idéia da gestão do conhecimento existir,
estudos recentes, tais como os conduzidos por Batista et al (2007), vêem, de fato, a gestão
do conhecimento como uma resposta recente da disciplina ao desafio que Brookes fez no
começo dos anos 80 (Brookes, 1981).
Na verdade, Brookes parece ter sido o precursor da abordagem da Gestão do conhecimento na Ciência da Informação. De acordo com o que o autor afirma em suas idéias sobre a
epistemologia7, da Ciência da Informação, “ao adotar a interação entre os Mundos 2 e 3 de
Popper como nosso campo de estudos, estamos avocando direitos de propriedade sobre
um território em que nenhuma outra disciplina até hoje fez” (BROOKES, 1981). O estudo
de tal interação, portanto, relaciona-se com descrevê-la e explicá-la, assim como ajudá-la a
“organizar conhecimento mais do que documentos, visando ao uso mais efetivo”.
Uma pesquisa realizada por Leite e Costa (2007) enfocou repositórios institucionais como
ferramentas de gestão do conhecimento e visou a investigar o relacionamento entre gestão
do conhecimento e processo de comunicação científica. Os autores, portanto, adotaram uma
abordagem teórica com o objetivo de propor um modelo (figura 3) que pudesse representar
bem os elementos constitutivos da gestão do conhecimento científico. O estudo discutiu as
questões em um nível conceitual, tendo em mente as peculiaridades do conhecimento científico e do contexto acadêmico, tal como abordado na pesquisa inicial de Leite (2006).
s organizações em questão são as universidades, e o conhecimento a ser gerido, é o científico, não o organizacional. Semelhantemente, gestão do conhecimento no contexto das
universidades relaciona-se com os processos de identificar, adquirir, armazenar, organizar,
compartilhar e criar conhecimento científico. O trabalho de Leite e Costa (2007) considerou,
ainda, que todos esses processos de gestão do conhecimento estão relacionados a alguns dos
elementos principais do sistema de comunicação científica, nomeadamente comunidades
científicas, comunidades acadêmicas, comunicação científica e cultura científica e organizacional. Vale ressaltar que alguns desses processos são relacionados à gestão da informação,
a qual, de fato, é um componente essencial da gestão do conhecimento.

7 A abordagem de Brookes baseia-se nos três mundos de Popper.
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Figura 3: Modelo conceitual de gestão do conhecimento científico no contexto acadêmico (Leite, 2006)

O relacionamento entre os processos de gestão do conhecimento e os elementos do sistema
de comunicação científica estudados permitiu produzir o modelo de gestão do conhecimento científico proposto. Tal sistema de comunicação, necessariamente, envolve a comunicação
tanto formal quanto informal, dado que o modelo leva em consideração os processos de criar
conhecimento científico, não apenas de registrá-lo, o que concerne à literatura científica.
O modelo de Leite parece adequado às abordagens de diferentes disciplinas, porque pressupõe considerar os elementos característicos dos contextos envolvidos em cada disciplina
no que concerne às comunidades científicas. O modelo, de fato, permite ter em conta tais
diferenças, as quais, como já foi evidenciado, auxiliam a apontar que estratégias devem ser
usadas para criar e manter repositórios institucionais no contexto de universidades. São, do
mesmo modo, especialmente úteis em decisões sobre políticas que governam a constituição
e a organização das coleções. É importante notar que a construção do modelo conceitual
de gestão do conhecimento científico foi possível a partir dos resultados obtidos por Leite
(2006), orientados pelos objetivos da sua pesquisa.
Em suma, os dois âmbitos do acesso aberto (à literatura e ao conhecimento) provêm, sem
sombra de dúvida, acesso mais amplo e irrestrito à informação (literatura formal) ou ao conhecimento (intercâmbio informal, que pode levar ao registro formal) do que o sistema tradicional de comunicação científica. O conhecimento a respeito dessas questões, por parte da
comunidade acadêmica de um país, torna-se essencial para a definição de políticas de acesso
aberto, as quais norteiam as ações a serem realizadas em nível nacional e institucional.
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Políticas e ações para periódicos eletrônicos e repositórios institucionais
em instituições acadêmicas brasileiras
Norteadas por políticas bem definidas, identificam-se, hoje, estratégias e ações que vêm sendo
realizadas em diferentes países, especialmente do mundo desenvolvido, com relação ao acesso aberto à literatura científica. Destacam-se, nesses países, políticas e ações tais como as das
instituições a seguir, todas norteadas pelas declarações de Budapeste, Bethesda e Berlin:
• National Institutes of Health (NIH), Estados Unidos – maior agência governamental
de fomento da pesquisa na área de saúde dos Estados Unidos, o NIH elaborou e operacionalizou, desde 2005, uma política de acesso aberto. Esta, por sua vez, a partir de
abril de 2008, passou a ser obrigatória no sentido em que requer o depósito compulsório, em seu repositório institucional, o PubMedCentral, de todo resultado de pesquisa
financiada pela agência, publicado em periódico científico. O modelo foi reproduzido
no Reino Unido e em alguns outros países, para a área das Ciências da Saúde;
• Wellcome Trust, Reino Unido – uma das maiores agências privadas de fomento do
Reino Unido, decidiu, à mesma época que o NIH, política semelhante para as pesquisas
por ela financiadas, isto é, a obrigatoriedade do depósito no PubMEd Central UK;
• Research Councils, Reino Unido – São sete os conselhos de pesquisa do Reino Unido,
distribuídos por áreas do conhecimento. Tais conselhos adotaram, gradual e crescentemente (nem todos ao mesmo tempo), políticas de depósito compulsório para
as publicações de pesquisas por eles financiadas. São, tal como o CNPq no Brasil, as
agências governamentais de fomento à pesquisa naquele país;
• Harvard University, Estados Unidos – As Faculdades de Ciências e Artes, e de Direito, da Universidade de Harvard adotaram, recentemente, políticas de depósito
compulsório. Isso, como não poderia deixar de ser, significa que, seja qual for o editor
das publicações em que seus pesquisadores publicarem seus trabalhos, há que ser
realizado o depósito de uma cópia deles no repositório da instituição;
• University of Southampton, Inglaterra – pioneira nessas questões no Reino Unido, a
Universidade de Southampton não se limitou a definir políticas de depósito compulsório. Na verdade, foram criadas estratégias para que os trabalhos cujos depósitos
não permitem o acesso (acesso embargado) possam, mesmo assim, ser lidos. Trata-se
da ação de requerer uma cópia diretamente do autor.
• Stanford University, Estados Unidos – A Faculdade de Educação da Universidade de
Stanford decidiu, tal como colegas de Harvard e Southampton, prover acesso aberto
a artigos científicos publicados por seus pesquisadores.
• Capes, Brasil – a agência definiu, desde 2006, política que requer o depósito compulsório de teses e dissertações defendidas no Brasil na Biblioteca Digital e Teses e
Dissertações, a qual está disponível em ambiente interoperável e de acesso aberto.
Há numerosos outros exemplos. Entretanto, as iniciativas citadas mostram a abrangência e
a importância do movimento em favor do acesso aberto em países desenvolvidos. É preciso
frisar que os pesquisadores desses países, financiados por essas agências, têm publicado seus
Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 213 - 227 - http://www.ibict.br/liinc

223

resultados em periódicos das maiores e mais conceituadas editoras científicas comerciais.
Destaque-se, ainda, que o depósito compulsório - ou mesmo o depósito voluntário - não
fere o direito de cópia nem o direito autoral. Isso porque requer o depósito, simplesmente,
respeitando a propriedade sobre as licenças ou permissões de acesso e uso. Estas, somente
quando devidamente obtidas, permitem o acesso amplo e irrestrito.
Observe-se que, embora haja evidências de iniciativas relacionadas ao acesso aberto ao conhecimento científico, é o acesso aberto à literatura que tem sido mais debatido e adotado.
Debatido em razão da mudança que provoca no papel que editores comerciais exercem no
sistema de comunicação da ciência. Adotado, em virtude de atender aos interesses de pesquisadores e suas instituições – notadamente universidades e institutos de pesquisa - assim
como das agências que financiam as pesquisas. A abordagem do acesso aberto ao conhecimento científico permite o depósito de diferentes tipos de material, tais como aulas, seminários e objetos de conhecimento, dentre outros e tem sido adotada particularmente por parte
de algumas bibliotecas universitárias, tais como o Setor de Documentação da Universidade
do Minho, em Portugal.
No contexto brasileiro, tais estratégias, ações e ferramentas necessárias à sua implementação
precisam levar em conta as três questões discutidas neste ensaio, nomeadamente, as diferenças disciplinares, a gestão do conhecimento científico e os novos paradigmas do sistema
de comunicação científica. Estas têm sido, de fato, as questões norteadoras das políticas que
vêm sendo definidas e implementadas por meio das ações do IBICT e de algumas universidades brasileiras, assim como de instituições de pesquisa nacionais como, por exemplo,
a Embrapa. Exemplos pioneiros de acesso aberto, como o do Scielo, têm contribuído para
inserir o país nesse contexto.
As políticas nacionais de acesso aberto que vêm sendo adotadas pelo Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) enfocam tanto os periódicos eletrônicos
quanto os repositórios institucionais e fundamentam-se na questão da interoperabilidade
e na questão da ausência de barreiras de preço e de permissão de uso. No que concerne
aos periódicos, o Instituto tem, ao longo dos últimos anos, incentivado, instrumentado e
capacitado universidades brasileiras a criar periódicos eletrônicos. Para isso, adota a plataforma tornada disponível pelo Public Knowledge Project (PKP), do Canadá, por meio do
Open Journal Systems (OJS), customizado no Brasil como Sistema Eletrônico de Editoração
de Revistas (SEER). Sobre os repositórios, as políticas do IBICT consistem em, do mesmo
modo, incentivar, instrumentar e capacitar as universidades brasileiras a os adotar, dando,
assim visibilidade à sua produção intelectual. Para isso, é recomendada adoção do DSpace
ou do E-prints, plataformas desenvolvidas e distribuídas pelo Massachusetts Institute of
Technology (MIT) e University of Southampton, respectivamente.
Em termos de políticas gerais, o Projeto de Lei 1120/2007 representa uma tentativa de regulamentar a questão para o Brasil como um todo. No que diz respeito às políticas institucionais, é recomendado que sejam estudadas as declarações já citadas e as políticas já postas
em operação por instituições tais como universidades, institutos de pesquisa e agências de
fomento de diferentes países. Isso sem deixar de levar em conta as peculiaridades do Brasil
e suas regiões, assim como de cada divisão do conhecimento. Padrões de comunicação científica e padrões de comportamento informacional são, nesse contexto, questões essenciais a
serem consideradas.
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Conclusão
A título de conclusão, parece ser necessário apenas relembrar as três questões fundamentais
do acesso aberto discutidas neste ensaio, especificamente diferenças disciplinares, comunicação da ciência e gestão do conhecimento. Tais questões devem necessariamente, ser levadas em conta para a adoção de abordagens e definição de estratégias e ações relacionadas
ao acesso aberto à literatura ou ao conhecimento científico. Assim, conclui-se que:
• Diferenças disciplinares não podem deixar de ser levadas em conta para qualquer
tipo de serviço de informação científica, pois influenciam tanto padrões de comunicação científica quando de comportamento informacional de usuários (emissores ou
receptores) dessas informações.
• O sistema de comunicação científica tem significativamente sofrido o impacto da
comunicação eletrônica, mais recentemente no que concerne ao acesso aberto à literatura científica. Nesse sentido, periódicos científicos eletrônicos de acesso aberto e
repositórios ampliam a disseminação da pesquisa de modo exponencial, maximizando seu impacto, sua visibilidade e seu progresso.
• A gestão do conhecimento é questão fundamental para discussão do acesso aberto,
visto que se relaciona com os processos tanto de socialização quanto de explicitação
do conhecimento científico. Estes processos, por sua vez, formam os Mundos 2 e 3 de
Popper, assim como a passagem de um para o outro, o que, na abordagem de Brookes,
constitui o objeto de estudo da Ciência da Informação. Repositórios institucionais representam a ferramenta fundamental para o acesso aberto ao conhecimento.
• A comunicação, como parte crucial da gestão, é, na verdade, o foco central dessas discussões. Considerando-se que cada área do conhecimento tem seus próprios padrões
de comunicação, o conhecimento a respeito do contexto em que essa comunicação se
dá torna-se questão fundamental para a gestão.
Artigo recebido em 15/05/2008 e aprovado em 20/06/2008.
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El paradigma del acceso libre a la gestión de
la información científica en ciencias marinas
Enrique Wulff1*

Resúmen El concepto de Acceso Abierto a las publicaciones juega un papel clave en la
economía de la información. La conciencia de muchos de sus beneficios se realiza a expensas del precio y del número de las fuentes de información. A través de un análisis de los
diferentes casos de estudio, se presentan las “lecciones aprendidas” y se deducen diversas
conclusiones acerca de las características fundamentales de la política de apoyo y del marco
legislativo en que se basan diferentes ideas tributarias de la imagen de mejor práctica que
tiene el acceso abierto en ciencias marinas.
Palabras clave ciencias marinas, acceso abierto, repositorios
Abstract The Open access concept to the publications shows a key role in the information
economy. The conscience of much of its profits is attained in spite of its price and the number
of information sources. Throughout the analysis of different cases of study, the “learned lessons” are presented and diverse conclusions are deduced on the fundamental characteristics
of the support policies and law frames which base the tributary ideas of the best practice
image that open access offers in marine sciences.
Keywords marine sciences, open access, repositories
Resumo O conceito de Acesso Livre às publicações desempenha um papel chave na economia da informação. A consciência de muitos dos seus benefícios é alcançada apesar do preço
e do número das fontes de informação. Através de uma análise de diversos estudos de caso,
apresentam-se as “lições aprendidas” e deduzem-se conclusões a respeito das características fundamentais de uma política de apoio e do marco legislativo em que se baseiam diferentes idéias
tributárias da imagem de melhores práticas que tem o acesso aberto em ciências marinhas.
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Introducción
Una revista es el producto de una casa editorial y es poco probable que una causa tan noble
como el avance de la ciencia procure su éxito sin un cuidadoso análisis de las leyes del mercado. Los mediadores de la información en ciencias pesqueras y marinas han reconocido
en el acceso abierto una influyente iniciativa para difundir el conocimiento. Las ciencias
acuáticas, biológicas, químicas, la oceanografía física, la limnología, la contaminación, la
acuicultura, los productos naturales y la geología marina se embarcan en proyectos de interoperabilidad entre múltiples sistemas para facilitar recursos compartidos en el nivel internacional. La cooperación entre grupos de profesionales en un dominio tan interdisciplinar,
es el modelo de aprendizaje para usar con éxito estas tecnologías virtuales.
Del fichero electrónico del artículo de un único investigador a la digitalización de miles
de fotografías y mapas, la creación de objetos digitales está por todas partes. Las grandes
instituciones marinas y acuáticas tienen recursos para crear y compartir metadatos que se
ajustan a información en acceso abierto y que sirven globalmente a sus colecciones digitales. Las pequeñas instituciones y los investigadores pueden crear documentos electrónicos
pero no tienen medios para compartir su conocimiento a lo largo de la web. La tecnología
ha cambiado las formas en que las organizaciones producen y distribuyen la información,
y como resultado han surgido nuevas oportunidades y necesidades.
Los repositorios han surgido para apoyar el movimiento de acceso abierto y los investigadores se enfrentan a nuevas situaciones. Los roles dentro de la organizaciones están cambiando
y nuevos roles están surgiendo: los autores, responsables de publicaciones, informáticos,
bibliotecarios, etc., necesitan adquirir nuevos conocimientos y habilidades para realizar las
nuevas tareas.
Para la preservación digital y el acceso permanente están creados los repositorios. Para reunir
la información numérica (‘information commons’), desarrollar normas y metadatos, compartir
información digital científica, construir nuevos modelos a través de las redes par facilitar el acceso. Las publicaciones en ciencias marinas aumentan su visibilidad y aseguran su viabilidad
a largo término al entrar en el movimiento de acceso abierto y de reunión de la información
numérica. En base a estas dos iniciativas las organizaciones de investigaciones pesqueras y
marinas pueden buscar una solución a largo término para la disponibilidad de sus publicaciones como parte integral de la más adecuada “compilación”. (WEBSTER & COLLINS, 2005)
La literatura de investigación en Acceso Abierto se compone de copias online libres de artículos arbitrados de revistas y contribuciones a conferencias así como de informes técnicos,
tesis y de documentos de trabajo. En la mayoría de los casos no hay restricciones de licencia
acerca de su uso por los lectores. Pueden por tanto ser usadas libremente para la investigación, la enseñanza y otros propósitos.
Hay distintos equívocos a propósito del acceso abierto. No se trata de autoedición, ni de un
modo de sortear el arbitraje y la publicación, ni es una ruta de segunda clase para la publicación que prescinde de los precios. Simplemente quiere decir hacer que los resultados de la
investigación estén libremente disponibles online para toda la comunidad científica.
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El concepto de acceso abierto
En el movimiento de acceso abierto hay dos maneras de entender el concepto. (NIEUWENHUYSEN, ET AL, 2006) Bien los autores publican en una revista accesible por suscripción,
pero a la vez quieren que sus contenidos se encuentren libremente disponibles en Internet,
para lo cual los depositan en repositorios en general institucionales o temáticos. O bien los
autores publican en revistas de acceso abierto que ponen sus artículos inmediatamente disponibles online inmediatamente después de su publicación. Se distinguen en consecuencia:
La via verde al acceso abierto o auto archivo;
La via dorada al acceso abierto o edición en acceso abierto.
El instrumento para cuantificar la via verde es un catálogo colectivo de recursos digitales,
como OAIster2. Funciona albergando los metadatos que los describen siguiendo el protocolo OAI-PMH. Cuantifica recursos digitales, entre ellos los repositorios donde se depositan
los documentos, pero también recursos como los procedentes de la memoria digital de un
país (que pueden ser, por ejemplo, una fotografía3). Tiene un crecimiento anual estimado
por encima del 30%. En Enero del 2008 reúne 14.492.719 registros procedentes de 925 contribuyentes.
La herramienta para controlar documentalmente la via dorada es el directorio de revistas en
acceso abierto, DOAJ4. Editado por la universidad de Lund, lista, por títulos y por materias,
revistas científicas y especializadas de calidad controlada en texto completo. El ritmo de
agregación de revistas electrónicas gratuitas está por encima al 25%. En la actualidad hay
3033 revistas en el directorio, de las que en el nivel del artículo son buscables 984 revistas
resultando en 166823 artículos recuperables.
Hay pues sobre todo dos rutas para asegurar el acceso abierto. La del repositorio y la de
la revista en acceso abierto. Una tercera via consistiría en que el investigador colocase una
copia de cada artículo suyo en su sito web personal o en el de su departamento. Las dos
primeras vias, sin embargo, constituyen métodos mucho más sistemáticos y organizados
que maximizan las oportunidades de los demás investigadores a la hora de localizar y leer
artículos.
Puede parecer que el acceso abierto es una opción para la preservación digital en las ciencias. No obstante, muchas iniciativas en el acceso abierto solo se basan en lo inmediato del
deseo de accesibilidad. Las iniciativas de acceso abierto más importantes difieren en si el
acceso abierto incluye medidas para asegurar la preservación a largo término.
Por ejemplo, las definiciones que usadas por BMC (BioMed Central) la declaración de Bethesda incluyen éste elemento, pero las definiciones de BOAI (Iniciativa de acceso abierto de
Budapest) y de la PLoS (Biblioteca pública de ciencia) no lo hacen. Dar pasos en la dirección
de preservar la literatura en acceso abierto dá directa respuesta a una de las objeciones a
menudo planteada contra el acceso abierto. La preservación es un punto esencial del acceso
abierto, y no un punto esencial independiente.
2 http://www.oaister.org/
3 http://www.hray.com/wwi/images/passport.jpg
4 http://www.doaj.org/
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La iniciativa de acceso abierto (OAI) (CHANIER, 2007)
La iniciativa de acceso abierto no es la misma cosa que el movimiento de acceso abierto. Es
decir OAI5 no es lo mismo que BOAI6. Desde el punto de vista técnico, el protocolo de la
iniciativa de archivos abiertos para el albergado de metadatos (OAI-PMH7) hace que sea posible compartir e intercambiar metadatos sobre el material de investigación. Esto ha permitido la creación de un marco abierto para la publicación de tesis, artículos de revistas, y otro
material erudito. Que están integrados en repositorios abiertos y compartidos en grandes
redes. Una iniciativa de carácter principal cuyo objetivo es la reingeniería de los procesos de
comunicación erudita. Así pues OAI es un protocolo de comunicación con una arquitectura
específica. Su propósito es el intercambio de metadatos fichas catalográficas).
El esquema del archivo abierto consta de:
Un espacio reticular en Internet formado por:
catálogos de recursos digitales; repositorios.
Un conjunto de lazos contractuales:
		

plazo de tiempo máximo para hacer el depósito;

		

garantía de acceso libre;

		

derecho de los autores / lectores.

El protocolo de comunicación OAI y los metadatos.
Software libre y normas que sirven de referencia.
El protocolo OAI facilita la agregación de gran número de registros de metadatos heterogéneos. Al objeto de hacer que los registros catalogados sean usables en el contexto de un
proveedor de servicios OAI., los registros han de ser filtrados, analizados y transformados.
El proceso para transformar los registros de metadatos supone múltiples flujos de trabajo
y de interfaces de usuario final. El diseño del proceso de transformación de los metadatos
requiere controlar la homogeneidad de la agregación y la utilidad con vistas a un objetivo y
límites pragmáticos como la factibilidad, los recursos humanos y el tiempo de proceso.
El modelo OAI tiene los siguientes beneficios:
• En el nivel de impacto de OAI: optimización de la búsqueda de dominiost; acceso a
documentos ‘ocultos’, cambio en el modelo de publicación.
• Valor añadido de los diferentes interfaces de usuario hacia los servicios que se presenten, por ejemplo portal OAI, mezcla de OAI y de otros servicios, integración del
suministro de documentos.
5 http://www.openarchives.org/
6 http://www.soros.org/openaccess
7 http://www.openarchives.org/pmh/
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Beneficios parar el usuario final a la hora de surfear documentos Europeos por medio de
la metodología OA, cuya tipología en cuanto al contenido serán de particular valor para el
usuario final.

Papel de las Declaraciones Internacionales (RENTIER, 2007)
Los primeros esfuerzos en el acceso abierto dentro de la literatura biomédica (eBioMed),
dirigidos por el premio Nobel Harold Varmus de los Institutos Nacionales de la Salud de
los EE.UU. (NIH), condujeron a diversas declaraciones e iniciativas sobre el acceso abierto
que incluyen la iniciativa de acceso abierto de Budapest (2002), la Biblioteca Pública de
Ciencia (2003), y la Declaración de Bethesda sobre Acceso Abierto (2003). Las iniciativas de
Acceso Abierto en las ciencias son fuertes en particular en los países en desarrollo (CODATA
2003).
Las acciones legislativas de los US, como la H.R. 2613 – ‘Ley de Acceso Público a la Ciencia’
(también llamada enmienda Sabo), ha tenido un importante impacto sobre el acceso abierto
a la ciencia en los EE.UU. La enmienda Sabo requiere a los autores que reciben fondos federales para que depositen su trabajo en un depósito abierto y hagan que la información así
generada a partir de esos esfuerzos resulte libre de los derechos de propiedad intelectual. En
una enmienda vinculada a ésta que se aprobó en el año 2001, los investigadores que reciben
becas federales deben, dentro de ciertos límites temporales, poner a disposición pública sus
conjuntos de datos.
La Ley de Acceso Público de Investigación Federal del 2006 impone un plazo máximo de
seis meses para poner en acceso abierto las publicaciones de las agencias federales de cierto
tamaño (NASA, NSF, NIH). No obliga a escoger entre los repositorios centrales8 y los repositorios institucionales9. Implementada en mayo del 2006 y con una duración de dos años,
la iniciativa nacional sueca para el acceso abierto tiene un coste estimado de 1.200.000 €.
Un proyecto de ley sobre derechos de autor presentado en Alemania en 2006 prevé conceder a los autor el derecho de poner online sus artículos, incluso si habían cedido de manera
exclusiva los derechos al editor.
Al firmar la Declaración de Berlin10 así como la petición11 de acceso libre a los resultados de
las investigaciones realizadas con fondos públicos europeos, las instituciones de investigación se comprometen en la via del autoarchivo de sus publicaciones.
La constitución de un repertorio institucional en acceso abierto del mayor número posible
de publicaciones realizadas por sus miembros tendrá varios efectos que se complementan:
• asegurará a las publicaciones electrónicas de la institución (editadas o no por ella) un
carácter perenne que liberará de la actual dependencia;
• implicará una negociación entre los autores y sus editores en cuanto al plazo mínimo
de puesta en línea de un artículo publicado;
8 http://www.pubmedcentral.nih.gov/
9 http://dspace.udc.es/
10 http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
11 http://www.ec-petition.eu/
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• contribuirá a extender el dominio y la influencia de la institución al permitir el acceso
libre al resultado de sus investigaciones al elaborar una vitrina bibliográfica exhaustiva y consultable por todos de la investigación.
Además, permitirá elaborar un instrumento objetivo de evaluación de la producción científica de los investigadores, porque elaborará una bibliografía completa de la institución. Lo que
supondrá el carácter obligatorio de la contribución de todos a la bibliografía de la institución.
Las listas serán normalizadas, estructuradas y clasificadas a fin de que resulten comparables en
términos curriculares. Para cualquier proceso de evaluación interna sólo se tendrán en cuenta,
oficialmente, estas listas de publicación. Este es el sentido de las medidas tomadas para la mejora del impacto y de la evaluación de la investigación en el Reino Unido por la puesta en línea
obligatoria de los curricula vitae enlazados a los archivos electrónicos de las universidades.

Evolución histórica: de la disponibilidad universal al acceso abierto.
(LOR, 2001)
A lo largo de muchos años el trabajo de las Secciones y Programas Nucleares de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas (FIAB12) ha proporcionado
en gran medida la base para la colaboración. Ha resultado particularmente significativo en
áreas como la normalización, el préstamo interbibliotecario y otros trabajos del programa
de Disponibilidad Universal de Publicaciones. Su trabajo y el de otros concernientes al desarrollo e implementación de normas han puesto el fundamento de muchos de los actuales
resultados. Que están en el orígen de la promoción del acceso universal con igualdad de
oportunidades para todos al conocimiento científico y a la creación y diseminación de la
información científica y técnica, incluyendo las iniciativas de acceso abierto para la publicación científica (WSIS. Declaración de principios Ginebra-, 10-12 Diciembre 200313).
El Director General de la División de Préstamo de la Biblioteca Británica (BLLD), Maurice
B. Line, fue la principal fuerza directora tras el programa de la FIAB para la Disponibilidad
Universal de las Publicaciones (UAP-DUP), que supone la edición, distribución, adquisición, préstamo interbibliotecario y retención de publicaciones. El préstamo interbibliotecario
es una de las más importantes actividades cooperativas de los bibliotecarios, una expresión
de su ética cooperativa, y un factor unificador, tanto nacional como internacionalmente.
En los años 1970 y 1980 el préstamo interbibliotecario recibió el máximo reconocimiento.
Durante este período la División de Préstamo de la Biblioteca Británica (BLLD), más tarde
Centro de Sumnistro de Documentos de la Biblioteca Británica Centre (BLDSC), fue sin lugar a dudas el líder mundial en préstamo interbibliotecario. La Oficina de la FIAB para el
Préstamo Interbibliotecario y la DUP se estableció y alojó en las instalaciones de la BLLD en
Boston Spa. Aquí se publicó también la influyente revista, Interlending & document suplí. En la
literatura de los años 1980 y 1990 cupo observar un cambio del “préstamo interbibliotecario”
al “préstamo interbibliotecario y suministro de documentos” y más tarde al “suministro de
documentos y préstamo interbibliotecario”. No fué una casualidad el que en 1985 la División de Préstamo de la Biblioteca Británica recibiese el nombre de Centro de Suministro de
Documentos. En los números más recientes de la revista Interlending & document supply, el
12 http://www.ifla.org/
13 h ttp://iodeweb5.vliz.be/oceanteacher/index.php?module=contextview&action=contextdownload&id=gen11Srv32Nme37_1675
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préstamo interbibliotecario y las formas más convencionales del suministro de documentos
resultaban francamente superados en número de artículos por aquellos que dentro de una
variedad temática diferente incluyen la edición electrónica, el copyright, los consorcios académicos, los sistemas online en red, los servicios de suministro de documentos electrónicos
comerciales, y las bases de datos en texto completo electrónica basadas en la web. Pocas
menciones se hacían a la DUP-UAP. Se puede decir que ya en 1997 se prefiere el término
“acceso remoto” al de “préstamo interbibliotecario”, pues la mayor parte del acceso remoto
(incluso si se realiza por medios convencionales) en sentido estricto no implica el préstamo
interbibliotecario. Sto refleja la realidad de que una gran y cada vez mayor proporción de las
transacciones de préstamo interbibliotecario y suministro de documentos ya no tiene lugar
entre (“inter”) dos bibliotecas, ni implica material que ha de ser devuelto (“préstamo”). Así
que hoy en día la mayor parte de las transacciones ni son “entre” ni son de “préstamo”. En
el año 2000 la planificación nacional de adquisiciones y suministro de documentos, es decir
los pilares del programa de la DUP, ya no son válidos. ¿Qué ha pasado?

¿Qué tipo de tecnología se requiere para dar acceso abierto?
(WILKINSON & COLLINS, 2007)
Si se quiere desarrollar una gran colección digital de publicaciones, del orden de miles de
documentos, con la funcionalidad de “repositorio” para preservarlas y archivarlas, se ha de
tener acceso a una buena tecnología y servicios de apoyo.
El Software de repositorio a escoger debe tener las siguientes características.
Amplia funcionalidad de búsqueda. ¿Es capaz de buscar documentos en texto completo
o sólo se limita a los metadatos? ¿en qué formatos?
Gestión de metadatos. ¿Qué conjunto de metadatos especifica de forma interna?, ¿se
puede adaptar?, ¿qué formatos puede importar y exportar? El sistema debe ser capaz de
exportar datos en formatos ampliamente intercambiables en orden a intercambiar datos
con otros sistemas.
Gestión de la colección. ¿Podrás crear y gestionar colecciones múltiples a partir de un
conjunto de datos?
Herramientas para añadir en cola registros y ficheros. Importante si necesitas importar
grandes volúmenes de información.
Apoyo al archivo. ¿Te ofrece el sistema herramientas para archivar publicaciones? ¿en
qué formatos?
Escalabilidad. ¿Será capaz el sistema de controlar el crecimiento proyectado para tu
colección?
Apoyo a la interoperabilidad para compartir colecciones. Para facilitar el intercambio
entre sistemas y que los registros de las publicaciones están disponibles a través de la
Web existen diferentes protocolos (por ejemplo, los que ponen a disposición general los
metadatos empleados).
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Apoyo RSS. Un importante papel para subir la visibilidad de éste nuevo recurso es el
alimentador de redifusión web entre máquinas (sin intervención humana) RSS. Será una
manera fácil (aunque limitada) de compartir nuevas publicaciones con otros repositorios
en la Web.
Guías para usuarios. Traducidas varios idiomas deben ofrecer las opciones generales y
específicas de configuración del repositorio.

Diversidad de repositorios
La tecnología ha cambiado la manera en que se trabaja con la información. La agenda de
puestos de trabajo en un repositorio es tan provisional como extendido el carácter experimental de los depósitos. Éste nuevo trabajo puede ser asumido por personas con formación
tradicional y/o conocimientos en tecnologías (bibliotecario, desarrollador de software, etc.);
o por personas que ya están manejando electrónicamente la información en su campo de
conocimiento. Algunos cargos se han diferenciado como las personas relacionadas con la
computación que realizan funciones de administración de aplicaciones de software, otros
cargos permanecen iguales como el de bibliotecario que proporciona a sus usuarios los enlaces o documentos descargados. Todas estas nuevas tareas y habilidades están encaminadas
a conducir a los científicos, de un modo coherente, del descubrimiento de la información
(la localización), de la adquisición al depósito de nuevo material, identificando y citando
correctamente todos los objetos digitales.
¿Cuál es la diferencia entre biblioteca digital y repositorio? (WILKINSON & COLLINS,
2007) Hay muchas definiciones del término “biblioteca digital”. Son complejos intentos para
traducir los papeles tradicionalmente desempeñados por las grandes bibliotecas públicas
o institucionales “de papel”. Al mundo digital. Sobre todo en lo que hace a la indización,
archivaje y preservación de publicaciones. La realidad es que la edición digital está en su
infancia. La mayor parte de las normas y de la tecnología que se necesitan para llevar a
cabo estas funciones en las publicaciones digitales s experimental todavía. No es de amplia
aceptación o resulta demasiado complicada en su versión aplicada.
Una biblioteca digital es una colección de publicaciones organizada de forma electrónica.
Ésta es una definición de trabajo sin prejuicios acerca de la naturaleza de la información,
la escala de la colección, el modo en que está organizada o la capacidad de la organización
que la mantenga. Un repositorio digital es un instrumento que además tenga la función por
añadidura de la preservación y el archivo a largo término.
Los repositorios están integrados como componentes dentro de grandes marcos de sitos
web accesibles por Internet. Y ofrecen todo tipo de información y servicios de comunicación desde herramientas para crear y publicar nuevos documentos, a las que organizan
y gestionan la colección, e incluso aquellas que combinan y crean nuevas colecciones
descentralizadas a partir de recursos que fisicamente están dispersos en diversas partes
del mundo.
El esquema principal para clasificar los repositorios (SIMPSON & HAAS, 2006) distingue
los repositorios institucionales de los repositorios de disciplinas (o temáticos).
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-

Institucional.
Un depósito de textos completos que propone un conjunto de publicaciones, tesis,
informes internos y actas de congresos, accesibles para todos de forma gratuita, via
Internet, y producidos por una misma institución.
Ejemplos:
Archimer (repositorio de Ifremer)14
FAO15
Woods Hole Scientific Community Repository16

-

En base a una disciplina (o temáticos).
Repositorio que compila de forma exhaustiva las publicaciones de la literatura
internacional sobre una disciplina.
Ejemplos:
Aquatic Commons17 (Ciencias marinas)
Avano18 (Ciencias marinas) - recolector
Digital Library of the Commons19 (Recursos naturales)

La gente usa lo que le resulta familiar y le funciona. Por eso los repositorios no se confinan
a aquellos de contenido temático o institucional. Una lista de repositorios podría incluir:
Nacionales.
Un repositorio nacional es un repositorio de publicaciones académicas a cargo de especialistas que trabajan en un país en concreto.
Ejemplo: Finnish Repository Library20.
Nacional / Temático.
El alcance del repositorio está en el nivel nacional y la cobertura temática se limita a una
sola materia.
Ejemplo: Servicio de Repositorio Digital del National Institute of Oceanography,
14 http://www.ifremer.fr/docelec/
15 http://www.fao.org/documents/index.asp?lang=es
16 https://darchive.mblwhoilibrary.org/index.jsp
17 http://aquacomm.fcla.edu/
18 http://www.ifremer.fr/avano
19 http://dlc.dlib.indiana.edu/
20 http://www.nrl.fi/english/tietoa.htm
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India21.
-

Internacional.
Un repositorio internacional compila las más importantes y representativas
publicaciones de cada país tanto a nivel teórico como práctico sobre una materia.
Ejemplo: Bioline International

-

Regional.
Una facilidad para la conservación de y el acceso digital a materiales publicados,
en un área geográfica regional, definida en un sentido amplio del término.
Ejemplo: Pacific and Regional Archive for Digital Sources in Endangered Cultures22

-

Consorcio.
Un recurso que integra diversas soluciones de tipo repositorio o biblioteca digital,
agregándolas a nivel de consorcio para las búsquedas.
Ejemplo: OZone23

-

Agencia de Financiamiento.
Se basan en que el público lo que quiere es acceso libre a los resultados financiados
por fondos públicos.
Ejemplo: Canadian Breast Cancer Research Alliance

-

Proyecto.
Servicio de información comunal flexible y extensible creado para atender a
la provisión y edición online de publicaciones generadas por un proyecto de
investigación.24
Ejemplo: Plankton Net (financiado por la UE)25

-

Tipos de Medios.
Un repositorio que compila las publicaciones en razón de la específica naturaleza
del recurso enlazado.
Ejemplo:
[Tesis]

21 http://drs.nio.org/drs/index.jsp
22 http://paradisec.org.au/home.html
23 https://ospace.scholarsportal.info/
24 http://www.breast.cancer.ca/
25 http://planktonnet.sb-roscoff.fr/index.php
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Cybertesis Peru, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)26
[Software]
Repositorio de Software de la Junta de Andalucía27
-

Conferencia.
Resultado de la actividad de un Grupo de Usuarios de una Conferencia. Facilita
acceso a las publicaciones de todas las ediciones del evento.
Ejemplo:The Internet Engineering Task Force Meetings28

-

Estáticos y arbitrados.
Los repositorios estáticos, como su nombre indica, son colecciones relativamente
estáticas de metadatos. Se atienen a la especificación OAI para repositorios
estáticos29.
Ejemplo: Stargate (Static Repository Gateway and Toolkit)30
Un repositorio arbitrado es descentralizado y se basa en una red Modo Ad-Hoc
(Peer to Peer), que es el equivalente a las redes con Windows en las que se trabaja
de igual a igual, todos son clientes y servidores. Hay en proyecto una normativa
OAI-P2P31.
Ejemplo: Libra32

-

Editoriales – Archivos de revistas.
Las editoriales están construyendo repositorios que se atienen a las normativas OAI.
Ofrecen a los artículos, a cambio de pagar por el proceso del artículo, acceso libre
completo a su producción en revistas.
Ejemplo: Springer Open Choice33

-

Repositorios / Archivos de Datos.
Son repositorios digitales de conjuntos de datos científicos. Que también empiezan
a atenerse a la normativa OAI.
Ejemplo: DASSH – Data Archive for Seabed Species34

26 http://www.cybertesis.edu.pe/
27 http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/index.jsf
28 http://www.ietf.org/proceedings_directory.html
29 http://www.openarchives.org/news/oaistaticrepo031010.html
30 http://cdlr.strath.ac.uk/stargate/
31 http://de.scientificcommons.org/563504
32 http://libra.msra.cn/
33 http://www.springer.com/west/home/open+choice?SGWID=4-40359-0-0-0&teaserId=56065&CENTER_ID=115382
34 http://www.marlin.ac.uk/dassh/aims.html
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El problema consiste en que los repositorios no son mutuamente excluyentes, planteándose
tensiones reales entre los Repositorios Institucionales y los Centros de Datos Acreditados
acerca de la custodia, examen, evaluación y selección de los documentos. La multiplicidad
de repositorios es un dilema para el investigador. El investigador puede no preferir como
objetivo del repositorio servicios de suministro que, como OAIster, son servicios de alojamiento para metadatos. En cambio la lógica ruta debería ser de una sola vez depositar
metadatos y textos completos en el Repositorio Institucional. A pesar del mandato de las
Agencias de Financiamiento esto no es así hoy.

Repositorios y recolectores en ciencias marinas
Los problemas de visibilidad y diseminación de los recursos digitales en ciencias marinas
plantean investigar sobre los protocolos básicos de intercambio de información para la interoperabilidad de repositorios. La reunión de la información numérica, la elaboración comunal, en cuanto a la literatura de las ciencias acuáticas, incluyendo las ciencias pesqueras
y la acuicultura la viene planificando la Asociación Internacional de Bibliotecas y Centros
de Información en Ciencias Acuáticas y Marinas (IAMSLIC35). IAMSLIC36 es una asociación
profesional con alrededor de 300 bibliotecas en todas la partes del mundo, lo que incluye
grandes bibliotecas universitarias en los EE.UU. y en Europa, organizaciones internacionales
como la FAO, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC),División de Asuntos
sobre el Océano y el Derecho en el Mar (DOALOS), las organizaciones intergubernamentales
y regionales como el Secretariado de la Comunidad del Pacífico (SPC), la Red de Centros
de Acuicultura en el Pacífico Asiático (NACA) y el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) e instituciones de investigación de muchos países en desarrollo y
desarrollados. En los últimos tres años IAMSLIC ha reconocido el valor de los repositorios
institucionales (RIs) y ha animado a sus miembros ha implementarlos dentro de sus propias
instituciones. Los repositorios se expanden hoy porque facilitan un acceso global y directo
a los recursos digitales de las instituciones y de las organizaciones. Tanto el movimiento de
acceso abierto como la iniciativa de archivos abiertos han impulsado el desarrollo de Repositorios Individuales.
Gran parte de la literatura sobre pesquerías y acuicultura está categorizada como “gris” y
resulta a menudo difícil de localizar y a veces imposible de obtener. Muchas instituciones
con recursos limitados, lo que es común en las pequeñas instituciones de pesca de los países
en desarrollo (sin que sea infrecuente en los desarrollados) es la de producir publicaciones
en formato digital sin que sean capaces de conseguir que resulten disponibles con rapidez.
Uno de los beneficios claves de ser miembro de IAMSLIC, además del de compartir información y experiencia, son las diversas actividades para compartir recursos que facilitan la
mejora del acceso a la información global.

35 http://www.iamslic.org/index.php?section=1
36 http://ola.icmyl.unam.mx/favicon.ico
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El Repositorio Aquatic Commons (MERCEUR 2006)
El modelo de más éxito para compartir metadatos y objetos digitales entre los miembros de
IAMSLIC es la biblioteca distribuida IAMSLIC Z39.5037. Su catálogo colectivo de publicaciones periódicas en bibliotecas latinoamericanas38 de ciencias marinas conseguía en el curso
2005-2006 que el 31% de las peticiones de artículos o libros de bibliotecas latinoamericanas
se satisfaciera también dentro de las bibliotecas de aquella región. Esta actividad hace que
destaque el trabajo de IAMSLIC en la red de datos e información para el Caribe y Sur América ODINCARSA39. Con anterioridad al año 2005, la visión de IAMSLIC, al comprobar que
ya existían unos 20 repositorios entre sus miembros, se centró en la necesidad de albergar
un repositorio propio para aquellos que no disponían de apoyo para poner en marcha uno.
Así los repositorios de los miembros y el repositorio de IAMSLIC facilitarían el contenido
de investigación acuática que podría albergarse en un proveedor de servicios IAMSLIC para
ofrecer el descubrimiento y la localización de investigación en ciencia acuática y marina a
través de un único interfaz de búsqueda. En 2005 se propuso que este espacio comunal para
las ciencias acuáticas se llamase ‘Aquatic Commons’40.
Aquatic Commons41 se desarrolla para:
a) crear un depósito de documentos digitales y metadatos central relacionado con la información mundial en ciencia marina y acuática;
b) apoyar el objetivo a largo término de IAMSLIC de ayudar a los investigadores y al
público en cuanto al acceso libre a la informavción necesitada;
c) integrar los esfuerzos de la comunidad total albergando metadatos cuando están disponibles y creando repositorios y oportunidades para cosechar metadatos donde se
necesiten.
Aquatic Commons quiere complementar los repositorios institucionales y colaborar con
repositorios temáticos relacionados en particular en países en desarrollo, como el programa
OceanDocs42 de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental.
Establecer la infraestructura de Aquatic Commons43 requerirá financiamiento para el hardware y el software, aunque las estimaciones de coste sean relativamente baja, del orden de
por debajo de los 6700 € para la puesta en marcha y 1300 € de mantenimiento anual. La funcionalidad, la calidad y el contenido se basan en la experiencia de los miembros de IAMSLIC
y de la institución que alberga el depósito. A diferencia de lo que ocurre en organizaciones
como NACA y FAO, en las que hace falta una inversión en un término significativamente
más largo centrada en la construcción del recurso para asegurar la plena participación de
los países en desarrollo.

37 http://library.csumb.edu/cyamus/ill/search.php
38 http://library.csumb.edu/iamslic/latinoamericano/unionlist
39 http://www.odincarsa.net/
40 http://www.iamslic.org/index.php?section=175
41 http://www.iamslic.org/index.php?section=175
42 http://iodeweb1.vliz.be/odin/handle/1834/1338
43 http://aquacomm.fcla.edu/
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A causa de las discrepancias entre los miembros de IAMSLIC en cuanto a las capacidades
del sistema, se determinó que el modelo necesario tendría que incorporar todos los niveles
de capacidad tecnológica. En su fase piloto la arquitectura de ‘Aquatic Commons’ consistió
en un sistema integrado en base a la iniciativa de acceso abierto (OAI) que incluía: un recolector, un proveedor OAI, un interface de búsqueda, una base de datos, y un servidor Zebra
Z39.50. Hoy en día, ya en fase de producción, el sistema se basa en el software de acceso libre
elaborado en la universidad de Southampton, Eprints y se gestiona por contrato con el Centro para la Automatización de Bibliotecas de Florida, en Gainesville, Florida. El repositorio
lo dirige para IAMSLIC una Junta de Aquatic Commons, nombrada por la Junta Ejecutiva e
IAMSLIC. En el futuro estará enlazado con la biblioteca distribuída Z39.5044 de IAMSLIC.
La política del repositorio en cuanto a metadatos, acceso, contenido, recepción, y preservación es la siguiente.
Metadatos.- Los metadatos que describen los registros del repositorio:
-

están accesibles para todos de forma gratuíta.

-

pueden reutilizarse los metadatos en cualquier medio sin permiso previo para
propósitos distintos de la consecución de beneficios siempre que se proporcione
el identificador OAI o un enlace al registro de metadatos original.

-

sin permiso formal no se pueden reutilizar los metadatos con propósitos
comerciales con independencia del medio en el que se pretenda hacerlo.

Acceso.-

cualquiera puede acceder a los registros gratis.

-

en general se pueden copiar los registros para: reproducirlos, presentarlos y
cederlos a terceras partes en el formato original para estudio o investigación
personal, o con fines educativos o no comerciales sin permiso previo ni tener que
para siempre que:
o

se indiquen el autor, el título, y se dén todos los pormenores
bibliográficos

o

se facilite un hipervínculo y/o URL para la página de metadatos
original

o

no se cambie el contenido de ningún modo.

-

los robots no pueden cosechar estos registros excepto de forma temporal para la
indización a texto completo o el análisis de citas.

-

sin el permiso formal de los derechos intelectuales los registros no se pueden
vender en ningún comercialmente en ningún formato o medio

-

el repositorio no es un editor, sino un simple archivo online

-

se aprecia que el repositorio se mencione aunque no es una obligación.

44 http://slic.mbl.edu/files/resourcesmodule/@random4340af6aeac19/1128312904_IAMSLIC_Z39.50_Distributed_spanish.ppt
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Contenidos.-

este repositorio es temático, de base multi-institucional.

-

en la medida en que los entornos y recursos acuáticos y marinos están relacionados
con las siguientes materias para establecer las categorías básicas son utilizadas:
ciencias atmosféricas, agricultura, acuicultura, biología, química, conservación,
ciencias de la tierra, ecología, economía, educación, ingeniería, medio ambiente,
pesca, salud, derecho, limnología, gestión, oceanografía, planificación, políticas,
contaminación, sociología.

-

el repositorio se limita a archivos en pdf de cualquiera de los siguientes tipos
documentales:

-

-

o

artículos e investigación (pre y post print)

o

artículos en conferencias y grupos de trabajo

o

tesis

o

informes no publicados, documentos de trabajo e informes técnicos

o

libros, capítulos y secciones

los artículos pueden ser:
o

preprints sin publicar y no arbitrados

o

borradores arbitrados finales (postprints)

o

versiones publicadas

los principales idiomas que se admiten son todos los de Europa occidental.
Además de en inglés, los interfaces de búsqueda serán en francés, español y
alemán.

Recepción.- En lo concerniente a los que efectúan el depósito, la calidad y el derecho
intelectual.

242

-

en un período inicial de tres meses, el repositorio estuvo abierto (en el curso del
2007) a toda la comunidad investigadora para presentar presentar propuestas de
modo independiente. Los objetos digitales depositados durante éste tiempo los
revisan los editores, los de contenido apropiado se añaden y cuando se dispone
de dirección electrónica se notifica ésta decisión al que hizo la propuesta. El
impacto de ésta política abierta se revisa después de un período de tiempo, y su
continuidad o revisión la decide la Junta de Aquatic Commons.

-

los autores sólo pueden proponer su trabajo para que se archive guardando
todos los derechos intelectuales sobre sus propuestas.
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-

Los administradores no vetan las propuestas más que más que por razones de
relevancia para el alcance del repositorio, y excluyen el spam.

-

la validez y autenticidad del contenido de las propuestas es responsabilidad
única del que hace el depósito.

-

los objetos no se pueden depositar mientras no haya expirado el período de
embargo de los editores o financiadotes.

-

toda violación de los derechos intelectuales es responsabilidad única de los
autores o agentes que han hecho el depósito.

-

si el repositorio recibe una noticia bien fundada acerca de violación del derecho
intelectual, el item relevante inmediatamente se retirará.

-

por el hecho de hacer la propuesta, implícitamente el(los) autor(es) otorgan al
repositorio comunal acuático, Aquatic Commons45, el derecho no exclusivo de
emprender toda acción necesaria que ayude a la preservación del contenido del
objeto a lo largo del tiempo, incluyendo, pero no limitándose a, hacer copias y/o
versiones derivadas.

Preservación.-

los objetos se mantienen indefinidamente

-

el repositorio intentará asegurar contínua legibilidad y accesibilidad

-

el repositorio con regularidad hace copias de seguridad de sus ficheros de
acuerdos a las mejores prácticas en vigor

-

los objetos no pueden normalmente ser retirados del repositorio

-

razones aceptables para la retirada son:
o

violación probada del derecho intelectual o plagio

o

requerimiento legal o infracciones demostradas

o

seguridad nacional

-

los objetos retirados no se borran per se, sino que se retiran de la visión del
público

-

los identificadores/URLs y los metadata de los objetos retirados se mantienen
indefinidamente

-

los URLs continuarán a señalar a las citas ‘sepultadas’, para evitar enlaces rotos
y mantener las historias de los objetos.

45 http://aquacomm.fcla.edu/

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 228 - 247 - http://www.ibict.br/liinc

243

-

no se permiten cambios en los objetos depositados.

-

si es necesario se puede depositar una versión actualizada como un objeto
independiente

-

en el caso en el que el repositorio comunal acuático, Aquatic Commons, cesara
su operación la base de datos se puede transferir a otro archivo apropiado.

El Recolector AVANO (MERCEUR, 2006)
Como un paso más en el movimiento de acceso abierto IAMSLIC46, por medio de la biblioteca La Perouse47, del instituto francés para la investigación de la explotación del mar
(IFREMER48) en su centro de Brest49, ha desarrollado también un recolector OAI para las
ciencias marinas y acuáticas. Este recolector recoge datos bibliográficos de recursos electrónicos (documentación, imágenes, conjuntos de datos, videos, ficheros audio) almacenados
en un grupo de archivos Abiertos y los agrega en una base de datos centralizada. Este
recolector no sólo indiza referencias a recursos contenidos en los archivos de ciencia de
marina de las organizaciones especializadas en la investigación, sino que también indiza
una selección de recursos afines a la ciencia marina situados en otros archivos abiertos (eg:
arXiv, PubmedCentral, …).
Desde el punto de vista del contexto, un año después del lanzamiento del repositorio institucional de Ifremer, Archimer50 (que desde el punto de vista de la biblioteca es un recurso
electrónico mientras que Avano es una base datos bibliográfica), la Biblioteca de La Pérouse
lanzó Avano, un recolector OAI especializado en Ciencias Marinas y Acuáticas.
El objetivo de este desarrollo es:
-

continuar mostrando el apoyo que Ifremer da al movimiento de acceso abierto.

-

ofrecer una mejor visibilidad a los documentos depositados en Achimer,
sumándolos a los artículos encontrados en diversos otros archivos, en orden a
crear una base de datos internacional.

-

ofrecer una nueva herramienta centralizada a la comunidad de ciencias del
océano al objeto de descubrir datos que en la actualidad están diseminados en
muy diversos servidores.

Avano51 es el recolector52 oficial de IAMSLIC. El lanzamiento de Avano gustó a varios colegas de IAMSLIC, entre ellos los iniciadores del proyecto de ‘Aquatic Commons’. Avano
propone a los miembros miembros de este proyecto su colaboración en la implementación
de este sistema y en particular en la selección de registros originados en archivos no especializados en ciencias marinas y acuáticas.
46 http://www.iamslic.org/index.php?section=1
47 http://www.ifremer.fr/blp/
48 http://www.ifremer.fr/
49 http://www.ifremer.fr/brest/jpo/blp.htm
50 http://www.ifremer.fr/docelec/
51 http://www.iamslic.org/index.php?section=175
52 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
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Funcionamiento principal.- Avano es un recolector OAI para las ciencias marinas y acuáticas. Por tanto, recoge datos bibliográficos de recursos electrónicos (documentación, imágenes, conjuntos de datos…) disponibles en un grupo rearchivos Abiertos via el protocolo
OAI/PMH al objeto de agregarlos en una base de datos centralizada. Su interfaz web ofrece
una visualización centralizada de los recursos diseminados a través de diversos servidores.
Avano alberga muchos archivos de institutos de investigación en Ciencia Marina. Sistemática y automáticamente Avano referencia todos los recursos almacenados en estos archivos
especializados en Ciencia Marina. Ejemplos de estos archivos especializados en ciencias
marinas son:
ArchiMer53. El repositorio institucional del instituto francés para la investigación de la explotación del mar (ifremer). Facilita libremente documentos científicos y técnicos online
(publicaciones, tesis, actas de conferencias, etc.) en todas las disciplinas relacionadas con los
océanos (oceanografía, acuicultura, pesquerías, etc.). Facilita 2790 documentos.
DRS (Servicio de repositorio Digital) del Instituto Nacional de Oceanografía (NIO)54 de la
India. Que recoge, preserva y disemina publicaciones institucionales (artículos de revista,
actas de conferencias, informes técnicos, tesis, etc.). En ésta colección se pueden buscar, hojear y acceder 637 publicaciones institucionales del NIO.
Marine & Ocean Sciences ePrints @ Plymouth55 que es un archivo digital que facilita el acceso a artículos producidos por el personal de la Asociación de Biología Marina del Reino
Unido56, el Laboratorio Marino de Plymouth57, y la
Fundación Sir Alister Ardí para la Ciencia del Océano58. Es también un archivo histórico que
contiene copias de los primeros artículos del Journal of the Marine Biological Association of
the United Kingdom. Ofrece 2032 publicaciones.
OceanDocs59. Ofrece investigación y publicaciones en ciencia marina en África y Latinoaméricaein forma digital, lo que incluye preprints, artículos publicados, informes técnicos,
documentos de trabajo y otros. Abarca 1739 documentos.
WHOAS en la biblioteca del MBLWHOI60. Repositorio de la comunidad científica de Woods
Hole, cubre la física del océano y temas de ingeniería, la oceanografía y la biología marina.
Dispone de 1804 documentos.
Avano también interroga a un grupo de archivos abiertos no especializados en ciencia marina en los que hay almacenados, entre otros, un grupo de recursos vinculados a los recursos
marinos y acuáticos. Por ejemplo el servidor ArXiv61 especializado en Ciencias Físicas y
Matemáticas y contiene diversas publicaciones asociadas a la Oceanografía.
53 http://www.ifremer.fr/docelec/
54 http://drs.nio.org/drs/index.jsp
55 http://sabella.mba.ac.uk/favicon.ico
56 http://www.mba.ac.uk/
57 http://www.pml.ac.uk/favicon.ico
58 http://www.sahfos.ac.uk/
59 http://iodeweb1.vliz.be/odin/
60 https://darchive.mblwhoilibrary.org/index.jsp
61 http://arxiv.org/find/all/1/all:+ocean/0/1/0/all/0/1
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Algunos de estos archivos permiten aislar documentos asociados a temas de interés en base
a subconjuntos. En este caso, se pueden aislar automáticamente recursos relacionados con
las Ciencias Marina y Acuáticas y hacerlos visibles para los usuarios Avano.
Para procesar archivos no perfectamente caracterizados dentro de nuestros campos de interés, Avano carga todos sus registros en una base de datos temporal. Se indizan estas bases
de datos y un sistema automático aisla los registros que contienen uno o varios términos
relacionados con las Ciencias Marinas o Acuáticas.
Los registros que este sistema de palabras clave detecta son después validados manualmente
por los bibliotecarios, antes de que puedan ser visibles a través de Avano. Para validar estos
registros, los bibliotecarios usan un sito Web62 que discrimina entre ‘validado’, ‘ruido’ y ‘no
estatuido’. El sistema destaca en los registros las palabras clave encontradas. Y permite que
los bibliotecarios rechacen ficheros de índice cuando las palabras clave no están relacionadas
con nuestro campo de interés (por ejemplo cuando el uso de Fish es el de una abreviatura eg
Fluorescence in situ hybridization).
Hoy, el sistema de búsqueda por palabras clave permite la publicación de por encima de
25,000 registros aislados dentro de más de 1.5 millón de registros, cargados procedentes de
la carga de 35 archivos de ciencia no marina. Avano ofrece acceso a 118580 recursos electrónicos y alberga 196 archivos abiertos y 4 editores comerciales. Se integra una selección de
registros del catálogo de estos editores privados, en la medida en que adopten el protocolo
OAI-PMH (como “HighWire Press” y la “The University of Chicago Press Journals Division”). Los textos completos permanecerán accesibles a través de suscripción, lo que permite
que los usuarios los filtren y agreguen a los artículos libres por medio del Archivo Abierto.
Artigo recebido em 07/05/2008 e aprovado em 07/07/2008.
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Fontes de informação como valor agregado
ao sistema eletrônico de revistas da
Universidade Federal do Paraná (OJS/SER-UFPR)
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Resumo Apresenta proposta para agregar valor ao Sistema Eletrônico de Revistas da Universidade Federal do Paraná (OJS/SER/UFPR) a partir da exploração da estrutura e conteúdo
da Research Support Tool (RST). Descreve os avanços obtidos até o momento, concentrados
na elaboração de um diagrama de dimensões de qualidade para fontes de informação; na
tradução dos termos do inglês para o português; na avaliação para permanência e descarte
de fontes de informação default da ferramenta; e no modelo de resumo informativo das
fontes a serem mantidas ou inseridas no Sistema. Discute os problemas recorrentes relativos
às fontes de informação e sua recuperação, assim como as questões que surgem a partir de
uma tecnologia de comunicação de ponta.
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Abstract This article presents a proposal for a value-added Research Support Tool (RST),
which is part of the Open Journal System (OJS). It describes the proposal’s achievements so
far, such as: a multidimensional information sources quality criteria framework; the RST/
Context terms in translation to Portuguese; evaluation of the default sources; and an abstract
template for the sources to be maintained or incorporated into the System. It discusses the
recurrent problems concerning information sources and information retrieval, as well as the
questions arising from cutting-edge communication technology.
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Introdução e estrutura metodológica da pesquisa em andamento
Dentre os diferentes vetores que compõem o sistema de comunicação científica, os periódicos acadêmicos têm sido um dos mais afetados pelos recentes avanços tecnológicos, cujas
potencialidades contribuem para a revisão do modelo tradicional de geração/consumo de
informação científica. As discussões em torno dos movimentos e iniciativas de acesso aberto
polarizam opiniões ao mesmo tempo em que, abstraídas todas as resistências, oferecem vantagens comprovadas ao processo de análise e recuperação de informação. Extrapolando-se
a dimensão político-ideológica, o modelo proposto fundamenta-se em uma tecnologia de
custos reduzidos, auto-sustentável, voltada para a interoperabilidade por meio do uso de
padrões de metadados de complexidade relativamente baixa. A criação coletiva e compartilhada de ferramentas de acesso livre tem se materializado em aplicativos, entre os quais se
pode citar o Open Conference System (OCS)/Sistema Online de Apoio a Congressos (SOAC) e
o Open Journal Systems (OJS)/Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) (PUBLIC
Knowledge Project, 2007).
Destas ferramentas disponíveis, traduzidas para o português pelo Instituto Brasileiro de
Ciência e Tecnologia (IBICT), o OJS/SEER vem ampliando sua carteira de usuários que,
paulatinamente, reconhecem o conjunto de características aliadas ao sistema de gerenciamento de fluxo editorial. Incluem-se nestas características tanto aquelas relativas ao uso
de protocolos de metadados, quanto às possibilidades de recuperação via provedores de
serviço e de preservação digital. Porém, na medida em que a plataforma de usuários se
expande, o mesmo ocorre com a exploração de outras funcionalidades do aplicativo, como,
por exemplo, a finalidade e utilidade da Research Support Tool (RST).
De forma a contribuir com a comunidade envolvida no desenvolvimento e no fortalecimento dos aplicativos de plataforma livre, descreve-se o andamento e resultados alcançados até
o momento no projeto de pesquisa intitulado “Fontes de informação como valor agregado
ao Sistema Eletrônico de Revistas (SER) da UFPR”, que tem como objetivos:
a) Investigar as potencialidades e limitações da RST do OJS/SER/UFPR, definindo uma
estrutura de tradução de termos e inserção de fontes para o link ‘context’;
b) Alterar a RST/Context, inserindo fontes de informação específicas para cada item;
c) Criar uma revista piloto na área de Comunicação Social como plataforma para a inserção
de fontes internacionais e nacionais, com base em padrões de qualidade previamente
definidos;
d) Verificar a possibilidade de expandir a metodologia de trabalho para as demais revistas
na área de Comunicação, em um primeiro momento, e para outras quando da avaliação
e ajustes do projeto.
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Este artigo apresentará resultados parciais dos itens a, b e c com base na proposta metodológica abaixo, cujo detalhamento ocorrerá oportunamente ao longo do texto:
a) Levantamento na literatura das áreas de Biblioteconomia, Ciência da Informação
e correlatas, visando levantar os critérios confiáveis para a avaliação de fontes de
informação;
b) Coleta de informação adicional sobre o OJS/SER/UFPR e, mais especificamente, sobre
RST/Context, verificando a tipologia de fontes, as áreas de conhecimento envolvidas e
as fontes disponíveis por default;
c) Alteração/tradução de termos para o português, avaliação das condições de acesso às
fontes default e criação de um modelo para a elaboração de resumo indicativo para as
fontes que permanecerão ou serão inseridas no Sistema;
d) Definição de uma estratégia de trabalho e formulário para a localização e descrição de
novas fontes, seguida da efetiva alteração de elementos do Sistema, a partir da inserção,
expansão ou retirada de registros;
e) Teste da nova interface do Sistema (particularmente na RST/Context) e definição de
uma metodologia de avaliação da revista piloto.
A opção de estudo da RST/Context justifica-se pela possibilidade de utilizá-la como um
laboratório para a avaliação e construção de conteúdos informativos, evidenciando a complementaridade de uma visão não-técnica aos aplicativos de software. Além disto, oportuniza discussões de fundo na área de Ciência da Informação como, por exemplo, a definição
e uso de critérios de qualidade para material disponível na web considerando-se a filosofia
de construção colaborativa da ferramenta e o uso de recursos livres de custo e copyright.

Extrapolando o uso da RST: uma proposta colaborativa
Estruturalmente, a RST é uma barra de ferramentas localizada ao lado direito de cada artigo publicado no OJS/SEER (ou SER-UFPR) (FIGURA 1), contendo links de hipertexto que
apontam, a partir do artigo, para um conjunto de recursos selecionados. Tais recursos estão
relacionados à(s) área(s) de conhecimento onde o periódico se insere, estando disponíveis
para a consulta pelo pesquisador, expandindo o acesso a materiais que possam, potencialmente, lhe ser úteis.
Os links em uma RST podem ser categorizados em três camadas (ou seções) identificadas
como: ‘For this article’, ‘Context’ e ‘Action’.

250

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 248 - 262 - http://www.ibict.br/liinc

Figura 1 - A Research Support Tool do OJS/SEER

A camada ‘For this article’ oferece informações sobre a condição formal do artigo indicando:
o status e tipo de estudo; sugestão de citação do artigo em diferentes formatos/padrões e
software bibliográfico (Procite, entre outros); os metadados referentes à revista como um todo
e ao artigo em particular, entre outras possibilidades. A camada ‘Action’ atua como a funcionalidade interativa de uma RST, pois, a partir dela, os leitores podem se comunicar com os
autores, incluir comentários e avisar colegas da existência do artigo, por exemplo.
A camada ‘Context’ foi construída, assim como as demais, sob a hipótese de que, dado um
conjunto estendido de sugestões de outras fontes conectadas ao artigo, agregar-se-ia valor
às habilidades de busca e apreensão de informação do pesquisador. Apresenta-se como uma
lista expansiva de outras fontes de informação na(s) temática(s) do periódico, possibilitando
seu aproveitamento para a expansão de fontes na(s) área(s) de conhecimento específica(s). A
tipologia de tais fontes varia, desde bases de dados de acesso aberto até links para material
pago. Ao se clicar um dos itens, uma janela pop-up é acionada contendo uma lista de fontes
pré-selecionadas pelo OJS/SEER e que podem – potencialmente – ser modificadas pelo
administrador/editor. As palavras-chave de busca são, também por default, inseridas via os
metadados definidos pelo autor do artigo e, da mesma forma, podem ser alteradas pelo interessado. A ferramenta é igualmente flexível ao permitir alterações nas diferentes camadas/
seções e links da RST, pois seu propósito é atuar como uma ponte entre o artigo de origem e
seu contexto mais amplo, poupando o tempo dos pesquisadores em buscas aleatórias.
Alinhada com os princípios de uma ciência ‘aberta’, a RST - também disponível nas versões
recentes do OCS/SOAC - foi construída com o objetivo de estimular a “polinização cruzaLiinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 248 - 262 - http://www.ibict.br/liinc
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da” entre diferentes recursos informativos, em que o criador do conteúdo é menos importante que a intenção e o desejo do leitor (BARTHES, citado por WILLINSKY, 2004). Uma
rede crescente de recursos interligados não só acomodará um sistema auto-sustentável de
alerta corrente de diferentes materiais de cunho científico-acadêmico, estimulando o trabalho colaborativo, como sedimentará o processo de comunicação como instância de vínculo
e legitimidade.
Em estudo realizado com 13 formuladores de políticas no Canadá, Willinsky (2004) apresentou a RST como uma alternativa ao acesso às informações de apoio à tomada de decisão. Neste particular, um dos objetivos era o de transportar a RST para além do ambiente
acadêmico e, ao mesmo tempo, trazer tais recursos para o universo selecionado. Apoiados
neste ambiente inovativo de publicação, segundo o autor, os entrevistados encontrariam
condições apropriadas, controladas e mais aprofundadas para a leitura, interpretação e utilização de material de pesquisa. Os resultados, obtidos com o auxílio de entrevista em profundidade, revelaram algumas peculiaridades nos hábitos de pesquisa na Internet, assim
como diferenças de comportamento de busca quando comparados àqueles utilizados por
pesquisadores e acadêmicos (incluídos aí os jargões e nomenclaturas). Ainda que com um
universo restrito, o estudo identificou o crescente interesse dos formuladores de políticas
em fontes de acesso livre, ainda que a ferramenta apresente desafios quanto ao design, ao
equilíbrio e à intencionalidade das bases de dados face aos objetivos e tarefas de responsabilidade dos entrevistados.

A contribuição das fontes de informação para a comunicação científica
Em recente artigo, Mueller (2005) afirma que já há um consenso sobre o fato de que pesquisadores de áreas diferentes utilizam distintos canais de comunicação para disponibilizar
seus resultados aos pares e demais interessados. Mais especificamente, pesquisadores das
Ciências Sociais e das Humanidades defendem
...critérios que respeitem especificidades de cada área, de acordo com temas, abordagens e métodos de pesquisa mais característicos. Argumentam
que entre áreas distintas e mesmo dentro de uma única área, as diferenças
de enfoque e conteúdo demandam formas de comunicação igualmente
diferentes, com características próprias (MUELLER, 2005, f.1).
A autora cita Meadows, ao explorar o fato de que, ainda que os artigos publicados em periódicos científicos sejam tomados como uma medida normalmente usada para avaliar a
quantidade de informações provenientes de um pesquisador, “...nem sempre, a quantidade
de artigos publicados reflete a produtividade de autores” (MUELLER, 2005, f.1). Neste sentido, pesquisadores das áreas de Ciências Sociais e Humanidades tendem a produzir textos
relativamente longos, publicados como capítulos de livros ou mesmo livros no todo. Tal
tendência é demonstrada não só nos resultados apresentados pela autora como também no
estudo de Juanes et alii (2002), cujo objetivo foi analisar a produção científica em Comunicação dos docentes da ECA/USP. Dentre os resultados obtidos, destacam-se aqueles oriundos
do Departamento de Jornalismo e Editoração (CJE) que indicam um maior número de livros
publicados quando comparados a publicações em outros canais de comunicação. Possivelmente, refletem os autores, tal situação se justifica diante “... [d]as demandas de mercado
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resultantes das teses publicadas nesse formato, a exemplo do que ocorre nas demais áreas
das ciências sociais e humanas” (JUANES et alii, 2002, p. 11).
No que diz respeito aos periódicos científicos, Stumpf (2003) avaliou 26 revistas publicadas
na área de Comunicação sob o ponto de vista de docente-pesquisadores de 12 Programas
de Pós-Graduação na área. Ainda que os resultados tenham apontado oito revistas como
sendo as mais conceituadas, a autora considera que não há – até o momento da pesquisa o
que chama de “revista padrão em Comunicação”, agravada pelo fato de que dos 26 títulos
apresentados, apenas oito foram reconhecidos por mais da metade dos 71 entrevistados.
De qualquer maneira, independentemente do vetor/canal de publicação e divulgação, podese dizer que a produção e o consumo de informação científica repousam no acesso a fontes
de informação relevantes, tanto para a análise de métodos e pesquisas em desenvolvimento
como para a fundamentação e experimentação de novos estudos.
Inúmeras são as dificuldades para a identificação e compilação de fontes de informação nas
diferentes áreas do conhecimento. Recorrentemente, Campello (1988, 1998, 2000) aponta
para os problemas mais comuns relacionados à forma como pesquisadores localizam e selecionam a informação, quanto:
•

ao formato em que as informações são apresentadas, o suporte e a função de tais
fontes;

•

à explosão bibliográfica e o fato de várias fontes de informação se tornarem obsoletas
com maior freqüência que outras;

•

às dificuldades de comunicação entre os membros de determinada área científica;

•

à barreira do idioma;

•

ao custo envolvido na organização, distribuição e manutenção de tais fontes.

•

Peixoto (2002) corrobora e adiciona outros pontos de impacto, tais como:

•

a oferta inadequada dos acervos bibliográficos, principalmente nos aspectos de escassez, custo e desatualização dos materiais;

•

a tendência de se preferir o uso de informações obtidas pelos recursos computacionais;

•

o fato de que a informação está rapidamente disponível, mas é muito volumosa, extremamente dispersa e de confiabilidade variável.

A confiabilidade parece ser uma preocupação estrutural quando se considera o uso de uma
fonte de informação no âmbito acadêmico/científico. É de senso comum que um pesquisador responsável deva considerar critérios de seleção e qualidade para legitimar a consistência e credibilidade das fontes que venha a utilizar. Portanto, ao se propor uma listagem de
fontes como valor agregado a um produto de informação, tais critérios devem ser discutidos
e explicitados, justificando-se sua escolha.
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Recorrentemente, profissionais da informação discutem, testam e implantam metodologias
e soluções visando agregar valor à localização e descrição de recursos de informação disponíveis em sistemas, produtos ou serviços de informação. Ao abordarem questões éticas
envolvidas na chamada “vida social da informação”, Alfino e Pierce (2001) consideraram
o advento da Internet como um desafio ao princípio de neutralidade do bibliotecário e dos
cientistas da informação. Para estes autores, a diversidade crescente da informação disponível em rede desafia os conceitos de “desenvolvimento de coleções” e dos “serviços de
referência” tradicionais. Justificam tal afirmativa ao declarar que os critérios para a seleção
de fontes de pesquisa podem “ameaçar” a autonomia dos usuários em relação ao que este
considera como válido em termos de conteúdo, design e aplicabilidade/impacto em suas
atividades. O próprio conceito de neutralidade não acontece em um vácuo, pois evolui
com a interação destes profissionais com o contexto e a cultura dominante. Reconhecer as
mudanças é provocar interferências nestas mesmas mudanças de modo que a sociedade
continue a respeitar e reconhecer o papel destes profissionais em um cenário de produção,
oferta e consumo imediato de informação francamente aberto e não-mediado. Porém, ainda
que o acesso à Internet amplie as fronteiras de recuperação da informação para além dos
acervos construídos e controlados a partir de políticas de desenvolvimento de coleções e
critérios formais de qualidade, permanece a necessidade de se reconhecer o valor existente
em dada informação.
O próprio OJS/SER oferece uma lista default de fontes online acessíveis via a RST/Context que, segundo Willinsky (2003), foram selecionadas considerando suas características
de acesso livre. Além disto, reforça a possibilidade da RST, como um todo, atuar como
elemento catalisador da potencial intenção do autor em expandir sua pesquisa, reforçando
a percepção de que nenhum trabalho científico existe de forma isolada. Embora Willinsky
(2003, p. 10) declare que a RST deve disponibilizar “material relevante”, não há critérios explícitos de seleção das fontes arroladas. Tal fato pode ser creditado à condição de construção
colaborativa da ferramenta, apoiada pela possibilidade de que qualquer interessado pode
sugerir uma fonte/recurso, preenchendo o formulário disponível em <http://pkp.sfu.ca/
recommend_rt>. Neste, a sugestão deve ser seguida de uma descrição da razão pela qual a
fonte é considerada como um “bom” recurso a ser inserido na ferramenta.
Portanto, a partir do reconhecimento de que há flexibilidade para a inserção ou retirada de
fontes de informação da RST/Context, o Projeto de pesquisa confirmou sua proposta de
agregar valor à ferramenta, discutindo e construindo critérios de qualidade para sua seleção.
Considerando-se que parte significativa dos recursos a serem agregados à RST/Context
existe apenas em forma digital, analisaram-se roteiros selecionados (KIRK, 1996; BIREME,
2005; TILLMAN, 2003; ORMONDROYD, 2004; RIEH, BELKIN, 1998; RIEH, BELKIN, 2000,
RIEH, 2005) finalizando-se uma estrutura básica de critérios explicitada na Figura 2.
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Figura 2 – Diagrama de Dimensões de Qualidade de Fontes de Informação
Fonte: os autores3

A idéia que sustenta esta estrutura consiste na flexibilização de critérios tradicionalmente
utilizados para a avaliação de fontes de informação, uma vez que a percepção pessoal da
qualidade pode, ainda que não obrigatoriamente, acompanhar a percepção formal da qualidade. Da mesma forma, não há pesos nem hierarquias entre quaisquer das esferas/dimensões e variáveis indicadas, o que permite ao interessado utilizar o conjunto de elementos,
adequando-o ao seu ambiente, objetivos e capacidade/experiência de julgamento. Pretendese, na continuidade do Projeto, aperfeiçoar e discutir mais profundamente as dimensões
declaradas nesta primeira versão, aplicando-as na RST/Context, conforme descrito abaixo.
Avaliação e adaptação da RST/Context – Aspectos funcionais
Em um primeiro momento construiu-se um “mapa de acesso” o qual permitiu que a equipe
de trabalho compreendesse as funcionalidades do sistema, por meio da completa visualização dos possíveis pontos de adaptação da RST/Context.
A camada Context da RST apresenta, por default, uma extensa lista de tipos de categorias de
fontes/Contextos distribuídas de acordo com dezenove áreas do conhecimento previamente
definidas. Cada contexto agrega um número variável de fontes de informação que define se
3 Formato e estrutura da figura derivada de “Future of Media Strategic Framework”. Disponível em: http://www.rossdawsonblog.com/Future_of_Media_Strategic_Framework.pdf. Acesso em: abril, 2008.
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um determinado contexto aparecerá em diferentes áreas do conhecimento ou ficará restrito
a uma área específica. Após levantamento dos contextos nestas áreas, estes foram classificados conforme o número de ocorrências, considerando-se a linha de corte abaixo de dez
ocorrências. (Figura 3).

Figura 3 – Freqüência dos Contextos nas áreas do conhecimento do OJS/SER-UFPR/RST/Context
Fonte: os autores com base na OJS/SER-UFPR/RST/Context.

Em um segundo momento, definiu-se a área de conhecimento de Humanidades (humanities)
como a prioritária para o Projeto Piloto em Comunicação e, a partir daí, uma proposta de
tradução (do inglês para o português) da terminologia utilizada na ferramenta. Ainda que o
contexto “livro” (book) inexista como default na área de humanidades (FIGURA 3), a equipe
de trabalho decidiu validá-lo para a etapa de avaliação de fontes. O mesmo ocorreu com os
contextos “teses e dissertações”, “revisões de livros”, “crítica literária”, e “textos relacionados”. Estas inclusões se respaldaram na relação explícita entre o tipo de contexto e a área
de conhecimento definida como piloto para análise, considerando-se as argumentações de
MUELLER (2005) e JUANES et alii (2002). O Quadro 1 apresenta a proposta de tradução/
adaptação desta terminologia, apoiada na versão 2.1.1 do OJS/SER/UFPR.
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Quadro 1 – Proposta de tradução/adaptação da terminologia da OJS/SER-UFPR/RST/Context
Fonte: os autores com base na OJS/SER-UFPR/RST/Context.

O passo seguinte foi o de análise de qualidade das fontes de informação inseridas em cada
contexto a partir do diagrama representado na FIGURA 2 previamente apresentada. Em
um primeiro momento, gerou-se um arquivo de texto com todas as fontes default existentes no OJS/SER-UFPR, filtrando-se aquelas relacionadas com a área de Humanidades e
incluindo-se os demais contextos considerados como válidos pela equipe de pesquisadores.
Em seguida, elaborou-se uma planilha no MS/Excel contendo os campos: título, URL, string
(de pesquisa), descrição, descrição traduzida/adaptada, área CNPq, avaliação (se mantida,
mantida com ressalvas, ou descartada) e observações. Foram analisadas oitenta e quatro
fontes existentes nos contextos e área definida (Quadro 2) e, após a avaliação, trinta e seis
foram mantidas, representando 43% do total.
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Quadro 2 – Resultados da avaliação das fontes constantes dos contextos da área Humanidades
Fonte: os autores com base na OJS/SER-UFPR/RST/Context.
* porcentagem relativa ao total de fontes avaliadas
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Tendo sido aplicado o diagrama com as dimensões de qualidade para fontes de informação,
percebeu-se que a permanência ou não do recurso, independentemente de seu contexto, se
definia especialmente na dimensão de conteúdo. Nesta perspectiva, o descarte do recurso
ocorreu sob as seguintes condições: a) público-alvo da fonte não afeto à área de Humanidades; b) veiculação de anúncios no site; e c) dificuldade de se identificarem os objetivos pretendidos pelos criadores do recurso; e d) atualidade (data de criação/ atualização). Destacase o fato de que algumas fontes default, ainda que arroladas na área de Humanidades, não
lhe são restritas. Tal característica não justificaria por si só o descarte, porém implica em uma
discussão sobre as condições de agregação de recursos multidisciplinares sob uma fonte
“guarda-chuva”. Pari passu, o fato de algumas fontes aparecerem em mais de um contexto
exigirá análise detalhada do seu efetivo conteúdo, de forma a embasar um possível descarte
ou o reconhecimento formal da permanência deste nos diferentes contextos identificados.
Outros critérios para o expurgo de algumas fontes no universo pesquisado referem-se à
dimensão de autoria. Isto é, foram descartados sites ou páginas web cuja autoria (individual, coletiva/institucional) não foi identificada. O mesmo ocorreu com fontes cujos direitos
autorais não estavam explícitos (dimensão do recurso). Foram desconsideradas fontes com
links desativados (variável de permanência/estabilidade). Uma situação interessante surgiu
quando da análise das fontes nos contextos “estudos relacionados” e “textos relacionados”.
Ainda que 10% e 25% de fontes foram aproveitadas, respectivamente, a equipe de pesquisadores optou por não descrevê-los e, eventualmente, retirá-los da ferramenta, uma vez que
tais fontes aparecem em outros contextos.
A dimensão dos repositórios provavelmente gerará controvérsia na seqüência do estudo,
pois, na medida em que se procedeu à avaliação das fontes, verificou-se que outras poderiam vir a substituir aquelas expurgadas. Porém, parte significativa destas “novas” fontes
não provém de repositórios de acesso aberto, o que atinge o centro da proposta do movimento de amplo e livre acesso à informação científica.

Considerações Parciais e Continuidade do Projeto
Outra atividade no atual estágio do projeto é a descrição propriamente dita das fontes e a
escolha de outras a serem integradas na ferramenta. Para a retirada e a inclusão das fontes
de informação presentes na RST/Context, além dos critérios de qualidade, estabeleceram-se
procedimentos para normalização de resumos indicativos. Tais procedimentos apoiaram-se
em elementos descritivos de fontes de informação apresentados no estudo desenvolvido por
Cendón (2001) (Quadro 3):
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Início da produção: Data do início da produção da fonte
Produtor: Indentificação do produto da fonte
Disponibilidade:	Quanto às condições de acesso (garantido, mediante assinatura, gratuito
midiante inscrição, outros
Formato/material:	Se referencial, referencial, incluindo resumo/abstract, texto completo, dados
estatísticos, dados numéricos, outros
Tipo: Tipo de informação vontida na base de dados
Idioma: Idioma da fonte e de seus recursos
Abrangência: Cobertura/área geográfica a qual fonte se aplica
Características especiais: Elementos de relevância não contemplados pela descrição pré-estabelecida
Quadro 3 – Elementos para descrição de fontes de informação
Fonte: Adaptado de: CENDÓN, B. V. Fontes eletrônicas de informação para negócios:

formato utilizado para a descrição das bases de dados. 2001. Disponível em: <http://www.eci.ufmg.br/cendon/pesquisa/
descricao.htm>.

Tais elementos originaram o seguinte roteiro de descrição das fontes:
Fonte “X”

“Disponibilizado/distrituido/criado... desde [Data do início da produção da base de dados] pelo(a)
[Nome do produtor]. Oferece [gratuitamente, mediante assinatura, gratuitamente mediante
inscrição] o que, em que formato/mateiral [referencial; referencial, incluido resuma/abstract;
texto completo; dados estatísticos; numéros; arquivos...] no idioma [inserir idioma]. Tem
abrangência [internacional; nacional (qual); regional(qual); estadual(qual); institutional(qual). Tem
como características especiais [montar lista de tais características].”

Quadro 4 – Roteiro de descrição das fontes do OJS/SER-UFPR/RST/Context
Fonte: os autores com base na OJS/SER-UFPR/RST/Context.

A título de ilustração, exemplifica-se abaixo uma das descrições já elaboradas para uma das
fontes que permanecerá na RST/Context
SER/UFPR/RST>> Contexto >> Buscadores da Internet >> Google scholar

“Disponibilizado pelo Google, oferece gratuitamente um serviço de busca por documentos
da web (de acesso gratuito ou restrito) com artigos, testes, livors, resumos (abstract), etc. Os
idiomas para a interface e para o recursos são: portugues/inglês/espanhol/alemão/frances, entre
outros. Possui abrangência internacional”
Quadro 5 – Exemplo de descrição para fonte da OJS/SER-UFPR/RST/Context
Fonte: os autores com base na OJS/SER-UFPR/RST/Context.
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Todas as fontes validadas para o Piloto foram descritas com base neste modelo. Além
disto, outros desafios para o Projeto se concentram, no momento, na revisão das strings de
pesquisa (devido ao significativo número de links “quebrados”) e em localizar fontes em
língua portuguesa compatíveis com as funções identificadas nas fontes default que, em sua
maioria, estão em língua inglesa.
Sem sombra de dúvida o movimento de arquivos abertos e suas ferramentas vêm alterando
a dinâmica política e operacional da comunicação científica tradicional. Como toda inovação, a proposta tem suas complexidades, que não deixam de ser variações daquelas identificadas anteriormente por CAMPELLO (1988, 1998, 2000) e PEIXOTO (2002). A proliferação
de fontes em formato eletrônico tornou a explosão bibliográfica/informacional ainda mais
aguda e o risco não é apenas da obsolescência, mas do próprio desconhecimento do conjunto
“ideal” de informações disponíveis frente ao universo sempre crescente de recursos. A projeção de PEIXOTO (2002) quanto à preferência da comunidade de pesquisadores pelo uso de
informações obtidas pelos recursos computacionais se confirma, assim como permanecem
as barreiras de idioma, a dispersão em diferentes vetores e a dificuldade de se garantir confiabilidade ao recurso. Porém, as tecnologias permitem um fluxo de comunicação ágil entre
pesquisadores, assim como a redução significativa no custo de organização, distribuição e
manutenção de fontes disponíveis em rede.
Quanto ao item confiabilidade, pretende-se aprofundar as discussões que envolvem os elementos descritos no diagrama de dimensões de qualidade de fontes de informação e, a partir
daí, selecionar outras fontes para expandir o conteúdo dos contextos validados nesta fase.
O passo seguinte será transportar este conjunto de informações para o software ele mesmo,
efetivar testes de consistência e avaliar o Projeto Piloto a partir do uso por um grupo definido. Pretende-se, em médio prazo, oferecer a experiência como benchmaking para as demais
revistas que integram o PERIÓDICOS DA UFPR/SER4 e demais interessados na discussão
do OJS/SEER.
Artigo recebido em e aprovado em 30/05/2008 e aprovado em 01/07/2008.
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Opinião

Maximizing research progress through Open
Access mandates and metrics
	Stevan Harnad1*
Les Carr2**
Yves Gingras3***

Introduction
Research is done (mostly at universities) and funded (publicly and privately) in order to
advance scientific and scholarly knowledge as well as to produce public benefits (technological and biomedical applications as well as educational and cultural ones). Research and
researchers are accordingly funded not only to conduct their research, but to make their findings public, by publishing them. Their employment, salaries, careers and research funding
depend on publishing their findings. This is what is often called «publish or perish.»
Research is not solitary but collaborative, collective, self-corrective and cumulative. The reason research is published is not because it can immediately be applied (only a small portion
of research leads to actual applications) but so that other researchers can check whether it is
correct, and use and build on it in their own research.
Even before it is published, research is checked by qualified specialists to ensure that it is
correct. This is called peer review; the research that is published is not just raw research findings, but validated, peer-reviewed research findings. The peers are the researchers themselves. It is they who conduct the research, review the research, and use and apply the research.
The results are published in peer-reviewed journals. There are about 25,000 such journals,

1 * Chaire de recherche du Canada en Science Cognitives, Université du Québec à Montréal and Electronics and Computer Science, University of
Southampton, SO17 1BJ, United Kingdom. Telephone 44 (0)23 8059 3580. E-mail: harnad@ecs.soton.ac.uk
2 ** Department of Electronics & Computer Science, Southampton University, Southampton, SO17 1BJ, United Kingdom. Telephone: +44 1703 594479.
E-mail: L.Carr@ecs.soton.ac.uk
3 *** Chaire de recherche du Canada en Histoire et Sociologie des Sciences, Université du Québec à Montréal - CIRST, UQAM - P.O. Box 8888, Succ.
Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3P8. Telephone (514) 987-3000, poste 7053. E-mail: gingras.yves@uqam.ca
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across all scientific and scholarly fields, across all languages, and all nations, publishing
about 2.5 million journal (and peer-reviewed conference-proceedings) articles per year.41
The peer-reviewed journals vary in the rigor and selectivity of their peer review, and hence
the quality of their articles. Some journals maintain very high standards, and accept only the
very best research; others are less selective, and a few at the bottom of the quality hierarchy
are virtually vanity presses. These differences are well-known in the research community,
based on the journal’s name and past track record for quality.
Access to these peer-reviewed journals is based largely on institutional subscriptions, paper
and online. Some of the journals are very expensive. And there are so many journals that
not even the richest of institutions can afford to subscribe to all, most, or even many of the
25,000 journals.5 As a consequence of the number or peer-revewed journals and the fact it is
unaffordable for institutions to subscribe to most of them, access is denied to many wouldbe users (perhaps the majority of potential users, if considered on a planetary scale).
Yet the research itself is given away by its authors for free – both to their journals, for publication, without the payment of royalties, and to any would-be user who writes to the author
to request a reprint. The peers also review for the journals for free. The reason researchers
give away their research for free is that that is the way they contribute to research progress,
which is what they are paid and funded to do, according to the publish-or-perish rule: their
salaries, funding and prestige depend in large part on the degree to which their research
findings prove to be important and useful to researchers worldwide, and to the progress of
the research itself. This is called «research impact.»
Research impact is becoming increasingly measurable; the growing number of rich and diverse research impact metrics include citation counts, download counts, co-citations, hub/
authority metrics, growth and longevity metrics, interdisciplinarity metrics, and semantic
metrics.6 These metrics will be increasingly monitored and used in research assessment for
funding and performance review.7 Research impact metrics are minimized by access-denial,
and maximized if the research is made openly accessible online to all potential users.8 This
is the rationale for the Open Access (OA) movement.9

Open Access Strategies
There are two ways for researchers to provide OA (free online access) to their peer-reviewed
research publications, the ‘Green’ and ‘Gold’ way.10 ‘Gold OA’ is provided by publishing in
OA journals, which make all their articles accessible free online.11 ‘Green OA’ is provided
by publishing in conventional non-OA journals, but also self-archiving the author’s final,
peer-reviewed draft in the author’s Institutional Repository (IR), making it freely accessible
online.12
4 1 http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
5 http://fisher.lib.virginia.edu/cgi-local/arlbin/arl.cgi?task=setupstats
6 http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12453/
7 http://eprints.ecs.soton.ac.uk/14778/
8 http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
9 http://www.soros.org/openaccess/
10 http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/21.html
11 http://www.doaj.org/
12 http://roar.eprints.org/
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About 15% of journals today are Gold OA journals (including Brazil’s SciELO journals) this
includes few of the highest quality international journals, and those few high quality OA
journals charge an author-institution fee for publication. This fee is not affordable to most
institutions while their potential funds to pay for it are still committed to subscribing to nonOA journals (90%), so Gold OA fees usually have to be taken from scarce research funds.13
Articles published in non-OA journals, however, can likewise be made OA, through Green
OA self-archiving by their authors. Over 90% of non-OA journals already endorse some
form of self-archiving, with 62% of them already endorsing immediate self-archiving of the
author’s peer-reviewed final draft.14 For articles where the publisher has not yet endorsed
immediate Green OA self-archiving, the peer-reviewed final draft can still be deposited in
the IR immediately upon acceptance for publication, and the IR’s semi-automatic «email
eprint request» button then allows would-be users to request and authors to provide access
to the eprint with one click : this is not OA, but it is almost OA and provides for research
needs during any access embargo by the publisher.15
But although Green OA self-archiving can immediately provide 62% OA plus 38% almostOA, only about 15% of researchers are actually self-archiving their research today. The reasons for this inaction are many and include (groundless) worries about copyright, peer
review, and the time and effort authors imagine is involved in self-archiving.16 Researchers
themselves have already indicated exactly what would liberate them from their worries
about self-archiving. International, pandisciplinary surveys have shown that 95% of researchers report that they would self-archive if self-archiving were mandated by their institutions and/or their funders (14% reluctantly, 81% willingly).17
The survey results have been confirmed by comparing the self-archiving rates for institutions (1) that merely provide the Institutional Repository (IR) (self-archiving reaches 15%),
(2) that provide the IR as well as incentives and help (self-archiving reaches 30%) to authors,
and (3) that provide the IR, incentives and help, as well as a Green OA self-archiving mandate, requiring deposit (self-archiving approaches 100% within two years of adoption of the
mandate).18 Forty-eight institutions and funders worldwide have already adopted Green
OA self-archiving mandates, including Southampton, Harvard and Stanford among universities and National Institutes of Health (NIH), Research Council – United Kingdom (RCUK)
and European Research Council (ERC) among funders; 12 more have proposed mandates
(including Brazil’s proposed Law nº 1120/2007) under consideration today.19
Among the incentives to self-archive are the usage and citation impact metrics that OA
IRs provide to authors – as well as to research evaluators. Software also exists to track and
compare changes in different versions of the same article, validating content.20 IRs also preserve a record of an institution’s research output and provide visibility to the institution for
attracting researchers, students and funding.
13 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmsctech/399/399we152.htm
14 http://romeo.eprints.org/stats.php
15 http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/274-guid.html
16 http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/#32-worries; http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10688/; http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12094/
17 http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11006/
18 http://fcms.its.utas.edu.au/scieng/comp/project.asp?lProjectId=1830
19 http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/
20 h ttp://trac.eprints.org/projects/irstats
http://www.citebase.org/
http://valrec.eprints.org/
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The only thing still needed in order to achieve universal Green OA is universal adoption of
Green OA self-archiving mandates by research institutions worldwide, complemented and
reinforced by research funder Green OA mandates. Here is a draft institutional mandate
policy, applying the points made above:
(a) In the print on paper era it was the policy of all universities to publish in peer-reviewed journals so that their research output could be accessed, used, applied, cited
and built upon. (This policy has often been referred to as «publish or perish.»)
(b) In the online era it is no longer sufficient to publish in a peer-reviewed journal: the
published article’s impact has to be maximized, so not only those users whose institutions can afford access to the journal in which it was published can access it, but all
would-be users webwide can do so.
(c) Our University is hence joining the ranks of a growing number of universities worldwide (including Harvard, Stanford, Southampton, Stirling, QUT, U. Tasmania, Charles Sturt, Liege, Zurich) as well as a growing number of funding councils (including
ARC, NIH, ERC, and RCUK) to mandate that our refereed research output must be
deposited («self-archived») in our University’s Institutional Repository (IR).21
(d) The mandate is merely to deposit the author’s refereed, revised, final draft in our IR,
immediately upon acceptance for publication; it will then be used for internal recordkeeping and performance evaluation purposes.
(e) However, it is strongly recommended that access to the deposit should be made Open
Access, so that any would-be user on the web can access the full text.
(f) The majority of journals already endorse making the author’s self-archived draft Open
Access immediately.22 Authors are encouraged to negotiate with their journals to obtain this endorsement, if they do not have it already.
(g) For articles published in journals that do not yet endorse Open Access self-archiving,
or who impose an access embargo, access to the deposit can be set as Closed Access
during the embargo. This means only the author has access to the full text. The metadata (author, title, date, journalname, etc.) are visible to all users webwide.
(h) To fulfill user needs during the Closed Access embargo period, the IR has an «Email
Eprint Request» Button. Any would-be user webwide can press the button to send an
automatic eprint request to the author, who instantly receives an email with a URL on
which the author can click to send one individual eprint to the requester. (This is Fair
Use, and has been in practice by researchers for a half century, originally with paper
reprints, today with electronic eprints. The Button and the Repository software make
eprint requests much easier to make and easier to fulfill.)23

21 http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/
22 See http://romeo.eprints.org
23 http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/274-guid.html
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(i) Scientometric studies have demonstrated repeatedly that Open Access significantly
increases the citation metrics of articles, as well as enhancing other metrics of research
usage and impact, in all disciplines.24
(j) Our IR will be used as the source of submissions for research performance assesment,
as well as to generate CV publication lists for grant applications and other forms of
evaluation and assessment.
There is a sample policy in the OSI Eprints Handbook.25

To conclude
Brazil is in the forefront of the worldwide movement for Open Access, thanks to IBICT,
SciELO, proposed Law nº 1120/2007, and the dedicated and tireless efforts of Sely Costa
and Hélio Kuramoto, Brazil’s two prominent OA advocates. What Brazil needs now is for
all of its universities to adopt Green OA self-archiving mandates, setting a national and
international example for the rest of the world to emulate.
Artigo recebido em 30/05/2008 e aprovado em 02/07/2008.

24 http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
25 h ttp://www.eprints.org/documentation/handbook/universities.php; See also:
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/71-guid.html; http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/136-guid.html
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Opinião

A alma da Internet e o acesso livre à
informação científica
	Valeria Gauz1*

“Art is man’s nature; nature is God’s art”
Philip James Bailey, 1816-1902

Introdução
Procuramos abordar a questão do acesso livre à informação através da internet a partir do
Fórum de Governança da Internet (Internet Governance Forum, ou IGF), encontro realizado
no Rio de Janeiro de 12 a 15 de novembro de 2007 que contou com a participação de praticamente todos os segmentos da sociedade e do governo. Durante essa reunião, o Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) organizou seminário sobre o acesso livre à informação em países lusófonos, onde assuntos já discutidos em eventos anteriores
tomaram corpo e caminhos próprios na direção de sociedades mais igualitárias.
A internet e as novas tecnologias de comunicação são responsáveis por muitos avanços técnicos e científicos. Para alguns estudiosos, podem assumir feições quase físicas e alma quase
humana, uma vez que, hoje, robôs fazem robôs e um computador por pouco não se apropria
de funções antes desempenhadas pelo Homem, apenas. Entretanto, não se pode esquecer
de que a alma da internet se encontra nos conteúdos que oferece, alma essa que se sobrepõe
ao “corpo físico”, à matéria. Apesar de todos os benefícios advindos da tecnologia, há que
se observar o problema do lixo eletrônico, hoje uma das maiores preocupações ecológicas
de países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Muitos autores da área de Ciência da Informação no Brasil e no exterior pesquisam o tema
sob variados ângulos. Parece claro que o acesso livre à informação pode ser empreitada bem
sucedida caso pesquisadores, agências de fomento, editoras, instituições acadêmicas e suas
bibliotecas etc. estejam envolvidos nas discussões e trabalhem em conjunto, em níveis nacional e internacional, já que experiências de outros países podem ser úteis e aproveitadas.
1 * Bibliotecária, Doutoranda em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), Convênio IBICT/UFF. Museu
da República, Rua do Catete, 153 – Arquivo Histórico. E-mail valeriagauz@gmail.com
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O Internet Governance Forum
O Internet Governance Forum (IGF), ou Fórum de Governança na Internet, foi criado em
2005 em Túnis, durante a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação. Tem por objetivo
dar suporte à Secretaria Geral das Nações Unidas em seu segmento do World Summit on
the Information Society (WSIS) e facilitar o diálogo sobre questões relativas à Sociedade da
Informação através de discussões interativas (locais e virtuais) sobre tópicos relacionados à
governança da internet.
Ao contrário do ocorrido na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro (ECO-92), quando o encontro dos Chefes de Estado teve lugar no
Riocentro, Barra da Tijuca, e as organizações não-governamentais (ONGs) realizaram reuniões
paralelas com forte representação da sociedade no Aterro do Flamengo, o IGF reúne representantes do governo, iniciativa privada, usuários da internet, comunidades acadêmicas e tecnológicas e ONGs, para discutir os caminhos possíveis para o acesso livre à informação via internet.
Apesar de algumas ONGs, em 1992, também terem participado do encontro dos Chefes de
Estado, elas não tiveram direito de deliberação – o que significou uma ruptura no encaminhamento de questões de interesse da sociedade civil decididas pelos governantes na área do meio
ambiente. Nesse sentido, o Fórum da Internet representa um avanço na forma como questões
internacionais importantes estão sendo conduzidas dentro da visão sistêmica condizente com os
tempos atuais. De fato, o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, se referiu
ao IGF como “inovador, um novo modelo de cooperação internacional e, assim como a internet,
em constante evolução” (IGF Second Meeting, Chairman’s Summary, 2007).
Mais de 1.300 representantes (2.100 registrados antes do evento) de aproximadamente 109
países estiveram presentes nas sete sessões principais, debatendo quatro temas firmados
no encontro de Atenas em 2006. O primeiro diz respeito aos recursos imprescindíveis da
internet, que envolvem infra-estrutura para telecomunicações e outras, protocolo para endereços na internet, desenvolvimento de padrões técnicos, uso de tecnologias convergentes, a
necessidade de multilingüismo na internet etc.. Naturalmente, essas iniciativas pressupõem
uma grande participação dos governos no estabelecimento de políticas públicas adequadas
que tornem possível a implementação de uma internet afinada com as discussões realizadas
(IGF Second Meeting, Chairman’s Summary, 2007).
O segundo tema é acesso à informação. Muitos participantes declararam, durante as reuniões preparatórias para o IGF 2007 que, apesar da rápida expansão da internet, cinco bilhões
de pessoas ainda não têm acesso a essa ferramenta, tão importante para o crescimento econômico e o desenvolvimento social, particularmente nos países em desenvolvimento (IGF
Second Meeting. Synthesis Paper, 2007). Este texto também ressalta a importância do acesso
universal e de infra-estrutura das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para
todos, com baixos custos e que, uma vez reguladas por lei, tornam-se seguras para os empresários investirem. Nesse aspecto, estados e municípios podem e devem contribuir com
a disponibilidade de recursos apropriados. O tema abarca, igualmente, a questão do acesso
em áreas rurais e a necessidade de inclusão social, além da digital.
O acesso à informação e a preservação da identidade cultural local é assunto que diz respeito a
vários países, inclusive ao Brasil. “À medida que a informação adquire relevância para a produção
social, cresce a responsabilidade social do campo científico dedicado ao seu estudo, organização e
transferência” (FREIRE, 2001). Um exemplo é o projeto Janelas da Cultura Local de Quissamã, no
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estado do Rio de Janeiro, uma “ação informacional fundamentada nas potencialidades das novas
tecnologias de processamento e comunicação da informação” (FREIRE, 2006, p. 60).
A diversidade é o terceiro tema discutido nas reuniões que antecederam o encontro do
Rio de Janeiro. O documento anteriormente citado faz sobressair um ponto de interesse já
debatido no âmbito acadêmico: se, por um lado, todos aplaudem o fato de que hoje quase
um bilhão de pessoas utiliza a internet, por outro, muitas dessas pessoas não podem ler ou
escrever o inglês. Variadas línguas e alfabetos também são utilizados na rede e isso é fortemente recomendado para a sobrevivência de uma vida virtual multilíngüe, democrática e
legítima, fortalecendo localmente a Sociedade da Informação.
A propósito do aspecto lingüístico, o historiador do livro Roger Chartier nos leva a viajar
com Borges em seu O Livro de Areia, onde narra o encontro do viajante do futuro, Eudoro
Acevedo, com o homem alto que encontra na planície. Acevedo tenta a comunicação com ele
em idiomas diferentes, sem sucesso. O homem da planície, usando seu parco latim, consegue
se fazer entender um pouco e diz: “Pela roupa, vejo que vens de outro século. A diversidade
das línguas favorecia a diversidade dos povos e também das guerras; a terra voltou ao latim.
Alguns temem que volte a degenerar em francês, em limusino [relativo a Limoges, França]
ou em papiamento (língua crioula de Curaçao), porém o risco não é imediato (Borges, em O
Livro de Areia, citado por Chartier, 2002). O imperialismo do inglês na comunicação eletrônica
é tratado pelo escritor francês também quando diz: “O retorno à unidade lingüística significa
… a perda da história, o desaparecimento das identidades e, finalmente, a destruição aprovada” (CHARTIER 2002, p. 14). De fato, nesse início de milênio, ainda vivemos uma hegemonia
do inglês na comunicação científica e na eletrônica, em geral. No mundo online, essa língua
representa o maior número de pessoas. Até setembro de 2004, 35.2% de 800 milhões de pessoas
na internet utilizavam a língua inglesa para comunicação, conforme mostra a figura 1.
Online Language Populations
Total: 801.4 Million - (Sept.. 2004)

Dutch
1,7%

English
62,5%

Portuguese
3,1%
Italian
3,8%
Korean
3,9%
Frece
4,2%

German
6,9%

Japonese
8,4 %

Chinese
13,7%
Spanish
9,0%

Figura 1: Línguas na internet
Fonte: Global Internet Statistics, 2004
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Sendo a internet um lugar virtual, descentralizado e democrático, presume-se também que
seja de livre acesso para todos – o que não ocorre, exatamente. A abertura, então, constitui-se
no quarto tema explorado onde, para citar alguns aspectos, se enfatizou a troca de idéias e
informação que constrói conhecimento e gera riqueza.
Por fim, a segurança foi também tema contemplado, relacionado ao acesso, devido à inevitável liberdade de expressão e também às restrições necessárias para se evitar o ciberterrorismo, o abuso sexual infantil e problemas semelhantes. A segurança é vista pelos participantes
como elemento chave para a confiabilidade da rede para os usuários.
O Fórum do Rio de Janeiro deu especial atenção à necessidade de estabelecimento de políticas e programas para as áreas envolvidas.

Aspectos quase humanos da tecnologia
A existência e as reuniões do Internet Governance Forum se tornaram possíveis essencialmente graças aos progressos ocorridos com a internet nas últimas duas décadas. Os padrões
criados (TCP-IP, ou Transmission Control Protocol-Internet Protocol, a linguagem de comunicação básica, ou protocolo da internet; FTP, ou File Transfer Protocol, protocolo para troca
de arquivos eletrônicos), os formatos e o desenvolvimento de metadados, para citar alguns
avanços, levaram todos os envolvidos a tentar compreender, estudar e disponibilizar cada
vez mais literatura e instrumentos capazes de permitir a expansão da rede.
A internet, por sua vez, não existiria sem os avanços tecnológicos do século passado, principalmente na segunda metade, período em que a quantidade de informação disponível excedeu a soma de informação adquirida até então pela humanidade (SUAIDEN, 2007). Viu-se,
sempre, tecnologia em todos os instrumentos produzidos pelo homem com uma finalidade
específica, desde a primeira ferramenta cortante, passando pela Revolução Industrial, até a
Segunda Guerra Mundial, mas nada se compara aos tempos presentes.
Alguns pensam ser o desenvolvimento da tecnologia muito mais do que confeccionar e utilizar ferramentas, como é o caso de Kevin Kelly, Editor Senior da revista Wired. Este autor,
por exemplo, a percebe como um sistema integral, uma força dominante na cultura, que
compartilha muitas das características da vida humana e que pode ser entendida, numa
escala cósmica, como uma conseqüência do Big Bang. Comparando com aspectos biológicos da vida, acredita que na tecnologia também há diversidade e especialização, ou seja, o
movimento do geral para o específico (assim como aconteceu com a evolução das ferramentas). Do mesmo modo que a vida, a tecnologia também se moveria do interior na direção de
procurar uma socialização. Segundo Kelly, apesar de todas as semelhanças existentes, uma
das diferenças desse sistema integral (que ele denomina technium) com o biológico é que as
espécies tecnológicas nunca se extinguem, ao contrário das humanas, e oferece como exemplo o fato de que ainda hoje flechas podem ser feitas como originalmente (através da fricção
do osso com a pedra); da mesma forma, colecionadores não têm problema em encontrar
peças novas para os seus carros antigos; enfim, ainda se utiliza uma série de tecnologias de
ontem nos dias de hoje (TED). Analogamente, podemos dizer que o mesmo se dá com os
manuscritos e com o livro impresso atualmente, pois estes coexistem com o texto eletrônico;
não são antagônicos, mas complementares. “Novas técnicas não apagam nem brutal nem
totalmente os antigos usos” (CHARTIER, 2002, p. 8)
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Para Kelly, o technium é necessário para que nos sintamos completamente humanos, e explica:
Quando criamos arte, inventamos estruturas sociais e mapeamos o universo, nós descobrimos quem realmente somos. Sem essas invenções – mesmo as mais simples, como roupas, fogo e poesia – nada sabemos sobre nós
mesmos. A tecnologia não apenas revela a nossa qualidade humana, mas é
a forma como nos revelamos humanos. Com arco e flecha, a humanidade
se definiu como caçadora; com instrumentos feitos de madeira e corda, a
humanidade novamente se tornou musical (http://www.edge.org/documents/archive/edge217.html#kelly).
Por fim, conclui que, à medida que aumentamos esse technium em escala e complexidade,
enquanto continuamos a nos modificar através da educação, de remédios, da genética e do
hardware, expandimos o que significa ser humano. Continuaremos a depender da tecnologia
para completar o nosso ser, continuamente. As idéias do pensador nos remetem, de certa forma, às idéias de Pierre Lévy, de uma quase divinização do virtual através da tecnologia.
Digno de nota é o fato de, recentemente, Kelly ter se desfeito de seus pertences, principalmente os tecnológicos mais modernos, para uma viagem de bicicleta (tecnologia mais antiga) de 3 mil milhas (1 milha equivale a 1.609 metros) nos Estados Unidos. Diz não ter certeza
ainda do que seja tecnologia e se responsabiliza parcialmente pelo que se tornou um clichê:
as máquinas estão se tornando biológicas e complexas; afinal, já há máquinas que fazem
outras máquinas. As maiores tendências na evolução da biologia, hoje, são as mesmas da
evolução da tecnologia. Para Kelly, a tecnologia é o sétimo reino da natureza (os seis reinos
sendo o Protoctista ou Protista, que incluem as algas e os protozoários, Arquebacteria, Eucariontes, Fungos, o Vegetal e o Animal). Concluindo seu raciocínio e citando outros autores,
diz que a tecnologia está acelerando a evolução, está acelerando a forma como procuramos
novas idéias. “Nossa humanidade é definida por tecnologia; ela é essencial na nossa jornada
de descobrir quem somos” (TED, 2006).
Há controvérsias, naturalmente. Embora o assunto mereça maior atenção em outra oportunidade, acreditamos não ser a discussão adequada ao momento.

A alma da internet e o acesso livre à informação
Adiantamentos tecnológicos à parte, não devemos nos esquecer de que a alma da internet,
por assim dizer, se encontra em seu conteúdo, não em seus aspectos físicos, mas nas informações que, passadas com rapidez e segurança, aceleram a geração de conhecimento e
contribuem para a evolução intelectual da humanidade. Sendo a área científica de crucial
importância para o crescimento econômico, social e político, “a informação científica é o
insumo básico para o desenvolvimento científico e tecnológico de um país” (KURAMOTO,
2006, p. 91). Essa informação é veiculada para a sociedade através de revistas científicas
com revisão dos pares, principalmente, e isso se dá, geralmente, a partir dos editores, ou
publishers. Os pesquisadores ganham prestígio se associados a certos editores e estes lucram
(geralmente, de forma excessiva).
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Muitas dessas pesquisas são financiadas com recursos públicos, pelo Estado, mas praticamente não há retorno para a sociedade, uma vez que o acesso aos periódicos científicos se
dá apenas pelas universidades e centros de pesquisa capazes de custear suas assinaturas.
Foram os bibliotecários os primeiros a detectar o problema, seguidos pelos gestores e, mais
tarde, pelos pesquisadores que passaram a não mais ter acesso a determinadas revistas devido ao seu alto custo, com aumentos de mais de mil por cento entre 1989 e 2001 (KURAMOTO, 2006, p. 92). A crise instalada no campo dos periódicos científicos e suas conseqüências
na pesquisa e no desenvolvimento vêm sendo estudadas por muitos autores da Ciência da
Informação no Brasil e no exterior, principalmente sob o ângulo do Open Access, o Movimento de Acesso Livre, ou Aberto, à Informação.
Esse movimento vem se fortalecendo a cada ano no mundo científico e na sociedade, em
geral, e pressupõe a adoção de uma filosofia aberta que inclui o acesso à informação por todos e para todos, na busca de transformações que efetivamente contribuam para a melhoria
da coletividade.
Por filosofia aberta, Costa (2006, p. 40) ressalta:
“o movimento em direção ao uso de ferramentas, estratégias e metodologias que denotam um novo modelo de representar um igualmente novo
processo de comunicação científica, ao mesmo tempo em que serve de
base para interpretá-lo. Compreende, entre outras questões:
•

Software aberto (ou livre), para o desenvolvimento de aplicações em
computador;

•

Arquivos abertos, para interoperabilidade em nível global, e

•

Acesso aberto – questão mais polêmica – para a disseminação ampla e
irrestrita de resultados da pesquisa científica.”

Compreendemos a expressão “acesso livre à informação” como uma política, portanto, como
algo de abrangência mais ampla e geral. “acesso aberto à informação”, expressão igualmente
utilizada na literatura especializada é, para nós, o caminho, o mecanismo. Há, ainda, problemas de tradução na conceituação desses termos. Para fins do presente trabalho, utilizaremos
“acesso livre” em todos os casos.
Muller (2006, p. 28), em seu artigo sobre as comunidades científicas e o movimento do acesso livre à informação, aborda o problema da legitimidade necessária e todavia inexistente,
ao considerar que “as publicações de acesso livre ainda não conseguiram obter o status de
plena legitimidade na crença das comunidades científicas.” Para a autora, as antigas práticas e as idéias da comunidade científica, somadas aos interesses das editoras (os canais
legitimados pela ciência como veículo das pesquisas acadêmicas) retardam o progresso do
movimento. Embora estejam seguindo os modelos tradicionais do periódico impresso até
os dias presentes, a autora aponta para um consenso dos vários segmentos envolvidos no
processo em prol do movimento de acesso livre (pesquisadores, agências de fomento, editoras, instituições acadêmicas e suas bibliotecas etc.).
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É inegável e relevante a maior visibilidade dos pesquisadores e de suas pesquisas nos arquivos de acesso livre em repositórios institucionais, o que acarreta mudanças na cadeia
produção-uso-recompensa, cada vez mais, e contribui para a rapidez na geração de conhecimento. Estudos de autores de áreas distintas demonstram que o fator de impacto não
pode mais ser ignorado (BRODY; HARNAD, 2004; LAWRENCE, 2001; ANTELMAN, 2004,
citados por COSTA, 2006), apesar de estudos recentes na área médica terem questionado a
dinâmica da análise do fator de impacto (ROSSNER; VAN EPPS; HILL, 2007).
Na última década, começamos a observar iniciativas em vários países com relação à criação
de repositórios institucionais, embora desde 1987 haja movimentos na direção do acesso
livre, principalmente com as teses e dissertações eletrônicas (FOX; YANG; KIM, 2006, p. 87).
Já se pode mesmo reconhecer, segundo esses autores, os benefícios trazidos pelas ETDs (electronic theses and dissertations) aos que aderiram ao acesso livre, uma vez que suas pesquisas
se tornaram mais visíveis, lidas e citadas, projetando as instituições acadêmicas relacionadas
e auxiliando na criação de bibliotecas digitais, pois são os próprios autores que submetem
diretamente os trabalhos resultantes de suas investigações e constroem esses repositórios.
Mais recentemente, houve alguns movimentos em prol do aceso livre à informação em nível
internacional, apesar das variações encontradas (VAN REENEM, 2006, p. 19):
•

Budapest Open Access Initiative (2001);

•

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities
(2003);

•

National Institutes of Health /PubMed Central (2005);

•

US Federal Research Public Access Act (2006);

•

European Commission Report (2006) e

•

The Research Councils UK (2006).

Diversos países têm aderido ao Movimento, como Portugal, Alemanha, Estados Unidos,
Inglaterra, Austrália, Finlândia, Suécia, África do Sul, Índia e Brasil, para citar alguns.
Como parte das atividades do Internet Governance Forum, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) organizou o Seminário de Acesso Livre ao Conhecimento Científico nos Países Lusófonos. O IBICT, órgão nacional de informação científica
e tecnológica, tem sido determinante e influente nessa área no Brasil. Tendo como missão
desenvolver recursos humanos e infra-estrutura de informação em ciência e tecnologia para
a produção, socialização e integração do conhecimento científico-tecnológico, o Instituto serve como elo de ligação entre várias instituições e é formador de redes de informação no país.
Responsável pela política nacional de acesso livre à informação e atividades de cooperação
internacional, o IBICT implementa várias ações2 na direção dos Open Archives Initiative

2U
 m sub-produto do engajamento do IBICT nessa área em 2006 é a edição especial da revista Ciência da Informação (no. 35, v. 2) com artigos de
pesquisadores brasileiros e estrangeiros (alguns analisados no presente texto) sobre Acesso Livre à Informação.
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(OAI, ou OA), como é conhecido o movimento de acesso livre. Algumas dessas ações são
(http://www.ibict.br/index.php):
•

Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à Informação Científica;

•

Articulação com segmentos da comunidade científica para recomendações e políticas;

•

Construção de repositórios institucionais, temáticos e publicações eletrônicas;

•

Discussão da política nacional de acesso livre;

•

Absorção e transferência de pacotes de softwares de acesso livre compatíveis com o
modelo OA; e

•

Estabelecimento de competência técnica quanto ao uso e desenvolvimento de ferramentas.

Brasil, Portugal, representantes dos países africanos de língua portuguesa, do Comitê Gestor
da Internet no país (CGI), das Nações Unidas e profissionais vários se reuniram no dia 13
de novembro de 2007 no Riocentro. Os assuntos principais percorreram questões relacionadas ao acesso livre à informação no Brasil e em Portugal, as iniciativas do CGI no que diz
respeito à produção e difusão de conteúdos digitais em língua portuguesa, além de uma
mesa-redonda sobre multilingüismo na internet e o Projeto Brasil/UNDL.
Helio Kuramoto, do IBICT, discorreu sobre o histórico do Movimento de Acesso Livre à Informação no país, as dificuldades na comunicação científica que levam, em última instância,
à exclusão cognitiva e a necessidade de se reduzir a desigualdade social, além de explorar
ângulos distintos da matéria. Eloy Rodrigues, pela Universidade do Minho, fez exposição
sobre os avanços da universidade na área do acesso livre através do RepositóriUM, onde
professores e pesquisadores (autores ou co-autores) devem depositar seus textos. O projeto
teve início em 2003 e consistiu, primeiramente, na instalação e tradução para o português
da plataforma DSpace, sistema Open Source desenvolvido pelo Massachusetts Institute of
Technology (MIT) e pela HP, a Hewlett-Packard ( http://repositorium.sdum.uminho.pt/
about_en.jsp).3
O Comitê Gestor da Internet no Brasil, representado por Henrique Faulhaber, vem realizando seminários em todo o Brasil para a formulação de estratégias de fomento à produção e
distribuição de conteúdos digitais em português. O objetivo do Comitê é alcançar o mercado
brasileiro e os de língua portuguesa, em geral.
A importância da pluralidade lingüística na internet, assunto igualmente exposto na reunião
geral do IGF e já citado no início do presente texto, foi também tema do Seminário na mesaredonda sobre o assunto, com as presenças de Tarcísio Della Senta, Presidente da Fundação

3 Já existe estudo sobre o comportamento do usuário em repositório institucional realizado por M. F. Sarmento e Souza, Ana Alice Baptista e Isabel
Ramos: The behavior of academic investigators using an institutional repository. International Federation for Information Processing. Working Group
8.2 Citation: ORGANIZATIONS AND SOCIETY IN INFORMATION SYSTEMS WORKSHOP, Washington, 2004 - “OASIS 2004 Workshop”. Laxenburg : IFIP
WG 8.2, 2004.
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para a Linguagem Universal das Nações Unidas, Ronaldo Martins, Consultor dessa fundação para o Brasil e Magdy Nagi, Diretor Científico da Biblioteca de Alexandria.
A escolha da sede do Internet Governance Forum no Brasil não se deu de forma aleatória. O
Brasil ocupa, atualmente, o 4o lugar no mundo dos repositórios de acesso livre (após os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a Alemanha) e o 2 o. lugar em bibliotecas digitais de
teses e dissertações, perdendo apenas para as norte-americanas, segundo palestra de Helio
Kuramoto no IGF. Com o Manifesto em 2005 e, no mesmo ano, a Declaração de Salvador
sobre Acesso Aberto e a Carta de São Paulo, somados à Declaração de Florianópolis em 2006,
o país vem marcando presença e ampliando espaços de discussão de maneira ímpar.
Ainda há muitos desafios a serem vencidos, mas a certeza de estarmos no caminho certo
permanece.

Considerações finais
A tecnologia, quase imprescindível em nossa vida diária, toma nova dimensão e começa a
ser vista como algo quase vivo (no sentido biológico da palavra), até mesmo divino. Sem
dúvida, traz grandes avanços para a sociedade como um todo.
Sem discordar totalmente das idéias de Keller, gostaríamos de registrar nosso pensamento
de que a tecnologia tem sido um instrumento essencial na nossa jornada evolutiva, certamente, na medida em que o progresso intelectual pode impulsionar o moral, mas não
cremos que sejamos por ela definidos. A tecnologia é um reflexo do que somos, daquilo que
conseguimos progredir, gerar e do uso que dela fazemos (todos lembramos da promessa recente do uso pacífico do átomo). Muitos avanços científicos levaram sábias mentes à fogueira em tempos passados. Hoje, mais evoluídos, nosso entendimento de ciência é diferente,
mas aquilo que criamos será sempre modelado por nossas mentes, ou seja, haverá sempre
uma inteligência por trás de toda criação. Sempre houve e sempre haverá. Assim, talvez não
se deva caracterizar a tecnologia como um sétimo reino, mas como um brilhante produto do
homem, cuja evolução caminha de acordo com o progresso da humanidade.
Lançando um rápido olhar para o passado, vemos o quanto as tecnologias da Idade Média
(por exemplo a bússola, os moinhos de vento, etc.) contribuíram para o desenvolvimento e a
criação de novos empregos. Hoje, na era da globalização, vemos máquinas quase pensantes,
mas também o quanto essas podem concorrer para o desemprego (para não citar o mau uso
da tecnologia pelo homem) e para a proliferação de lixo eletrônico, com resíduos (chumbo,
mercúrio etc.) que poluem rios e solos de graves conseqüências para o meio ambiente – situação ocasionada pela rápida obsolescência de equipamentos como televisões, aparelhos
celulares e computadores, lesando a saúde desse mesmo homem moderno que os cria (e a
do planeta). Desnecessário se faz mencionar que os maiores prejudicados se encontram em
regiões ou países menos favorecidos. E pensar que a Revolução da Informática resolveria o
problema da Revolução Industrial, com seus rios poluídos pelas fábricas.
Montes de até 3 metros, constituídos por partes de aparelhos de televisão, gabinetes e monitores de computadores, assim como pilhas de placas de circuito interno servem como fonte
de renda para crianças em Gana, por exemplo (a China e a Índia se encontram em condições
semelhantes). Após a queima de certa quantidade de fios de cobre para a retirada da capa
plástica protetora (e após emanar as substâncias tóxicas e carcinogênicas provenientes dessa
combustão), esses são vendidos a USD$1.00 aos sucateiros. Os gabinetes, muitas vezes, acabam sendo levados pelas chuvas até o oceano. O lixo digital confirmado pela Lei de Moore
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(sobre a capacidade dos computadores dobrar a cada dois anos, aproximadamente) encontra
respaldo nas previsões da Environment Protection Agency (EPA) para cada um dos próximos anos, quando uma média de 30 a 40 milhões de computadores serão descartados como
objetos ultrapassados. Naturalmente, não apenas esses aparelhos são assunto do tema, na
era da transmissão digital de televisão e de rápidos avanços na telefonia celular. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) estima um total de 45 milhões de
toneladas de e-lixo por ano em todo o mundo (CARROLL, 2008).
Já há alternativas em funcionamento nos mercados europeu e norte-americano para o tratamento desse lixo, com máquinas capazes de desmontar os componentes e concomitantemente tratar o ar resultante desse processo, mas essa solução ainda é bem menos utilizada
do que a “exportação” dos equipamentos. No Brasil, a preocupação igualmente existe e
ações em curso têm por objetivo transformar sucata feita de tecnologia em tecnologia de
utilidade4.
Dados do início de 2008 estimam que cerca de 1 milhão de computadores são descartados
anualmente no país e, embora haja aproveitamento de algumas peças, muito ainda contribuímos para os lixões. Mais recentemente, o lixo tecnológico foi tema da Semana da Inclusão
Digital, evento realizado em vinte estados do Brasil em março desse mesmo ano, com discussões de vários setores da sociedade e do governo, assim como sugestões de ações para a
população visando uma abordagem mais ecológica para o problema5.
Como Kevin Keller bem disse, as espécies tecnológicas, ao contrário das humanas, não se
extinguem (e o lixo high tech, também nesse sentido, comprova suas palavras). Nós humanos
seremos, pelo menos, ecologicamente mais corretos, um dia, quando nossa máquina corpórea não tiver mais utilidade e caso não possuamos compostos como os siloxanos altamente
polimerizados, também conhecidos como silicones.
Ao que parece, não existe, ainda, legislação internacional para o lixo eletrônico – embora
seja reconhecidamente o maior obstáculo hoje a ser vencido, em termos ecológicos. Após a
emenda de 1995 à Convenção de Basiléia (1989), que proíbe a transferência desse lixo para
países em desenvolvimento (inclusive o Brasil), entre outras exigências, a União Européia
tem realizado significativos avanços na área. Nos Estados Unidos gradualmente se vê contribuição em nível local, através de iniciativas isoladas; muito mais precisa acontecer na área
de reciclagem eletrônica e políticas nacionais. Não é, pois, surpresa, que esse país tenha sido
o único, do bloco dos desenvolvidos, a não ratificar a Convenção, assim como não ratificou o
Protocolo de Kioto para a redução do nível de poluição no planeta. Talvez a diferença maior
entre as tecnologias do presente e as do passado é que as de agora, somadas à ambição e
ao consumo desenfreado, concorrem também para a degradação da vida no planeta, para
pobres e ricos, indistintamente.
Nosso idiossincrático país possui grandes desafios a serem vencidos. Com qualidades inerentes a países de primeiro mundo (produz idéias e exporta talentos), de segundo mundo
(incentiva a construção de fábricas) e de terceiro mundo (produz matéria-prima), o Brasil
ainda não percebeu a importância do investimento na informação enquanto insumo da
produção intelectual. A educação básica, por exemplo, tem índices de rendimento que não
inspiram respeito, se comparados aos dos países desenvolvidos.
O IBICT vem desempenhando papel digno de elogio da área de ciência, ensino e pesquisa,
inclusão digital e social, apesar do relativo incentivo do governo diante do tanto que se precisa ainda realizar. Contudo, o ensino fundamental para a população carente (como o nome
diz, fundamental), ainda reclama muita atenção de órgãos governamentais. Parte do nosso
4 (http://www.casabrasil.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=1).
5 http://www.cdi.org.br/QuickPlace/cdi_/PageLibrary83257409005C4C0D.nsf/h_Toc/2E40DC1B5A50EDF18325740B005A1F0D/?OpenDocument
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futuro, ou seja, algumas das crianças que construirão o Brasil de amanhã, encontram-se nas
ruas, afastadas das escolas, principalmente em grandes centros urbanos.
Iniciativas como as do Fórum de Governança da Internet mostram o surgimento de uma
nova era na comunicação entre países, não apenas na medida em que, no nível macro, procuram buscar o melhor para todos através da troca de experiências e do compartilhamento
de informação, mas por serem iniciativas onde todos os atores participam. Cabe, então, no
nível micro, a cada país e através de incentivos locais, assegurar seu próprio crescimento
com uma base sólida, colaborando, assim, para a criação de uma sociedade mais justa. Nesse sentido, os conteúdos veiculados através da rede, com boa gestão, poderão resultar em
progresso real.
Artigo recebido em 28/05/2008 e aprovado em 03/07/2008.
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Construção de políticas de informação:
aspectos epistemológicos e metodológicos
	Anderson Fabian Ferreira Higino1*
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Resumo Discute-se a construção de políticas de informação, do ponto de vista da reflexão
epistemológica e da proposição metodológica. Com base em trabalhos de Bruno Latour e
Bernd Frohmann, aponta-se uma abordagem capaz de favorecer o enfrentamento dos desafios identificados no campo em questão. Para dar a essa abordagem uma materialidade
que contemple a dinâmica de múltiplos níveis locais e globais presente no processo da
construção política, indica-se a articulação de modelos analíticos propostos por Boaventura
de Sousa Santos e Janete Maria Lins de Azevedo. A discussão visa propiciar a identificação
de possibilidades e o apoio ao desenvolvimento de estratégias ligadas à conquista de uma
relação menos desequilibrada entre pressões globais e potencialidades locais. Toma-se como
horizonte uma forma de atendimento a demandas locais de acesso a informação desenvolvida em paralelo com a construção de condições locais adequadas a uma participação na
“sociedade da informação” que garanta espaço para a manifestação da identidade cultural,
com menor risco de submissão a uma lógica de subalternidade.
Palavras-chave política de informação, regime de informação, epistemologia política, multiculturalismo, contra-hegemonia.
Abstract This paper discusses the construction of information policies from the standpoint
of epistemological reflection and methodological proposition. Theorizations developed by
Bruno Latour and Bernd Frohmann are the point of departure for choosing an approach
that allows adequate confrontation of the various challenges that construction meets. We
also advance the suggestion of articulating analytical models proposed by Boaventura de
1 * Doutorando em Ciência da Informação (PPGCI/UFMG), Bolsista do Programa PIQDTec/CAPES/CEFET-MG, Professor do CEFET-MG. E-mail: afhigino@
gmail.com
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Sousa Santos and Janete de Azevedo, so as to deal with the multiple-level dynamics of local and global interactions involved in policy construction. Our discussion aims at paving
the way to the identification of possibilities and the stimulation of strategy development in
situations involving the pursuit of a less unbalanced relationship between local potentialities and global pressures. The horizon we envision associates answering local demands for
information access with creating adequate local conditions to participating in “information
society” with enough space guaranteed for the manifestation of cultural identity and lesser
risk of subscription to subalternity.
Keywords information policy, information regime, political epistemology, multiculturalism,
counter-hegemony.

Introdução
O objeto de estudo deste trabalho é a construção de políticas de informação, discutida do
ponto de vista da reflexão epistemológica e da abordagem metodológica. De início, tratamse questões conceituais sobre política e epistemologia, como subsídio para a reflexão sobre
os desafios enfrentados por iniciativas voltadas a essa construção. A seguir, apresentam-se,
com base em trabalhos de Bruno Latour e Bernd Frohmann, abordagens epistemológicas e
metodológicas capazes de contribuir para o enfrentamento desses desafios.
Levando-se especialmente em conta o caráter complexo do objeto de estudo, decorrente da
presença intersticial da informação nas interações que se dão em uma grande multiplicidade
de instâncias e instituições sociais, indica-se a conjugação de modelos analíticos propostos
por Boaventura de Sousa Santos e Janete Azevedo. Busca-se, assim, dar materialidade à
abordagem da dinâmica de múltiplos níveis locais e globais que está presente no processo
de construção de políticas. Nessa linha, discute-se um projeto de pesquisa-ação no qual se
identificam potencialidades para a busca de uma relação menos desequilibrada entre as
pressões — locais e globais — pelo atendimento a demandas de acesso à informação e a
construção de condições locais adequadas a uma forma de participação na “sociedade da
informação” que garanta espaço para a manifestação da identidade cultural local, sem submissão a uma lógica de subalternidade.

Política e informação
Conforme indica Bobbio (1995), a discussão conceitual da política remete, necessariamente, ao poder, que é toda relação impositiva, dependente da posse de meios de efetivação,
manifesta nos campos econômico, ideológico e político. Se o poder econômico pressupõe a
posse dos meios de produção e o ideológico, de formas específicas de saber, o poder político caracteriza-se, no limite, pelo recurso possível à força física. Por ser esse o poder com
supremacia numa sociedade de desiguais, a concepção moderna reserva ao Estado a exclusividade e a institucionalidade do uso da força. Reconhecendo a Gramsci a identificação do
caráter dual da superestrutura teorizada por Marx, Bobbio esclarece: enquanto a economia
fornece a estrutura material do funcionamento da sociedade, a superestrutura envolve as
construções possíveis de consenso, no âmbito da sociedade civil, e as disputas pelo domínio
hegemônico, no âmbito da sociedade política.
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Por sua vez, Santos (2000) concebe o poder como qualquer relação social regulada por uma
troca desigual. O autor busca ir além do dualismo entre Estado e sociedade civil, propondo
um complexo mapa de estrutura-ação das sociedades capitalistas no sistema mundial. Essa
proposta decorre de uma adesão crítica à concepção de poder de Foucault, com ressalvas e
esforço de superação quanto a seu caráter excessivamente dispersivo e fragmentário, bem
como à forma contraditoriamente monolítica pela qual nela se abordam as instâncias estatal
e disciplinar. As desigualdades que são situadas no núcleo conceitual do poder referem-se
a aspectos materiais e não-materiais. Já as relações se efetivam seguindo, necessariamente,
um duplo princípio de distribuição e constelação, o que dá a seu funcionamento um caráter
bipolar de inibição/permissão na abertura de novos caminhos relacionais. Precisamente
esse caráter ambivalente é o que estabelece um contexto complexo, capaz de abrigar possibilidades auspiciosas para esforços tendentes a desenvolver relações emancipatórias, por
meio das quais se transforma capacidade de reproduzir poder em capacidade de destruílo. Porém, a eficácia de cada um desses esforços exige sua integração numa constelação de
outras práticas e relações emancipatórias, o que faz da capacitação e da distribuição as duas
faces da emancipação.
Numa abordagem articulável com a de Santos, Braman (2004) discute como as relações de
poder características do campo da política definem o regime político vigente. Este pode ser
visto, em princípio, como conjunto de regras, leis e normas surgidas do relacionamento
complexo e dinâmico dos múltiplos atores formais e informais que constituem o Estado.
Aprofundando o conceito, a autora segmenta as interações dos principais grupos de atores
em três aspectos complementares: governo, referente às entidades formais responsáveis pela
administração pública e pela criação das leis que regem o Estado; governança, referente às entidades formais e informais envolvidas na definição da forma de governar, incluindo atores
estatais e não-estatais capazes de construir regras e acordos que se refletirão na sociedade;
governamentalidade,4 referente ao contexto social e cultural no qual surge e é validada uma
modalidade de governança.
Essa segmentação mostra que as construções políticas atuais são processos complexos, que
envolvem múltiplos atores e níveis de interação. Se essa complexidade já está presente no
âmbito de um Estado particular, é ainda maior no contexto das densas interações internacionais típicas do momento histórico atual. Esse é o cenário no qual Braman discute as
condições de emergência de um regime global de política de informação. Considerando-se,
no entanto, o caráter heterogêneo da informação, simultaneamente relacionada a meios
tecnológicos, a sujeitos cognitivos e a um contexto social cada vez mais amplo, esse desafio
teórico passa a incluir até mesmo o questionamento da própria possibilidade de padronizar o
sistema político global respeitando e garantindo o bem comum, numa nova sociedade mun4 P referimos o termo governamentalidade à tradução mais comum no português (governabilidade) para o termo governmentality, usado por Braman
no original em inglês. A opção apóia-se no fato de esse termo derivar de gouvernementalité, neologismo originalmente cunhado por Michel Foucault,
em francês, e de ambos constituírem palavras-valise que, além da referência à idéia de governo, parecem também comportar uma sugestiva alusão
à noção de mentalidade – postura ou modo de pensar que manifesta um indivíduo ou um grupo. Essa não é a única via de leitura possível para o
neologismo foucaultiano, mas a associação que identificamos também não é meramente casual. Com efeito, em 1999, essa alusão foi explicitada
– na forma decomposta govern + mentality – e explorada por Mitchell Dean, dando base a uma das contribuições inovadoras de seu livro Governmentality: power and rule in modern society. Na língua portuguesa, a composição da tradução pode embutir um desvio de foco que faça a palavra
adotada como suposto correspondente tornar-se um elemento que dificulte a percepção da referida alusão, mais facilmente explicitável nas línguas
francesa e inglesa. Isso produziria uma lamentável perda de riqueza semântica e de precisão conceitual na mediação entre produção e recepção
do discurso. Por isso, a questão merece ser resolvida a partir de um estudo histórico-conceitual mais profundo. Uma discussão interessante e esclarecedora é proposta pelo professor Alfredo Veiga-Neto, da Faculdade de Educação da UFGRS. Ainda que não aponte a alusão citada, esse autor
abona o uso, no português, dos termos governamentalidade e governamentabilidade, que considera equivalentes e para os quais estabelece outras
significativas possibilidades de leitura. O texto de Veiga-Neto encontra-se disponível no endereço eletrônico www.ufrgs.br/faced/alfredo/governo1.
htm (acesso em: 22 jul. 2008).
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dialmente concebida. Esse questionamento exige uma discussão de ordem epistemológica,
levando-nos a abordar aspectos conceituais da epistemologia e a explorar as relações entre
esse campo da reflexão filosófica e as construções teóricas de caráter epistêmico-político que
interessam à Ciência da Informação.

Epistemologia e ciência da informação
Segundo Japiassu (1975), a epistemologia é o estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das diversas ciências, que aborda, através do olhar filosófico, a natureza, as condições
e as limitações do conhecimento humano. Por sua vez, Fallis (2006a) conceitua a epistemologia como o estudo do que é o conhecimento e de como ele é adquirido pelas pessoas,
destacando-a como a área da filosofia mais importante para a Ciência da Informação. Esse
autor aponta que os trabalhos sobre epistemologia podem contribuir para os estudos sobre
busca de informação e conhecimento, para as tomadas de decisão sobre uso e controle da
informação e para a identificação de práticas e políticas capazes de facilitar a aquisição do
conhecimento. A epistemologia auxilia, ademais, na determinação da possibilidade de identificar o valor espistêmico de objetos de estudo e de compreender as condições de estruturação desse valor.5 Como benefícios dos estudos epistemológicos da Ciência da Informação,
Fallis indica o subsídio à definição de melhores políticas de informação e a outras decisões
de resultados epistêmicos significativos, além do levantamento de questões e respostas importantes para a epistemologia em geral. Sua análise das discussões de diversos autores
destaca o trabalho de Margaret Egan e Jesse Shera — pioneiro na indicação da centralidade
dos estudos epistemológicos para a área — e enumera aplicações e limitações desses estudos, com especial atenção ao que Egan e Shera chamam de epistemologia social.6
A epistemologia social pode ser vista como o ramo da epistemologia que visa a identificar
o papel desempenhado pelos fatores sociais e pelas instituições sociais na aquisição de conhecimento. Os epistemólogos sociais buscam compreender os processos através dos quais o
conhecimento é socialmente construído e adquirido, estudando onde e como ocorrem esses
processos no contexto social. Um dos propósitos centrais inicialmente propostos para essa
disciplina foi desenvolver uma fundamentação teórica para Ciência da Informação, com
base na compreensão do modo como o conhecimento é adquirido e utilizado. Mas a idéia era
que, a seguir, ela também tivesse implicações práticas, tornando os serviços de informação
mais eficazes na facilitação do acesso intelectual ao conhecimento (FALLIS, 2006b).
Ao destacar a epistemologia social, Fallis apresenta um primeiro ponto de vista interessante
para as teorias da área. Há, porém, outra possibilidade que é especialmente valiosa para a
reflexão sobre as questões relacionadas à política, advinda de algumas contribuições de Latour (2004a). Discutindo certas questões relacionadas à ciência e à política, e especialmente
como fazer ciência na democracia, esse autor assinala três possibilidades: (i) epistemologia;
(ii) epistemologia (política), ou polícia epistemológica; (iii) epistemologia política.

5 Trabalho apresentado no painel sobre Filosofia e Ciência da Informação, no Annual Meeting of the American Society for Information Science & Technology, sediado no Texas, em novembro de 2006.
6 Egan e Shera propuseram a criação de uma nova disciplina, a epistemologia social, que propiciasse o estabelecimento de um referencial para a
investigação efetiva de todo o complexo trabalho que é o processo intelectual da sociedade. A referência original usada por Fallis é: EGAN, Margaret
E., SHERA, Jesse H. Foundations of a theory of bibliography. Library Quarterly, v. 22, n. 2, p. 125-137, 1952.
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De acordo com Latour (2004a), nada deveria ser mais “inocente”, à primeira vista, do que a
epistemologia que pretende ser “o” conhecimento do conhecimento, “a” forma de descrever
as ciências, “o” estudo que propicia descrição meticulosa das práticas científicas em toda a
sua complexidade. Os epistemólogos dessa vertente pretendem compreender o “segredo”
das práticas científicas. Essa primeira possibilidade, a epistemologia “pura”, vê-se como um
estudo tão isento das ciências e de seus procedimentos que, ao aplicar a filosofia aos problemas do conhecimento, sequer percebe a necessidade de preocupar-se, particularmente, em
afastar a questão política.
A segunda possibilidade epistemológica diz respeito a um processo de politização das ciências. Ela pretende limitar-se à ciência, no intuito de evitar toda interrogação sobre a natureza
das complexas relações entre ciência e sociedade, evocando a ciência como única salvação
contra o caos social. Segundo as pretensões desses epistemólogos, o problema do conhecimento deve ser distinguido da questão política, a fim de manter-se sob controle o frenesi do
mundo social. Trata-se da epistemologia (política), que acaba por fazer política enquanto
pretende estar ao abrigo de toda política — daí os parênteses. Essa postura implica uma
desvirtuação das teorias do conhecimento, que são usadas para dar razão à política, mas sem
respeitar os procedimentos de funcionamento e coordenação nem da ciência, nem da política. Pode ser maliciosamente chamada epistemologia policial, polícia epistemológica, ou, ainda, como faz González de Gómez (2004), política epistemológica. A política epistemológica
talvez pareça uma distração no caminho pelo qual a filosofia política poderia levar. Mas vai
além disso, tornando-se um embaraço, ao acarretar atraso na investigação epistemológica
que busque tratar, simultaneamente, da organização da vida pública e das ciências.
A terceira possibilidade, que Latour chama epistemologia política — sem parênteses — é a
mais valiosa para a discussão que aqui propomos, pelo fato de desenvolver, num único plano, a análise da distribuição explicitada de poderes entre as ciências e as políticas. González
de Gómez (2004) destaca que a epistemologia política torna-se uma regra geral de distribuição ontológica do poder, que acaba por definir os procedimentos — sejam tecnológicos ou
epistemológicos — que passam a ser formalmente reconhecidos como exemplares. Os epistemólogos políticos concordam em tratar como um mesmo problema filosófico a teoria das
ciências e a teoria das políticas. Latour (2003), com seu costumeiro jogo de metáforas, afirma
que “a epistemologia política não é uma distorção infeliz da boa epistemologia ou da boa
política, e sim uma tarefa necessária àqueles que escrevem uma ‘Constituição’, distribuindo
poderes nos diversos ‘ramos’ desse vasto ‘governo das coisas’, em busca do melhor acordo
entre ‘perdas e ganhos’” (não paginado, tradução dos autores).7 Ainda conforme Latour, “a
epistemologia política lida sempre com a composição do mundo comum e deve, portanto,
ser capaz de distinguir entre as boas e as más articulações entre ciência e política, e não apenas entre as ciências boas e más” (LATOUR, 2004b, p. 223, tradução dos autores).8 Portanto,
a concepção de epistemologia política constitui uma abordagem valiosa para enfrentar os
desafios referentes à construção de políticas de informação.
Construção de políticas de informação: desafios a enfrentar

7 “To use a traditional set of metaphors, political epistemology is not an unfortunate distortion of good epistemology or good politics, but rather the
necessary task of those who write a ‘Constitution’ distributing powers in the various ‘branches’ of this vast ‘government of things’, looking for the
best arrangement of ‘checks and balances’.”
8 “Political epistemology always deals with the composition of the common world, and thus should be able to distinguish between good and bad
articulations of science and politics, not only between good and bad sciences.”
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A imagem de uma sociedade internacionalmente “globalizada” é freqüente e intensamente
propalada, nos dias de hoje, a partir dos discursos hegemônicos. A própria discussão proposta por Braman (2004) ilustra esse contexto discursivo, pois, ainda que busque contemplar
a complexidade dos processos considerados, parece assumir como pressuposto uma tendência quase “natural” à emergência de um regime global de informação.
No atual cenário das relações internacionais, o significado geopolítico desse tipo de naturalização constitui motivo de preocupação para os países periféricos e semi-periféricos. No que
diz respeito à informação, nessa sociedade “globalizada”, o forte ímpeto de homogeneização
orientado pelos interesses hegemônicos internacionais dificilmente propiciará suficiente cuidado com aspectos como os destacados por Freire (2006a, p. 59), ao apontar a “necessidade
de situar os acontecimentos e processos (culturais, organizacionais, produtivos, políticos)
em diferentes planos de integração, considerando a complexidade dos nós [links] que entrelaçam o local e os mundos externos, em todas as suas manifestações”.
Em meio a dinâmicas sociais fortemente marcadas pela globalização homogeneizante, deve
receber especial atenção a preservação de suficiente espaço para visões como o respeito às
particularidades e diferenças culturais e a garantia do bem comum. Indo ao encontro dessa
reflexão, Aun (1999) registra, a partir de entrevistas com importantes personalidades francesas da área, seis desafios a considerar na criação de uma política de informação: 1) preservar
cada cultura local, frente ao maciço estrangeirismo lingüístico, voltado a valorizar a cultura
norte-americana; 2) promover a aproximação cultural sem pôr a perder as especificidades
locais; 3) garantir conteúdo e contextualização à informação, para que ela seja de fato útil
ao usuário a que se destina; 4) propiciar cooperação entre os Estados para a construção de
mecanismos de controle e regulamentação do descomunal fluxo de informações lançado em
circulação na internet, diariamente e em nível mundial; 5) diminuir a constante e angustiante
sensação de incompetência gerada pela ausência de uma regulamentação das novas formas
de trabalho advindas do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação; 6)
não permitir que a regulamentação da sociedade da informação seja pautada somente por
interesses econômicos.
Os desafios apontados por Aun demonstram a complexidade que se opõe à pretensão de
construir uma política para a sociedade global da informação. Há um cruzamento inevitável
entre a criação de políticas de informação e outras políticas já existentes ou ainda necessárias, sejam sociais, culturais, de relações internacionais etc. Segundo González de Gómez
(1999, não paginado), “a sociedade da informação poderia ser entendida como aquela em
que o regime de informação caracteriza e condiciona todos os outros regimes sociais, econômicos, culturais, das comunidades e do estado”.
O alerta de González de Gómez sobre esse inescapável entrecruzamento permite inferir que
a presença articulada da informação nas outras políticas é o pressuposto fundamental para a
construção de um cenário a que se possa verdadeiramente chamar sociedade da informação. Esse aspecto central fica patente na afirmação complementar de que “a centralidade
da comunicação e da informação produziria a maior dispersão das questões políticas da
informação, perpassada e interceptada por todas as outras políticas: as públicas e as informais, as tácitas e as explícitas, as diretas ou indiretas” (González de Gómez, 1999, não
paginado). Essa, portanto, é a questão-chave da nossa análise, neste ponto: sem o cumprimento do pressuposto identificado, é temerário afirmar a existência de uma real sociedade
da informação. E de um ponto de vista prático, a realização de tal pressuposto parece ainda
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distante de ser constatada, no complexo cenário do momento atual. Tanto nos contextos
nacionais quanto no contexto mundial, não se verifica, com facilidade, uma legítima construção de políticas de informação. Ao contrário, como ressalta Aun (1999, não paginado), o
que se presencia remete muito mais “ao desenvolvimento de planos e ações que refletem um
imediatismo de respostas compulsivas à ditadura de um mundo regido pelo capital”. Isso
implica que devem ser colocados entre parênteses os discursos mais assertivos e enfáticos
sobre a “sociedade da informação”. Essa percepção torna necessário buscar abordagens que
propiciem uma discussão mais lúcida e ampla das políticas de informação e dos desafios que
marcam sua construção, para que esta possa dar-se de modos mais democráticos, mesmo
face à pesada centralização exercida por algumas poucas nações.

Abordagens teórico-epistemológicas
Pelo vulto que assumem, os desafios assinalados demandam uma abordagem teórico-conceitual profunda. O recurso à reflexão epistemológica pode trazer contribuições relevantes,
mas presume que se lide, de início, com uma questão ou escolha: epistemologia social ou
epistemologia política? Conforme visto anteriormente, a epistemologia política pretende
fornecer uma espécie de base sobre a qual se sustente, simultaneamente, o trabalho do
cientista e o do político — ou seja, as ciências e a vida pública. Não parece haver, até aí, nenhuma novidade, em relação àquilo de que já se ocupava a epistemologia social, ao buscar
a compreensão da influência exercida pelos fatores sociais e pelas instituições sociais indiscutivelmente presentes nas ciências e nas políticas. O que nos parece novo, nesse cenário, é
a “Constituição” no contexto da qual a epistemologia política compreende a distribuição de
poderes entre atores científicos e políticos. Latour (2004a) empresta esse termo do direito e
da ciência política, atribuindo-lhe uma acepção mais metafísica, que remete a uma distribuição, entre seres humanos e não-humanos, do gênero de poder, de capacidade, de palavra,
de mandato, de vontade que eles recebem.
A constituição, nesse caso, toma por base a noção de coletivos, proposta por Latour, que
envolve tanto pessoas quanto coisas. Essa é uma perspectiva valiosa, devido ao caráter
complexo e plural do contexto no qual se insere a produção e o uso do conhecimento e da
política, que envolve pessoas, instituições, fatos e artefatos.
A abordagem da epistemologia política permite também estudar as complexas relações que
ocorrem entre os atores envolvidos no processo informacional, ou seja, naquilo que Frohmann (1995) vai chamar regimes de informação. Essa noção, que, ao lado da epistemologia
política, constitui a segunda abordagem privilegiada no presente estudo, foi postulada com
base na Teoria de Atores em Rede (ANT),9 desenvolvida por Latour como um possível

referencial analítico para a política de informação. Conforme Frohmann (1995), a
ANT distancia-se do reducionismo naturalista e científico, uma vez que permite
considerar um regime de informação algo formado ou articulado por uma rede de
atores humanos e não-humanos que interagem a partir de uma multiplicidade de
elementos naturais, sociais e discursivos.

Baseada na noção de “Constituição”, a epistemologia política é também concebida na perspectiva da ANT e pode ser estudada como possibilidade de abordagem teórica adequada
9 Actor Network Theory
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à analise das práticas, dos regimes e das políticas de informação. Ela atende ao objetivo de
abranger a complexidade e a diversidade encontrada nos regimes, considerando a existência
de elementos naturais (não-humanos), elementos sociais (grupos e classes sociais – com seus
conflitos e interesses – e as diversas relações de poder existentes) e elementos discursivos
(ideais dominantes, mensagens ideológicas).
Dessa perspectiva, é possível considerar que os diversos elementos do campo informativo,
no contexto tanto da produção quanto do conteúdo produzido, são “nós” ou nodos de redes
de informação, ou elementos de um regime de informação. Conforme González de Gómez
(2004, não paginado)
Uma epistemologia política da informação [grifo nosso] colocaria de manifesto as premissas meta-discursivas que através do enquadramento das
informações por atores privilegiados reforçam as práticas tradicionais e a
reprodução da ordem estabelecida, represando as possibilidades de transformação e de apropriação heurística da informação.
A autora aponta, assim, a possibilidade de apropriação da noção de epistemologia política para reflexões pertinentes ao campo da informação, numa abordagem que pode servir,
em particular, ao tema das políticas de informação. Seu alerta insta-nos a discutir modelos
teóricos adequados à busca de uma perspectiva de apropriação contra-hegemônica da informação.
Ainda outra abordagem contribui para a reflexão crítica sobre a inserção dos diversos interesses locais em contextos globais. Santos (2004) propõe um paradigma multicultural, para
enfrentar os atuais dilemas das ciências sociais e evitar que a surpreendente riqueza da
experiência teórico-epistemológica em curso nos países não-centrais continue sob o enorme
desperdício produzido pelo alastramento impositivo e cerceador da racionalidade moderna
— a razão indolente. O autor remete ao projeto de pesquisa A reinvenção da emancipação social,
que coordenou, de 1999 a 2001, e envolveu 69 cientistas sociais de África do Sul, Brasil,
Colômbia, Índia, Moçambique e Portugal, países periféricos e semi-periféricos com forte
resistência à globalização neoliberal e exitosas experiências de criatividade metodológica e
epistemológica.10
O recrudescimento perverso e desmobilizador de tendências positivistas, sob avassaladora
pressão da globalização econômica, levou o autor a aprofundar uma análise epistemológica
anterior (SANTOS, 1999) e a apontar a necessidade de reformulação paradigmática das ciências sociais, para evitar que elas sejam incapacitadas de ajudar na compreensão ampla da
realidade atual e de subsidiar movimentos de emancipação social e luta contra-hegemônica.
Santos (2004) aponta vícios na racionalidade moderna, desenvolve a crítica aqui resumida,
com base em idéias ligadas ao multiculturalismo e à noção de tradução, e apresenta sua
contraproposta: a razão cosmopolita.
A crítica à razão metonímica enfrenta a obsessão de totalidade da racionalidade ocidental
moderna, construída sobre a negação da matriz oriental e silenciamentos diversos. Santos
faz a contraproposta de dilatar o presente, numa ampliação promovida pela sociologia das
ausências, que rompe com as ciências sociais convencionais e demonstra que o que não existe
10 Mais informações em www.ces.uc.pt/emancipa.
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é ativamente produzido como não-existente — ou alternativa não-credível ao propalado como
existente. A nova abordagem implica substituir monoculturas vigentes em cinco campos —
canonização do saber, linearidade do tempo, classificação social, escala espacial de eventos,
produtivismo capitalista — por cinco ecologias — saberes, temporalidades, reconhecimentos,
trans-escalas, produtividade. Esse esforço contra-factual exige imaginação sociológica, nos
aspectos epistemológico e democrático, para que cada par monocultura/ecologia receba um
duplo tratamento desconstrutivo-reconstrutivo.
A crítica à razão proléptica acusa a dilatação e o descuido que a monocultura do tempo linear
impõe ao futuro, com a presunção de conhecimento sobre sentido e direção da história e a
expectativa de progresso irreversível e ilimitado. A sociologia das emergências busca atenuar
a discrepância entre a concepção de futuro da sociedade e dos indivíduos e contribuir para
a dilatação do presente. Apelando ao conceito do Ainda-Não (Noch Nicht), de Ernst Bloch,
Santos propõe trocar o futuro vazio concebido a partir do tempo linear pela noção de um
futuro incerto, iluminado pelas possibilidades plurais, concretas e utópico-realistas, construídas no presente, através de atividades que materializem o cuidado.
O campo das novas sociologias são as diferentes experiências disponíveis ou possíveis e os
saberes a elas associados, nos subterrâneos e nas margens dos sistemas dominantes, recebendo destaque: conhecimentos; desenvolvimento, trabalho e produção; reconhecimento;
comunicação e informação. A diminuição da discrepância entre experiências e expectativas
sociais demanda uma nova semântica das expectativas, contextualizada em possibilidades e
capacidades concretas e radicais em busca de realização e capaz, portanto, de defender da
frustração as experiências em curso e de apontar os novos e plurais caminhos das emancipações sociais.
As duas novas sociologias compõem a razão cosmopolita, contraposta à razão indolente e à
visão não-problematizadora do pós-modernismo “celebratório”. À pergunta legítima sobre
qual a alternativa à grande teoria, Santos responde com o trabalho de tradução. É ele que possibilita, num contexto multicultural, criar inteligibilidade recíproca entre experiências distintas
trazidas à existência e percebidas, simultaneamente, como partes e totalidades na produção
de saberes tomados, uns em relação aos outros, de modo ao mesmo tempo desconstrutivo e
reconstrutivo. O trabalho de tradução requer dupla abordagem. A tradução entre saberes, que
constitui uma hermenêutica diatópica, busca interpretação entre culturas, pela interligação
das preocupações isomórficas e das diferentes respostas produzidas. O pressuposto básico
é que toda cultura é incompleta e pode, portanto, enriquecer-se no diálogo e no confronto
com outras — o que é não um relativismo, mas um universalismo negativo, uma teoria geral residual, ou teoria geral da impossibilidade de uma teoria geral. A sensação de carência
gerada pela incompletude cultural dá à tradução motivação especialmente frutífera quando
coincidem o cruzamento de culturas convergentes e a busca de inteligibilidade recíproca
entre saberes não-hegemônicos, que se articulam numa construção contra-hegemônica. Já
a tradução entre práticas sociais e seus agentes visa à inteligibilidade recíproca entre formas de
organização e objetivos de ação, incidindo sobre saberes aplicados, transformados em prática e materialidade, para permitir alianças e abrir possibilidades de definir constelações de
práticas com maior potencial contra-hegemônico, em momento e contexto histórico concretos. A visão em pauta é que agregação a partir de baixo parece a única alternativa possível à
agregação imposta de cima por uma grande teoria ou um ator social privilegiado.
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O complexo caráter da tradução — simultaneamente intelectual, político e emocional —
exige considerar com cuidado condições e procedimentos que intervêm na abertura de caminhos que propicia: o que traduzir? Entre quê traduzir? Quando traduzir? Quem traduz?
Como traduzir? Nessa discussão, a noção de zona de contato caracteriza os campos sociais
onde se encontram, chocam-se e interagem diferentes mundos-da-vida normativos, práticas
distintas e conhecimentos diversos. Essa visão contrapõe-se às zonas de contato epistemológica e colonial, impositivamente criadas pela modernidade ocidental, e busca a construção
de outras novas, reclamadas pela razão cosmopolita, ponderando que cabe a cada saber ou
prática decidir o que é posto em contato com quem. A tradução intercultural corresponde,
assim, ao trabalho de imaginação epistemológica e democrática demandado pelo desenvolvimento de novas e plurais concepções de emancipação social, sobre as ruínas daquela,
automática e ilusória, antes prometida pela modernidade ocidental. Mas Santos alerta: sua
proposta de multiculturalismo emancipatório significa uma opção pela reinvenção do presente
sem garantia de que um mundo melhor seja de fato possível, e nem de que todos os que não
desistiram de lutar por ele o concebam do mesmo modo.

Modelos analíticos
A abordagem do multiculturalismo emancipatório e a proposta metodológica da tradução intercultural de Santos articulam-se com o modelo analítico sintetizado no quadro de
estrutura-ação das sociedades capitalistas no sistema mundial. Um complexo cenário de
criação de estruturas e possibilidades de ação é analisado, em cada um dos seis espaços estruturais considerados — doméstico, produtivo, mercantil, comunitário, cidadão, mundial
—, através de seis dimensões analíticas: unidade de prática social, instituições, dinâmica
de desenvolvimento, forma de poder, forma de direito, forma epistemológica (SANTOS,
2000). Há clara articulação teórico-metodológica entre a análise que o autor faz dos modos
de produção das formas de poder, direito e conhecimento e a noção da ativa produção de
inexistências, que pode ser pensada em termos políticos, culturais e informacionais, entre
outros. Essa perspectiva tem importância central para o estudo da construção de políticas
públicas, em geral, e de informação, em especial.
Também valioso para o estudo da construção de políticas é o modelo analítico proposto por
Janete Azevedo (2004). Ainda que a atenção se volte mais diretamente à educação, o modelo se aplica a políticas sociais em geral, é extensível a outros campos de estudo e bastante
robusto, já que desenvolvido na interseção de três vertentes teórico-analíticas — neoliberal,
liberal moderna e marxista —, com base no trabalho de Pierre Muller e Bruno Jobert. Sua
heterodoxa proposta flexibiliza as categorias analíticas dessa interseção, fecundando a teoria
liberal moderna da cidadania com uma visão marxista das relações Estado-sociedade que
supera o estrito enfoque econômico da intervenção pública, enquadrando essa dimensão
numa zona de conflito de interesses intra e inter-setoriais ordenados, articulados e hierarquizados num “referencial normativo global”, correspondente ao projeto de sociedade vigente
em certo período.
Na dimensão política, prevê-se um tipo de relação entre intervenção estatal e organização
social no qual o espaço propriamente “político” das políticas públicas é a dialética entre a reprodução global da sociedade e a de cada setor específico. Propõe-se uma visão gramsciana
do Estado como instância superestrutural ampliada, envolvendo sociedade política e sociedade
civil, que passa a ter visibilidade e materialidade através das políticas públicas — o “Estado
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em ação”. Soma-se um modelo durkheimniano de sociedade setorizada, pela divisão social
do trabalho, nas especializações que exige a vida moderna — educação, saúde, transportes,
segurança, construção, finanças etc. Cada pessoa participa mais diretamente de algum dos
setores, em sua atividade profissional, mas é também usuária de outros. O Estado procura
garantir que todos eles se reproduzam em harmonia com os interesses sociais predominantes. Uma política pública (ou plano de ação) para um setor específico tenderá a ser formulada na medida em que uma questão a ele referente seja socialmente problematizada, a
partir de ampla discussão, e exija a ação do Estado. Isso ocorre em todas as políticas: apoio
à mulher trabalhadora, combate à violência contra a mulher, preservação do meio-ambiente,
programas preventivos de doenças sexualmente transmissíveis ( DST) e AIDS etc.
Na educação, escola e sala de aula são o elo final da política, os espaços de concretização
do referencial normativo global — o projeto ou modelo mais amplo de sociedade construído
pelas forças sociais que manifestam interesses ao Estado e à máquina de governo. Tal projeto
materializa-se em programa de ação (policy) num processo que articula, principalmente em
torno à definição das diretrizes de desenvolvimento econômico, as relações de poder típicas
do domínio da política (politics). Mas outros elementos interferem nesse processo, como condicionamentos aí gerados pelas disputas que grupos integrantes dos diversos setores sociais
travam, entre si, pelo atendimento a demandas específicas. Como os resultados das disputas
dependem do poder de pressão dos que dominam o setor em cada momento, a hegemonia
interna propicia condições de influenciar o conteúdo da solução política dada à questão
em foco. A definição de conteúdo tem, assim, uma dimensão ideológica, manifesta tanto no
processo legislativo quanto na aplicação da lei. Tal dimensão é abordada com foco na representação social, noção mais específica que a de ideologia e referente ao saber prático dirigido
aos objetos do real, com funções de apreensão, apropriação e significação. Em cada setor,
as disputas dos grupos internos pela hegemonia dependem das ações e das representações
sociais dos seus atores. Essas disputas definem a representação social dominante no setor,
constituindo o referencial normativo intra-setorial, que dará base às disputas inter-setoriais pela
influência na elaboração das políticas públicas.
Nesse modelo, a política pública é vista como construção multidimensional. A dimensão
cognitiva, referente ao conhecimento técnico-científico e às representações sociais dos atores
e legisladores, delineia as leituras possíveis de problemas e soluções. A dimensão instrumental, referente às medidas concebíveis para abordar as causas dos problemas, conjuga dados
técnicos com valores sociais. A dimensão normativa exprime a relação entre políticas, valores
e práticas culturais e sociais prevalentes, articulando a política pública com o projeto global
em curso na sociedade, implicando que as soluções concebidas tendam a respeitar e preservar os valores dominantes. A orientação investigativa contempla múltiplas dimensões da
construção de políticas públicas: determinantes estruturais, atuação das subjetividades e
papel dos sistemas valorativos.
No caso das políticas de informação, esse modelo contempla o caráter auto-referencial e
retro-alimentador especialmente sugestivo da complexidade em questão: a informação está
na base da geração de representações sociais que influenciarão as leis e regras que contribuirão para regular os próprios fluxos de informação... Quanto ao “elo final” da política, a
configuração é bem mais dispersa do que na educação. A percepção das inúmeras instâncias
e instituições em que se dão as interações informacionais esclarece ainda mais a dispersão
política assinalada por González de Gómez (1999), ampliando a importância de articular o
modelo de Azevedo (2004) com o quadro de estrutura-ação de Santos (2000). Isso permite
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abordar em mais detalhes a complexa dinâmica interna dos múltiplos espaços estruturais
manifestos em cada setor social. Além disso, a idéia de tradução possibilita associar a visão
de cooperação às noções de conflito e disputa e contemplar, assim, a necessidade de estabelecimento de constelações que marca as interações emancipatórias entre atores integrantes
de distintos setores sociais e de outros níveis coletivos. Do êxito nesse esforço dependerá a
eficácia das construções políticas que se pretendam contra-hegemônicas, voltadas a interesses sociais mais amplos e compatíveis com a noção de bem comum.

Políticas e regimes de informação: o local e o global
No contexto de uma homogeneização globalizante que tende a envolver muitas questões
de relevo para as políticas de informação, torna-se especialmente importante valorizar iniciativas locais que contribuam, conforme teoriza Boaventura Santos, para a reversão de
ausências e inexistências, a emergência de uma produção mais ativa da vida futura e o
adensamento das construções políticas contra-hegemônicas. Como exemplo de iniciativa
com esse potencial, no campo das práticas de informação, discutimos um projeto em desenvolvimento no município de Quissamã, no Rio de Janeiro.
A história econômica do município registra recentes benefícios da produção de petróleo
na bacia de Campos. A prosperidade daí advinda trouxe melhoria das condições materiais
de vida, gerando resultados como bons índices escolares, no âmbito estadual. Mas trouxe
também sérios riscos de ordem imaterial, pois o aumento da “importação cultural” submete a cultura local a um contexto de forte concorrência, que produz uma tendência de
“apagamento”. O projeto Janelas da Cultura Local (FREIRE, 2006a, 2006b, 2007) propõe uma
pesquisa-ação voltada ao desenvolvimento e à publicação de um hipertexto digital sobre
o folclore local. O trabalho envolve a capacitação de integrantes da comunidade no uso de
tecnologias de informação e comunicação, abrindo perspectivas de inclusão digital, além de
estimular a participação direta de indivíduos e grupos em manifestações da tradição folclórica regional, numa perspectiva de resgate e preservação. Tendo por base as discussões sobre
redes sociais propostas por Manuel Castells, o projeto busca envolver e articular os atores
locais, propiciando e estimulando uma participação que é concebida como propriedade
emergente, e não como condição definida a priori. Entre as metas fixadas, está a identificação
do regime de informação e dos elementos constitutivos da identidade cultural local, com
vistas à valorização e à ampliação de visibilidade de suas manifestações.
O trabalho proposto parece apresentar boas possibilidades de contribuir para a emergência
e a construção de formas mais lúcidas de interação entre cultura local e influências globais
trazidas pela “importação cultural”. Há, porém, cuidados que convém observar, já que a
própria existência desse movimento de importação envolve as tecnologias de informação e
comunicação, presentes tanto na divulgação dos produtos da indústria cultural para a comunidade local, incitando o desejo de consumo, quanto na divulgação, para empresários e
outros representantes dessa indústria, de informações sobre o maior potencial de consumo
dessa comunidade e, daí, sobre a conveniência de nela “investir”. De fato, integram esse
movimento formas de mediação entre cultura local e cultura global — mesmo que apenas no
âmbito nacional — manifestas, por exemplo, quando eventos da tradição local perdem espaço para shows de grupos musicais famosos, vindos de outra região, mas já muito difundidos
localmente, por meio da televisão e outras tecnologias. Em contextos assim, a mediação das
relações local-global precisa ser pensada com o cuidado necessário a que a introdução de
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novos elementos tecnológicos evite o mero reforço da lógica capitalista. A introdução de novas mediações tecnológicas deve buscar a perspectiva de real capacitação, conforme o alerta
de Santos (2000), para enfrentar o desafio da entrada numa “arena” de trocas desiguais em
que interações informacionais e relações de poder imbricam-se e confundem-se. Afinal, é às
regras do jogo dessa arena que dizem respeito as políticas de informação.
Com atenção a tais cuidados, parece-nos muito frutífera a realização de projetos como o
Janelas da Cultura Local, que podem lançar desafios à capacidade de imaginação sociológica,
reflexão teórica, planejamento metodológico e ação social, propiciando contribuições potencialmente relevantes para influenciar o debate sobre a elaboração de políticas de informação.
A constelação, numa rede de informação e comunicação, de iniciativas semelhantes — quer
já estejam em curso ou sejam possíveis de realizar, em diversas partes do país — pode ensejar a produção de valiosos subsídios para esse debate.
No entanto, é importante fazer algumas ponderações quanto à abordagem teórica adotada
no projeto de Quissamã, em relação às redes, e assinalar as vantagens de uma escolha alternativa. Com efeito, as abordagens e os modelos aqui propostos para as políticas e regimes de
informação privilegiam a participação dos atores sociais, noção que aparece como elemento
central nas abordagens envolvendo redes, como é o caso da escolhida por Freire (2006a,
2006b, 2007). A autora, no entanto, embora trabalhe com a noção de regime, conforme aqui
sugerimos, conjuga-a com a abordagem das redes proposta por Manuel Castells — que
considera redes sociais integradas por pessoas e instituições, ou seja, ligadas a atores humanos — e não com a de Bruno Latour — que concebe as redes sociotécnicas como entidades
integradas por pessoas e artefatos, ou seja, por atores humanos e não-humanos. À luz dessa
diferença, é possível apreciar que a abordagem de Latour propicia uma perspectiva mais
adequada à reflexão e à ação necessárias às construções socio(técnicas) propostas no projeto,
que demandam compreensão profunda e crítica do papel das mediações tecnológicas nas
interações informacionais, a fim de propiciar a emergência de participações mais potentes.
Se o papel da tecnologia for visto apenas como de mediação neutra, será reforçada a idéia de
que não há assimetrias de poder entre os nós da rede, ou seja, entre os atores (individuais e
coletivos) participantes do regime e das práticas de informação prevalentes. Essa é a perspectiva decorrente da abordagem de Castells. Uma mediação neutra pressupõe, no entanto,
a participação da tecnologia como fator de produção de diálogo entre “partes” que se reconhecem em condições iguais de existência e potência. Porém, conforme sugere Boaventura
Santos, se uma dessas partes supõe-se “todo”, como nas relações hegemônicas, esse processo
metonímico tende a estabelecer uma relação monológica, e não dialógica, na qual a tecnologia — qualquer seja ela — terá papel não de fator passivo de uma mediação equilibrada, mas
sim de agente, ou ator, que desempenha papel de preposto da “parte-todo”, numa relação de
troca desigual que potencializa essa “parte” mais do que a outra(s). A abordagem das redes
sociotécnicas, de Latour, permite essa reflexão com muito maior clareza.
A perspectiva teórica das redes sociotécnicas possibilitou a Latour a idéia da necessidade de
negociar uma “Constituição” reguladora da distribuição de poderes e conduziu-o à abordagem da epistemologia política. Para a reflexão sobre a construção de políticas públicas,
essa abordagem consegue captar não apenas a necessária lógica de associação entre aspectos
formais e informais inerente aos regimes de informação. Como reconhece o próprio Frohmann (1995), ao atribuir aos objetos técnicos função que os eleva à categoria ontológica de
atores, nos processos políticos dos níveis micro-estrutural e macro-estrutural, Latour possi292
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bilita o aprofundamento da crítica e a diminuição do risco de adesão celebratória, também
sinalizado por Boaventura Santos, a um “admirável mundo novo” global integrado pelas
tecnologias de informação e comunicação. Na medida em que os próprios objetos técnicos
produzidos por outra cultura local passam a ser vistos como atores de uma rede de relações
de poder, em meio às trocas desiguais de ordem material e não-material que integram um
regime de informação, não é mais possível conceber articulações de fato emancipatórias
entre local e global se não houver clareza sobre qual o ponto de equilíbrio entre as tensões
opostas voltadas a localizar o global e globalizar o local.
De fato, é preciso analisar com cautela o discurso sobre que o local dá suporte e condição
para as relações globais, oferecendo o espaço no qual a globalização se expressa e assume
especificidade. Se isso é verdade para um local particular, é apenas porque, na relação globalizante, algum outro local se expressa naquele primeiro. Se essa expressão ocorrer em
prejuízo das formas próprias do primeiro local, a relação entre os dois não será simétrica. E
sendo, ao contrário, assimétrica, poderá tender a hegemonia, dominação, colonização.
As relações entre local e global pressupõem localizar o global e também deslocalizar — para
globalizar — o local. No entanto, a partir de certo limite, deslocalizar implica produzir a
inexistência de características dos atores locais, convergindo com a lógica de colonização
denunciada por Boaventura Santos. Nesse contexto, aumenta a percepção crítica do risco
que pode representar a perspectiva de uma mera “digitalização” da cultura local, para “publicação” em âmbito global. Essa idéia poderia mesmo vir a reforçar hegemonias, em vez
de propiciar a preservação e a recriação da cultura local.

Considerações finais
Os desafios que enfrenta a construção de políticas de informação são muitos e mostram a
complexidade dessa pretensão, sobretudo no âmbito global da “sociedade da informação”,
frente ao inevitável entrecruzamento das políticas de informação com outras políticas e
regimes. A dificuldade de uma abordagem consistente desse quadro permite entender —
mas não justificar — o fato de ocorrerem, o mais das vezes, apenas planos e ações de caráter
limitado, refletindo um imediatismo compulsivo e compulsório, que responde a interesses
puramente econômicos.
As abordagens aqui apresentadas auxiliam no enfrentamento desses desafios. A epistemologia política complementa o regime de informação, contribuindo para se compor um referencial teórico que incita ao estudo profundo das complexas relações mantidas pelos atores
envolvidos. Postuladas ambas na perspectiva da ANT, tais abordagens possibilitam ver na
política de informação uma construção descritível através dos regimes e estruturada por
uma rede de atores humanos e não-humanos, em interação a partir de múltiplos elementos
naturais, sociais e discursivos. Complementam-se o aspecto descritivo da noção de regime
e o aspecto compreensivo-explicativo da epistemologia política. Na linha das construções
contra-hegemônicas, o multiculturalismo emancipatório também aprofunda a percepção das
possibilidades que a estruturação aproveita ou desperdiça, a depender de quais saberes e
práticas são ou não postos em ação, diálogo e constelação.
Os modelos apresentados abarcam a complexa dinâmica da ação dos múltiplos espaços
estruturais e setores sociais, conjugando cooperação contra-hegemônica e disputa hegeLiinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 280 - 296 - http://www.ibict.br/liinc
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mônica. Essa perspectiva analítica contempla a necessidade de, nos diversos níveis da ação
coletiva, os atores que representam as vozes “inexistentes” estabelecerem constelações de
práticas e relações que ampliem o potencial das interações contra-hegemônicas e das construções emancipatórias.
Juntos, as abordagens e os modelos podem potencializar as articulações possíveis numa
rede de atores sociais, como pretendido em ações afirmativas e contra-hegemônicas. Mas
para que a rede possa ser vista, de fato, como sociotécnica, é necessário trabalhar por uma
apropriação social ativa da competência e dos meios tecnológicos e pelo desenvolvimento,
entre os atores locais, de uma clara visão dos outros nós da rede — locais e globais — também como atores, com demandas a realizar e, eventualmente, com poderes em plena ação
com vistas a isso. Busca-se, assim, uma percepção lúcida do contexto de interesses e conflitos
em que se insere cada cultura local, o que torna vital lutar pela manifestação da própria voz
e saber identificar e diferenciar parceiros e contendores, a fim de estabelecer constelações
verdadeiramente potencializadoras de relações emancipatórias, e não de conexões que logo
podem abrir caminho ao desenvolvimento de novas relações hegemônicas.
É importante confrontar a representação teórica do real com a representação social vigente,
em cada comunidade local, do campo da ação em pauta. Se a representação teórica tiver
como pressuposto a existência de simetria na interação “global” com outros locais, reforçará
o peso da percepção de simetria na representação social da comunidade local, despotencializando a luta pela produção dessa mesma simetria no mundo real. Se, por outro lado,
a representação teórica reconhecer e acusar as assimetrias reforçará a percepção destas na
representação social da comunidade local, potencializando a luta pela produção de simetrias
no mundo real. Essas considerações servem de alerta quanto ao cuidado com que deve ser
vista a pretensão a uma construção “global” de políticas de informação. Qualquer movimento nesse sentido somente terá consistência se perceber o global como conjunto de conjuntos
de locais e autorizar uma lógica em que os múltiplos níveis intermediários de localidade e
globalidade possam reconhecer-se e interagir em condições de simetria. Fora disso, o discurso global ocultará tendências e pressões hegemônicas e colonizadoras. A noção de simetria
deve ser também pensada como expressão da necessidade de reduzir, na experiência individual e coletiva, a assustadora prevalência atual do aspecto econômico-financeiro sobre
outros: cultural, social, educacional, informacional etc.
No caso brasileiro, há um duplo desafio, desse ponto de vista. Por um lado, há a perene
urgência de redistribuir renda e melhorar condições locais nas muitas regiões a que nossa
história legou desfavorecimentos; por outro lado, a eventual necessidade de atenção a lugares onde se apresente súbita prosperidade. Nesses “locais”, a prevalência do econômico
fará das novas condições um reforço à produção de inexistência e apagamento cultural e
de outras ordens. Mais do que mera adaptação do “local” ao funcionamento “global”, esse
processo tende a produzir cooptação, levando o “local” a tornar-se novo ator da replicação
das pressões hegemonizantes e colonizadoras. Por isso, são de central importância a reflexão
e a ação sobre as questões de informação e comunicação, devido ao potencial de contribuição dessas áreas para problematizar ou naturalizar a dimensão ideológica na percepção das
complexas relações sociais estabelecidas.
O investimento brasileiro no Livro verde da sociedade da informação no Brasil (BRASIL, 2000)
ilustra bem o desperdício de experiências locais, sequer adequadamente reconhecidas e consideradas por um projeto voltado muito mais à ilusão de replicar soluções bem-sucedidas
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em outros “locais”. É um exemplo, em termos da construção de políticas de informação,
de adesão a uma globalização feita a serviço da ordem vigente. Outro caminho é possível:
aquele baseado no reconhecimento da existência e na assimilação de iniciativas locais cuidadosamente abordadas, do ponto de vista teórico-metodológico. Esse caminho obedece a uma
lógica de promoção da emergência de soluções endógenas para a construção das políticas
e do futuro, podendo produzir um ciclo virtuoso de tradução de saberes e experiências e a
potencialização dos múltiplos atores que devem responder por essa construção.
Artigo recebido em 26/05/2008 e aprovado em 10/07/2008.
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A folksonomia como hipertexto potencializador
de memória coletiva: um estudo dos links e das
tags no de.licio.us e no Flickr
	Maria Clara Aquino1

Resumo A comunicação mediada por computador no final dos anos 1990 reconfigura os
padrões comunicacionais possibilitando a emergência de um modelo de comunicação
todos-todos. Atualmente, a web vive uma nova fase, edificada sob a cooperação. O hipertexto tem seus padrões reconfigurados e os internautas passam a não somente emitir
informações como também representá-las e recuperá-las através de ferramentas específicas. Oriundo de uma dissertação de mestrado defendida em 2008, este trabalho apresenta
a folksonomia como um tipo de hipertexto e analisa como os processos hipertextuais de
representação e recuperação de informação no del.icio.us e no Flickr potencializam a memória coletiva na web.
Palavras-chave hipertexto; folksonomia; memória coletiva; web; tags.
Abstract Computer mediated communication at the end of the 1990s reconfigures the communications standards making possible the emergence of a many-to-many communication
model. Today, the web is different, it is based on a cooperative process. Hypertext is reconfigured and web-users may not only publicize information, but also represent and retrieve it
through specific tools. Drawing from a master’s dissertation concluded in 2008, this paper
argues that folksonomy is a new type of hypertext and analyses how hypertextual processes
of representation and information retrieval in del.icio.us and Flickr can potencialize collective memory in the web.
Keywords hypertext; folksonomy; collective memory; web; tags.
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Introdução
O principal suporte do hipertexto eletrônico vem modificando-se constantemente desde
seu surgimento. Desde o início dos anos 1990 a web vem, aos poucos, passando das mãos
dos programadores às dos internautas e hoje está edificada sobre uma base de cooperação.
Frente ao atual caráter cooperativo da web, este artigo foca as novas possibilidades de representação e recuperação de informações online, decorrentes do surgimento da folksonomia
como um novo tipo de hipertexto (AQUINO, 2007). Fruto de uma dissertação de mestrado
defendida em janeiro de 2008, este trabalho demonstra como a folksonomia praticada pelos
usuários do del.icio.us2 e do Flickr3 potencializa a memória coletiva digital.
A memória coletiva e o hipertexto são pré-existentes à Internet e à web, porém, na web, a
memória coletiva conquista mais um espaço e tem sua constituição agilizada pelo aumento
da velocidade de processamento das informações decorrente do surgimento de novos suportes, como os objetos aqui estudados, que incorporam práticas coletivas de representação
e recuperação de informações. A memória coletiva na web é catalisada por essas ferramentas
e passa a ter seu número de participantes ampliado ao mesmo tempo em que adquire alcance global. Os processos de recuperação e representação dessa memória são delegados às
ferramentas como as aqui analisadas, que atuam junto com seus usuários, potencializando
práticas existentes e ocasionando o surgimento de novas práticas hipertextuais na web.
Expondo parte da fundamentação teórica levantada no período do mestrado acerca do hipertexto e da memória coletiva, este trabalho apresenta os resultados da dissertação da autora referentes às análises realizadas sobre o del.icio.us e o Flickr. As formas de representação e
recuperação de cada sistema são avaliadas em relação à participação dos usuários e dos sistemas na prática da folksonomia, encarada na pesquisa como um novo tipo de hipertexto.

Falando em web e hipertexto: dos links às tags
Segundo Primo e Recuero (2006), o hipertexto passou por três fases: a primeira com os textos
impressos, através da evolução da escrita; a segunda com o surgimento da web, no início dos
anos 1990 e a terceira com o que vem sendo chamado de web 2.0.
Criada em 1989, a web tornou-se o principal suporte do hipertexto eletrônico. Inicialmente,
permitia que seus usuários navegassem por entre as páginas, clicando nos links e pulando
de um documento a outro. Apenas aqueles que tinham conhecimento da linguagem HTML
(Hypertext Markup Language) conseguiam construir páginas e publicar conteúdos hipertextuais na Rede. Usuários comuns ficavam presos à navegação e o mais alto nível de interatividade entre os mesmos se dava em chats e fóruns de discussão disponíveis nas páginas.
Nesta mesma época, Lévy (1993, p. 33) considerava o hipertexto uma prática limitada à navegação não-linear por um “conjunto de nós ligados por conexões”. Pouco tempo depois, se
entusiasma com o tema e afirma que “o suporte digital permite novos tipos de leituras (e de
escritas) coletivas”. O autor segue a exaltação ao hipertexto eletrônico da época dizendo que
“os leitores podem não apenas modificar as ligações, mas igualmente acrescentar ou modifi2 http://delicious.com – Sistema de bookmarking social.
3 http://flickr.com – Sistema de publicação online de fotos.
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car nós [...], conectar um hiperdocumento a outro e fazer assim de dois hipertextos separados
um único documento”. Em sua concepção original, o hipertexto, ainda não nomeado como
tal, mas proposto por autores como Bush (1945), praticado em manuscritos e marginalia nos
séculos XVI e XVII (BURKE, 2004; CHARTIER, 2001) e finalmente nomeado por Nelson (1965)
quando propõe o Projeto Xanadu, certamente carregava esse potencial coletivo, apresentando traços de escrita coletiva aliada à leitura não-linear. No entanto, a fase inicial da web não
oferecia instrumentos para que qualquer usuários inserisse e/ou modificasse links, como hoje
oferece através de sistemas de publicação de conteúdo de fácil utilização, como, por exemplo,
blogs, Wikipédia4 e outros editores coletivos5. O que ocorria era uma “autoria de leitura”, que
se concretizava com a escolha de links pelos usuários que construíam seus caminhos na Rede,
porém sem interferir na edição dos hipertextos. Algo próximo, porém não semelhante, ao que
Lévy (1996) considerava como uma fusão entre os papéis de autor e leitor.
Hoje, a situação é outra, as ferramentas são outras, e, de um modelo baseado no transmissionismo, a web de hoje se baseia na cooperação. Os usuários passam a participar da construção
do conteúdo disponível nas páginas e o hipertexto se concretiza como prática de criação
coletiva. É a terceira geração do hipertexto (PRIMO E RECUERO, 2006) e a segunda fase da
web. Baseada em serviços e não pacotes fechados de software, com uma arquitetura edificada sobre a cooperação, com dados de origem remixável e seguindo princípios como os de
aproveitamento da inteligência coletiva e de crença nos usuários como co-desenvolvedores,
a web atual não possui limites rígidos, mas um núcleo gravitacional, e é encarada como uma
plataforma, cujo controle de dados está nas mãos de todo e qualquer internauta (O’REILLY,
2005). Ainda que as origens da Internet e da web remontem a processos cooperativos (AQUINO, 2006), é inegável que hoje a Rede seja vista com outros olhos. Novas práticas remodelam o hipertexto e reconfiguram processos de representação e recuperação de informação,
permitindo a participação de qualquer internauta nesses processos. Nesse atual contexto,
essa pesquisa se volta para o impacto da folksonomia sobre o hipertexto.
A palavra é um neologismo resultante da junção dos termos folk e taxonomia, pelo arquiteto
da informação Thomas Vander Wal (2006). Funciona através da atribuição de tags (etiquetas), pelos próprios usuários da web, a arquivos disponibilizados online. Assim, é o usuário
que representa e recupera informações através das tags que ele mesmo cria. Sistemas como o
del.icio.us e o Flickr utilizam a folksonomia e assim permitem uma nova forma de representação e recuperação de informações online. Mas como? Qual a relação entre o hipertexto e a
folksonomia? Como a folksonomia reconfigura os processos de representação e recuperação
de informações online?

Representação e recuperação de informações na web
Com base no que foi visto sobre as fases do hipertexto na web, nesse momento apresentase a crítica ao funcionamento de sistemas de gerenciamento de informações que limitam
os usuários aos seus esquemas e restringem as atividades de representação e recuperação
de informação a mecanismos automáticos ou profissionais especializados. Para fazer o
contraponto expõem-se as justificas da argumentação sobre a folksonomia como um novo

4 http://wikipedia.org
5 http://documents.google.com/ - Google Docs.
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tipo de hipertexto que reconfigura os processos de representação e recuperação de informações na web.
De acordo com Dreyfus (2001) os sistemas de ordenar as informações anteriores à web dependem de classificação com base nos significados dos termos envolvidos e nos interesses
dos usuários. Para ele, a dificuldade surge quando alguém não encontra informação nesses sistemas devido a não abrangência pelo sistema de termos importantes. O usuário fica
limitado aos termos abrangidos pelo sistema ou às regras estabelecidas por profissionais
especializados.
Na web, uma das principais dificuldades enfrentadas pelos usuários de buscadores como,
por exemplo, Google6 e Yahoo!7, é a obtenção de resultados incompletos ou irrelevantes devido a não abrangência de termos pelo sistema. Céndon (2001) lembra que, embora as bases
de dados dos sistemas sejam enormes, elas não são iguais e quando não encontra o que busca em um sistema, o usuário é obrigado a procurar em outros e assim proceder até encontrar
a informação. Além disso, a Internet é dinâmica e a autora destaca que é imprescindível para
a eficiência de um sistema de informação a atualização constante; caso contrário o usuário
obtém resultados de páginas inexistentes, ou desatualizadas. A folksonomia possui atualização realizada pelos próprios usuários, e assim assume a característica de feedback imediato
(QUINTARELLI, 2005), já que dependendo da necessidade, uma nova tag pode ser criada,
por qualquer usuário, que a cria de acordo com o significado a informação que está sendo
etiquetada. Em alguns sistemas, como no Flickr, é até mesmo possível discutir sobre a construção das tags e assim ordenar os dados de um determinado grupo de usuários.
Outro problema é a diferença de critérios de busca que os sistemas estabelecem. Muitas
vezes o usuário realiza uma busca e no final considera inútil, mas não percebe que não
utilizou todas as potencialidades do sistema. Devido à pluralidade de formas como a informação é organizada, diversas também são as formas de encontrá-la e assim, o usuário é
obrigado a consultar as páginas de ajuda dos diferentes sistemas que consulta. A ordenação
dos resultados também influencia uma pesquisa, pois dependendo do algoritmo usado pelo
sistema, o termo digitado pelo usuário no campo de busca nem sempre está de acordo com
abrangido pelo mecanismo. Dessa forma, a listagem de páginas fornecidas ao usuário pode
muitas vezes apresentar nas primeiras posições páginas que não possuem relevância para
sua pesquisa. No caso do del.icio.us e do Flickr o usuário tem a possibilidade de fazer buscas
por tags, refinando a pesquisa. No del.icio.us, por exemplo, o sistema fornece as tags mais
utilizadas, sugere tags e permite que o usuário crie bundles (pacotes) e assine tags, sempre
recebendo informações sobre o que lhe interessa.
A quantidade de informações na web e sua disposição através de links que podem ligar um
documento a qualquer outro sem nenhuma autoridade para a criação desses links, que podem surgir de acordo com a intenção de quem quer que seja que os criou, são problemas na
busca de dados pela web, segundo Dreyfus (2001). Para ele, os links não foram introduzidos
porque facilitam a busca por informação, mas porque são uma forma natural de usar a velocidade e o poder de processamento dos computadores de relacionar uma grande quantidade
de informações independente de significado e estrutura. Porém, se tudo pode ser ‘linkado’

6 http://google.com
7 http://yahoo.com
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a tudo desconsiderando o significado, o crescimento do tamanho da web e a arbitrariedade
dos links dificultam a recuperação da informação (DREYFUS (2001).
Comparando sistemas de informação baseados em hierarquias de classes com os links da
web, Dreyfus (2001, p. 10) diz que, ao invés de uma organização baseada nas relações entre
uma classe e seus membros, o princípio de organização da web é a interconexão entre todos
os elementos, “there are no hierarchies; everything is linked to everything else on a single level”8.
Por isso, acredita que o usuário não pode utilizar o significado dos links para alcançar a informação que procura. A ausência de hierarquia se torna um problema, pois ele acredita que
a quantidade tem importado mais do que a qualidade das conexões. Dreyfus (2001) ainda
aponta o fracasso da Inteligência Artificial em fazer com que os computadores captem os
significados das informações e exalta a importância do senso comum, ausente nos computadores, que influencia na organização das informações.
As críticas de Dreyfus (2001) não são de todo inconsistentes, mas hoje podem ser questionadas. Através da folksonomia um novo tipo de link se forma, tornando a prática um
novo tipo de hipertexto: o hipertexto 2.0 (AQUINO, 2007), cujos links são as tags que se
diferenciam dos links de outros hipertextos não só por serem criados pelos próprios usuários de sistemas como o del.icio.us e o Flickr, mas porque são criados com base no significado das informações que representam. Mas essa liberdade de representação concedida
aos usuários de sistemas baseados em folksonomia não contribuiria para o caos a que
Dreyfus (2001) se refere quando menciona a liberdade de criação de links por qualquer
pessoa, sem considerar o significado dos dados? A folksonomia atua sobre o hipertexto,
modificando o processo de criação dos links ao permitir que qualquer internauta participe
desse processo e o faça considerando a semântica das informações etiquetadas. Funciona
como um vocabulário descontrolado, já que não possui nenhuma espécie de controle e pode
crescer sem limites, mas isso não quer dizer que o esquema seja uma total desordem.
Trata-se de um mecanismo de representação e recuperação de informação que não é feito
automaticamente pelos sistemas, o que pode limitar a busca e acarretar problemas como
os apontados anteriormente quando das buscas realizadas na web. A folksonomia ocorre
através da atividade de seus usuários, que ficam livres para representar e recuperar dados
com base no senso comum. A conseqüência é a folksonomia como alternativa aos atuais
mecanismos de busca com funcionamentos automáticos e/ou controlados por profissionais especializados.
Fichter (2006) e Mitchel (2005) apontam a vantagem da folksonomia: enquanto sistemas
hierárquicos e outras taxonomias podem facilmente ficar desatualizados, a folksonomia
acomoda facilmente novos conceitos que não incluídos em sistemas taxonômicos. Vander
Wal (2006) explica que “the value in this external tagging is derived from people using their own
vocabulary and adding explicit meaning, which may come from inferred understanding of the information/object”9.
Entendida a relação entre o hipertexto e a folksonomia, parte-se para a apresentação dos
conceitos de memória coletiva utilizados na pesquisa para posteriormente demonstrar como
del.icio.us e Flickr potencializam esta memória na web através da folksonomia.
8 Tradução da autora: Não há hierarquias, tudo é linkado a tudo no mesmo nível.
9 Tradução da autora: o valor deste etiquetar externo deriva do uso que as pessoas fazem do seu próprio vocabulário e da adição de significado
explícito, que pode vir da compreensão inferida da informação/objeto.
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Memória Coletiva
Como disse Bush em 1945, ao criticar os sistemas de informação lineares e Lévy (1993), ao
recuperar o argumento nos anos 90, os seres humanos estão constantemente realizando
associações e buscando informações vasculhando a memória, que não funciona de forma
linear. O pensamento é feito de conexões e as lembranças relacionadas umas com as outras,
recuperadas de acordo com o contexto. Porém, os seres humanos são seres sociais e assim,
suas lembranças não são formadas individualmente, mas sempre contam com a participação
de lembranças alheias. Segundo Halbwachs (2004), os indivíduos formam impressões não
somente apoiados em sua memória, mas também nas de outros, conferindo maior exatidão
no que buscam quando tentam recuperar informações. É como se uma experiência fosse recomeçada não só por uma pessoa, mas por várias. Ainda assim, não basta que um indivíduo
apenas faça parte de um grupo para garantir as lembranças do que vive com aquelas pessoas. É necessária uma participação ativa para que a memória seja considerada coletiva.
E quanto à memória individual? De acordo com Halbwachs (2004) o que há, na verdade, é
o que ele chama de “intuição sensível”. A memória individual, para o autor, seria um ponto
de vista sobre a memória coletiva, mutante de acordo com o lugar que cada indivíduo ocupa, que também se modifica de acordo com as relações que cada indivíduo mantém com os
outros e com os meios. Devido à intensa socialização, o indivíduo não mais distingue entre
fatos, dizeres e idéias de caráter individual ou coletivo, por isso a improcedência, segundo
Halbwachs (2004), de uma memória totalmente individual. O contato com os outros indivíduos e com os meios de informação, dos quais fala Halbwachs (2004), corresponde ao que
Lévy (1993) argumenta sobre as associações que os indivíduos fazem freqüentemente. Estáse sempre relacionando fatos com pessoas e com peças de informação com os quais já se teve
contato, ou se manteve alguma relação e formando assim, uma memória coletiva através de
situações vivenciadas em conjunto e do contato com informações de diversos meios.
Para Casalegno (2006, p. 21) a memória coletiva se forma “quando toda a coletividade passa
a acessá-la e nutri-la, porque são os indivíduos que participam de sua criação, e não as instituições oficiais”. O autor traz o tema para o ambiente digital e salienta que quando surgiu, a
utopia ligada à difusão das redes “visava promover a coesão social, auxiliando a formação
de uma memória comunitária”.
Rösnay (2006) cita dois tipos de memória digital: memória implícita e memória explícita.
A memória explícita é o conjunto de informações armazenadas em bases de dados e recuperada via mecanismos de busca e o autor cita a Internet como um sistema que permite o
esquecimento e a recuperação de dados a qualquer momento. A memória implícita se autoconstrói e ele dá como exemplo o caso de um link na web que quando criado se constitui
em uma via de acesso, um link implícito de memória. A união do baixo custo de acesso com
a imediaticidade e o fato de que a Internet coloca as pessoas diante umas das outras permitindo a intercomunicabilidade, são fatores que Rösnay (2006) considera como favorecedores
da memória coletiva digital e também de uma integração cultural através da Rede. A criação
coletiva, no caso da web de construção de links entre as informações, junto com as interações em torno dessa criação coletiva, acarretam a memória coletiva, ao mesmo tempo ativa,
que segundo Rösnay (2006, p. 45) “se cria e se recria sem cessar, que constitui um estoque
[...], é reavaliado e permite não só que se acrescentem conhecimentos aos que já se têm, mas
também nos permite saber como gerenciar o que se sabe”. Assim, através da liberdade de
intervenção nos hipertextos da web, nas conexões que os formam e no contínuo enriqueci302
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mento e gerenciamento dessas conexões que os indivíduos podem ter acesso a uma memória
coletiva digital e dinâmica, em constante aperfeiçoamento na medida em que todos podem
contribuir para sua formação.

Analisando como del.icio.us e Flickr potencializam
a memória coletiva digital através da folksonomia
Pesquisa bibliográfica e observação foram os métodos usados na pesquisa. O primeiro levantou a bibliografia sobre hipertexto, bem como sobre a abordagem da memória social. O
segundo permitiu a visualização das alterações sofridas pelas práticas de representação e
recuperação das informações na web em função de novos squemas de linkagem e, através
do qual foi possível fazer a descrição e a análise dos objetos. Observadas as alterações nos
processos de representação e recuperação de informações e com base na bibliografia sobre
memória, identificou-se como ocorre a potencialização da memória coletiva através da folksonomia10. Os objetos foram analisados pela tabela de categorização número 1, que definiu
os responsáveis pelos processos de representação e recuperação das informações em cada
objeto, identificando como usuário e sistema atuam na criação, destino, atualização, recuperação e interconexão dessas informações11.
Flickr

usuário/sistema

uni/pseudo/
multidirecional

usuário/sistema

usuário/sistema

usuário/sistema

Tabela 1 - Tabela de categorização
a) criação: verifica o responsável pela criação da informação e suas conexões;
b) destino: descreve a quantidade de destinos de cada tipo de link/tag;
c) atualização: define o responsável pela atualização das informações e dos links/tags;
d) recuperação: determina o responsável pela recuperação dos dados através da folskonomia;
e) interconexão: define quem conecta as informações internas e externas dos sistemas.
A partir da classificação desta tabela, relacionaram-se os resultados obtidos com a bibliografia levantada sobre memória para verificar como se dá a potencialização da memória
coletiva através da folksonomia.
del.icio.us: descrição e análise
O del.icio.us, criado por Joshua Schachter, em 2004, é um site de bookmarking social, que permite o armazenamento online de bookmarks. O sistema funciona com base na folksonomia e
10 N
 ão foi feita qualquer espécie de análise de conteúdo, visto que o objetivo da análise era estudar os processos hipertextuais de representação
e recuperação de informações, as potencialidades de interação e as contribuições de cada sistema para a potencialização da memória coletiva,
através do hipertexto.
11 E nquanto a dissertação verificou o papel do hipertexto como um potencializador de memória coletiva, este artigo se limita a exposição de apenas
dois objetos, no caso, o del.icio.us e o Flickr, para analisar a folksonomia como um tipo de hipertexto.
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pode ser utilizado de forma pública, permitindo que qualquer internauta possa visualizar
os bookmarks ou de forma privada, para uso individual. A página inicial do sistema, figura
1, que se assemelha a página de um usuário, traz a hotlist, uma listagem das últimas páginas salvas pelo usuário como bookmark no sistema. Os bookmarks mais recentes ou mais
populares também podem ser acessados. Tags to watch levam o usuário para a tag cloud12
do sistema e algumas sugestões de tags a serem visualizadas.

Figura 1 - Página Inicial do del.icio.us
Fonte: http://del.icio.us.com/mcaquino - Acesso em 19/05/2008.

Cada bookmark traz visíveis algumas das tags, o número de pessoas que já etiquetaram a
página, as opções de editar ou deletar o registro e se é um bookmark público ou privado. É
possível organizar as tags em bundles, - agrupamentos temáticos de tags cujas especificações
são definidas pelos usuários que as utilizam. Os usuários pode se interconectar através
da seção your network, porém, é uma interconexão que não permite interação direta. A
interação, nesse caso, ocorre pela seção subscriptions, que permite a assinatura de tags. Os
usuários podem escolher assinar determinada tag ou então tags de determinados usuários e
assim receber os últimos bookmarks etiquetados por um usuário com aquelas tags.
Flickr

12 Tradução da autora: nuvem de tags.

304

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 297 - 314 - http://www.ibict.br/liinc

Criado em 2002, por Caterina Fake e Stewart Butterfield, o Flickr é um sistema de publicação de fotos que se diferencia dos demais tipos de sistema desta categoria pelo uso da
folksonomia.

Figura 2 - Página de fotos de usuário do Flickr
Fonte: http://flickr.com/photos/cacala - Acesso em 19/05/2008.

Os usuários do Flickr publicam fotos individualmente ou em grupo, organizando-as ou não
em álbums. As buscas podem ser feitas nas páginas de cada usuário ou grupo ou através de
um mecanismo de busca que permite pesquisas através de usuários, grupos e localização.
As buscas através das tags podem ser feitas após a escolha no menu oferecido pelo mecanismo de busca do sistema ou então diretamente nas tags disponíveis nas páginas dos usuários
e dos grupos. Os usuários cadastrados podem trocar comentários sobre as fotos, adicionar
notas, que são comentários inseridos dentro da própria foto, e tags. O Flickr permite que
os usuários definam autorizações para comentários e tags. O uso de tags não é obrigatório,
assim como no del.icio.us, no entanto, o del.icio.us sem as tags perde o propósito, pois os
bookmarks ficam “soltos” no sistema e se tornam mais difíceis de serem encontrados, até
mesmo pelo próprio usuário que os adicionou. No Flicrk, fotos que não possuem tags não
ficam conectadas com outras fotos, do mesmo usuário ou de outros, podendo então ser encontradas através do outros formatos de busca do sistema.
Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 297 - 314 - http://www.ibict.br/liinc

305

Análises e resultados
Após a análise dos objetos através da tabela 1 estabeleceu-se os resultados com a potencialização da memória coletiva digital.
A criação define o responsável pela representação das informações; quem cria um bookmark
no del.icio.us, quem insere uma foto no Flickr e quem etiqueta esses dados com tags nos
sistemas. A criação engloba a interconexão e ambos os processos interferem na recuperação
das informações. No caso do del.icio.us isso é ainda mais marcante, pois a principal forma
de recuperar um bookmark é através das tags. Em ambos, del.icio.us e Flickr, a criação é um
processo coletivo entre usuário e sistema, justamente pelo fato de o sistema auxiliar neste
processo interconectando as informações.
É o usuário do del.icio.us que insere o bookmark e cria ou usa uma tag para etiquetá-lo, mas
o sistema auxilia o usuário ao interconectar, automaticamente, o bookmark ou a tag com os
outros bookmarks e tags já disponíveis. É a partir da criação do registro pelo usuário o sistema atualiza a hotlist, os bookmarks e tags mais recentes e populares, as tags to watch e fornece
novos bookmarks ao usuário que assinar tags. O sistema mostra ao usuário as tags já utilizadas para um bookmark que já foi etiquetado por outro usuário. É o sistema recuperando a
memória potencializada por atividades anteriores de outros usuários.
No Flickr a criação ocorre com a inserção de uma foto pelo usuário e pela adição de uma tag,
quando então possibilita que o sistema a relacione com outras fotos que possuem a mesma
tag. Novamente a interconexão aparece na criação de um registro, contribuindo para a atualização do sistema e para a recuperação das informações.
Quanto aos destinos dos links/tags de cada objeto, o del.icio.us possui links/tags unidirecionais e pseudo-multidirecionais e o Flickr possui links/tags unidirecionais, pseudo-multidirecionais e multidirecionais.
Os links/tags no del.icio.us, são unidirecionais porque quando clicados levam o usuário para
uma página determinada. Porém, alguns links/tags no del.icio.us podem ser considerados
pseudo-multidirecionais, devido ao conteúdo das páginas para as quais direcionam. Quando o usuário clica em uma tag ele é levado a uma página que contém uma lista de páginas
que foram etiquetadas com aquela tag. Nesse sentido, até mesmo um bookmark poderia ser
multidirecional, se pensado em termos de quantidade de tags que possui e quanto ao número de páginas que são etiquetadas com a mesma tag. Quando clica em um bookmark do del.
icio.us o usuário é direcionado diretamente para a página, mas se não clicar no bookmark e
preferir clicar nas tags relacionadas ao mesmo, acaba recebendo uma lista de outros bookmarks e assim pode escolher o que acessar. Essa pseudo-multidirecionalidade também ocorre
quando se clica no número de pessoas que etiquetaram um mesmo bookmark. Ao clicar nessa
indicação o usuário é levado a um histórico do bookmark onde visualiza quem o etiquetou,
quais as tags já utilizadas e também quais as notas adicionadas ao bookmark. O nome de um
usuário no del.icio.us também é um link pseudo-multidirecional. Quando clica nesse tipo de
link o usuário está interessado em conhecer quais os bookmarks que o outro usuário possui
e assim, quando acessa a página de “fulano”, “cicrano”, tem várias opções de destino para
escolher dentre bookmarks e tags.
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Usa-se o termo pseudo-multidirecionalidade, pois, tais links/tags não são efetivamente multidirecionais. Se assim o fossem, qualquer link na web também seria, pois quando se clica em
um link de uma página fora do del.icio.us se é levado para uma outra página que pode conter uma quantidade diversificada de links. Com base em Landow (2006), considera-se como
multidirecional um link que possui como destino duas ou mais páginas. Os links pseudomultidirecionais levam os usuários para páginas que não são exatamente o local buscado
na navegação, são páginas intermediárias, porém páginas únicas, ou seja, o destino do link
que leva para essas páginas é único, ainda que nelas o usuário tenha uma diversidade de
caminhos a seguir.
Uma foto no Flickr é unidirecional, pois tem como destino uma página onde é exibida em
tamanho maior e onde estão disponíveis algumas opções ao usuário. No entanto, o Flickr
possui links/tags pseudo-multidirecionais, como, por exemplo, as tags, os álbuns e os nomes
dos usuários que são links que levam o usuário para uma página com diversos destinos. O
único formato no Flickr considerado multidirecional é o menu superior. Com exceção da
opção início, todas as outras opções deste menu, quando clicadas abrem um sub-menu onde
o usuário escolhe dentre as opções. Ainda assim, tais links multidirecionais são pré-estabelecidos pelo sistema e o usuário não pode realizar qualquer tipo de alteração nesses links.
Na análise do processo de atualização, verificou-se que o usuário também interconecta informações e assim permite que o sistema possa interconectar os dados inseridos com dados
já existentes.
A atualização no del.icio.us possui uma dinâmica constante, dependente do sistema, mas
que só ocorre devido à atividade dos usuários. Uma conta no del.icio.us só se atualiza pelo
uso do sistema pelo usuário, que assim contribui para a atualização das informações disponíveis no sistema. A atualização é individual, quando pensada como a atividade do usuário
no sistema, criando, adicionando, assinando tags e bookmarks; ou coletiva, já que a atividade
de cada usuário é responsável pela atualização do del.icio.us em geral. O sistema interconecta os dados e se aperfeiçoa pela prática resultante das diversas opções dos usuários. Assim, atua junto com os usuários no processo de atualização: ao assinar tags é o sistema que
busca e fornece os dados que o usuário escolhe receber; ao adicionar bookmarks, se encarrega
de verificar se já foram etiquetados e então fornecer ao usuário as tags já existentes; lista o
número de tags de cada bookmark, o número de pessoas que etiquetou o mesmo bookmark e
assim, o sistema segue atuando a partir da atividade dos usuários.
Há também cooperação entre os usuários do sistema. Ainda que não exista um espaço onde
possam se comunicar no del.icio.us, ocorre a formação de redes de usuários que adicionam
uns aos outros as suas networks, formando ou não conexões mútuas e recebendo informações de novas atualizações de outros usuários. A atividade de um usuário nas subscriptions
contribui para a atualização e o desenvolvimento da página daquele que assina suas tags. É
uma contribuição involuntária; um usuário não adiciona um novo bookmark para colaborar
com a página de outro usuário, mas acaba contribuindo quando possui suas tags assinadas.
Essa troca de subscriptions contribui para a interconexão realizada pelo sistema. No entanto,
a contribuição não se limita às subscriptions. A obtenção de bookmarks através da navegação
no sistema já demonstra o caráter cooperativo do del.icio.us. O usuário que publica seus
bookmarks está contribuindo com o desenvolvimento do sistema e com outros usuários que
acessam seus bookmarks e assim conhecem o que os outros usuários estão encontrando pela
web. Para Schachter (TAPSCOTT; WILLIAMS, 2003, p. 58), o del.icio.us “é uma maneira de
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se lembrar em público” e assim, os usuários têm acesso às lembranças de outros usuários
quando de suas navegações na web.
No Flickr, a atualização também é dividida entre usuário e sistema. Ao adicionar uma foto;
uma tag; criar um álbum, o usuário atualiza seu espaço no Flickr e contribui, indiretamente,
para a atualização do sistema como um todo, já que o sistema se encarrega de conectar os
novos dados com o que já está disponível no sistema. É o sistema que interconecta as fotos
etiquetadas com a mesma tag e assim faz com que resultados de uma busca no Flickr sejam
eficientes. Os mais recentes e todas as fotos na seção organizar, ultimas fotos em contatos e
alterações recentes em grupos, são todos espaços atualizados pelo sistema a partir das ações
realizadas pelos usuários.
Quanto à recuperação, Flickr e del.icio.us funcionam basicamente da mesma forma. No del.
icio.us a eficiência da recuperação inicia com a criação do registro dentro do sistema, pois
ao adicionar um bookmark o usuário o etiqueta com a tag que posteriormente servirá como
instrumento de busca na recuperação por tal bookmark. As tags auxiliam os usuários a recuperar não apenas seus próprios bookmarks, mas também de outros usuários. O mesmo ocorre
no Flickr, quando o usuário opta pelo uso de tags. Uma recuperação eficiente vai depender
da atuação do sistema no que se refere à interconexão das informações. Se o sistema não
tiver relacionado corretamente os dados, por mais que o usuário se esforce, a busca não será
satisfatória. Por isso a importância de observar as tags já existentes no momento de etiquetar
uma foto ou um bookmark, pois isso contribui para a interconexão das informações.
O usuário organiza seus bookmarks no del.icio.us através das tags e pode recuperá-los através
das diferentes formas que optou por distribuí-los. Caso queira fazer uma busca nos bookmarks alheios, pode buscar nas páginas de outros usuários, nas tags alheias, nas subscriptions,
através do sistema de busca do del.icio.us ou através das tags mais populares ou mais recentes. No caso das subscriptions a organização é feita de acordo as preferências do usuário, mas
é o sistema que fornece os bookmarks etiquetados com as tags que o usuário escolhe assinar. É
da interdependência entre usuário e sistema que surge o caráter do processo de recuperação
no del.icio.us; individual no momento da busca feita pelo usuário, mas também coletivo, já
que sua atividade de gerenciamento das informações influencia na recuperação dos dados
que lhes serão fornecidos pelo sistema.
O usuário do Flickr pode utilizar tags em suas fotos e através delas fazer a recuperação. Outros usuários do sistema também são beneficiados com as tags, já que o sistema interconecta
fotos com as mesmas tags e assim fornece mais resultados aos usuários que buscam dados
no Flickr. O usuário que não etiqueta suas fotos com tags impede que o sistema interconecte
suas fotos com as de outros usuários dentro do Flickr. Mas a ausência de tags não quer dizer
que uma busca seja ineficiente. O usuário pode optar por não utilizar tags, mas pode criar
álbuns, aos quais dá nomes e pelos quais distribui suas fotos publicadas no sistema. Dessa
forma, quando faz uma busca por suas fotos já sabe qual foto está em qual álbum. Ainda
assim, a não utilização das tags pode acarretar desvantagens para o restante dos usuários,
que visitam as fotos e que, eventualmente, queiram rever alguma. A não ser que o usuário
tenha uma seleção de álbuns bem específica, aquele que busca por alguma foto determinada
pode acabar pulando de um álbum a outro na tentativa de encontrar a foto que procura; o
que não aconteceria caso as fotos fossem etiquetadas. No entanto, não é porque o usuário
não usa tags em suas fotos que elas não podem ser etiquetadas. O Flickr permite que se
adicione tags em fotos alheias e assim, quando um usuário encontra uma foto, pode então
308

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 297 - 314 - http://www.ibict.br/liinc

etiquetá-la para depois encontrá-la mais facilmente. Vale lembrar que nem sempre o usuário
que não usa tags necessariamente usa álbuns, o que torna suas fotos mais difíceis de serem
encontradas por outros usuários e até por ele mesmo. Se não lembrar aproximadamente a
data em que postou uma foto, pode ficar um tempo considerável tentando encontrar uma
foto mais antiga no seu espaço no Flickr. Ainda que a ausência de tags nas fotos de um
usuário impossibilite a interconexão com fotos de outros usuários o Flickr oferece outras
formas de encontrar informação, nas quais é possível determinar se a varredura deve ser
feita através do texto completo da foto ou então através apenas das tags. Porém, fotos não
etiquetadas não são oferecidas nos resultados, pois não podem ser interligadas com outras
fotos do sistema e assim, quem faz a busca acaba perdendo ou deixando de ganhar informação. A recuperação depende da forma como o usuário organiza suas fotos: com ou sem
tags, em álbuns ou não e é partir desta organização que o sistema passa a interconectar suas
fotos com as de outros usuários. Recuperar informação no Flickr não é tarefa exclusiva do
usuário, pois este depende do trabalho de interconexão realizado pelo sistema; enquanto o
usuário faz a busca, o sistema vasculha as interconexões para lhe fornecer os resultados.
A interconexão, último processo analisado se mostra como essencial, já que atua movimentando todos os outros processos analisados, o que não surpreende, já que são sistemas
hipertextuais e assim funcionam com base em links.
Sem a interconexão, é praticamente impossível obter resultados satisfatórios em uma busca
no del.icio.us. A disposição dos dados no sistema é hipertextual, com tags como links, e sem
essa interconexão a busca fornece resultados aleatórios, desconexos. Ainda assim, por mais
estranho que possa parecer, é possível adicionar bookmarks sem tags no del.icio.us. Nesse
caso, o bookmark fica “solto” no sistema e assim, sua recuperação se torna muito mais onerosa
do que se fosse etiquetado com ao menos uma tag. No del.icio.us, interconexão se relaciona
com criação, pois não basta adicionar um bookmark e não etiquetá-lo, caso contrário, não há
interconexão com outros dados no sistema; se relaciona com destino, pois os caminhos são
traçados a partir da atividade dos usuários; se relaciona com atualização, pois se aperfeiçoa
com o uso dos usuários e finalmente, se relaciona com recuperação, que tem sua eficiência
dependente de um trabalho de conexão de informações realizado pelo sistema.
No Flickr, o sistema também assume um papel fundamental na interconexão. É a partir do
etiquetamento que o usuário faz em suas fotos que o sistema cria a tag cloud do usuário, que
suas tags passam a integrar a tag cloud do sistema e que quando uma busca é feita no Flickr,
sua foto é disponibilizada para outros usuários. As tags são o que possibilitam a interconexão entre as fotos dos usuários do Flickr. Aquele que não etiqueta suas fotos, não as tem
interconectadas com as fotos de outros usuários também etiquetadas. Em caráter individual,
sem a organização por álbuns ou por georeferenciamento, a única forma que o usuário tem
de relacionar, agrupar suas fotos é através das tags e, assim, sem estas, na medida em que
vai adicionando mais fotos, torna-se mais difícil a recuperação das mesmas, muitas vezes
obrigando o usuário a vasculhar foto por foto, para encontrar o que procura.
Assim como no del.icio.us, constata-se a importância do processo de interconexão no Flickr.
Interconexão se relaciona com criação, pois o usuário que etiqueta suas fotos confere ao
sistema a possibilidade de interconectar suas fotos com as de outros usuários; se relaciona
com destino, já que os percursos são influenciados pelas relações entre as fotos, tags e os
diferentes espaços de disposição das informações; se relaciona com atualização, pois se
aperfeiçoa à medida que os usuários utilizam e atualizam o sistema com novas informações
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e, finalmente, se relaciona com a recuperação que tem sua eficiência dependente de um trabalho de conexão de informações realizado pelo sistema.
Análise dos objetos quanto à potencialização da memória
coletiva através da folksonomia
A memória, para Halbwachs (2004) e Bartlett (SEPÚLVEDA, 2003), é sempre uma memória coletiva, resultante de interações entre os indivíduos. São interações que decorrem da
presença dos indivíduos nos mesmos grupos sociais, que a partir de experiências vividas
em conjunto recorrem às memórias uns dos outros para construir suas próprias memórias.
Transpondo tais conceitos para o campo digital, as análises do Flickr e do del.icio.us demonstraram que essas interações se dão não apenas pelo contato dialógico entre os indivíduos, mas pela atividade hipertextual que praticam no sistema e assim interagem entre si e
com o próprio sistema, potencializando a formação de memória coletiva.
Para uma análise da memória individual, de como funciona a memória física dos seres humanos, toma-se o conceito de Izquierdo (2004) de que memória é a aquisição, conservação e
evocação de informações. No del.icio.us os usuários podem adquirir, conservar e recuperar
informações. É possível não apenas gravar como bookmark uma página previamente conhecida, mas também adquirir novos bookmarks no del.icio.us através da hotlist, dos bookmarks
mais recentes ou mais populares, da tag cloud, das subscriptions e das páginas de outros
usuários. A partir da criação de um bookmark pelo usuário, do encontro de páginas nos
bookmarks alheios ou do recebimento das subscriptions, ocorre a aquisição de informações.
Realizada a aquisição o usuário pode conservá-la, organizando seus dados através das tags.
Esta conservação se relaciona com a atualização do sistema, que se aperfeiçoa na medida
em que os usuários o utilizam. Por fim, o del.icio.us permite a evocação dos dados inseridos pelos usuários, como foi possível perceber através das formas de recuperação descritas
anteriormente.
Os usuários do Flickr adquirem informações navegando pelas páginas de outros usuários e
pelos grupos e etiquetando ou salvando fotos como favoritas. A conservação das informações se dá através das formas que o Flickr oferece de se disponibilizar as fotos. Relaciona-se
com a atualização que o usuário faz de suas fotos, da forma como as dispõe, de quais palavras utiliza como tags e de como as distribui através de álbuns. Quanto à evocação, o Flickr
proporciona diferentes maneiras de recuperar fotos, mas ao contrário do del.icio.us, não se
torna dependente da folksonomia, ainda que sem esta as fotos não fiquem relacionadas com
outras no sistema.
A potencialização da memória coletiva nos sistemas analisados decorre dos processos de
representação e recuperação das informações através da folksonomia, pois como se pôde
observar, a interconexão realizada pelos usuários pela utilização de tags está presente em
todos os processos. É a interconexão que movimenta o conteúdo da memória disponível nos
sistemas e que se configura como coletiva a partir das atividades dos usuários, que com o
auxílio do sistema constroem, modificam e atualizam essa memória através da folksonomia.
Conclui-se que a folksonomia, junto com o restante dos links nos sistemas, desempenha
função essencial para potencializar a memória coletiva nesses ambientes. Sem ela, ambos
os sistemas funcionam, um menos eficiente que o outro, claro, mas não se tornam inutilizáveis. Com a folksonomia, del.icio.us e Flickr potencializam sua característica hipertextual
e contribuem para a memória coletiva que se constrói a partir das interconexões feitas em
310

Liinc em Revista, v.4, n.2, setembro 2008, p. 297 - 314 - http://www.ibict.br/liinc

conjunto pelos usuários e pelos próprios sistemas. Dessa forma, o formato hipertextual faz
com que del.icio.us e Flickr se aproximem da forma como o ser humano pensa e retomem
as preocupações de Bush (1945) e Lévy (1993) com relação aos sistemas de informação e a
questão social da memória. De acordo com Kandel e Squire (2003), é da conexão entre as
informações que depende a eficiência da evocação das lembranças.
A análise dos objetos mostrou que a memória coletiva dentro de cada sistema não é única.
De acordo com Rösnay (2006) que afirma que a memória coletiva é um estoque, porém um
estoque de informações que não é estático, mas constantemente gerenciado pelos indivíduos, as análises levaram a conclusão de que para cada usuário de cada um dos sistemas a
memória coletiva é diferente e que nem toda ela é coletiva – ou seja, não há então uma única
memória coletiva em cada sistema. Os usuários não conhecem, não acessam e nem atuam
sobre todas as informações disponíveis. O sistema não abriga uma única memória coletiva,
mas várias, já que cada usuário atua num determinado conjunto de informações. Não basta
que o usuário crie uma página no del.icio.us ou no Flickr e não atualize suas informações
nem interfira nas informações alheias e não trave interações, seja com outros usuários, seja
com o sistema. Rösnay (2006) afirma a necessidade de interação e de intercriação para a
ocorrência da memória coletiva digital.
A convergência entre os estudos sobre hipertexto com a bibliografia sobre o conceito de
memória coletiva pressupõe a atividade dos usuários para a potencialização da memória
coletiva. Em cada um dos sistemas se as informações fossem apenas adicionadas e não
fossem interconectadas nem editadas pelos usuários, com o auxílio do sistema, a memória
não seria coletiva; seria um repositório estático de informações. A folksonomia atende às
características de criação coletiva e não-linearidade do hipertexto, porém diferencia-se dos
outros hipertextos até agora praticados pela liberdade concedida ao internauta nos processos de representação e recuperação das informações.
O Flickr, ao se diferenciar do del.icio.us por oferecer espaços como os comentários disponibilizados em cada foto, no blog do sistema e nos tópicos de discussão nos grupos, permite
uma memória coletiva dinâmica não apenas pelas atividades dos usuários e pelo papel do
sistema no trabalho de interconectar as fotos, mas também devido à interações dialógicas
entre os usuários. Não significa que a interação dialógica seja fundamental para a potencialização da memória coletiva no Flickr, pois assim como no del.icio.us, é possível que esta
potencialização ocorra através das interconexões realizadas pelos usuários no sistema, sendo
que muitas vezes a realização destas interconexões não envolve interações dialógicas. Além
das interconexões, a navegação pelas fotos do Flickr e as possibilidades de etiquetá-las através das tags ou então as salvando como favoritas, também são práticas realizadas no sistema
que potencializam a memória coletiva. As interações entre os usuários no Flickr contribuem
fortemente para a potencialização da memória coletiva, ainda que não sejam estritamente
necessárias. Por formarem grupos e por se conectarem entre si, acabam formando redes
sociais dentro do sistema, o que pode ser relacionado com a questão de que para cada indivíduo usuário do Flickr, a memória coletiva é diferente. É nas redes que estabelecem dentro
do sistema que passam a interconectar fotos através das tags, marcar fotos como favoritas
e assim travar interações com outros usuários. No momento em que passam a ter uma rotina de visitação, sempre nas páginas de fotos dos mesmos usuários, os usuários do Flickr
vão fazendo parte de uma memória coletiva de determinada rede social dentro do sistema,
ainda que nada impeça que desbravem o sistema acessando fotos e tags de outros usuários,
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totalmente desconhecidos, e assim passem a fazer parte de novas redes e contribuir para a
potencialização de outras memórias coletivas.
As tags do del.icio.us e do Flickr também remetem à classificação de memória explícita
e memória implícita de Rösnay (2006). A memória explícita dos sistemas se constitui no
conjunto de informações disponíveis, inseridas pelos usuários que então, através dos tags
que criam, e que o sistema interconecta, formam a memória implícita. A memória explícita
não permanece como uma memória estática, mas movimentada pela prática das tags que
configuram a memória implícita. Os registros são criados, editados e interligados a partir da
atividade dos usuários que os interconectam e assim reconfiguram a memória do del.icio.us
e do Flickr num ritmo contínuo.
Como afirma Rösnay (2006), são os links, junto com o baixo custo de acesso, a imediaticidade
e o fato de a Internet colocar as pessoas diante umas das outras, que permitem a intercomunicabilidade, que é a possibilidade de se passar de uma coisa a outra através de um clique.
O que favorece a formação de memória coletiva, para o autor, é a união desses fatores permitindo que as pessoas interajam e intercriem. Essa memória coletiva é então resultado da
criação coletiva na web, da inserção de links e das interações entre os indivíduos que assim,
para Rösnay (2006), fazem com que a memória coletiva se crie e recrie sem cessar, constituindo um estoque que não é estático, mas constantemente gerenciado pelos indivíduos. E
é exatamente o que ocorre no del.icio.us e no Flickr, quando as informações armazenadas
nos sistemas pelos usuários configuram-se como parte da memória coletiva, diferente para
cada usuário, mas construída por todos que a movimentam a cada atuação nos sistemas e
assim contribuem para sua atualização.

Considerações Finais
Bruno e Vaz (2002), ao tratar da delegação das tarefas de encontrar informação na web aos
dispositivos técnicos, exaltam que a maior novidade desta técnica é que, ao contrário dos
meios de comunicação de massa, ela não busca a homogeneização ou a massificação, mas
sim “criar diversas zonas de agrupamento de gosto”. Se antes da web encontrar pessoas
que partilhassem os mesmos gostos e encontrar informações específicas sobre determinado
assunto era tarefa árdua em repositórios físicos de informações, hoje as tecnologias digitais
facilitam o processo, tanto de busca dos dados, quanto de aproximação entre os indivíduos.
É certo que a quantidade de informações na Rede é muito grande, porém, as formas de se
representar e recuperar dados têm se tornado cada vez mais específicas, além de contarem
com o próprio trabalho de gerenciamento dos usuários que são os criadores das informações. Os objetos analisados nesta pesquisa são instrumentos aos quais os internautas delegam as tarefas de representação e recuperação da memória coletiva, porém sem ficarem de
fora da realização destes processos.
A contribuição dos usuários destes sistemas se dá pelas atividades hipertextuais que realizam e é assim que potencializam a memória coletiva. Esta contribuição chama a atenção em
sistemas como o Flickr e o del.icio.us por ser, muitas vezes, involuntária. Como apontam
Marlow et al. (2006) a criação das tags não é motivada com o intuito de audiência ou de
contribuir para a organização coletiva das informações. Mas, mesmo que não queiram, os
usuários destes sistemas colaboram para o crescimento e atualização dos dados e das interconexões. A colaboração, nestes casos, também é anônima, ou seja, na maioria das vezes
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não interessa quem criou determinada tag, adicionou um bookmark ou publicou uma foto,
o que interessa é a informação em si.
A memória coletiva é reconstrução, recorrência às memórias alheias e para isso não basta
que o sistema permita que vários usuários insiram informação para que o conteúdo disponível constitua memória coletiva. Memória não é estoque de informações, mas um conjunto
de informações dinâmico, movimentado através de conexões que se modificam de forma
contínua. E foi exatamente o que se pôde perceber com a pesquisa: a multiplicidade de possibilidades de atividades hipertextuais e interações através das quais a memória coletiva
pode ser potencializada no del.icio.us e no Flickr. O método abre-se a usos em outros objetos
e assim permite analisar como a memória coletiva é potencializada em outros ambientes
na web. Dessa forma, a pesquisa além de atingir os objetivos contribui para os estudos em
hipertexto e memória social no ciberespaço.
Artigo recebido em 26/05/2008 e aprovado em 02/07/2008.
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