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Resumo
A comunicação científica encontra-se num processo de profunda mutação, decorrente da
intensificação do uso das tecnologias de informação e das redes de comunicação, em
particular da Internet, na produção, armazenamento, acesso e difusão de informação.

No contexto dessas mutações, uns dos principais motores da evolução em curso são os
repositórios digitais de literatura científica cinzenta. Estes repositórios podem conter,
apenas, versões electrónicas preliminares de documentos aguardando publicação nos
formatos tradicionais – preprints –, ou podem ser mais abrangentes, sendo denominados de
servidores de eprints, incluindo, para além de preprints, anotações e actualizações pelos
autores, bem como comentários pelos pares.

A Biblioteca Nacional, no âmbito da sua missão como Biblioteca de Depósito, tem vindo a
debruçar-se sobre a problemática da preservação da informação em formato digital,
produzida em Portugal. Neste contexto, foi lançada a iniciativa LIZA, com o objectivo de
criar um depósito digital de literatura científica cinzenta que, por um lado, promova o
acesso e a preservação do património científico nacional, em formato digital e, por outro,
assegure a interoperacionalidade do mesmo com iniciativas em curso, a nível internacional.

Este artigo perspectiva as transformações em curso na comunicação científica, em
particular as decorrentes da criação de repositórios de preprints e eprints interoperáveis na
WWW (World Wide Web).

São abordados impactos da criação dos repositórios de literatura científica cinzenta na
gestão deste tipo de literatura, os quais têm sido desenvolvidos na última década por
instituições de ensino superior, sociedades científicas e organismos de investigação, com o
objectivo de acelerar a difusão de resultados de I&D, facilitar o debate entre pares,
proporcionar a hiperligação entre citações e referências constantes dos trabalhos científicos
e, ainda, disponibilizar dados multimedia produzidos no decurso dos mesmos e usualmente
inacessíveis, na publicação impressa.

Apresentam-se, também, os resultados de um estudo de caso sobre as atitudes e
expectativas das comunidades de Matemática e Ciências Agrárias em Portugal, no que
respeita à criação e utilização de repositórios de literatura científica cinzenta, em formato
digital, o qual foi desenvolvido e inserido no âmbito da iniciativa LIZA.

Palavras chave: comunicação científica, preprints, eprints, arquivo, repositório de literatura
científica, LIZA.
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1. Introdução

Nas sociedades contemporâneas, a informação e o conhecimento, produzidos no contexto de
actividades de I&D, são essenciais não só para investigadores como para apoio à docência e à
aprendizagem sendo, também, crescentemente procurados por utilizadores na indústria e até por
cidadãos em geral, na busca de respostas às novas questões dos nossos dias.

O sistema de comunicação científica, que evoluiu ao longo de vários séculos [Meadows 1998],
encontra-se em transformação profunda na sequência da intensificação do uso das tecnologias
de informação e das redes de comunicação - em particular da Internet - na criação,
armazenamento, acesso, comunicação e difusão de informação. Em particular a World Wide
Web permitiu o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, com funcionalidades que
excedem largamente as existentes no mundo impresso, acelerando e facilitando a partilha de
informação entre comunidades científicas [Hurd 1996; Hurd 2000].

Entre esses serviços encontram-se [Boyce 2000; Holtkamp e Berg 2001] os chamados
repositórios de literatura científica cinzenta em formato digital, os quais constituem arquivos de
versões preliminares  electrónicas de documentos científicos - preprints - e/ou de eprints – no
caso de incluírem, para além de versões preliminares de documentos submetidos para
publicação os aprovados no processo de peer review e, ainda, anotações e actualizações dos
mesmos pelos autores e/ou comentários pelos pares. A maioria desses repositórios actualmente
existentes, são desenvolvidos por instituições de ensino superior, sociedades científicas e
organismos de investigação, constituindo uma forma de promover e acelerar a partilha de
informação prévia à publicação dos artigos científicos [Luce 2001].

O interesse e a importância dos repositórios de preprints e de eprints, no contexto da
comunicação científica, acentuou-se ainda mais com a implementação, a partir de 1999, da OAI
- Open Archive Initiative, a qual visa desenvolver e promover o enquadramento técnico
adequado (metadata), para assegurar a inter-operação entre repositórios digitais e facilitar a
descoberta e recuperação de recursos de informação disponíveis na World Wide Web [OAI].

Esta comunicação analisa o papel dos repositórios de literatura científica cinzenta, em formato
digital, na transformação da comunicação científica e apresenta os resultados preliminares de
um estudo de caso relativamente às atitudes e expectativas de comunidades científicas - áreas da
Matemática e das Ciências Agrárias - em Portugal. Este estudo foi realizado pelo CEGI –
Centro de Estatística e Gestão de Informação, do ISEGI da Universidade Nova de Lisboa, no
âmbito da iniciativa LIZA da Biblioteca Nacional. Esta visa a criação de um repositório digital
de literatura científica cinzenta, inter-operável com iniciativas similares existentes a nível
internacional, com o objectivo de facultar o acesso e preservar o património científico nacional,
em formato digital.

2. Literatura científica cinzenta

O aparecimento de relatórios científicos, um dos primeiros tipos de literatura cinzenta, está
associado ao advento da Aeronáutica, sector no qual se iniciou a produção destes documentos
como forma de veicular informação. Os Reports & Memoranda foram publicados, a partir de
1909, pelo Advisory Committee for Aeronautics, do Reino Unido. Nos EUA, o National
Advisory Committee of Aeronautics produziu os primeiros relatórios científicos a partir de 1915
[Luzi 2000].

O incremento da actividade de investigação acentuou as dificuldades com que os investigadores
se deparam para a difusão rápida de resultados de I&D, dando origem a que, nalguns casos, o
relatório de investigação se assumisse como a alternativa escolhida. Nesta conformidade, a



3

utilização de relatórios científicos, para permuta de informação científica, expandiu-se
amplamente em países como a Alemanha, o Reino Unido e os EUA, a partir dos anos 1940.

Nomeadamente, no âmbito da investigação realizada em organismos estatais ou de investigação
sob contracto, a produção periódica de relatórios sobre o progresso da investigação em curso é
prática corrente. Embora tais relatórios muitas vezes se destinem apenas a informar a entidade
patrocinadora acerca do trabalho realizado, são importantes fontes de informação primária que
frequentemente não chega a ser publicada de outra forma, porque, em virtude do carácter
interdisciplinar do trabalho, não existem publicações periódicas às quais esses conteúdos
possam ser submetidos para publicação, caso os seus autores pretendam divulgar os resultados
obtidos. Por outro lado, a publicação dos resultados por esta última via é relativamente lenta e,
regra geral, o interesse específico do trabalho não justifica a difusão por um número tão elevado
de utilizadores, como os que as publicações periódicas pressupõem alcançar.

Note-se, contudo, que a quantidade de relatórios de investigação produzidos depende muito da
área científica e técnica. Este tipo de publicação prolifera, sobretudo, em áreas pluridisciplinares
como a Defesa, a Energia, a Aeronáutica, o Aeroespacial e a Astronomia.

A designação “literatura cinzenta” refere-se à documentação produzida à margem dos circuitos
comerciais de publicação, de distribuição, de controlo bibliográfico ou de aquisição por livreiros
ou agentes de assinaturas [IGLWG 1995; GrayLitNetwork]. Inclui, entre outros, os seguintes
tipos de informação, tanto em formato impresso como em formato electrónico:

- relatórios (preprints, relatórios de progresso, relatórios técnicos, relatórios
estatísticos, relatórios sobre o estado da arte, relatórios de estudos de mercado,
etc...);

- documentos científicos, produzidos no âmbito de actividades académicas/docentes;

- teses e dissertações;

- actas de reuniões técnico científicas (conference proceedings);

- traduções não comercializáveis e documentos oficiais não publicados
comercialmente (relatórios e outros documentos de departamentos governamentais);

- normas e especificações técnicas;

- literatura técnica comercial;

- etc...

O advento da Internet, o contínuo crescimento da utilização das tecnologias de informação na
investigação e os avanços na publicação electrónica, suscitaram o aparecimento de novos
géneros de documentos, alguns produzidos à margem dos circuitos editoriais comerciais. No
caso da literatura científica cinzenta, há a considerar, nomeadamente: dados e recursos de
informação acessíveis através da Internet mediante FTP ou WAIS, Bulletin Boards electrónicos,
newsgroups, discussion lists [Luzi 2000:111], assim como, versões preliminares de artigos de
periódicos e de comunicações em conferências científicas, de capítulos de livros, publicações
periódicas electrónicas, software, materiais de ensino/courseware, listas de correio electrónico
(mailing lists), bases de dados, compilações de dados electrónicos, etc...

Os principais produtores de literatura cinzenta são, entre outros: organismos de investigação
(laboratórios, centros e institutos de investigação), universidades, editores sem fins lucrativos
(grupos de pressão/partidos políticos), empresas, associações industriais, sindicatos, etc... .

A literatura cinzenta assume particular importância para a difusão do conhecimento e
transferência tecnológica, uma vez que:
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- contém informação que muitas vezes não se encontra publicada em nenhum outro
local;

- é disponibilizada de forma mais atempada que a literatura convencional;

- o respectivo conteúdo é mais detalhado que o encontrado noutras formas de
publicação [Soule e Ryan 1996].

2.1. Gestão de literatura científica cinzenta

Os desenvolvimentos tecnológicos suscitaram, por um lado, o aparecimento de novos géneros
de literatura cinzenta, como também facultam novas oportunidades para a respectiva gestão –
recolha, organização, divulgação, armazenamento e preservação. Neste contexto, há a referir
diversos projectos e iniciativas em curso com o objectivo de promoverem o acesso e a
preservação destas publicações, em particular da literatura científica cinzenta. Estes inserem-se,
genericamente, numa das seguintes categorias (para cada caso, referem-se apenas alguns
exemplos, mais relevantes):

I) Criação de repositórios de eprints (designadamente, arXiv.org; CogPrints;
Clinmed.NetPrints.org; RePEc);

II) Criação de portais/gateways para acesso a arquivos de eprints e páginas na Web de
departamentos em instituições de ensino superior (MathNet; MareNet; PhysNet;
PrePRINT Network);

III) Iniciativas visando o acesso a relatórios de investigação (GrayLit; MAGiC);

IV) Criação de repositórios em instituições universitárias [ARNO (NL) e eScholarship,
University of California] – especialmente vocacionados para a publicação de
versões preliminares de documentos científicos elaborados por docentes das
instituições académicas promotoras;

V) Biblioteca Digital de Relatórios Técnicos de Ciências da Computação, em versão
electrónica (NCSTRL - Networked Computer Science Technical Reference Library);

VI) Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (NDLTD – Networked Digital Library of
Thesis and Dissertations).

A caracterização dos vários projectos e iniciativas foi objecto de publicação recente [Correia
2001]. No âmbito desta comunicação focam-se, em particular, os repositórios de eprints, por
serem os relevantes, no contexto do trabalho.

3. Repositórios/Arquivos de preprints e eprints de publicações científicas

Os primeiros exemplos de repositórios/arquivos de preprints electrónicos [electronic preprint
(e-print) archives] surgiram, a partir do início da década de 90, nas áreas científicas e de
investigação onde a comunicação informal, através de redes electrónicas, era uma realidade
mesmo antes da banalização da Internet (Arpanet e Hepnet), designadamente, em diversas áreas
da Física e Matemática [Luzi, 2000].

Os primeiros arquivos de preprints foram criados com o objectivo de constituírem veículos para
a difusão “informal e expedita” de literatura cinzenta, previamente à respectiva validação pelos
pares (peer review); no entanto, um número apreciável dos arquivos entretanto criados,
rapidamente se afirmou como o meio essencial à partilha de resultados de investigação entre
colegas, pelo menos no seio de algumas disciplinas científicas [Sompel and Lagoze, 2000].
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O arXiv.org (anteriormente designado Physics ePrint Archive), sediado em Los Alamos e
dinamizado a partir de 1991, constitui o modelo a partir do qual os restantes arquivos de
preprints na Web - para a disponibilização de versões preliminares de documentos científicos
(preprints electrónicos) - foram desenvolvidos. O software do Physics Eprint archive,
inicialmente concebido por Ginsparg, permitia a automatização do processo de submissão dos
artigos a um arquivo central, a pesquisa, a recuperação do texto integral desses documentos,
bem como a prestação de assistência em linha. Este arquivo incluía, também, uma facilidade
para serviço de alerta, permitindo o envio automático e periódico de listas de títulos e resumos
de novos artigos acrescentados ao arquivo central [McKiernan 2000].

Presentemente o arXiv.org é considerado o repositório global de documentos de investigação,
na área da Física, não referendadas e incorpora, também, publicações não referendadas na área
da Matemática e das Ciências da Computação [Ginsparg 1996; Luce 2001].

O nível de utilização do arXiv.org e a sua importância na comunicação científica entre
investigadores das áreas que cobre, podem ser apreciados pelos seguintes dados:

- No início de 1999, o arXiv.org, continha cerca de 100.000 artigos e o número
destes descarregados (downloaded), anualmente, ascendia a cerca de 7 milhões, o
que revela que, em média, cada artigo foi “utilizado” pelo menos 70 vezes (valores
referentes, apenas, ao servidor em Los Alamos, excluindo portanto a utilização
através dos mirrors e a que consiste na visualização apenas para consulta em
versão electrónica) [Odlyzko 2001: 14];

- O número de acessos ao arXi.orgv tem aumentado exponencialmente - os acessos
semanais que eram cerca de 100.000 em 1994, atingiram, na primeira semana de
Maio de 2000, o valor de 800.000 [Brown 2001];

- O número de artigos disponíveis no arXiv.org é, actualmente, da ordem dos
150.000 e o seu volume continua a aumentar ao ritmo de 30.000 artigos/ano
[Harnard 2001].

Entretanto, surgiram também, arquivos de eprints, disponibilizando serviços similares aos
encontrados no arXiv.org, em outras áreas científicas, designadamente,

- CogPrints - cobrindo a literatura na área da Psicologia, das Neurociências e da
Linguística (Universidade de Southampton);

- RePEc – disponibilizando literatura cinzenta na área da economia; actualmente
faculta o acesso a mais de 148000 itens (Setembro 2001) (working papers, artigos
de periódicos, software, listas de contactos de investigadores, listas de endereço de
departamentos), existindo em diversos servidores, a nível mundial [Krichel 2000].

- Clinmed.NetPrints.org – disponibilizando acesso a preprints na área da Medicina e
Ciências da Saúde (produzido pelo British Medical Journal e HighWire Press)
[Delamothe et al. 1999].

3.1. Benefícios e impacto dos repositórios/arquivos de eprints

Embora os repositórios de eprints não visem substituir a publicação científica periódica por não
desempenharem a globalidade dos papeis e valores que estão associados àquela, os quais foram
aperfeiçoados ao longo de mais de três séculos de utilização [Schauder 1994], sem dúvida
apresentam características inovadoras, que estão a contribuir para alterar a forma como os
investigadores comunicam com os seus pares e com a sociedade em geral.

Os repositórios de eprints propiciam a difusão rápida e automática de documentos, com base
nas tecnologias da Internet, acelerando a divulgação de resultados de I&D e promovem o
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desenvolvimento de comunidades de pares [Boyce 2000]. Por outro lado, permitem a
interligação na WWW com as referências e citações incluídas no texto dos documentos, bem
como a disponibilização de material multimedia, designadamente simulações, modelos a 3D,
compilações extensas de dados, relevantes no âmbito da investigação científica descrita
[Hitchcock et al. 2000].

É de esperar, no entanto, que a aceitação dos repositórios de eprints não ocorra, de forma
uniforme, em todas as disciplinas. Diversos estudos sobre os comportamentos de procura de
informação por cientistas demonstraram existirem diferenças entre as diversas áreas científicas.
Em disciplinas, como a Física, a Astronomia, a Matemática e a Economia, predomina uma
cultura de difusão de preprints para rápida divulgação de versões preliminares de trabalhos,
divulgação anteriormente à respectiva publicação. No entanto, em especialidades em que as
patentes de produtos e processos constituam a norma (ex. Química e Farmacologia), a permuta
de preprints não se encontra implantada [Hurd 2000:1282]. Nesta conformidade, é de esperar
que idênticas diferenças se irão reflectir na aceitação e criação de repositórios de eprints [Kling
e McKim 2000].

Odlyzko [2001:9] salienta, ainda, o efeito dos repositórios de eprints na alteração dos padrões
da comunicação científica, decorrente da redução das barreiras de acesso à mesma. Este autor
considera que é de prever o incremento da utilização de artigos disponibilizados em repositórios
de eprints, por utilizadores de áreas científicas exteriores ao domínio científico específico a que
os mesmos respeitam, sendo de admitir que a consequente redução das barreiras no acesso a este
material em versão electrónica, promova a interdisciplinaridade, entre áreas que, de outra forma,
não teriam meios para descobrir oportunidades para trabalho em colaboração.

O impacto dos repositórios de eprints, na comunicação científica, pode ser apreciado segundo
duas vertentes:

i) Citação de trabalhos publicados em repositórios de eprints em periódicos científicos

Brown [2001] constatou o incremento da importância de eprints na comunicação científica em
Física e Astronomia, através de um estudo recentemente realizado, sobre a citação de trabalhos
existentes em repositórios de eprints, por artigos editados em publicações periódicas científicas.
Os dados recolhidos evidenciam que tem aumentado o número de citações a eprints, nos mais
prestigiados periódicos nos domínios da Física e da Astronomia [Brown 2001: 196]. No mesmo
trabalho, também foram pesquisadas as atitudes dos editores científicos (de cerca de cinquenta
títulos seleccionados entre os mais prestigiados nos domínios científicos em apreço
designadamente, American Institute of Physics – AIP, American Physical Society; Institute of
Physics - IoP, American Astronomical Society) com respeito à inclusão, em artigos aceites para
publicação, de citações a eprints. Aquela autora conclui que, embora as políticas variem ainda
desde uma atitude de resignação (“porque não?”) até à de preocupação pelo facto dos eprints
não terem sido objecto de peer review para validação da qualidade, o facto é que o número de
títulos que aceita citações a eprints tem aumentado significativamente, nos últimos anos.

ii) Contributo dos repositórios de eprints para o aumento da visibilidade e impacto dos
mesmos

Lawrence [2001], do NEC Research Institute, em estudo realizado no âmbito das Ciências da
Computação, demonstrou que os artigos que se encontram acessíveis gratuitamente na WWW
são citados com muito maior frequência que os restantes, pelo que a inclusão de documentos em
repositórios de eprints apresenta também vantagens em termos do aumento de visibilidade e
impacto dos mesmos, na base global de conhecimento (nº de citações).
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4. Iniciativa LIZA da BN – Biblioteca Nacional

4.1. Introdução ao projecto

A Biblioteca Nacional, enquanto instituição de depósito, tem como missão a preservação do
património nacional. Neste âmbito, aquela entidade encontra-se a desenvolver o projecto LIZA,
cuja finalidade consiste na criação de um repositório para a recolha, organização, divulgação,
armazenamento e preservação da literatura científica cinzenta, em formato digital, produzida
pelas comunidades científicas nacionais. Pretende-se, deste modo, não só resolver o problema
da preservação dessa parte do nosso património [Day 2001], mas também contribuir para uma
maior acessibilidade e aumento da visibilidade nacional e internacional do mesmo, através da
articulação com iniciativas internacionais semelhantes.

Para o efeito, será desenvolvida uma infra-estrutura que permita o depósito voluntário (self
archiving), o registo, a catalogação e indexação (atribuição de metadata) com vista a:

- proporcionar o acesso electrónico à literatura científica cinzenta, produzida nos
vários domínios, pela comunidade científica nacional;

- promover a interoperacionalidade daquele repositório com outros, existentes a nível
internacional, contendo, também, versões não comerciais de documentos científicos
(preprints/eprints, isto é, literatura científica cinzenta).

A realização deste projecto visa alcançar as seguintes finalidades:

i) Fortalecer a comunicação, formal e informal, entre membros das diversas
comunidades científicas;

ii) Disponibilizar informação científica produzida em resultado de investimentos
públicos em I&D, aos sectores da Educação, Indústria, e público em geral;

iii) Promover a interdisciplinaridade, assumindo-a como factor chave na descoberta do
conhecimento público escondido [Spasser 1997];

iv) Evitar a duplicação de esforços, no desenvolvimento de trabalho científico;

v) Potenciar os investimentos de I&D, pelo aumento de sinergias entre investigadores;

vi) Sensibilizar a comunidade não-científica, sobre o contributo da I&D para a
resolução dos problemas da sociedade contemporânea;

vii) Participar na Open Archive Initiative – a qual visa facilitar a descoberta de recursos
de informação na World Wide Web (WWW) - através do desenvolvimento, a nível
nacional, de metadata e da aquisição de competências nas tecnologias e
metodologias de suporte [OAI].

Para alcançar aqueles objectivos gerais será necessário:

i) Monitorizar o state of the art sobre projectos que se debruçam sobre a problemática
do acesso e da preservação de literatura científica cinzenta;

ii) Caracterizar a cadeia de produção da literatura científica cinzenta, nos diversos
domínios, em Portugal;

iii) Identificar os formatos electrónicos, actualmente utilizados pela comunidade
científica nacional, na produção de documentos;

iv) Percepcionar a opinião da comunidade científica nacional,  quanto às vantagens e
benefícios da criação de um repositório de literatura científica cinzenta, em formato
digital, na Biblioteca Nacional;
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v) Identificar as expectativas dessa comunidade relativamente ao potencial da
iniciativa LIZA.

Neste contexto, foi solicitado ao CEGI - Centro de Estatística e Gestão de Informação – do
ISEGI, da Universidade Nova de Lisboa, a realização de um estudo piloto para responder
àqueles quesitos.

4.2. Âmbito do estudo

Foram seleccionados os sectores da Matemática e das Ciências Agrárias, para desenvolver o
estudo piloto, por os autores percepcionarem comportamentos distintos com relação à
comunicação de informação, nomeadamente pelo contributo de diversos factores:

i) Matemática

- É um sector onde a permuta de versões preliminares de documentos científicos
entre investigadores constitui, há longa data, prática usual;

- É um dos sectores onde, a nível mundial, foram criados os primeiros repositórios de
preprints/eprints, o arXiv.org, lançado em 1991, por Ginsparg em Los Alamos
[Ginsparg 1996];

ii) Ciências Agrárias

- Têm um âmbito pluridisciplinar e, ao contrário da Matemática, a permuta de
versões preliminares de documentos não se revela significativa;

- Não existe nenhum repositório de preprints/eprints com a implantação do arXiv.org
(Matemática);

- Existe em Portugal, ao contrário do que sucede na Matemática, um Instituto de
Investigação especificamente vocacionado para o sector (Instituto Nacional de
Investigação Agrária).

O estudo, que teve uma duração de seis meses, iniciou-se em Março de 2001. Nesta
comunicação apresentam-se os resultados do projecto.

4.3. Metodologia

A informação que se considera pertinente para este estudo pretende combinar:

i) informação disponível na literatura - análise do state of the art, sobre as iniciativas a
nível mundial, com vista à gestão de literatura científica cinzenta em formato
digital, com

ii) informação obtida junto dos intervenientes nos processos de produção/utilização de
literatura científica (investigadores, docentes, gestores de serviços de informação
especializada e sociedades científicas).

Os procedimentos metodológicos adoptados para obter a informação referida em ii) incluíram:

i) Entrevistas semiestruturadas a informantes chave;

ii) Inquérito por questionário enviado aos produtores e utilizadores de literatura
científica cinzenta - investigadores e docentes das comunidades científicas
seleccionadas.
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4.3.1. Entrevistas a informantes chave

Foram realizadas, entre Março e Abril de 2001, 7 entrevistas semi-estruturadas, que envolveram
10 informantes chave, nas áreas científicas abrangidas.

Foram entrevistados investigadores – na qualidade de produtores e utilizadores de literatura
científica – responsáveis de sociedades científicas e gestores de informação em instituições de
ensino superior, institutos de investigação e organismos governamentais.

As entrevistas visavam apresentar o projecto LIZA e obter informação sobre os hábitos de
produção e de comunicação científica nos sectores em estudo, tanto em formato impresso como
em versão digital e, ainda, identificar as principais colecções nacionais, bem como avaliar as
percepções e a utilização (ou não) de repositórios de preprints/eprints.

Estas entrevistas, ao permitirem caracterizar a cadeia de produção e comunicação de literatura
científica, contribuíram também, para melhor definir a população alvo a inquirir.

4.3.2. Inquérito, por questionário, às comunidades científicas nacionais

A elaboração do questionário, beneficiou da informação recolhida nas entrevistas. O objecto
deste corresponde à identificação dos comportamentos de comunicação no seio das
comunidades científicas nacionais e à percepção do interesse e das expectativas destas face à
iniciativa LIZA.

Na construção do questionário foram tidas em conta algumas preocupações básicas: tentar uma
configuração simples e uma extensão que não ultrapassasse os limites do razoável. O
questionário continha perguntas fechadas e abertas. Neste último caso, encontrava-se disponível
um espaço para os respondentes elaborarem livremente sobre as questões em apreço.

Na primeira parte do questionário, pretendeu-se recolher informação sobre a percepção que os
investigadores têm dos repositórios de literatura científica cinzenta e a utilização que fazem dos
mesmos.

Na segunda parte, procurou-se aferir a opinião dos inquiridos quanto ao interesse e utilização
que seria dada ao repositório a ser criado no âmbito da iniciativa LIZA.

Por último, com vista à validação dos resultados recolhidos e para possibilitar a difusão do
relatório final, procedeu-se à recolha de dados pessoais.

Com vista a minimizar os custos da sua realização, quer monetários quer em tempo, este
inquérito foi efectuado através da Web e as respostas carregadas directamente numa base de
dados sobre a qual foi, posteriormente, efectuado o seu tratamento estatístico.

A validação do questionário online foi efectuada mediante a realização de um pré-teste junto de
um pequeno número de indivíduos pertencentes às comunidades científicas, em apreço. Este
pré-teste teve como objectivo detectar possíveis falhas, questões deficientes, ambiguidades e
potenciais problemas levantados pelas perguntas e respostas propostas.

4.3.2.1 Selecção dos inquiridos

O universo dos inquiridos – Nome, Instituição e Endereço de correio electrónico - foi obtido a
partir da consulta das páginas disponíveis no serviço Web da Internet nacional de:

i) Matemática

- Departamentos universitários de Matemática, Estatística e Ciências da Computação
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- Unidades de I&D, financiadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
(publicada a 13/10/2000) - http://www.fct.mct.pt/unidades:

o Ciências exactas - Matemática

- Base de dados de bolseiros do MCT (publicada a 02/04/2001) -
http://www.fct.mct.pt/bolsas:

o Ciências exactas - Matemática

ii) Ciências Agrárias
- Departamentos de instituições do ensino superior (Universidades e Escolas

Superiores Agrárias);

- Unidades de I&D financiadas pelo MCT (publicada a 13/10/2000) -
http://www.fct.mct.pt/unidades:

o Ciências naturais – Ciências Biológicas e Ciências Agrárias

- Base de Dados de Bolseiros do MCT (publicada a 02/04/2001) -
http://www.fct.mct.pt/bolsas:

o Ciências naturais – Ciências Biológicas, Ciências do Ambiente, Ciências
Agrárias e Florestais, Ciência Animal e Veterinária.

Embora se preveja que, em etapas posteriores, o universo de inquiridos seja expandido, tal
alargamento é limitado pela inexistência de lista públicas de endereços de correio electrónico,
conforme já referimos ou, nalguns casos, pela ausência desta informação nas presenças das
instituições nacionais no serviço Web da Internet.

No decurso do mês de Maio de 2001, foram efectuados vários mailings electrónicos, para os
endereços identificados, como referido anteriormente. A mensagem apresentava a iniciativa
LIZA e solicitava a resposta ao questionário disponível em URL indicado no corpo da mesma
[http://liza.bn.pt/questionario/questionario.pl].

As respostas às perguntas fechadas foram tratadas usando o software SAS. As respostas às
perguntas abertas foram analisadas na globalidade dos questionários, determinando as respostas
semelhantes.

4.3.2.2. Universo dos inquiridos

Tendo em conta que os investigadores que colaboram nas Unidades de I&D financiadas pelo
MCT são, também, na sua maior parte, docentes em instituições de ensino superior, procedeu-
se, anteriormente ao mailing, à eliminação das duplicações de endereços de correio electrónico.

Matemática Ciências Agrárias
Enviadas 640 676
Devolvidas 226 (17,2%)
Não relevantes 4 (0,3%)
Universo efectivo∗ 523 552
Respostas 38 (7,3%) 60 (10,9%)

Quadro 1 – Universo dos inquiridos

                                                
∗ Obtido distribuindo proporcionalmente as mensagens devolvidas e as não relevantes pelos dois

sectores
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Os valores incluídos no Quadro 1 dão conta do número total de mensagens enviadas, em cada
uma das áreas, das mensagens devolvidas e das respostas recebidas. Diversos factores podem
contribuir para explicar o reduzido número de respostas recebidas (102), correspondendo à
percentagem de 7,3% na Matemática e de 10,9% nas Ciências Agrárias, após a eliminação das
respostas não relevantes:

i) Por um lado, a possibilidade da listagem dos endereços de correio electrónico enviados
conter endereços desactualizados, pela conjugação de diversos factores:
- As páginas Web de departamentos universitários e centros de investigação não são

periódica e sistematicamente actualizadas;
- A base de dados de Unidades de I&D (Programa de Financiamento Plurianual –

2000) – única fonte pública disponível para obter endereços de correio electrónico
de investigadores a desenvolver a sua actividade nas várias áreas científicas -
contém informação decorrente do processo de actualização das equipes das
unidades em 2000 (dados referentes a 31/12/1999);

ii) Por outro, no caso das Ciências Agrárias, incluímos também todos os investigadores e
docentes em Departamentos/Unidades de Investigação de Ciências Biológicas, Ciências
do Ambiente - para além dos de Ciências Agrárias e Florestais, Ciência Animal e
Veterinária - por não ser possível, à partida, seleccionar aqueles cuja actividade I&D era
relevante, para as Ciências Agrárias; analogamente, no sector da Matemática, ao
considerar Departamentos de Ciências da Computação não nos estamos a dirigir
exclusivamente a investigadores/docentes na área da Matemática.

Neste contexto, explicam-se os resultados obtidos, os quais são, mesmo assim, importantes e
ilustrativos por facultarem indicações sobre a receptividade junto da comunidade científica,
relativa à criação de um serviço inovador à escala nacional – o repositório LIZA.

4.4. Análise dos Resultados

Os resultados que vão ser apresentados, apesar de ainda não serem definitivos, já permitem tirar
algumas conclusões importantes. Os resultados finais serão divulgados em relatório a publicar
oportunamente, contendo o state of the art sobre a gestão de literatura científica cinzenta em
formato digital, os dados relevantes, os resultados e as conclusões do estudo.

4.4.1. Caracterização dos géneros da Produção Científica

Os Quadros 2 e 3 sistematizam as respostas às questões que tinham em vista caracterizar a
produção (género e volume) de literatura científica cinzenta, produzida em formato impresso e
electrónico. Os resultados encontram-se no quadro seguinte.

Número de inquiridos produzindo em papel (online)
Nº de Documentos 0 1-2 3-5 6-9 10-15 >15

Relatórios científicos 25,0
(85,0)

25,0
(11,7)

30,0
(3,3)

8,3
(0,0)

6,7
(0,0)

5,0
(0,0)

Comunicações 6,7
(81,7)

21,7
(8,3)

36,7
(5,0)

15,0
(5,0)

8,3
(0,0)

11,7
(0,0)

Teses, Dissertações, etc. 31,7
(98,3)

60,0
(1,7)

6,7
(0,0)

0,0
(0,0)

1,7
(0,0)

0,0
(0,0)

Documentos oficiais 88,3
(98,3)

10,0
(1,7)

1,7
(0,0)

0,0
(0,0)

0,0
(0,0)

0,0
(0,0)

Quadro 2 – Distribuição percentual da produção de documentos científico, impressos e disponíveis na
Internet, nas Ciências Agrárias
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Número de inquiridos produzindo em papel (online)
Nº de Documentos 0 1-2 3-5 6-9 10-15 >15

Relatórios científicos 57,9
(84,2)

18,4
(10,5)

18,4
(53)

2,6
(0,0)

0,0
(0,0)

2,6
(0,0)

Comunicações 36,8
(76,3)

21,1
(10,5)

21,1
(7,9)

13,2
(5,3)

7,9
(0,0)

0,0
(0,0)

Teses, Dissertações, etc. 44,7
(84,2)

47,7
(13,2)

7,9
(2,6)

0,0
(0,0)

0,0
(0,0)

0,0
(0,0)

Documentos oficiais 92,1
(100,0)

5,3
(0,0)

0,0
(0,0)

0,0
(0,0)

0,0
(0,0)

2,6
(0,0)

Quadro 3 – Distribuição percentual da produção de documentos científico, impressos e disponíveis na
Internet, na Matemática

Outros géneros de documentos publicados pelas duas comunidades inquiridas incluem,
designadamente: artigos; actas de conferências; livros ou parte de livros; preprints (referido
exclusivamente pelos Matemáticos); textos pedagógicos; material de divulgação.

Embora as diferenças entre ambas as comunidades não sejam significativas, nota-se, no entanto,
no sector da Matemática, uma maior utilização do meio Internet como veículo de comunicação
com os pares.

4.4.2. Utilização de repositórios de literatura científica cinzenta, em formato
digital

Confrontados com a existência de repositórios de literatura científica cinzenta em formato
digital e questionados sobre a utilização (ou não) dos mesmos - para publicar/arquivar trabalhos,
pesquisar/consultar informação - as respostas obtidas são apresentadas na Figura 1.
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Figura 1 – Distribuição percentual da utilização de repositórios de literatura científica cinzenta, em
formato digital

No sector da Matemática, 13 (34,2%) referem não utilizar; 12 (31,6%) utilizam para
pesquisar/consultar informação e 12 (31,6%) utilizam para pesquisar/consultar informação e
para publicar/arquivar trabalhos científicos (Figura 1).

No sector das Ciências Agrárias, 35 (58,3%) referem não utilizar estes repositórios, enquanto 15
(25,0%) recorrem aos mesmos para pesquisar/consultar, 9 (15,0%) indicam terem utilizado quer
para publicar/arquivar, quer para pesquisar/consultar e apenas 1 utiliza somente para
publicar/arquivar trabalhos científicos (Figura 1).

Conforme prevíamos, constata-se que existe uma maior utilização deste tipo de repositórios por
parte dos Matemáticos, comportamento este que segue a tendência desta comunidade a nível



13

internacional: a Matemática foi um dos domínios científicos abrangido pelo primeiro repositório
de eprints criado a nível mundial (o arXiv.org).

Quando inquiridos sobre quais os repositórios digitais de literatura científica cinzenta que mais
utilizam para publicar/arquivar, dois respondentes do sector da Matemática indicam o arXiv.org.
Quando inquiridos quanto às razões pelas quais começaram a publicar nesses repositórios, um
respondente aponta “Recolher opiniões de colegas sobre trabalho científico” e outro “Obter
visibilidade”. Por seu turno, nenhum dos respondentes das Ciências Agrárias utiliza repositórios
de literatura científica cinzenta, para publicar/arquivar trabalhos científicos.

Quando questionados relativamente à utilização destes servidores para pesquisa/consulta, no
caso da Matemática, 7 (18,4%) dos respondentes referem utilizar o ArXiv.org e 2 (5,3%) o
RePEC, referindo 18 (47,4%) utilizar outros serviços similares. Relativamente às Ciências
Agrárias, o AgEcon Search e o Chemistry Preprint Server são ambos utilizados por 3 (5,0%)
respondentes cada um, o RePEC por 2 (3,3%) e o ArXiv.org, Clinmed.Netprints.org, CogPrints
e NCSTRL por 1 (1,7%) cada, embora 18 (30,0%) dos respondentes refiram utilizar outros
servidores.

O elevado número de respostas seleccionando a opção “Outros” mereceria um tratamento mais
aprofundado. Lamentavelmente os respondentes não especificaram que repositórios utilizavam.
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Figura 2 – Distribuição percentual da utilização de repositórios de literatura científica cinzenta, em
formato digital, para pesquisar/consultar

Conforme se pode observar na Figura 2, no que diz respeito às razões para a utilização dos
servidores de preprints/eprints para “pesquisar/consultar”, verifica-se um comportamento
idêntico nas duas comunidades questionadas. No entanto, é notório, para cada categoria, o maior
interesse que este tipo de serviço desperta na comunidade da Matemática.

4.4.3. Opinião sobre o projecto LIZA

Confrontados com a iniciativa LIZA - criação de um repositório de literatura científica cinzenta,
em formato digital, na Biblioteca Nacional - praticamente a totalidade dos respondentes concede
muita importância ou importância à mesma, conforme é visível no gráfico seguinte.

Esta importância é fortalecida pelo elevado número de inquiridos referindo que
“provavelmente”/”de certeza” utilizariam este serviço, para publicar os seus trabalhos
71,7%/21,7% e 68,4%/15,8% nas Ciências Agrárias e Matemática, respectivamente.

Relativamente às razões consideradas como relevantes para a criação do referido repositório,
verifica-se uma grande dispersão de respostas, cobrindo todas as possibilidades apresentadas no
questionário, conforme é visível na figura seguinte. No entanto, prevalecem as razões ligadas
com a facilidade e rapidez da comunicação científica e a visibilidade obtida.
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Figura 3 – Distribuição percentual da importância atribuída à iniciativa LIZA

Por seu turno, os respondentes que consideraram não ser importante a criação de um repositório
com as características do proposto pelo LIZA, foram em número muito reduzido, 3 e 4 nas
Ciências Agrárias e Matemática, respectivamente.

É interessante verificar que o sector das Ciências Agrárias, no qual não existe tradição de
permuta de versões preliminares de documentos e de utilização destes repositórios, ser aquele
para o qual existem expectativas mais elevadas relativamente ao projecto LIZA.
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Figura 4 – Distribuição percentual dos benefícios decorrentes da iniciativa LIZA

5. Conclusões

A criação de repositórios de literatura científica cinzenta, em formato digital, que se tem
multiplicado na última década, adquire importância crescente no contexto da comunicação
científica, pelo menos em alguns domínios.

Os repositórios de eprints “vieram para ficar”, como afirma Boyce [2000]. A sua função não
será a de substituir a publicação periódica científica, nas a de a complementar, tirando partido
das tecnologias da Internet e da WWW, para promover a rápida e eficiente difusão de
informação de resultados de investigação e criar fora para debate alargado, entre comunidades
de cientistas dispersos à escala global.

Existem mesmo vários indícios que apontam no sentido dos editores passarem a aceitar,
crescentemente, esta nova forma de comunicação entre cientistas, por permitirem a submissão
de trabalhos que previamente tenham sido disponibilizados em repositórios de eprints, como
também por alterarem as regras de transferência de direitos de autor autorizando a manutenção
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nesses repositórios de versões preliminares (eprints) de trabalhos que já se encontram
publicados em publicações periódicas. Ilustrativo desta tendência são algumas contribuições no
debate promovido pela Nature sobre Future e-access to primary literature, em curso desde
Abril de 2001 [Butler 2001], bem como o aparecimento de novos repositórios de eprints
implementados por editoras comerciais – ERA - Electronic Research Archive, da The Lancet e o
The Mathematics Preprint Server, da Elsevier.

Com a realização deste trabalho, foi nosso objectivo percepcionar as expectativas da
comunidade nacional face a uma iniciativa com as características do LIZA. A criação do LIZA
permitirá à Biblioteca Nacional desenvolver as estratégias para a preservação e disponibilização
do património científico nacional, em formato digital. Por outro lado, contribuirá para o
aumento da visibilidade desse património, bem como da actividade de I&D nacional, no
contexto internacional.

Nas comunidades inquiridas foi possível verificar que a utilização da Internet, como meio de
comunicação entre pares, ainda está longe de ser banal, notando-se uma maior adesão da
Matemática a esta solução, relativamente às Ciências Agrárias.

A utilização de repositórios de literatura científica cinzenta em formato digital é ainda feita,
preferencialmente, para “consulta/pesquisa” de informação e não para “publicação/arquivo”,
notando-se também aqui uma prevalência da Matemática sobre as Ciências Agrárias. Podemos
salientar que ambas as comunidades referem a “facilidade de acesso”, o “acesso a informação
inexistente localmente” e a “actualidade da informação” como as principais razões da sua
utilização.

Quando questionados sobre a importância de uma iniciativa como o LIZA, a esmagadora
maioria dos respondentes de ambas as comunidades, considerou tal projecto “importante” ou
“muito importante”, opinião esta reforçada pela afirmação de que, caso o LIZA existisse, iriam
utilizá-lo.

Relativamente às razões consideradas como relevantes para a criação do referido repositório,
verifica-se uma grande dispersão de respostas. No entanto, prevalecem como mais importantes
as razões ligadas com a “facilidade” e “rapidez da comunicação científica” e a “visibilidade”
obtida.

Em conclusão, parece-nos ser possível afirmar que, de uma forma genérica, a iniciativa LIZA
responderia a alguns dos anseios e permitiria ultrapassar algumas das dificuldades com que a
comunidade científica nacional se confronta, designadamente no que diz respeito à facilidade de
pesquisa de informação mais actualizada, identificação de pares a trabalharem em áreas
relevantes, facilidade de acesso à produção científica nacional e promoção do trabalho em
colaboração entre investigadores em Portugal e no estrangeiro.

Para terminar, não podemos deixar de referir uma ideia, que foi comum aos diferentes
informantes chaves entrevistados na primeira fase deste estudo piloto. De acordo com estes
interlocutores, será necessário um grande esforço de articulação das várias partes envolvidas e
mesmo de “evangelização” das comunidades científicas, para que uma iniciativa como a LIZA,
que poderá alterar profundamente os fluxos de informação tradicionais da comunidade científica
nacional, tenha o sucesso que os inquiridos prevêem.
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