
comunidade acadêmica brasileira ganhará,
no segundo semestre deste ano, um portal
de buscas de toda a produção científica de
universidades, institutos e centros de pes-

quisa nacionais. O Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (Ibict), vinculado ao Ministério de
Ciência e Tecnologia (MCT), é o responsável pela criação
do site, que permitirá o acesso a artigos, projetos, relató-
rios técnicos, teses e dissertações de todas as instituições
nacionais que tiverem bibliotecas virtuais. A novidade su-
gere às instituições de ensino superior de todo o país a
necessidade de organizar o conhecimento já produzido
para, então, cair na rede mundial.

Desde 2001, vários países já levantaram essa ban-
deira. Na Inglaterra, no ano passado, a Câmara dos
Comuns recomendou aos pesquisadores que deposi-
tassem seus trabalhos em bancos de dados de acesso
livre. Na mesma balada estão Alemanha, França e Es-
tados Unidos.

No Brasil, a recomendação veio em setembro, com
o Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à
Informação, divulgado pelo Ibict. O documento es-
t imula IES e centros de pesquisas a criarem
repositórios virtuais gratuitos. Sugere, ainda, que as
agências de fomento de todo o país solicitem, como
contrapartida do apoio, a concordância em dar aces-
so livre aos conteúdos. "Isso gerou a necessidade de
uma página voltada para o acesso aos dados", explica
Hélio Kuramoto, coordenador-geral de projetos es-
peciais do Ibict.

Um portal que abrigue todo tipo de produção cien-
tífica ainda é inédito no Brasil. No mundo, no entanto,
já há iniciativas bem-sucedidas. Conheça alguns:

OAIster
(http://oaister.umdl.umich.edU/o/oaister)
Projeto da biblioteca digital da Universidade de
Michigan (EUA), que contém 6,3 milhões de
trabalhos, de 604 instituições do mundo todo.

Directory of Open Access Journals
(http://www.doaj.org)
Site que reúne cerca de 2 mil revistas
científicas do mundo todo com acesso livre.

Google Scholar
(http://scholar.google.com)
Traz, em português, uma pesquisa nos bancos de
dados de universidades brasileiras.

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Ibict
(http://bdtd.ibict.br)
No ar há quatro anos, tem 17 mil trabalhos de
22 universidades e institutos nacionais.

Todos esses sites de busca são páginas que não dis-
põem de conteúdo próprio. Eles organizam as informa-
ções de outros sites provedores de dados. O projeto do
Ibict, ainda não batizado, tem orçamento de R$ 1,5 mi-
lhão e promete ter o maior acervo de dados no Brasil.
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DO PAPEL AO VIRTUAL

Criar uma biblioteca virtual é um processo lento.
Juntos, os departamentos de tecnologia da instituição
e a biblioteca devem criar um sistema que indexe o con-
teúdo simultaneamente para a consulta.

Antes de colocar tudo na internet, a universidade deve
atentar para uma pendência de ordem jurídica: os direi-
tos autorais. A Universidade Federal do Paraná (UFPR),
uma das que já digitalizaram o acervo (www.portal.
ufpr.br), encontrou uma solução para o impasse. "Aqui
os pesquisadores concordaram em ceder o direito de di-
vulgação à universidade", diz Marcos Sunye, chefe do
Departamento de Informática da UFPR.

No que diz respeito à tecnologia, a tendência é o uso
de softwares livres. DSpace e Eprints são dois dos mais
usados. Seja qual for o software escolhido para indexar
dados, é importante dar atenção aos protocolos de catalo-
gação. O OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocolfor
Metadata Harvesting), ou simplesmente open archive (ar-
quivo aberto), é o conjunto de protocolos em voga hoje
que padronizam a indexação de dados para permitir a bus-
ca unificada em bibliotecas de diferentes instituições.

Montar um repositório próprio representa, para as
universidades, não apenas facilitar o acesso ao acervo

para os alunos. Digitalizada, a biblioteca pode
azer à instituição projeção internacional.
No Brasil, as instituições públicas estão na
A tendência, agora, é que o ensino superior

privado siga o mesmo caminho. "As universidades par-
ticulares têm estrutura e condições para isso. Basta en-
tender a importância disso para a pesquisa e para a pró-
pria instituição", diz Sunye, da UFPR.

As redes digitais podem servir não apenas para di-
vulgar os estudos realizados para toda a sociedade, há
muitas outras funções. Não fossem as redes, seria ne-
cessária uma torre de 20 quilômetros de altura forma-
da por CDs empilhados para armazenar todo o volume
de dados do experimento de física de altas energias coor-
denado no Brasil pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj). Não há mídia capaz de armazenar
tamanho volume de dados. A solução é colocar todo o
conteúdo numa rede digital.

Guardar os dados é só uma das funções dessa rede. A
outra, e principal delas, é dividir o acesso desse conheci-
mento com pesquisadores de outras instituições para,
assim, avançar nas descobertas científicas. Com a troca
constante de informações, fica menos complexa a mis-
são, por exemplo, de descobrir a origem das massas, como
quer esse projeto mundial de que a Uerj faz parte, cha-
mado CMS (CompactMuon Solenoid), em que trabalham
2 mil físicos, de 150 instituições, em 50 países. "O Brasil
deixa de ganhar muito com a falta de comunicação. As
redes resolvem isso", diz Alberto Santoro, físico da Uerj e
coordenador do grupo brasileiro do CMS.
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Santoro, da Uerj: "O Brasil deixa
de ganhar muito com a falta de
comunicação. As redes resolvem isso"

No que diz respeito à for-
mação de redes de pesquisa,
novamente as universidades
públicas estão na dianteira. As
universidades federais têm
acesso gratuito à Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa (RNP),
um aparato tecnológico de
ponta que permite a troca de in-
formações em alta velocidade.
Alta mesmo. Tanto assim, que
o Projeto Giga (da RNP), asso-
ciado à Rede Clara (Coopera-
ção Latino-Americana de Redes
Avançadas), permitiu que a
Uerj e a Unesp chegassem a
transmitir dados a 600 Mbps
(megabytes por segundo) du-
rante o Supercomputing 2005,
em Seattle (EUA), competição
anual que busca a quebra de recorde de transferência
de dados entre computadores em rede.

A RNP, vinculada ao MCT e ao Ministério da Educa-
ção (MEC), conecta universidades, instituições de pesquisa
e empresas privadas. É um provedor de alta capacidade,
que não apenas dá acesso à internet, mas que forma uma
rede acadêmica brasileira que oferece links estaduais por
meio dos quais a produção da pesquisa avançada trafega.
A RNP mantém em cada Estado um ponto de presença
em uma universidade federal, que se encarrega de fazer a
política de multiplicação das instituições parceiras.

Universidades privadas também podem pleitear fazer
parte dessa rede. Basta ter projetos de colaboração com as
federais e passar por processo de qualificação junto ao MEC.
Caso sejam aprovadas, devem arcar com os custos de cone-
xão - cabos ou fibra ótica - para interligar a universidade à
RNP. "Em alguns casos, a universidade consegue parceiros
que financiam essa conexão", diz Eduardo de Carvalho Viana,
analista de comunicação sênior da RPN.

BENEFÍCIOS

"Com as redes, agora é possível fazer uso até dos
equipamentos de outras instituições. Isso fez com que
aumentasse pelo menos três vezes o número de artigos
publicados, em nível internacional, para nós aqui da
universidade", diz Élson Longo, professor do Departa-
mento de Bioquímica da Unesp-Araraquara.

A Universidade de Brasília (UnB), a Universidade
Católica de Brasília (UCB) e a Embrapa se uniram em

nome do Projeto Genoma. As instituições
já estavam envolvidas com o tema antes
da parceria. A UnB estudava o genoma de
um fungo que causa uma doença respi-
ratória; a UCB, o genoma do eucalipto; e
a Embrapa, o genoma do café. "Todo
mundo estava tentando reinventar a roda.
Algumas necessidades eram absoluta-
mente as mesmas e todos estavam per-
correndo os mesmos caminhos isolada-
mente. Resolvemos montar a rede para ra-
cionalizar os esforços", conta Georgios
Pappas Júnior, pesquisador da UCB e
coordenador da Rede de Pesquisa e De-
senvolvimento em Bioinformática do
Centro-Oeste.

O projeto já recebeu dois aportes de
recursos do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) que totalizaram R$ 350 mil.

Com o fomento, os parceiros desenvolveram um
software para troca de dados sigilosos, o que deman-
dou dois anos e meio de estudos. Hoje, a rede de bioin-
formática que formaram já presta serviço para outra
rede de estudo de genoma, para as quais analisa os
seqüenciamentos descobertos. "Não fosse a parceria,
levaria talvez uns dez anos para chegarmos a esse resul-
tado", diz o pesquisador.

A parceria digital trouxe para a universidade priva-
da brasiliense o know-how
para criar um mestrado e
um doutorado em Ciências
Genômicas e Biotecnologia
que, em pouco tempo, foi
reconhecido pela Capes.
Conforme Pappas, a forma-
ção dos alunos na graduação
sofreu influência positiva do
trabalho de pesquisa. "Todos
estão envolvidos em grupos
de estudos, o que se refletiu
no Provão, cuja nota saltou
para A em dois anos."

Segundo o CNPq, as ins-
tituições privadas ainda re-
presentam um percentual
pequeno no rol de universi-
dades que pleiteiam fomen-
to para pesquisas: cerca de
30% do total. "Apesar de ain-

Longo, da Unesp:
redes permitiram
aumento na publicação
de artigos científicos
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GOOGLE PARA BRASILEIROS

O Google lançou recentemente a
versão em português para o Google
Scholar, ferramenta de buscas de tra-
balhos acadêmicos, no ar em inglês
desde 2004. Chamado no Brasil de
Google Acadêmico, o site dá acesso
a artigos científicos, teses, relatórios
técnicos e publicações das universi-
dades que estejam on-line. A página
(http://scholar.google.com.br) tam-
bém traz citações de pesquisadores
a respeito de obras que não estão
digitalizadas e a freqüência das ci-
tações de determinado autor na li-
teratura acadêmica. Nesta entrevis-
ta, o engenheiro-chefe do projeto
Google Scholar, o indiano Anurag
Acharya, fala sobre as característi-
cas do projeto.

Ensino Superior - O Google
Scholar é uma pesquisa refinada do
Google ou há conteúdos exclusivos?

Anurag Acharya - Há conteúdos
exclusivos, que você não encontra
no Google. No Google, cada docu-
mento é independente. Já no Google
Scholar, nós agrupamos informa-

ções que falam sobre o mesmo tema,
como o número de vezes que um
livro é citado, por exemplo.

Quem é o usuário do Google
Scholar?

Basicamente, os acadêmicos de
todos os níveis, mas também jovens
estudantes, universitários, mestres,
doutores etc. Queremos que tenha
informação para todas as áreas do
conhecimento. Ano passado, um
parente meu foi induzido ao coma.
Esse assunto é totalmente fora da
minha especialidade, mas fiquei ex-
tremamente interessado em trata-
mentos, possibilidades de diagnós-
tico e qualquer informação cientí-
fica que pudesse ajudar. Esse servi-
ço é uma necessidade hoje em dia
não apenas para os acadêmicos,
mas para qualquer pessoa interes-
sada ou curiosa.

Quem são os parceiros do Google
Scholar no Brasil?

Além dos parceiros de outros
países, estamos trabalhando com

as principais universidades bra-
sileiras para que possamos
indexar as mais respeitadas re-
vistas e outras publicações cien-
tíficas locais. Começamos com
cerca de 30 universidades, entre
elas USP, Unesp e PUC-RJ. A
idéia é expandirmos o número
de parceiros constantemente.

Há Google Scholar em quantos
idiomas?

Além do português, também te-
mos documentos em línguas do
Oeste Europeu e em chinês.

Qual é a diferença do Google
Scholar para outros sites de busca
acadêmica?

Nós não somos os únicos a fa-
zer isso, mas somos pioneiros em se
preocupar em desenvolver um site
internacional em diferentes línguas
e com os parceiros próprios de cada
país. Ao facilitar o acesso dos pes-
quisadores de cada parte do mun-
do, certamente damos uma contri-
buição diferente.

da ser incipiente, é uma tendência crescente de busca
das universidades privadas pelo fomento à pesquisa",
diz Paulo Müller, coordenador de apoio à pesquisa, de-
senvolvimento e aplicações do CNPq.

A participação do ensino superior privado nas re-
des de conhecimento é salutar. No entanto, há critérios
para que os parceiros sejam aceitos. "A parceria não pode
ser exclusiva com universidades públicas. Mas é funda-
mental que seja qualificada e que agregue conhecimento
aos pesquisadores. Além disso, não pode haver por trás
da pesquisa um interesse comercial como finalidade",
diz Marcelo Kinörich Zuffo, coordenador do Labora-
tório de Sistemas Integrados da USP, que lidera uma
rede de telemedicina oncológica, que acaba de firmar
um acordo com a Sociedade Latino-Americana de Cân-
cer para expandir suas atividades. "Graças à parceria,

chegaremos este ano a 350 mil pacientes virtuais e tere-
mos um sistema de busca de dados que permite
correlacionar a incidência de casos", explica. A
videoconferência torna possível o ensino a distância
com interação em tempo real. "A tendência é que os
simpósios, congressos e reuniões também aconteçam,
cada vez mais, virtualmente", diz Sunye, da UFPR.

O sucesso das redes digitais entre as universidades é
prova de que democratizar o conhecimento vale a pena.
Não apenas para os acadêmicos, que chegam mais rá-
pido a descobertas, ou para as instituições, que vêem
seus nomes mais divulgados no mundo. Mas para toda
a comunidade, acadêmica ou não. Em um mundo tão
avançado tecnologicamente, não ter acesso ao conhe-
cimento em função da distância entre pessoas e prate-
leiras de bibliotecas não faz mais sentido. •




