
Proposta para organização da 
memória técnica da Embrapa Soja

A Embrapa Soja é uma das Unidades de pesquisa da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, reconhecida no Brasil e no exterior 
pela sua contribuição em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Desde a sua criação, em 1975, a Embrapa Soja vem acumulando uma 
significativa produção técnico-científica gerada pelos pesquisadores das 
áreas de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação, constituindo a memória 
técnica da Unidade. Para que um maior número de usuários possa ter 
acesso a essa produção propõe-se a organização e disponibilização 
virtual desse acervo.

A organização da memória técnica formará um acervo especial 
preservando a história documental técnico-científica. Esta coleção será 
composta por publicações editadas pela própria Unidade:

Publicações seriadas não-periódicas: Boletim de Pesquisa, Boletim •	
de Pesquisa e Desenvolvimento, Boletim Técnico, Miscelânea, 
Circular Técnica, Comunicado Técnico, Documentos, Informe 
Econômico, Sistemas de Produção, Pesquisa em Andamento, 
Resultados de Pesquisa de soja ou girassol.

SILVA, D.A. da1; BETETTO, M.J.R.1; LUZ, C.1; 
LIMA, A.B.A. de2, CALHEIROS, I.A. da C.2

1Universidade Estadual de Londrina - UEL; 2Embrapa 
Soja



112 Embrapa Soja. Documentos, 312

Publicações não-seriadas: folder, folhetos e livros (Anais e/•	
ou Resumos, Atas de reuniões técnicas, Recomendações 
Técnicas, Relatórios).

Desde a antiguidade, conforme relatado por Lodolini (apud Oliveira, 
2007), o homem sentiu a necessidade de conservar a sua própria 
memória, em diferentes formatos. Algumas discussões focalizam o 
papel da biblioteca na preservação da memória institucional, com 
ênfase na memória do conhecimento, e lhe é atribuída a função de 
organizar a informação para que todos possam usufruí-la plenamente 
(Milanesi,1985). A primeira função da memória “não é preservar 
o passado, mas adaptá-lo, enriquecendo e manejando o presente 
(Lowenthal apud Jardim, 1995, p. 2).” 

A proposta da organização da memória técnica sugere as seguintes etapas:

Selecionar um exemplar de cada publicação gerada.•	

Classificar por Séries da Embrapa.•	

Armazenar os documentos na biblioteca em espaço distinto.•	

Digitalizar as publicações e inseri-las no repositório digital da •	
Embrapa http://www.repdigital.cnptia.embrapa.br/handle/item/18.

Concluídas essas etapas os usuários acessarão livremente os textos na 
íntegra, tendo a opção de fazer downlowd dessas publicações. 

A Embrapa optou pela inclusão desse acervo no repositório, uma vez 
que os mesmos estão se tornando uma ferramenta eficaz de preservação 
e disseminação da produção intelectual, aumentando a visibilidade 
e acessibilidade ao longo do tempo (Betetto, 2008).   A opção pelo 
repositório, encontra respaldo em um fomentador de Repositórios 
Institucionais (Rls), que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT), seguidor de iniciativas nacionais e internacionais 
em prol dos Arquivos Abertos (Open Archives Initiative).
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O repositório servirá, assim, de instrumento para consulta de 
usuários diversos, dentre eles aqueles que tenham um olhar reflexivo, 
interpretativo e prospectivo e queiram colaborar na construção da 
identidade institucional e reconhecimento do papel social da instituição.

O alicerce de um futuro promissor está intimamente relacionado à 
qualidade dos veículos de disseminação das informações geradas pela 
empresa, viabilizando a transferência de tecnologias para seu público 
alvo. Por essa coleção será possível fazer um retrato da produção 
editorial, analisá-la e traçar novas estratégias de disseminação da 
informação, bem como contribuir para a construção da Memória da 
Embrapa Soja/memória institucional. 
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