
 

O que é a literatura cinzenta? 
  
 
 
A Quarta Conferência Internacional sobre Literatura Cinzenta (GL’99), realizada em 
Washington, DC, em outubro de 1999, definiu literatura cinzenta como: "O que é 
produzido em todos os níveis do governo, institutos, academias, empresas e indústria, 
em formato impresso e eletrônico, mas que não é controlado por editores científicos 
ou comerciais."  
 
 
Em geral, considera-se literatura cinzenta publicações não-convencionais, evasivas e, 
às vezes, efêmeras. Podem incluir, mas não estão limitadas aos seguintes tipos de 
materiais: relatórios (pré-impresso, preliminar e avançados, técnicos, relatórios 
estatísticos, memorandos, estudos de mercado, etc), Teses, actas de conferências, 
especificações técnicas e normas, traduções não-comerciais, bibliografias, 
documentação técnica e comercial, bem como documentos oficiais não publicados 
comercialmente (principalmente relatórios de governo e documentos) (Alberani, 1990).  
 
 
Devido à natureza deste tipo de literatura, bibliotecários têm tido dificuldade em 
recuperar e tornar acessível essa literatura cinzenta. Por meio da “The New York 
Academy of Medicine”, tem-se observado um recurso para os pesquisadores em saúde 
pública e política de saúde na recuperação deste tipo de material, podendo adicioná-
lo ao catálogo (Gray, 1998). Como resultado, a Biblioteca adquire materiais 
provenientes de várias organizações, publicando nestes domínios, e dando um 
tratamento especial. O Relatório de Literatura Cinzenta é o primeiro passo no sentido 
desta iniciativa, não só para coletar esses itens da coleção para a Academia, mas 
para prestar assistência a outros acervos bibliográficos nestes domínios e no 
desenvolvimento deles.  
 

The New York Academy of Medicine disponibiliza acesso à “Gray Literature Report”, 
pelo endereço: http://www.nyam.org/library/pages/current_grey_literature_report.   
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