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Silva, Marcia Nogueira da. A percepção dos bibliotecários para atuar como mediadores 

na gestão de dados de pesquisa e suas práticas nas instituições públicas e privadas. Rio 

de Janeiro: 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Biblioteconomia). Programa de 

Pós-graduação em Biblioteconomia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

Resumo 

Este trabalho objetiva propor um levantamento quali-quantitativo e identificar qual é a 

situação atual dos bibliotecários que atuam em instituições públicas e privadas a respeito 

da ciência aberta e gestão de dados de pesquisa. Busca ainda, na revisão de literatura, 

reunir e apresentar os conceitos acerca de Ciência Aberta, dados de pesquisa e sua gestão, 

além dos princípios para compartilhamento de dados FAIR. Apresenta repositórios como 

ferramentas para viabilizar as tarefas de gestão de dados. Indaga sobre a visão dos 

profissionais bibliotecários que atuam em instituições públicas e privadas ligados à rede 

sudeste de repositórios sobre as práticas na gestão de dados de pesquisa. Busca responder 

as questões: sobre (I) a percepção que os bibliotecários têm de sua atuação como 

mediadores na gestão de dados de pesquisa, (II) quais são suas práticas em instituições 

públicas e privadas, (III) qual é a relação entre Biblioteconomia e os conceitos acerca de 

dados de pesquisa e sua gestão, (IV) qual é sua percepção das práticas de gestão de dados 

de pesquisa (V) e como os bibliotecários podem contribuir para a construção de 

estratégias para uma melhor mediação na gestão de dados de pesquisa. Utiliza como 

metodologia revisão de literatura, aplicação de questionário e análise dos dados coletados. 

Constata que existe uma boa discussão teórica na formação do profissional bibliotecário, 

mas que a prática ainda carece de desenvolvimento e amadurecimento dos instrumentos 

de gestão das bibliotecas e seus repositórios. Conclui que há grandes dificuldades a serem 

superadas para a expansão dos dados abertos no âmbito científico, em especial no uso de 

princípios FAIR e repositórios para dados de pesquisa. 

 

Palavra chave: Dados de pesquisa, Gestão de dados de pesquisa, Bibliotecários.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Silva, Marcia Nogueira da. The perception of librarians to act as mediators in the 

management of research data and their practices in research and teaching institutions. Rio 

de Janeiro: 2020. Dissertation (Professional Masters in Library Science). Programa de 

Pós-graduação em Biblioteconomia, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

Abstract 

This research aims to propose a qualitative survey and identify what is the current 

situation of librarians who work in public and private institutions regarding open science 

and research data management. The literature review seeks to gather and present the 

concepts about Open Science, research data and its management, in addition to the 

principles for sharing FAIR data. Present repositories as tools to make data management 

tasks feasible. Inquire about the vision of professional librarians who work in research 

and teaching institutions linked to the southeast network of repositories on practices in 

the management of research data. It seeks to answer the questions: about (I) the perception 

librarians have of their role as mediators in the management of research data, (II) what 

are their practices in public and private institutions, (III) what is the relationship between 

Librarianship and the concepts about research data and its management, (IV) what is your 

perception of research data management practices (V) and how librarians can contribute 

to building strategies for better mediation in research data management. It uses as 

literature review methodology, application of questionnaire and analysis of collected data. 

Notes that there is a good theoretical discussion in the training of librarian professionals, 

but that the practice still lacks the development and maturation of the management tools 

of libraries and their repositories. It concludes that there are great difficulties to be 

overcome for the expansion of open data in the scientific scope, especially in the use of 

FAIR principles and repositories for research data. 

Keyword: Research data, Research data management, Librarians 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Biblioteconomia é uma área do conhecimento que possui ligação 

histórica com as primitivas atividades culturais humanas. De acordo com Araújo 

(2013) a consolidação da biblioteconomia como disciplina científica se deu no 

final do séc. XIX. Esta consolidação se deu a partir de práticas desenvolvidas 

nos cinco últimos séculos. 

 Chartier (1998), em seu livro intitulado “As utilizações do objecto 

impresso (séculos XV-XIX)”, comenta que as tentativas de se conseguir 

interpretar o mundo e de se produzir representações desse mundo, com a 

finalidade de criar interpretações, acabaram por produzir registros materiais 

dessas interpretações disponíveis em diferentes suportes físicos. Parte desses 

primeiros registros materiais viria a constituir o acervo do que conhecemos 

atualmente como bibliotecas. 

Percebemos que, no primeiro momento, as bibliotecas assumiram um 

papel mais de colecionismo. Entretanto, atualmente, as bibliotecas voltam-se 

para os usuários e gestão de informação em suportes não apenas físicos, mas 

também eletrônicos. Diante desse novo contexto social, o bibliotecário passa a 

assumir novas habilidades profissionais. De acordo com Paiva (1990),  

 

No início o bibliotecário desempenhava um papel de guardador - 
conservador do conhecimento. Com o aumento da massa documental 
e as necessidades seletivas do usuário no universo da informação, o 
bibliotecário transferiu seu foco de atividades de guarda para o de 
domínio de assunto, conteúdo do documento (informação). Mais 
recentemente, esse profissional vem se deparando com a automação 
da informação. As novas tecnologias facilitaram as atividades da 
categoria, porém trouxeram o desafio de transformar-se de figura 
estática e passiva em um profissional agressivo e dinâmico, abrindo 
leque a atividades como de consultores, indexadores e especialistas 
da informação (Paiva, 1990 apud EGGERT-STEINDEL; MARTINS, 
1996, p. 46).  

Dessa forma, concordamos com a afirmação de Eggert-Steindel e 

Martins (1996, p. 46) que afirmam que o “bibliotecário tem como base de seu 

trabalho a informação e as técnicas de organização e disseminação deste 

insumo, tornando-se um filtrador e mediador da informação nas diferentes 

sociedades”. 

Shera (1977, p.11) ao apresentar e relacionar sua teoria da 

“epistemologia social” à biblioteconomia afirma que, independente do objetivo da 
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biblioteca e de sua especialidade, sua função é intensificar o uso social de 

determinado registro informacional. 

Portanto, se a biblioteconomia deve servir à sociedade em toda 
extensão de suas potencialidades, deve ser muito mais do que um 
monte de truques para encontrar um determinado livro numa estante 
particular, para um consulente particular. Certamente é isso também, 
mas fundamentalmente biblioteconomia é a gerência do conhecimento. 
Por isso, estes novos mecanismos projetados para manipular 
conhecimentos a fim de que o homem possa alcançar melhor 
compreensão do universo no qual se encontra, são de especial 
interesse para o bibliotecário. Pois o bibliotecário fará mal sua tarefa 
se não compreender todo o papel do conhecimento na sociedade que 
ele serve e a parte que as máquinas podem realizar no processo da 
"ligação do tempo". O bibliotecário é o supremo "ligador do tempo", e 
a sua disciplina é a mais interdisciplinar de todas, pois é a ordenação, 
relação e estruturação do conhecimento e dos conceitos. (SHERA, 
1977, p. 11). 

 

 Como “ligador do tempo” ou como mediador, o bibliotecário tem a 

necessidade de acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas, a fim de 

acompanhar as demandas e necessidades dos usuários. Temos que ter a 

consciência que já não basta oferecer serviços e/ou produtos com tecnologias 

digitais contemporâneas, faz-se necessário perceber que “é a relação com o 

usuário que muda e o papel da biblioteca deixa de ser apenas de disponibilizar 

as informações de seu acervo, mas sim permitir que todos participem na 

construção dos conteúdos que todos vão usar”. (ARAÚJO, 2013, p. 55).  

 Neste cenário contemporâneo, o bibliotecário atua sob a imperativa de 

saber lidar com a complexidade que envolve a informação e sua gestão. A 

gestão da informação facilita a organização, a recuperação, o uso e a produção 

de novas informações, dentro de um processo contínuo. É fundamental que o 

bibliotecário atue nesses fluxos informacionais, pois são neles que “trafegam 

com dados e informação, de modo a subsidiar a construção de conhecimento 

nos indivíduos organizacionais, objetivando uma ação”. (VALENTIM, 2010, p. 

17). 

Dentro desse aspecto, apresenta-se o bibliotecário como gestor de dados 

de pesquisa, como confirma Sales (2014) ao afirmar que é competência desses 

profissionais os procedimentos relacionados à gestão dos dados gerados 

mediante geração do conhecimento científico, indo muito além do 

desenvolvimento de ferramentas e técnicas da informação  

 

Assim, essa dissertação aborda reflexões que possam contribuir para a 

discussão sobre dados de pesquisa e sua gestão realizada por bibliotecários. 
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Como podemos perceber em Sayão e Sales (2015), que criaram um guia de 

gestão de dados de pesquisa voltado tanto para pesquisadores quanto para 

bibliotecários, para que os mesmos pudessem auxiliar os pesquisadores nesta 

tarefa. 

 

Os bibliotecários estão bem posicionados para trabalhar com os dados 
pelos seus conhecimentos em gestão de informação, metadados, 
descoberta de recursos, preservação digital, além disso, eles sempre 
estabeleceram uma relação longa e produtiva com os pesquisadores. 
Assim, este Guia se destina de forma privilegiada aos pesquisadores e 
bibliotecários. (SAYÃO, SALES, 2015, p.6)  
 
 

Destarte, o problema de pesquisa apresentado é a realidade da pouca 

discussão sobre a perspectiva do bibliotecário como curador e mediador na 

gestão de dados de pesquisa. Falta, tanto ao ambiente teórico quanto ao prático, 

uma maior discussão que destaque e apresente a percepção do bibliotecário 

sobre os dados de pesquisa. Suspeita-se que isso acabe por acarretar um 

desconhecimento dos campos de atuação pertencentes à Biblioteconomia e a 

importância desse profissional na gestão e disseminação de informação 

científica.  

Em 2018 o projeto de pesquisa Rede de Dados de Pesquisa Brasileira 

(RDP Brasil) lançou um relatório sobre as práticas e percepções dos usuários 

nacionais de serviços de Acesso Aberto a Dados de Pesquisa (AADP). Entre os 

principais resultados desse relatório, é demonstrado que os pesquisadores não 

têm a prática de compartilhamento e reuso de dados de pesquisa 

 

Observou-se que a metade dos respondentes (49,36%) nunca havia 
utilizado dados compartilhados por outros grupos e quase um quarto 
dos respondentes (23,49%) nunca compartilhou dados de pesquisa. O 
compartilhamento de parte dos dados é uma prática apontada por 
53,79% dos respondentes.  Constatou-se ainda que mais da metade 
deles (58,41%) não têm a sua disposição um repositório institucional 
para compartilhamento de dados de pesquisa.  Conclui-se que a ideia 
de compartilhamento total e irrestrito ainda não é aceita pelos 
respondentes, apesar de haver receptividade à ideia do 
compartilhamento e reuso de dados por parte dos pesquisadores 
brasileiros. (VANZ et al., 2018, p.3) 

 

  No entanto, o que mais chama atenção nesse relatório são as respostas 

referentes à questão sobre o compartilhamento de dados de pesquisa. Nota-se 

que grande maioria dos pesquisadores informaram que as instituições não 

oferecem orientações sobre o compartilhamento e nem pessoal especializado 
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para preparar os dados a serem compartilhados, como pode ser observado na 

figura 1: 

 

   Figura 1– Frequência de situações e atitudes relacionadas ao compartilhamento de    

   dados de pesquisa 

 

   Fonte: VANZ et al., 2018 

 

Ao avaliarmos a Figura 1, é possível perceber que 78,56% dos 

pesquisadores informaram que nunca a instituição disponibiliza pessoal 

especializado para preparar os dados de pesquisa para serem compartilhados. 

Além disso, 71,31% dos indivíduos informaram que nunca a instituição oferece 

as orientações especificas para o compartilhamento de dados de pesquisa. Isso 

causou um estranhamento que foi o motivador para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

Na visão de Latour (2000), o desenvolvimento da ciência se dá por 

inquietações e estranhamentos, pois ele não está interessado na Ciência pronta 

e acabada, mas na ciência em construção, ou seja, no processo de se fazer 

ciência. Nesse sentido, o problema apontado na pesquisa surge do 

estranhamento de uma realidade de mundo e da necessidade de se analisar, 

fazer experiências e chegar a possíveis correlações. Isso é o que Latour (2000) 

chama, em seu livro, de “redes de translação”. Esse conceito é explicado por 

Ceccim et al. (2013) como:  
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[...] é uma imagem que permite reconhecer a produção do saber como 
resultante de dados complexos, múltiplos e plurais, que se enunciam 
como conhecimento (enquadrável em alguma forma do saber), desde 
que também aprendizado (imensurável e imaterial) e permeabilização 
ao estranhamento. (CECCIM et al., 2013, p. 5). 

 

Dessa forma, Latour (2000) enfatiza que o fazer científico acontece 

através de redes não homogêneas, de ações coletivas que renovam as 

diferenças, individualizando as ações. A isso some-se o que Lévy (1994, p. 163-

175) apresenta como o conceito de “encaixamento fractal” das aprendizagens, 

ou seja, não há um sequenciamento de complexidade gradual, devendo-se todos 

os tipos de produção à coletividade. 

  Por tudo isso, o tema escolhido para este trabalho é a investigação da 

percepção dos bibliotecários, com o intuito de auxiliar na sua atuação como 

mediadores na gestão de dados de pesquisa e suas práticas nas instituições 

públicas e privadas. Sendo assim, as questões desta pesquisa são: 

1. Qual é a situação atual dos bibliotecários que trabalham em instituições 

públicas e privadas sobre gestão de dados de pesquisa e suas práticas?  

2. Qual a relação entre Biblioteconomia e os conceitos acerca de dados de 

pesquisa e sua gestão;  

3. Como se apresenta a visão dos profissionais Bibliotecários sobre as 

práticas de gestão de dados de pesquisa;  

4. Como os bibliotecários podem contribuir para a construção de estratégias 

para uma melhor mediação na gestão de dados de pesquisa.  

A presente dissertação apresenta a seguinte estrutura: 

A seção 1 que está sendo finalizada aqui, traz uma introdução para a 

discussão e apresenta o problema da pesquisa.   

A seção 2 trata dos objetivos da pesquisa, tanto o geral quanto os 

específicos. 

 A seção 3 trata da metodologia da pesquisa, dos procedimentos 

metodológicos adotados. 
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A seção 4 aborda o marco teórico desta pesquisa. Serão abordados os 

temas: dados de pesquisa, que busca mostrar seu estado de arte; repositório 

institucional, que mostra como a temática se apresenta no campo científico; e 

gestão de dados de pesquisa, que evidencia a forma com os dados de pesquisa 

são geridos, e suas possibilidades de gestão. 

Na seção 5, são apresentados os resultados obtidos através de 

formulários distribuídos para bibliotecários. Aqui, é apresentada uma discussão 

entre os resultados obtidos e as possibilidades – perspectivas – que o 

bibliotecário possui como curador de repositórios digitais de gestão de dados. 

Por último, na seção 6, são apresentadas as considerações finais, e 

possíveis desdobramentos dessa pesquisa, apresentando temáticas a serem 

abordadas em pesquisas futuras. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo desta pesquisa é fazer um levantamento quali-quantitativo para 

identificar qual é a situação atual dos bibliotecários que atuam em instituições 

públicas e privadas sobre as práticas de ciência aberta, gestão e 

compartilhamento de dados de pesquisa. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Reunir e apresentar os conceitos acerca de Ciência Aberta, dados de 

pesquisa e sua gestão, além dos princípios para compartilhamento de 

dados FAIR. 

• Apresentar repositórios como ferramentas para viabilizar as tarefas de 

gestão de dados. 

• Indagar sobre a visão dos profissionais bibliotecários que atuam em 

instituições públicas e privadas ligados à rede sudeste de repositórios 

sobre as práticas na gestão de dados de pesquisa.  
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3 METODOLOGIA 
 

Em qualquer área científica, a pesquisa necessita de escolha e aplicação 

adequada de metodologias apropriadas. No caso das ciências sociais aplicadas, 

área na qual a Biblioteconomia está classificada, o pesquisador precisa planejar 

seu estudo, utilizando métodos de pesquisa que aproximem a teoria das relações 

humanas presentes na produção e disseminação do conhecimento acadêmico. 

Oliveira (2005, p. 22) conclui que, “como toda organização social, a biblioteca 

tem material organizacional e características intelectuais que servem como 

significado para expressar suas funções em uma estrutura social”. Para tal, são 

necessárias pesquisas que utilizam metodologias capazes de responder às 

questões apresentadas. 

 Na visão de Braga (2007, p. 18) “além de garantir o correto 

desenvolvimento da pesquisa, a metodologia adequada tem a função de atestar 

o caráter científico e conferir qualidade e validade ao estudo realizado e ao 

conhecimento resultante”. A autora acrescenta ainda que “para a ciência, não 

estão em jogo apenas os resultados da pesquisa, mas quais foram os meios e 

procedimentos adotados pelo pesquisador ou pela pesquisadora para alcançá-

los” (BRAGA, 2007, p. 18). 

Marilena Chauí (1994, p. 354) afirma que “methodos significa uma 

investigação que segue um modo ou uma maneira planejada e determinada para 

conhecer alguma coisa; procedimento racional para o conhecimento seguindo 

um percurso fixado”. Essa definição é corroborada por Rampazzo (2002, p. 13) 

que conceitua método como o “conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, a 

serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência, ou para 

alcançar determinado fim”. Chauí (1994, p. 77), complementa que, “o bom 

método é aquele que permite conhecer verdadeiramente o maior número de 

coisas com o menor número de regras” 

Em seu livro, Gil (2002) define metodologia de pesquisa como um 

conjunto de procedimentos racionais que busca responder os problemas de 

pesquisa propostos. Este mesmo autor classifica as pesquisas em: exploratórias, 

descritivas e explicativas. Dentre essas, acreditamos que a mais adequada ao 

perfil dessa dissertação é a pesquisa exploratória, por “proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses” (GIL, 2002, p. 41). 
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Para conseguirmos desenvolver uma pesquisa exploratória é necessário 

a realização de um levantamento bibliográfico. Nas palavras de Gil (2002, p. 44), 

a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos.” 

 

 [...] realizar um levantamento bibliográfico é se potencializar 
intelectualmente com o conhecimento coletivo, para se ir além. É 
munir-se com condições cognitivas melhores, a fim de: evitar a 
duplicação de pesquisas, ou quando for de interesse, reaproveitar e 
replicar pesquisas em diferentes escalas e contextos; observar 
possíveis falhas nos estudos realizados; conhecer os recursos 
necessários para a construção de um estudo com características 
específicas; desenvolver estudos que cubram lacunas na literatura 
trazendo real contribuição para a área de conhecimento; propor temas, 
problemas, hipóteses e metodologias inovadores de pesquisa; otimizar 
recursos disponíveis em prol da sociedade, do campo científico, das 
instituições e dos governos que subsidiam a ciência. (GALVÃO, 2010, 
p. 1). 

 

Desta forma, o levantamento bibliográfico torna possível quantificar a 

produção científica do campo do conhecimento estudado e analisar essa 

produção por diferentes objetivos, como: comparativo, histórico, evolutivo, dentre 

outros. Por meio do levantamento bibliográfico, podemos verificar o 

conhecimento registrado na área e fundamentar nossa decisão para atividades 

práticas durante a pesquisa. 

Baseado em Minayo e Sanches (1993) esta pesquisa é classificada como 

quali-quantitativa. Quantitativa, pois utiliza de dados numéricos e estatísticos 

como um recurso para o tratamento das informações obtidas. Qualitativa, porque 

busca interpretar o conjunto de dados coletados, buscando analisá-los com a 

finalidade de se obter generalizações, a partir de uma amostragem, dos aspectos 

que envolvem o bibliotecário, como curador digital de repositórios de dados de 

pesquisa. 

O principal interesse é analisarmos se os profissionais bibliotecários que 

atuam com pesquisadores, principais produtores de ciência, de dados e de 

pesquisa, estão preparados para mediar essa enorme confluência de dados que 

está sendo produzida na atualidade. Para tanto, aplicamos um questionário com 

perguntas genéricas a fim de descobrirmos se esses assuntos estão no cotidiano 

dos bibliotecários. Além disso, com o intuito de embasar e complementar as 

informações, foi realizado um levantamento bibliográfico com os principais temas 

elencados. 
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3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como metodologia de busca, estes termos foram pesquisados: dados de 

pesquisa, gestão de dados de pesquisa e bibliotecário baseando-nos no foco 

deste trabalho, a saber: “analisar a percepção dos bibliotecários para atuar como 

mediadores na gestão de dados de pesquisa e suas práticas”.  

A princípio, foram escolhidas as seguintes bases de dados para executar 

as estratégias de buscas formuladas: BRAPCI e OASISBR. Os descritores 

utilizados para a pesquisa foram: “dados de pesquisa”, “gestão de dados de 

pesquisa”, “bibliotecário”, “bibliotecários”. Optou-se pela busca nos campos 

palavras-chave e título, utilizando indicador booleano AND na combinação das 

palavras-chave com o objetivo de recuperar os termos casados. Com a finalidade 

de se realizar uma recuperação mais precisa de acordo com o tema em estudo, 

foi feita a busca apenas por artigos em língua portuguesa e retiradas todas as 

duplicidades. 

A escolha do instrumento para a coleta de dados foi um item importante 

na trajetória metodológica, tendo em vista a abordagem quali-quantitativa 

adotada.  Assim, optou-se por utilizar a plataforma Google Forms, para a 

elaboração do questionário. Esta plataforma foi escolhida por ser livre, estar 

disponível em plataforma Web e ser de fácil uso. Mota (2019) acrescenta ainda 

a agilidade na coleta de dados e análise dos resultados, além de  

 
Enumera-se ainda como vantagem os resultados da pesquisa pelo 
Google Forms, pois estes se organizam em forma de gráficos e 
planilhas, proporcionando um resultado quantitativo de forma mais 
prática e organizada, facilitando a análise dos dados. (MOTA, 2019, p. 
374) 

 

Este questionário foi elaborado com perguntas mais gerais, para descobrir 

se os assuntos tratados por esta pesquisa estão no cotidiano dos bibliotecários. 

Optou-se por perguntas fechadas, para tornar objetiva a análise das repostas e 

permitir a sua quantificação e estruturação em gráficos, a fim de proporcionar 

uma melhor visualização e representação dos dados obtidos. 

De forma mais específica, o questionário aplicado possui treze perguntas, 

divididas da seguinte forma: uma questão escrita, doze de múltipla escolha, 

sendo nove perguntas com apenas uma opção de resposta e três perguntas com 

uma ou mais opções de resposta. As questões foram identificadas como 

obrigatórias, pois como apresentado no final da seção 1 e nos objetivos 
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relacionados na seção 2, partiu-se do pressuposto que os respondentes estavam 

envolvidos diretamente com as atividades de gestão de dados de pesquisa. O 

modelo utilizado faz parte do apêndice desta dissertação. 

Para verificar se o questionário tinha alguma inconsistência que 

necessitasse ser corrigida, o mesmo passou por um pré-teste, tendo sido 

enviado para três turmas (2018, 2019.01 e 2019.02) do curso de mestrado em 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. 

O prazo de envio das respostas foi do dia 28 de agosto ao dia 15 de setembro, 

e o engajamento dos participantes foi de quatro profissionais. Após essa fase, 

foram feitas pequenas modificações necessárias no questionário. 

O questionário final foi enviado a outros bibliotecários no dia 17 de 

setembro com prazo para envio de respostas até o dia 30 de outubro. 

Como primeiro recorte para o campo empírico da pesquisa, o questionário 

seria enviado somente à Rede Sudeste de Repositórios Institucionais, que 

congrega hoje 63 instituições em sua maioria instituições de ensino e pesquisa1 

e tem foco em repositórios institucionais.  

A Rede Sudeste de Repositórios Institucionais2 foi criada em outubro de 

2017, por instituições de ensino e pesquisa da Região Sudeste que uniram 

esforços a favor da gestão e para dar visibilidade a produção científica inserida 

nos Repositórios. 

Em maio de 2019 ocorreu o I Encontro da Rede Sudeste de Repositórios 

Institucionais3. O encontro apontou para dados de pesquisa como um desafio 

presente nas instituições componentes da rede, foram apresentados vários 

trabalhos sobre o tema, incluindo a gestão de dados, repositório de dados, entre 

outros. 

Além do fato da UNIRIO estar na abrangência geográfica da referida rede, 

a rede abarca muitos bibliotecários que estão envolvidos com pesquisas sobre 

repositório de dados de pesquisa e que também desenvolvem pesquisas stricto 

sensu junto ao PPGB. 

Outro motivo para o envio a região sudeste decorreu do fato da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, uma das principais 

 
1 Disponível em: https://www.icict.fiocruz.br/content/rede-sudeste-de-reposit%C3%B3rios-
institucionais-ter%C3%A1-novas-a%C3%A7%C3%B5es-em-2020. 
2 Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/33334. 
3 Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/33642. 
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agências de fomento do país, desde 2017 exigir um plano de gestão de dados 

para os pesquisadores que desejam financiamento para suas pesquisas.  

A FAPESP reconhece a importância da gestão adequada dos dados 
de pesquisa e, em 2017, implantou a obrigatoriedade desses Planos 
na submissão de propostas em determinadas modalidades. Desde 
setembro deste ano, os PGD já são exigidos pela FAPESP para a 
maioria das modalidades de pedidos de auxílio e bolsas para todas as 
áreas do conhecimento, sendo, inclusive, um dos quesitos analisados 
na avaliação de propostas e dos relatórios científicos. (FAPESP, 2020)  

 

O questionário, foi enviado também para os e-mails de contato com os 

repositórios da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), após indicação de um membro da Rede, pois esses entes já 

estariam envolvidos com projetos para repositório de dados. 

Para alinhar o questionário com os objetivos da pesquisa, no 

encaminhamento e nas orientações de preenchimento do questionário havia 

uma recomendação que registrava a importância da pesquisa ser respondida por 

profissionais bibliotecários.  

As perguntas utilizadas para criação e análise do questionário foram 

sobre: instituição de origem, conhecimento sobre o tema dados de pesquisa, 

ciência aberta, princípios FAIR, gestão de dados e licenciamento de dados. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Com base no resultado do levantamento bibliográfico realizado e nas 

leituras decorrentes dessa atividade, apresentamos, a seguir, as concepções de 

dados de pesquisa que vêm sendo discutidas na atualidade, os aspectos que 

envolvem a gestão de dados de pesquisa. 

Começamos refletindo sobre as definições de dados de pesquisa e sua 

importância na atualidade. Seguimos então para a gestão de dados de pesquisa 

e tudo que envolve esse processo. 

 

4.1 CIÊNCIA ABERTA 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, vê-se um grande fluxo de produção 

científica, impulsionado, sobretudo, por um maior número de pesquisadores e 

pelos interesses motivadores da Guerra Fria. Essa produção pode ser observada 

no alto índice de periódicos publicados, evidenciando-se a importância do 

conhecimento científico para a humanidade, além de serem uma espécie de 

termômetro político da corrida tecnológica da Guerra Fria e da corrida espacial. 

No final da década de 80, justamente coincidindo com o final da Guerra 

Fria, acontece o que conhecemos como “crise dos periódicos”, onde o aumento 

de preço dos periódicos científicos chegou a tal ponto que muitas bibliotecas, 

principalmente as universitárias, tiveram que cancelar algumas de suas 

assinaturas, como informa Antunes (2010) 

 

Nos últimos cinco anos, as assinaturas aumentaram entre 7% e 11% 
em cada ano. Desde o início de 1980 que o crescimento das 
publicações excedia a capacidade das bibliotecas, tanto no que diz 
respeito ao seu valor monetário, como no espaço necessário ao 
arquivo das mesmas. 
A dificuldade no acesso à literatura cientifica, pelos motivos referidos, 
provocou assim a ‘scholarys crisis’, ou seja, a incapacidade das 
bibliotecas garantirem o acesso às revistas cientificas mais importantes 
aos seus investigadores. Os orçamentos diminuíram, os preços 
aumentaram e as bibliotecas universitárias foram obrigadas a diminuir 
a sua capacidade de oferta, o que equivale a dizer que foram reduzidos 
o acesso à informação científica (ANTUNES, 2010, p.7) 

 

Além do aumento excessivo das assinaturas dos periódicos, houve uma 

grande pressão e imposição de licenças restritivas de acesso e uso das 

publicações cientificas por parte dos editores privados, eliminando vários direitos 
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até então resguardados, como o de fair use. Culminando assim em expressivas 

iniciativas para o acesso aberto de publicações cientificas, sendo esse o estágio 

inicial do movimento pela ciência aberta. (ALBAGLI; MACIEL; ABDO, 2015) 

A ciência aberta tem seu início com o acesso aberto a publicações 

cientificas, e que pôde ser bastante difundida graças à internet, com o acesso 

aos repositórios, etc. 

 De acordo com Veiga (2017, p. 44) “os princípios da ciência aberta se 

baseiam no acesso aberto aos dados de pesquisa e às publicações científicas, 

principalmente as financiadas com recursos públicos; ferramentas e métodos de 

pesquisa abertos.” 

Se os dados e as publicações cientificas são financiadas com dinheiro 

público, logo devem ser abertos a todos. 

A ciência aberta vem ganhando cada vez mais adeptos e representa um 

novo jeito de fazer ciência: colaborativa, compartilhada e pública.  

 
Ciência aberta é hoje um termo guarda-chuva, que engloba diferentes 
significados, tipos de práticas e iniciativas, bem como envolve distintas 
perspectivas, pressupostos e implicações. Aí estão incluídas desde a 
disponibilização gratuita dos resultados da pesquisa (acesso aberto), 
até a valorização e a participação direta de não cientistas e não 
especialistas no fazer ciência, tais como “leigos” e “amadores” (ciência 
cidadã). (ALBAGLI, 2014, p. 435). 

 

Caballero-Rivero; Sánchez-Tarragó; Santos (2019) consideram a 

colaboração da produção cientifica, seu uso e seu compartilhamento como 

práticas da ciência aberta, embora algumas instituições ainda se utilizem de 

atitudes baseadas em interesses específicos, prestígios e privilégios que 

atrapalhem essas práticas. 

 

4.1.1 ACESSO ABERTO 
 

Para enxergarmos o início ao acesso aberto, devemos voltar até uma 

relevante convenção acontecida no final da década de 90, a convenção de Santa 

fé, quando se discutiu um modelo de interoperabilidade para integrar as 

iniciativas de repositórios digitais (e-prints) e oferecer um serviço de informação 

com valor agregado.  

Ocorreram mais três eventos, cuja importância foi primordial para a 

consolidação e difusão do movimento de acesso aberto à informação, sendo 

eles: Manifesto de Budapeste, reunião de Bethesda e declaração de Berlim.  
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Para Costa (2008), esses manifestos foram primordiais para o 

entendimento do que é acesso aberto, pois esse é definido como acesso a 

literatura digital, livre de custos, sem restrições e licenças de uso. Sem nenhum 

tipo de barreira, nem de preço nem de permissões. 

O manifesto de Budapeste, Budapest Open Access Initiative, 2002 

(BOAI), teve como objetivo principal acelerar o progresso de tornar os artigos de 

pesquisa de todas as áreas acadêmicas disponíveis gratuitamente na internet. 

Essa iniciativa foi reafirmada em 2012, com o documento que marcou seus dez 

anos. 

 

“Acesso aberto” à literatura científica revisada por pares significa a 
disponibilidade livre na Internet, permitindo a qualquer usuário ler, fazer 
download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto 
integral desses artigos, recolhe-los para indexação, introduzi-los como 
dados em software, ou usá-los para outro qualquer fim legal, sem 
barreiras financeiras, legais ou técnicas que não sejam inseparáveis 
ao próprio acesso a uma conexão à Internet. As únicas restrições de 
reprodução ou distribuição e o único papel para o direito autoral neste 
domínio é dar aos autores o controle sobre a integridade do seu 
trabalho e o direito de ser devidamente reconhecido e citado 
(BUDAPESTE, 2012).  
 

 

Para alcançar o acesso aberto, o manifesto propõe duas principais 

estratégias: o auto-arquivamento e revistas científicas de acesso livre. 

No auto-arquivamento, os estudiosos, com auxílio de ferramentas e 

assistência, depositam seus artigos já publicados em revistas arbitradas por 

revisão de pares em repositórios digitais. 

Segundo Harnard et al, (2001 apud COSTA, 2006) essa primeira 

estratégia é considerada a via verde: 

 

A primeira estratégia, o auto-arquivamento, é definida por Harnad et al. 
(2001) como a Via Verde (Green Road). Compreende o arquivamento, 
por parte dos autores, de artigos científicos já publicados ou aceitos 
para publicação em um periódico referendado. Para isso, obtêm 
permissão (sinal verde) dos editores que aceitaram seus artigos para 
publicação, para os depositarem em um servidor de arquivos abertos 
(repositório) com acesso igualmente aberto. O acesso aberto é 
garantido, assim, quando repositórios de acesso aberto se tornam 
disponíveis, ampla e livremente, artigos já publicados em periódicos 
científicos referendados e cujo acesso se dá por assinatura, sendo, 
destarte, restrito Revistas cientificas de acesso livre. (HARNARD et al, 
2001 apud COSTA, 2006, p.41) 

 

A segunda estratégia, revistas científicas de acesso livre, informa que os 

estudiosos precisam de meios para o lançamento de uma nova geração de 
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revistas cientificas comprometidas com o Acesso Livre, e devem ajudar as 

revistas existentes que se interessem em tornar-se de Acesso Livre.  

Segundo Harnard et al, (2001 apud COSTA, 2006), essa segunda 

estratégia é considerada a via dourada. 

 

A segunda estratégia definida em Budapeste,os periódicos eletrônicos 
de acesso aberto, constituem a Via Dourada (Golden Road) nos 
dizeres de Harnad et al.(2001). Compreendem os periódicos científicos 
eletrônicos cujo acesso aberto a seus conteúdos é garantido pelos 
próprios editores. Nesse caso, a publicação em ambiente de acesso 
aberto dá-se,primariamente, no próprio periódico. (HARNARD et al, 
2001 apud COSTA, 2006, p.41) 
 

 

A Reunião de Bethesda (2003) definiu que, para as publicações serem de 

acesso aberto. devem atender a duas condições básicas:  

1- O detentor dos direitos autorais da obra permite a todo usuário 

acesso livre e irrestrito ao trabalho, tanto para exibição, citação, uso e o direto 

de cópias para uso pessoal. 

2 – Uma versão completa da obra é depositada imediatamente após 

a publicação inicial em pelo menos um repositório on-line, que deve ser mantido 

por uma instituição acadêmica, científica, agência do governo ou qualquer outra 

instituição que permita o acesso livre, distribuição irrestrita, interoperabilidade e 

arquivamento em longo prazo 

Acreditando que o acesso aberto é muito importante para a publicação 

cientifica futura, a reunião de Bethesda pede que bibliotecas desenvolvam e 

apoiem mecanismos para a transição de publicações de acesso aberto, mostrem 

aos usuários os benefícios e destaquem periódicos de acesso aberto disponíveis 

em base de dados relevantes 

A Declaração de Berlim, ocorrida em 2003, defende que as instituições 

devem implementar políticas e encorajar seus pesquisadores, como afirma 

Costa (2006):  

 

A reunião de 2003, intitulada ‘Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities’, visou a promover a Internet como o 
‘instrumento funcional para uma base global de conhecimento 
científico e reflexão humana’, e a especificar medidas que 
‘formuladores de política, instituições de pesquisa, agências de 
fomento, bibliotecas e museus precisam considerar’. 
A edição de 2005 da Reunião, em Southampton, Inglaterra, adicionou 
as seguintes recomendações – polêmicas e que requerem mudança 
no ethos da ciência – às decisões anteriores: 
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A fim de implementar a Declaração de Berlim, as instituições devem: 
• implementar uma política para requerer de seus pesquisadores que 
depositem em um repositório de acesso aberto uma cópia de todos os 
seus artigos publicados; e 
• encorajar seus pesquisadores a publicar seus artigos de pesquisa em 
periódicos de acesso aberto – onde haja um periódico apropriado – e 
prover o apoio necessário para que isso aconteça. (COSTA, 2006, 
p.43): 

  

Assim, com base nessas percepções é possível afirmar que o Acesso 

aberto é uma das bases da ciência aberta tanto para publicações científicas 

quanto para dados de pesquisa.  

       

4.2 DADOS DE PESQUISA 

 

Sayão; Sales (2016) informam que na produção do conhecimento 

científico, há uma grande parcela do trabalho de pesquisa que necessita de 

infraestruturas para se tornarem visíveis para a comunidade acadêmica, 

instituições de pesquisa, agência de fomento etc. Se trata dos dados de pesquisa 

ou dados científicos que atualmente estão deixando de ser descartados ou 

perdidos após a conclusão da pesquisa e da sua consequente publicação, e 

passando a ser de grande interesse na comunidade científica.  

Mas o que são dados? Segundo o dicionário Michaelis dado é “aquilo que 

se obtém após investigação e pesquisa e está disponível para análise”, ou ainda, 

dados são “representação de fatos, conceitos e instruções, por meio de sinais, 

de maneira formalizada, possível de ser transmitida ou processada pelo homem 

ou por máquinas.” (DADO, c2020)  

Observamos que dados é tudo que é proveniente de uma pesquisa. 

Então, para fins deste trabalho, denominaremos o termo como sendo dados de 

pesquisa. 

A Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

descreve dados de pesquisa como:  

 

registros factuais (pontuações numéricas, registros textuais, imagens 
e sons) usados como fontes primárias de pesquisa científica e que são 
comumente aceitos na comunidade científica como necessários para 
validar resultados da pesquisa. Um conjunto de dados de pesquisa 
constitui uma apresentação parcial e sistemática do sujeito que está 
sendo investigado. (OECD, 2007, tradução nossa). 
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Os dados de pesquisa, diferentemente de outros tipos de informações, 

são coletados, observados ou criados para fins de análise, para produzir 

resultados originais da pesquisa. (UNIVERSITY LEICESTER, 2012, p.2). 

Com essas definições, percebemos que os dados, são entendidos de 

forma ampla, onde tudo que é produzido ou utilizado na pesquisa pode ser 

considerado dado, o que dificulta encontrar uma definição única para eles. 

A National Science Board (2005, p.19) categoriza os dados pela sua 

natureza, podendo ser da ordem de: imagens, textos, vídeos, áudios, softwares 

etc. Segundo Green (2009), estes são alguns dos formatos mais comuns: 

- Textos: MS Word, Portable Document Format (PDF), Rich Text Format 

(RTF), Hyper-Text Markup Language (HTML), Extensible Markup Language 

(XML), etc.  

- Numéricos: SPSS, Stata, MS Excel, SAS,  etc.  

- Imagens: JPEG, TIFF, GIF, Bitmap, PNG, etc.  

- Vídeos: WMV, AVI,  FLV ,MOV, RMVB, MPEG,MKV, etc 

- Audios: MP3 , OGG,WMA,PCM WAV, etc. 

- Modelos: 3D, estatístico, macroeconômico,  etc.  

- Softwares: Java, C, Perl, Python, Ruby, PHP, etc.  

Sendo assim, os dados de pesquisa podem estar contidos em uma 

variedade de suportes:  

 
- Documentos (texto, Word), planilhas.  

- Atas de laboratório, cadernos de campo, diários de pesquisa.  

- Questionários, transcrições, tabelas de codificação.  

- Fitas/CDs/DVDs de áudio e vídeo.  

- Fotografias, filmes.  

- Resultados de ensaios.  

- Slides, artefatos, espécimes, amostras.  

- Coleção de objetos digitais adquiridos e produzidos durante o processo 

de pesquisa.  
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- Arquivos de dados estatísticos ou de outra natureza.  

- Conteúdo de bancos de dados (vídeo, áudio, texto, imagens).  

- Modelos, algoritmos, scripts.  

- Conteúdo de uma aplicação (inputs, outputs, softwares de simulação, 

esquemas).  

- Metodologias e workflows.  

- Procedimentos operacionais padrão e protocolos.  

- Mapas e arquivos de dados espaciais, como imagens de satélite.  

 

E pela sua origem, também de acordo com Gold (2007), que podem ser 

classificados como observacionais, computacionais ou experimentais. 

Dados observacionais - São dados obtidos por meio de observação 

direta (por exemplo, observações da temperatura do oceano em uma data 

específica). São essencialmente históricos e não podem ser reproduzidos e, 

portanto, podem ser os principais candidatos ao arquivamento indefinido 

Dados computacionais ou de simulação - São dados gerados a partir 

de modelos computacionais. Podem exigir o arquivamento de informações 

completas sobre o modelo do computador e a execução (por exemplo, hardware, 

software, dados de entrada), mas não dos resultados dos dados em si - que 

podem, em teoria, ser reproduzidos.  

Dados experimentais - São dados provenientes de experimentos, 

geralmente controlados em bancadas de laboratórios. Podem não ser facilmente 

reproduzidos, dadas as considerações de custo e a complexidade de todas as 

variáveis experimentais. Esses fatores (custo e reprodutibilidade) serão 

relevantes para as políticas de preservação de dados experimentais. Se os 

dados forem processados para uma variedade de finalidades, uma variedade de 

produtos derivados também pode merecer preservação. 

Quanto à fase da pesquisa, os dados podem ser classificados como: 

Dados brutos - São dados que vêm diretamente dos instrumentos 

científicos. 

Dados derivados - São resultados do processamento ou combinação de 

dados brutos ou de outros dados. Ex.: mineração de textos. 
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Dados canônicos ou de referência - São coleções de dados consolidados 

e arquivados. Ex.: sequência genética. (GREEN, 2009; SAYÃO; SALES, 2015) 

Sales e Sayão (2019) trazem uma complementação aos conceitos 

apresentados anteriormente, onde após um estudo eles propõem uma 

taxonomia para dados de pesquisa, que inclui todas as visões encontradas na 

literatura estudada e ainda acrescentam os tipos indicados pelos pesquisadores 

durante as entrevistas. 

Foram incluídos conceitos classificados nas categorias quanto ao nível de 

sensibilidade”, “materialidade”, “perenidade” e “abertura”.  

✓ Quanto ao nível de sensibilidade - sua importância está na possibilidade 

de definir os níveis de abertura e compartilhamento durante o processo de        

gestão e curadoria, e a profundidade de intervenção que deve ser imposta  

 às coleções. 

✓ Quanto à materialidade - permite vislumbrar a necessidade de tratamento  

especial aos dados de acordo com a forma que se materializam, se digitais ou 

físicos.  

✓ Quanto a perenidade – as coleções de dados são gerenciadas  
preservados de acordo com a sua relevância para a ciência.  
 

✓ Quanto à abertura – às coleções de dados são atribuídos pelos criadores  

e pelos sistemas de gestão diferentes níveis de abertura que estão relacionados 

com o nível de sensibilidade dos dados, propriedade intelectual, interesses 

comerciais, patentes, segurança nacional, interesse pessoal do pesquisador etc. 

(SALES; SAYÃO, 2019, p.44) 

Assim, chegou-se à taxonomia para dados de pesquisa proposta por 

Sales e Sayão representada na Figura 2. 
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   Figura 2 – Taxonomia para dados de pesquisa  

    Fonte: SALES; SAYÃO, 2019, p.41 
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Podemos perceber, conforme afirma Borgman (2010, p.3), que alguns 

tipos de dados têm valor imediato e duradouro, outros ganham valor ao longo do 

tempo, e outros são mais fáceis de recriar do que selecionar.  

Kindling; Schirmbacher (2013 apud SAYÃO; SALES, 2016, p.95) afirmam 

que “dados de pesquisa não têm valor sem seus metadados e documentação 

apropriada que descrevem seus contextos e as ferramentas usadas para criá-

los, armazená-los, adaptá-los e analisá-los”. 

Sabemos que os dados de pesquisa são elementos complexos e podem 

ser gerados para diferentes finalidades e através de diferentes processos. 

Embora representem a base do conhecimento científico, nem sempre são 

estruturados, descritos, mantidos e disponibilizados de forma adequada. 

É justamente pela necessidade da descrição e padronização dos 

metadados que a presença do bibliotecário se faz necessária nesse universo 

científico. 

Os dados, para serem recuperados, precisam conter metadados bem 

estruturados. 

Cabe ressaltar que conjuntos de dados devem estar acompanhados 
de informação que descreva a sua origem (tempo ou espaço, métodos, 
instrumentos de coleta, fluxos analíticos), âmbito, autoria, propriedade 
e condições de reutilização – ou seja, de ‘metadados’. Em paralelo com 
a interoperabilidade tecnológica, a existência de metadados 
adequados e normalizados é um requisito essencial para garantir a fácil 
recuperação, o acesso e a reutilização dos dados de pesquisa 
(WILKINSON, 2016 apud BERTIN, VISOLI, DRUCKER, 2017, p.40). 

 

E, para a reutilização dos dados, devemos ter em mente que os mesmos 

são passíveis de licença, que deve ser informada no momento do depósito dos 

dados em repositórios, em periódicos ou mesmo antes disso, no início da 

pesquisa em seu plano de gestão de dados. 

As licenças são utilizadas para proteger a propriedade intelectual, sendo 

utilizadas para conceder direitos específicos ao utilizador do material, e podem 

ser aplicadas em qualquer material. 

As principais licenças são do Creative Commons, pois são utilizadas no 

mundo inteiro. 

Segundo Muriel-Torrado; Pinto (2018) as licenças creative commons  

 

são uma ferramenta que flexibiliza o copyright, um tipo de contrato que 
permite aos autores decidir como compartilhar suas obras, e que 
também indicam aos usuários, mediante uns ícones fáceis de 
compreender, o que podem fazer ou não com essas obras. Dentro das 
licenças, existem diferentes graus de abertura, desde as mais abertas, 
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que simplesmente requerem citar ao autor, até as mais restritivas, que 

impedem usos comerciais e as obras derivadas. (MURIEL-TORRADO; 

PINTO, 2018, p.5)  

 

Existem quatro licenças básicas, disponíveis em ícones, que podem ser 

combinadas entre si, totalizando 7 opções de licenciamento que correspondem 

ao maior ou menor grau de utilização, como podem ser observadas nos quadros 

1 e 2 a seguir: 

 

Quadro 1 – Licenças básicas creative commons 

Símbolo Nome Descrição 

 

Atribuição 
(BY) 

Os licenciados têm o direito de copiar, distribuir, exibir e executar 
a obra e fazer trabalhos derivados dela, conquanto que deem 

créditos devidos ao autor ou licenciador, na maneira 
especificada por estes. 

 

Compartilha 
Igual (SA) 

Os licenciados devem distribuir obras derivadas somente sob 
uma licença idêntica à que governa a obra original. 

 

Não Comercial 
(NC) 

Os licenciados podem copiar, distribuir, exibir e executar a obra 
e fazer trabalhos derivados dela, desde que sejam para fins não-

comerciais 

 

Sem 
Derivações 

(ND) 

Os licenciados podem copiar, distribuir, exibir e executar apenas 
cópias exatas da obra, não podendo criar derivações da mesma. 

Fonte: wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CompartilhaIgual
https://pt.wikipedia.org/wiki/CompartilhaIgual
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o-comercial
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o-comercial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cc-by_new.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cc-sa.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cc-nc.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cc-nd.svg
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Quadro 2 : 7 licenças usadas regularmente 

Símbolo Descrição Sigla 

 

Libera conteúdo globalmente sem restrições CC0 

 

Atribuição BY 

 

Atribuição + CompartilhaIgual BY-SA 

 

Atribuição + NãoComercial BY-NC 

 

Atribuição + SemDerivações BY-ND 

 

Atribuição + NãoComercial + CompartilhaIgual BY-NC-SA 

 

Atribuição + NãoComercial + SemDerivações BY-NC-ND 

Fonte: wikipedia 

 

Conforme afirma Guandalini, Furnival, Arakaki (2019), a ciência é 

fundamentada em dados, e para que esse novo formato de ciência seja viável, 

várias iniciativas estão sendo realizadas para viabilizar o compartilhamento e 

reuso dos dados, pois como observamos existem uma enormidade de tipos de 

dados, dos mais diferentes formatos   

O compartilhamento e reuso dos dados de pesquisa proposto pela ciência 

aberta, necessita de recursos para sua realização. Dias, Anjos e Araújo (2019) 

apontam o plano de gestão de dados, além dos diversos produtos de software 

usados no contexto das pesquisas que, dentre outras funcionalidades, registram 

os metadados usados na descrição dos dados. Todos esses elementos podem 

ser caracterizados recursos que sustentam o compartilhamento e reuso de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CC0_button.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CC-BY_icon.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CC-BY-SA_icon.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cc-by-nc_icon.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cc-by-nd_icon.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cc-by-nc-sa_icon.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cc-by-nc-nd_icon.svg
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dados, incluindo as licenças de uso mencionadas anteriormente. É nessa 

direção que foram investigados os repositórios digitais. 

 

4.3 REPOSITÓRIOS DIGITAIS 

Com a grande disseminação da internet, na década de 90, os periódicos 

científicos influenciados por essa nova tecnologia acabaram migrando para o 

formato eletrônico, e é nesse período que aparece o primeiro repositório digital: 

o ArXiv, lançado em 1991 com abrangência nas áreas de Física, Matemática, 

Ciência da Computação e Ciências não-lineares. 

Kuramoto (2006) afirma que os repositórios foram criados com o objetivo 

de contornar as dificuldades encontradas no sistema de comunicação científica, 

e se refere a eles desta forma: 

 

Assim, os repositórios digitais, também denominados e-prints, 
surgiram como alternativas ao tradicional sistema de comunicação 
científica. No entanto, esses repositórios não eram dotados de um 
conselho editorial que promovesse a avaliação prévia dos trabalhos 
pelos seus pares (peer review). Em seu lugar, o pacote de software 
que administra esse repositório era dotado de um moderador, o qual 
não tinha o papel de peer review como existente no sistema tradicional 
da comunicação científica, mas apenas o de ser um filtro, de forma a 
garantir que o paper depositado pertencia ao 
escopo daquele repositório. (KURAMOTO, 2006, p.94) 

 

Viana; Márdero Arellano e Shintaku (2005, p.03) definem repositórios 

digitais como “uma forma de armazenamento de objetos digitais que tem a 

capacidade de manter e gerenciar material por longos períodos de tempo e 

prover o acesso apropriado”.  

A criação dos repositórios digitais serviu tanto para divulgar novos 

resultados de pesquisa quanto para atualizar o pesquisador dos resultados 

obtidos por outros pesquisadores de forma rápida, precisa e segura, pois, para 

um pesquisador, o que vale é o crédito e reconhecimento dado a ele através de 

citações bibliográficas feitas pelos seus pares. 

Com a criação dos repositórios digitais, observou-se o desencadeamento 

de modelos e tipos (de repositórios), os quais são determinados levando em 

consideração a aplicação e o objetivo ao qual se destinam. 
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- Tipos de repositórios 

 

Os repositórios digitais foram criados para contornar as dificuldades 

encontradas no sistema de comunicação científica, uma vez que a maioria dos 

trabalhos (artigos de periódicos) foi produzida com dinheiro público, e, com esse 

mesmo dinheiro, as instituições (principalmente bibliotecas universitárias) 

pagavam a assinatura desses periódicos. Os repositórios estão divididos 

principalmente em duas categorias, sendo elas: repositórios temáticos e 

institucionais. 

Os repositórios temáticos tratam de assuntos relacionados a uma 

determinada área de pesquisa. Tanto segundo Pertinari (2007, p.30), para quem 

o “repositório digital temático (...) pode ser entendido como aquele que armazena 

documentos científicos por área do conhecimento”, ou então como afirma 

Masson (2008, p.131), para quem o “repositório digital temático [é a] informação 

produzida por uma entidade criada para colecionar informação com o objetivo de 

atender a um tema, ou qualquer outro critério de seleção.” (Grifo nosso.) 

Os repositórios institucionais estão principalmente voltados para trabalhos 

de pesquisa e ensino da comunidade acadêmica. 

Para Lynch (2003, p.2, tradução nossa), repositórios institucionais são 

“um conjunto de serviços que uma universidade oferece aos membros da sua 

comunidade, para a gestão e disseminação de materiais digitais, criados pela 

instituição e pelos seus membros”  

No entendimento de Café et al (2003)  

 
Um repositório institucional agrega um conjunto avançado de serviços 
relativos a organização, tratamento, acesso e disseminação do 
conteúdo digital produzido por uma instituição e sua comunidade 
acadêmica e de pesquisa. Dentre estes serviços, inclui-se 
principalmente o de preservação digital, uma vez que o gerenciamento 
da migração do conteúdo digital de uma tecnologia em vias de ser 
desativada para um sistema de ponta deve ocupar um espaço 
primordial nas preocupações das organizações que detêm repositórios 

institucionais. (CAFÉ et al, 2003, p.4) 

 

Repositórios institucionais têm como principal objetivo preservar e difundir 

a produção intelectual de dada instituição. Sua difusão é realizada através da 

disponibilidade dos “arquivos” de forma aberta/livre, onde se possa ter acesso 

aos seus conteúdos na integra, causando assim uma maior visibilidade para as 

pesquisas realizadas, conforme atesta Kuramato (2009): 



37 
 

 

 

As estratégias adotadas para a implantação do acesso aberto 
provocaram, conforme estudos realizados por Harnad e seus 
colaboradores, considerável aumento na visibilidade dos trabalhos 
disponibilizados em RIs de acesso aberto. Em algumas áreas do 
conhecimento verificaram-se incrementos superiores a 200% na média 
de citações. Esses estudos demonstraram não só o aumento na 
visibilidade, mas também no uso e impacto dos resultados das 
pesquisas depositados em Ris. (KURAMATO, 2009, p. 8) 

 
 

4.3.1 REPOSITÓRIO DE DADOS DE PESQUISA  
 

Na atualidade, contamos ainda com outro tipo de repositório digital, que é 

classificado considerando o tipo de material depositado, que são os repositórios 

de dados de pesquisa. Esses repositórios se distinguem dos outros por 

possuírem características próprias, por serem os seus dados variados e 

complexos, necessitando de tratamento apropriado. 

Segundo Rodrigues e Saraiva (2010, p. 23): "Nos repositórios de dados 

pode ir-se [...] além desta visão de repositório de objectos [sic.], uma vez que 

cada conjunto de dados tem características próprias e por isso pode requerer um 

tratamento diferenciado." 

SURF (apud Sales, 2014) informa que os repositórios de dados de 

pesquisa: 

são bancos de dados digitais que garantem o acesso a resultados de 
pesquisa agora e no futuro, tendo como perspectiva primordial o 
acesso aberto ao que é considerado também um patrimônio digital da 
humanidade. Tornar a informação disponível nesses repositórios 
assegura que o conhecimento não ficará selado em bases de dados 
comerciais, enfatiza a página. Dessa forma, as redes de repositórios 
de coleções de dados contribuem de forma decisiva para o 

fortalecimento e a expansão dos princípios do livre acesso. (SURF 

apud SALES, 2014, p.63) 

 

Os repositórios de dados são também ambientes nos que se pode 

registrar todo o andamento da pesquisa, por meio dos dados coletados, e que 

podem contribuir e muito para a pesquisa científica. Por exemplo, dados 

referentes a experimentos sem sucesso são registrados, evitando que outros 

pesquisadores façam o mesmo experimento desnecessariamente (SAYÃO; 

SALES, 2016). Nos repositórios institucionais, nos que somente os produtos 

finais das pesquisas são registrados, essas informações das etapas da pesquisa 

e da coleta de dados não são gerenciadas e podem ser perdidas. 
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Sayão e Sales (2016) destacam como benefícios dos Repositórios de 

Dados de Pesquisa: 

• Visibilidade dos dados 

Amplia a visibilidade dos dados de pesquisa. Isso permite que sejam 

consultados e citados mais vezes.  

• Compartilhamento de dados 

Dispositivo importante no compartilhamento de dados uma vez que têm a 

capacidade de agregar e organizar as informações dispersas. 

• Crédito ao autor dos dados 

Os repositórios de dados têm a capacidade de identificar os autores de 

forma única e persistente, permitindo assim que sejam citados e reconhecidos 

pelos seus trabalhos. 

• Preservação digital 

Oferece mecanismos para a preservação de longo prazo dos dados de 

pesquisa. 

• Memória científica e transparência 

Contribui para a formação da memória científica das instituições no que 

diz respeito aos dados; na qualidade de registro das atividades de pesquisa das 

instituições, contribui também com os princípios de transparência, tão em voga 

nos tempos atuais. 

• Segurança dos dados 

Permite armazenamento seguro, esquemas de backup e segurança física. 

• Disponibilidade 

Permite que o material depositado esteja disponível on-line 

continuamente para ser consultado, baixado e citado com mais frequência. 

• Curadoria digital 

É um instrumento chave para os processos de avaliação, de adição de 

valor, reformatação, agregação e recriação de dados promovidos pela curadoria 

digital. 

• Serviços inovadores 

Possibilidade de criação de novos serviços de informação para 

pesquisadores e gestores, a partir da análise e integração dos dados arquivados. 
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• Reuso dos dados 

Possibilita o aumento do grau de reuso dos dados, diminuindo a 

duplicação de esforços e otimizando os investimentos na geração e coleta de 

dados. 

• Redes de repositórios 

Permite, por meio de protocolos de interoperabilidade, a existência de 

redes de repositórios interoperáveis. 

• Indicador de qualidade e produtividade da Instituição 

As coleções de dados organizadas e arquivados no repositório são 

evidências da qualidade e da relevância das atividades de pesquisa da 

instituição. 

Para os pesquisadores, existem várias vantagens em depositar seus 

dados em repositórios de dados de pesquisa, como pode ser observado no 

quadro 3, abaixo. 

 
Quadro 3 - Vantagens em utilizar os Repositórios de Dados 

         

         Fonte: (SAYÃO; SALES, 2015, p. 55). 
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4.3.1.1 TIPOS DE REPOSITÓRIOS DE DADOS DE PESQUISA 

Os dados possuem várias características, tipos variados e por esse 

motivo, os repositórios de dados de pesquisa também são diferenciados, Pampel 

et al. (2013) após alguns estudos apresenta os repositórios em quatro tipos, que 

podem ser: institucional, disciplinar, multidisciplinar e específico por projeto.  

 
 - Repositórios de dados de pesquisa institucional: são administrados 

por uma instituição como uma universidade ou instituição de pesquisa, 

armazenam dados, provenientes unicamente das atividades dessas instituições. 

 - Repositórios de dados de pesquisa disciplinar: são repositórios 

voltados para o arquivamento de domínios específicos de pesquisa. Exemplo 

PANGEA - Data Publisher for Earth & Environmental Science é definida como 

uma “biblioteca de acesso destinada a arquivar, publicar e distribuir dados 

georreferenciados de pesquisas do sistema terrestre.” 

- Repositórios de dados de pesquisa multidisciplinar: Ao lado das 

abordagens disciplinares e institucionais, também existem repositórios de dados 

de pesquisa que atendem a necessidades multidisciplinares, repositórios que 

reúnem coleções de dados coletados ou gerados por atividades de pesquisa em 

várias áreas de conhecimento. 

 - Repositórios de dados de pesquisa específico por projeto:  com um 

foco específico nos dados de pesquisa resultantes de projetos de pesquisas 

específicos.  

Hoje, já existem diversos repositórios de dados de pesquisa no mundo, e 

para muitos pesquisadores, ou instituições, fica difícil saber e escolher onde 

depositar seus dados. Nesse sentido, foi criado o diretório de repositórios 

denominado Registry of Research Data Repositories - re3data, que abriga a 

descrição de vários repositórios de dados de pesquisa em uma grande base de 

dados. Para Sayão e Sales (2015), esse tipo de diretório é uma ferramenta 

importante para indicar aos pesquisadores, o repositório mais adequado para 

abrigar os dados de pesquisa de forma fácil, assim, aumentando a visibilidade 

do repositório armazenado ali e dos resultados das pesquisas armazenadas 

pelos pesquisadores. 
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4.4 GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA 

O gerenciamento de dados de pesquisa tem apresentado grande 

relevância no cenário científico internacional, e se fortalece cada vez mais, pois 

as agências de fomento à pesquisa exigem um plano de gestão de dados aos 

seus beneficiários. 

Henning et al (2018) informa que a Comissão Europeia, em 2017, já exigia 

o plano de gestão de dados anexado à proposta dos projetos para liberação de 

recursos financeiros e, além disso, ressalta que, até 2020, todos os dados 

produzidos, assim como os resultados das pesquisas por ela financiados, 

deverão estar disponíveis em acesso aberto em repositórios digitais apropriados. 

No Brasil, a FAPESP, no final de 2017, informou que todo projeto temático 

submetido a ela a fim de obter recursos financeiros deverá incluir um plano de 

gestão de dados.  

Para obter uma boa gestão de dados de pesquisa, é necessário um 

planejamento, logo no início do projeto da pesquisa, de como os dados da 

pesquisa serão gerenciados e como serão compartilhados ao final de tudo.  

Esse planejamento é conhecido como Plano de Gestão de dados, que, 

conforme Sayão e Sales (2015, p.15) afirmam, deve ser “tratado como uma carta 

de intenções que considere o que realmente é necessário para a preservação, 

compartilhamento e reuso dos dados”. 

Essa carta de intenção deve conter vários elementos detalhados de forma 

criteriosa listando os dados que o projeto irá produzir. Para tanto, esses mesmos 

autores listam uma série de recomendações que deverão compor esse plano de 

gestão de dados, como pode ser observado no quadro 4, abaixo. 
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Quadro 4 - Resumo das informações recomendadas para compor o plano de 

gestão de dados 

 

            Fonte: Sayão e Sales, 2015, p.26 

 

Diante da enormidade de informações que devem constar num plano de 

gestão de dados, muitos pesquisadores acabam recorrendo à ajuda de um 

bibliotecário. É nesse contexto que os bibliotecários se envolvem cada vez mais 

com o apoio aos pesquisadores, assumindo atividades de assistência na 
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condução de diversas etapas da comunicação científica, incluindo a gestão de 

dados de pesquisa, como afirma Correa (2016) 

 

Atualmente, a demanda de apoio para a gestão dos dados científicos 
requer que os bibliotecários compreendam e respondam novas 
demandas dos pesquisadores, não somente como consumidores de 
informação, mas também como produtores. (CORREA, 2016, p.388) 

 

E para responder a essa crescente demanda é que Rocha; Sales; Sayão 

(2017 apud TARTAROTTI, DAL'EVEDOVE E FUJITA, 2019) afirmam que o 

bibliotecário desenvolve o papel como curador das informações  

 
o importante papel do bibliotecário como mediador da preservação e 
do livre acesso aos dados de pesquisa, isto é, atuando na curadoria 
das informações produzidas e registradas por parte dos pesquisadores 
na condução da pesquisa científica. (TARTAROTTI, DAL'EVEDOVE E 
FUJITA, 2019, p.212) 

 

Nesse contexto, Correa (2016) relaciona algumas ações que o 

bibliotecário pode oferecer aos pesquisadores nos seus projetos de pesquisa. 

1- Na primeira fase, onde os pesquisadores precisam 

armazenar os dados coletados e decidir quais metadados irão utilizar, os 

bibliotecários podem indicar um repositório de dados mais adequado à 

pesquisa, e desenvolver junto com o pesquisador um plano de gestão de 

dados, assim como ajudar na geração dos metadados da pesquisa. 

2- Na etapa seguinte, onde é necessário a preservação dos 

dados, os bibliotecários podem fornecer informações sobre os formatos 

de preservação ou migrar os dados diretamente a formatos adequados à 

preservação, além de realizar backups. 

 

Henning et al (2018) apresenta, através de um quadro resumido, um 

documento denominado “23 coisas: Bibliotecas e Dados Científicos” feito pelo 

grupo de trabalho RDA - Research Data Aliance. Ele apresenta os recursos úteis 

e ferramentas on-line livres que podem servir para integrar a gestão de dados de 

pesquisa ao trabalho dos bibliotecários, como pode ser observado no quadro 5, 

a seguir: 
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         Quadro 5 - 23 coisas: bibliotecas e dados científicos 

Recursos e Ações Práticas de Aprendizagem 
Os bibliotecários devem aprender como 
aplicar os princípios da Biblioteconomia e da 
Ciência da Informação para resolver 
problemas e providenciar novos serviços 
relacionados com a Gestão de Dados 
Científicos 

1-Lista das 10 recomendações da LIBER  
2-Tesauro de e-Science  
3-Ciclo de vida dos dados  
4-Formação online para Bibliotecários  
5-Curadoria Digital 
6-Guias sobre Gestão de Dados 

Dados de referência e disseminação 
Os bibliotecários devem responder a 
questões dos usuários e realizar atividades de 
disseminação para diagnosticar as 
necessidades dos pesquisadores e estudantes 
no domínio da Gestão dos Dados. 

11-DMPTool 

Letramento de Dados 
Os profissionais das bibliotecas devem incluir 
os Dados nos programas de Letramento de 
Informação, para reconhecer as necessidades 
de dados que seus usuários têm e a 
capacidade de localizá-los, avaliálos e utilizá-
los 

12-Data Information Literacy 

Metadados 
Os bibliotecários devem apoiar a organização, 
classificação e descrição dos dados de 
pesquisa e desenvolver normas e esquemas 
de metadados para tornar os dados mais 
facilmente pesquisáveis e preserváveis. 

13-Metadata Standards 

Citação de dados 
Os bibliotecários devem apoiar a promoção 
dos dados na pesquisa científica e acadêmica, 
incentivando a citação de dados, facilitando a 
atribuição de identificadores persistentes 
para conjuntos de dados e para a criação de 
interligações entre publicações e dados, e 
ainda ajudando os utilizadores a atribuírem os 
devidos créditos aos produtores de dados 

14-DataCite 

Licenças e Privacidade 
Os bibliotecários devem apoiar os 
investigadores a partilharem seus dados 
usando as licenças apropriadas e 
simultaneamente proteger a informação 
confidencial. 

15-Licenças aos Dados  
16-Lista de Discussão: DATA-PROTECTION 

Preservação Digital 
Os bibliotecários devem trabalhar com a 
comunidade arquivística para desenvolver e 
implementar infraestruturas e práticas que 
assegurem que as coleções de dados são 
acessíveis e reutilizáveis em cinco, vinte, 
cinquenta, cem anos ou mais. 

17-Vocabulários e normas para arquivos 
digitais, Registro COPTR, 

Repositórios de Dados 
Muitas bibliotecas disponibilizam repositórios 
institucionais para permitir que os seus 
utilizadores publiquem e arquivem os seus 
dados, ou auxiliem na identificação do 
repositório apropriado para um determinado 
financiador ou disciplina 

18-re3data.org  
19 repositórios: figshare, Zenodo, Open 
Science Framework, ou DataVerse 

Comunidades de Prática 20-Comunidades de Gestão de Dados  
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Os bibliotecários colaboram entre eles e 
através de uma comunidade mais ampla de 
investigadores, tecnólogos, financiadores e 
editores para desenvolver soluções e partilhar 
boas práticas de gestão de dados. 

21-National Data Service  
22-Conferências anuais  
23-Junte-se à Research Data Alliance 

        Fonte: Henning et al, 2018, p.140-142 

 
 

4.4.1 PRINCIPIOS FAIR 
 

Os princípios FAIR surgiram em 2014, de um debate entre representantes 

de diversas áreas do conhecimento, sendo fruto de uma conferência 

internacional denominada “Jointly designing a data FAIRPORT” para melhorar 

os dados de pesquisa e funcionar como diretrizes para aqueles que desejam 

aumentar a reutilização de seus dados, no contexto da e-Science, segundo 

Henning et al (2019). 

Esses princípios surgiram com a finalidade de agregar qualidade aos 

dados de pesquisa, facilitando as descobertas de recursos, reutilização de dados 

e a boa gestão dos mesmos.  

 
Esses princípios foram considerados o instrumento norteador para a 
descoberta, o acesso, a interoperabilidade global, o compartilhamento 
e a reutilização dos dados de pesquisa, pois se propõe estabelecer 
orientações estruturais para a publicação de recursos digitais, conjunto 
de dados, códigos e objetos de pesquisa de maneira (HENNING et al, 
2019, p.177) 

 

O acrônimo FAIR significa (Findable Accessible, Interoperable, Reusable), 

cuja ideia central está no aprimoramento da capacidade das máquinas de 

encontrar e usar automaticamente os dados, além de apoiar a sua reutilização 

por humanos, através da implantação de um conjunto de metadados. 

Para tanto, os dados devem ser: localizáveis, acessíveis, interoperáveis e 

reutilizáveis. 

Segundo (FORCE11, 2020), os princípios orientadores FAIR são: 

1. Para ser localizáveis, qualquer (meta) dado deve ser único e 

persistentemente identificável  

1.1. O mesmo dado deve ser reencontrado a qualquer momento, portanto, 

os dados devem ser persistentes, com ênfase em seus metadados,  

1.2. Um Dado deve conter, no mínimo, metadados básicos acionáveis por 

máquina que permitem que ele seja diferenciado de outros Dados  

1.3. O identificador utilizado deve ser único e persistente. 
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2. Os dados estão acessíveis na medida em que podem ser sempre 

obtidos por máquinas e seres humanos 

2.1 Após a autorização apropriada  

2.2 Através de um protocolo bem definido  

2.3 Assim, as máquinas e os seres humanos serão capazes de avaliar a 

acessibilidade real de cada dado. 

 

3. Dados podem ser interoperáveis somente se: 

3.1. (Meta) dados são acionáveis por máquina  

3.2. Os formatos de (meta) dados utilizam vocabulários compartilhados e 

/ ou ontologias. 

3.3 (Meta) dados dentro do objeto de dados devem ser sintaticamente 

reproduzíveis e semanticamente acessíveis. 

 

4. Para dados serem reutilizáveis critérios adicionais são: 

4.1 Deve ser compatível com os princípios 1-3 

4.2 Os metadados devem ser suficientemente ser ricos para que com o 

mínimo de esforço humano possam ser ligados ou integrados com outras fontes 

de dados. 

4.3 Devem referir-se às suas fontes com metadados ricos o suficiente para 

permitir a citação adequada. 

 

A principal orientação que os princípios fair passam, e Dias; Anjos; 

Rodrigues (2019a) reafirmam, é que os dados e os respectivos metadados 

devem ser fáceis de serem encontrados por quem quiser usá-los e reutilizá-los, 

para tanto o pesquisador que for depositar seus dados deve usar metadados 

descritivos e identificar todos os atributos que caracterizem os respectivos 

conjuntos de dados. 

Sendo uma das práticas dos bibliotecários apresentar ferramentas que 

ajudem os pesquisadores gerar os metadados e oferecer soluções de 

armazenamento dos dados de pesquisa, conforme afirma Correa (2016)   
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5 ANÁLISE DE DADOS  
 

Como descrito na seção 3, o recorte utilizado para o desenvolvimento da 

pesquisa foi delimitado com apoio da Rede Sudeste de Repositórios. Vale 

lembrar que esta rede tem o seu foco direcionado aos repositórios de 

publicações científicas, portanto, a pesquisa procurou identificar possíveis 

tendências na evolução do próprio foco dessa Rede. 

 

5.1 AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Os resultados apresentados a seguir se referem aos dados coletados por 

meio do questionário aplicado online, via internet, no período de 17 de setembro 

até o dia 30 de outubro de 2019, onde foi possível obter 31 respostas. 

Quando perguntado a qual instituição está vinculado, podemos observar, 

no gráfico 1 com as respostas, que a maioria pertence a UFPR e a USP, que são 

instituições que já possuem repositório de dados, além de trabalhar com 

pesquisas referentes ao assunto. 

 

 

Gráfico 1 – Qual instituição está vinculado 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

 

Na pergunta: Qual sua familiaridade com práticas ligadas à ciência 

aberta?, podemos observar, gráfico 2, abaixo, uma diferença muito pequena 

entre: conheço pouco (45,2%), e conheço bastante (54,8%); o que nos mostra 
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um certo conhecimento sobre ciência aberta e suas práticas dos respondentes 

do questionário.  

  

                   

Gráfico 2 – Qual sua familiaridade com práticas ligadas a ciência aberta 

  

             

Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

Como observamos na pergunta anterior, os respondentes têm 

conhecimento sobre práticas de ciência aberta. Foi questionado então nesta 

próxima pergunta, gráfico 3, abaixo: Quais as principais dificuldades para adoção 

de práticas de ciência aberta? 

Dos respondentes, 32,3% afirmam que é falta de estímulo institucional, 

22,6% afirmam conflito de interesses econômicos e 22,6% sistema de 

propriedade intelectual. A partir das respostas, podemos concluir que a falta de 

uma política institucional sobre acesso aberto aliada à propriedade privada 

dificulta muito as práticas de ciência aberta. 

 

Gráfico  3 – Quais as principais dificuldades para adoção de práticas de ciência aberta 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019 
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Seguindo o questionário, a pergunta seguinte foi sobre a familiaridade 

com a gestão de dados. 58,1% dos respondentes informaram que conhecem 

pouco e 38,7% informaram que conhecem bastante. Gráfico 4, abaixo. 

 

 

    Gráfico  4 – Qual a familiaridade com a gestão de dados 

          

     Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

  Essa questão foi elaborada para saber se os respondentes já tinham 

elaborado um plano de gestão de dados, e quem havia solicitado. Foi solicitado 

que marcassem quantas respostas julgassem necessárias. Tivemos uma 

maioria de 20 respondentes (64,5%) informando que nunca elaboraram um 

plano de gestão de dados. Gráfico 5, abaixo. 

 

Gráfico 5  – você já elaborou um plano de gestão de dados 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

A pergunta seguinte é se a instituição a qual está vinculado possui 

repositório, à qual, 80,6% informaram que possuem repositório. Gráfico 6, 

abaixo. 
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Gráfico 6 – A instituição a qual está vinculado possui repositório 

            

Fonte: dados da pesquisa, 2019  

 

A questão seguinte perguntava: O trabalho que você realiza na sua 

instituição está vinculado ao repositório? 

Com 71% de respostas positivas, podemos perceber por essas respostas, 

que estamos no foco da pesquisa, que são bibliotecários que trabalham com 

repositórios. Gráfico 7, abaixo. 

 

Gráfico  7 – O trabalho que você realiza na sua instituição está vinculado ao repositório 

       

Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

 

A próxima pergunta foi: Que termos melhor descrevem os tipos de dados 

de pesquisa que são armazenados no repositório de sua instituição? (Marque 

quantas alternativas julgar necessário). 

Obtivemos 21 respondentes que equivalem a 67,7% do total informando, 

que informara que os dados armazenados em sua maioria são documentais 

(provenientes de documentos, escritos, textos); com 8 respostas, equivalente a 

25,8% do total informando, afirmando que são armazenados dados 
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experimentais (provenientes de situações controladas em bancadas de 

laboratórios), observacionais (obtidos por meio de observações diretas) e 

entrevistas. Obtivemos 7 respostas, equivalente a 22,6% do total informando, 

afirmando que são armazenados dados automaticamente gerados por 

programas de computador e dados de simulação (provenientes de 

reprodução/simulação do comportamento de algum sistema). Gráfico 8, abaixo. 

 

Gráfico 8 – Que termos melhor descrevem os tipos de dados de pesquisa que são armazenados no 

repositório de sua instituição 

 

 Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

 Em seguida à pergunta anterior, inquiriu-se: Qual o tipo dos dados de 

pesquisa que são produzidos pela sua instituição? (marque quantas alternativas 

julgar necessário). 

Dos respondentes, 22 pessoas, o equivalente a 71% do total, informaram 

que são produzidos textos; 20 respondentes, equivalente a 64,5%, informaram 

ser banco de dados e planilhas; 15 respondentes, equivalente a 48,4% do total, 

informaram ser áudios e imagens. Gráfico 9, abaixo. 
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Gráfico  9 – Qual o tipo dos dados de pesquisa que são produzidos pela sua instituição 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

Ainda sobre dados de pesquisa, foi perguntado no questionário: Quais 

tipos de serviços de dados de pesquisa você presta ao pesquisador? 

Nessa questão foi permitido marcar quantas opções os respondentes 

julgassem melhor para representar os serviços. 

Dos respondentes, 20, o equivalente a 64,5% do total, informaram que os 

serviços são de orientações sobre busca e descoberta de dados; 16 

respondentes, equivalente a 51,6%, informaram que os serviços são de 

orientações sobre depósito em repositórios temáticos; 14 respondentes, 

equivalente a 45,2 % do total, informaram que os serviços são de workshops e 

treinamentos. Gráfico 10, abaixo. 

 

Gráfico  10 – Quais tipos de serviços de dados de pesquisa você presta ao pesquisador 

 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019 
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Foi proposto também: Em uma escala de fácil a muito difícil, atribua a sua 

dificuldade em tratar com os seguintes itens abaixo em relação a dados de 

pesquisa. 

• Limpeza e verificação de dados; 

• Conversão de dados; 

• Descrição e documentação de dados; 

• Criação de metadados usando esquemas padronizados; 

• Depósito / publicação de dados em repositório; 

• Anonimização de dados; 

• Arquivamento e preservação; 

• Atribuição de identificadores; 

• Segurança de dados. 

Analisando as respostas, foi considerado fácil para a maioria dos 

respondentes, 19 no total: Depósito / publicação de dados em repositório. Na 

sequência de dificuldades, os informantes encontram maior dificuldade em: 

Conversão de dados, 13 no total; seguido de Anonimização de dados, 12 no 

total. Gráfico 11, abaixo. 

 

 

Gráfico 11 – Atribua a sua dificuldade em tratar com os seguintes itens abaixo 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

Levando-se em consideração a reutilização dos dados de pesquisa, pois 

para reutilizá-los é importante saber se esses dados podem ser utilizados em 

sua totalidade ou não, faz-se necessário que os dados tenham licença. 

As licenças podem ser aplicadas em qualquer material que tenha algum 

direito de exploração ou uso. As licenças Creative Commons são muito utilizadas 

para este propósito. Foi perguntado, tendo em vista a necessidade de reutilizar 

dados de pesquisa, você conhece estratégias de licenciamento de dados? 
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Dos respondentes, 48,4% informaram que conhecem pouco e 38,7% 

informaram que desconhecem estratégias de licenciamento de dados, como 

pode ser observado no gráfico 12, abaixo. 

 

Gráfico 12 – Você conhece estratégias de licenciamento de dados 

 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019 

 

Para averiguar se os dados de pesquisa são de boa qualidade, ou seja, 

que sejam encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, seguindo os 

princípios FAIR, que são princípios orientadores para a gestão de dados 

científicos, fechamos o questionário, com a pergunta: Qual a sua familiaridade 

com os princípios FAIR?  

Dos respondentes 41,9 % informam que conhecem pouco e 32,3% 

desconhecem os princípios FAIR. Gráfico 13, abaixo. 

 

Gráfico 13 – Qual a sua familiaridade com os princípios FAIR 

 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
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5.2 CONCLUSÕES DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Pudemos observar com o questionário: 

Que a maior parte dos respondentes (Gráfico 1 - cerca de 50%) estão 

ligados a instituições de São Paulo, e que em sua totalidade são instituições 

públicas, o que refletiu, em parte, no atendimento ao objetivo geral desta 

pesquisa. 

Ao mesmo tempo, no gráfico 3, observamos que as principais dificuldades 

para adoção de práticas de ciência aberta estão na falta de estímulo institucional, 

o que de fato causa uma grande estranheza, uma vez que existe o fomento 

promovido pela FAPESP. Inclusive, essa instituição determinou, nos últimos 

anos, que seja enviado um plano de gestão de dados para se conseguir fomento. 

Faz-se notar, no entanto, conforme indicado no gráfico 4, que 58,1% dos 

respondentes informaram que conhecem pouco o tema gestão de dados de 

pesquisa, e confirmamos isso com o gráfico 5, onde apresenta-se uma adesão 

menor que 40% dos respondentes à formulação de planos para gestão de dados 

de pesquisa. Isso pode nos indicar que existe uma boa discussão teórica na 

formação do profissional bibliotecário, mas que a prática ainda carece de 

desenvolvimento e amadurecimento dos instrumentos de gestão das bibliotecas 

e seus repositórios. 

Já o gráfico 6 demonstra que uma boa parte (cerca de 81% das 

instituições) possui repositório, mas comparando o gráfico 8 (armazenamento) 

com o gráfico 9 (produção), fica claro que a maioria dos repositórios são de 

publicações científicas (dados provenientes de documentos, escritos e textos), e 

de que o serviço prestado para o pesquisador, de acordo com os resultados do 

gráfico 10, em sua grande maioria é de busca. Por conta disso, existe uma maior 

facilidade em tratar de depósito / publicação de dados em repositório como 

apresentado nos resultados do gráfico 11. 

Cabe um registro sobre os resultados obtidos nos gráficos 4 e 10. Em 

decorrência da obrigatoriedade de resposta para a pergunta “Quais os tipos de 

serviços de dados de pesquisa você presta ao pesquisador?” é possível que 

tenha havido uma distorção na contabilização das respostas. Contudo, ao 

avaliarmos os resultados apresentados no gráfico 4, foi possível deduzir que 

praticamente a totalidade dos respondentes (96,8%) executa tarefas ligadas à 
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gestão dados de pesquisa. No recorte adotado para esta pesquisa depreendeu-

se que isso pode ter amenizado o reflexo da obrigatoriedade da pergunta 10. 

O gráfico 12, que aborda o tema do licenciamento, demonstra que é 

importante investir em capacitação na questão legal de reuso de dados e em 

políticas de licenciamento, pois cerca de 39 % dos respondentes desconhecem 

o assunto.  

Comparando o gráfico 13, princípios FAIR, e o gráfico 12, licenciamento, 

observamos que ambos indicaram amplo desconhecimento sobre o assunto, 

pois os princípios FAIR, que postulam o reuso dos dados de pesquisa, estão 

fortemente relacionados com o licenciamento. É precisamente o licenciamento 

que permite ou não o reuso dos dados. 

Nos resultados do gráfico 13, cerca de 32% dos respondentes afirmaram 

desconhecer os princípios FAIR, o que convalida a necessidade urgente de 

investir em treinamento para elucidar o uso desses princípios. 

A porcentagem de pessoas (32%) que desconhecem os princípios FAIR 

é algo que merece atenção, pois, quando analisamos o gráfico 4, verificamos 

que poucos respondentes afirmaram desconhecer a gestão de dados de 

pesquisa. Talvez isso indique que há necessidade de investir na associação da 

Gestão de Dados de Pesquisa com os requisitos FAIR, para tornar mais eficaz 

o processo de gestão de dados. 

Por fim, com base nos resultados apresentados foi possível inferir que a 

visão da Rede de Repositórios vem se deslocando na direção da adaptação para 

contemplar também a temática da gestão de dados de pesquisa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta pesquisa teve por objetivo fazer um levantamento e identificar qual é 

a situação atual dos bibliotecários que trabalham em instituições públicas e 

privadas sobre o tema da ciência aberta e gestão de dados de pesquisa.  

Apesar de não ter obtido respostas de instituições privadas, optou-se por 

estender o diagnóstico identificado a essas organizações, pois, frente ao corpus 

teórico utilizado, possivelmente, a única questão que poderia trazer reflexos 

relevantes na análise desenvolvida seria a pergunta 12 (licenciamento).     

A exploração dos objetivos específicos permitiu desenvolver a jornada 

passando pelos principais componentes de sustentação para as práticas em 

Ciência Aberta. Estes componentes possibilitaram indicar que há grandes 

dificuldades a serem superadas para a expansão dos dados abertos no âmbito 

científico, em especial no uso de princípios FAIR e repositórios para dados de 

pesquisa. 

Com base nas conclusões apresentadas na seção 5.2, foi possível 

constatar que os bibliotecários ainda estão em preparação para seguirem como 

mediadores na gestão de dados de pesquisa. Também foi possível verificar que 

os esforços para armazenamento dos dados de pesquisa em repositórios 

carecem de amadurecimento, apesar de já existirem iniciativas exitosas na 

Região Sudeste. 

Também foi possível supor que existe uma grande resistência por parte 

dos pesquisadores em compartilhar os dados de pesquisa, seja por questões 

culturais, financeiras, ideológicas ou por falta de orientação nesse sentido, mas 

cabe ao profissional da informação auxiliar na superação dessas barreiras 

passando informações adequadas e treinamento apropriado.  

Para trabalhos futuros, sugerimos que essa pesquisa seja ampliada, com 

o desdobramento dos pontos apontados na seção 5.2, que podem ser 

considerados como questões a serem vencidas pelos profissionais.  

Adicionalmente, foi possível averiguar que, apesar da existência de 

estudos no campo do licenciamento de dados, os aspectos relacionados ao 

arcabouço legal que devem sustentar e incentivar, tanto a disponibilização dos 

dados quanto o reuso desses, também deve ser evoluído. A elaboração de um 

instrumento específico, nos moldes da Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 
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2011), que dá direito a população ter acesso a informações públicas, onde 

pessoa pode solicitar informações, bastando a identificação do requerente e 

especificações das informações solicitadas, pode impulsionar o acesso a dados 

obtidos com financiamento público. Também são necessárias políticas 

científicas que incrementem a disponibilização dos dados de forma ativa e sob 

licenças livres.  

Por opções de trajetória metodológica, o recorte adotado cobriu 

profissionais ligados à rede Sudeste de Repositórios. Nesse sentido, sugerimos 

também que esta pesquisa seja realizada em âmbito nacional para obtermos um 

resultado que represente as diferentes nuances existentes em nosso país. 

Ampliar o alcance da pesquisa pode auxiliar no fomento de possíveis políticas 

públicas e ações em instituições privadas que visem contemplar essa 

problemática. 

Esperamos que esta jornada não se encerre aqui, mas sirva de insumo 

para outras pesquisas acerca de tema tão importante para os bibliotecários na 

atualidade. 
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