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Apresentação 
Patrícia Rocha Bello Bertin1 
Juliana Meireles Fortaleza2 

As discussões acerca do Governo Aberto e da Ciência Aberta costumam atrair públicos 
distintos e se desenvolver isoladamente. Com isso, a zona de convergência entre os novos 
paradigmas de transparência e abertura no Governo e na Ciência é insuficientemente 
explorada – embora a maior parte da pesquisa científica e tecnológica global seja 
notoriamente desenvolvida por institutos e universidades públicas. 

A Parceria para Governo Aberto (em inglês, Open Government Partnership – OGP) foi 
lançada em 2011 com o objetivo de difundir e incentivar, globalmente, práticas que 
conduzam ao fortalecimento da transparência das informações e atos governamentais, do 
combate à corrupção, da participação cidadã, da integridade e do uso responsável dos 
recursos públicos. O Brasil é um dos oito países cofundadores da iniciativa, à qual 
atualmente subscrevem 79 governos nacionais – que aderem à Declaração de Governo 
Aberto (https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration) e desenvolvem 
Planos de Ação com a participação pública, contribuindo assim para o ideal de governo 
aberto e participarório. 

Os Planos de Ação Nacionais da OGP, com dois anos de vigência, são constituídos de 
compromissos de Estado alinhados aos princípios do Governo Aberto, quais sejam: 
Transparência, Accountability, Participação Cidadã e Tecnologia e Inovação. Embora não 
exista um consenso amplo do que seja a Ciência Aberta e seu modus operandi, os 
princípios citados são facilmente aplicáveis ao novo paradigma de produção do 
conhecimento científico – que pressupõe múltiplos níveis e escopos de abertura, incluindo o 
acesso aberto a publicações científicas, dados científicos abertos, ferramentas científicas 
abertas, cadernos científicos abertos, educação aberta e ciência cidadã. 

A participação do Brasil na OGP, por meio da construção e execução do seu 4º Plano 
de Ação Nacional em Governo Aberto (com vigência entre outubro de 2018 e setembro de 
2020), tem se mostrado um ambiente oportuno e frutífero para o debate sobre a Ciência 
Aberta no País, na perspectiva das organizações públicas que compõem o sistema 
científico nacional (institutos de P&D, universidades, agências de fomento, formuladores de 
políticas públicas, editores científicos, etc.). O processo iniciou-se com a indicação, por 
parte da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do tema ‘Inovação e 
Governo Aberto na Ciência’ para apreciação pela Coordenadoria Geral da União (CGU) – 
instância governamental responsável pela elaboração dos Planos de Ação Nacionais da 
OGP. O tema foi selecionado como desafio prioritário para compor o 4º Plano de Ação 
Nacional, por sua atualidade e importância estratégica para o Governo Federal, assim como 
pela sua aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 
(http://governoaberto.cgu.gov.br/no-brasil/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro). 

A tradução do tema ‘Inovação e Governo Aberto na Ciência’ em um Compromisso 
nacional do 4º Plano de Ação em Governo Aberto se deu a partir da realização de consultas 

                                                
1Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | patricia.bertin@embrapa.br 
2Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária |juliana.fortaleza@embrapa.br 
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públicas e oficinas de cocriação com a participação de representantes do Governo e da 
sociedade civil, entre eles: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (Ibict), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes), Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (RNP), Programa SciElo/FAPESP, Associação Brasileira de Editores 
Científicos (Abec), Universidade de Brasília (Unb) e Open Knowlegde Brasil (OKBR). 

Como resultado dessa metodologia participativa, foi definido e pactuado o 
Compromisso3 do 4ºPlano de Ação Nacional em Governo Aberto, que visa ‘Estabelecer 
mecanismos de governança de dados científicos para o avanço da Ciência Aberta no 
Brasil’. Para o cumprimento do Compromisso, por conseguinte, foram delineados nove 
Marcos mensuráveis e verificáveis. São eles: (i) Implantação de uma rede interinstitucional 
pela Ciência Aberta; (ii) Realização de diagnóstico nacional e internacional da Ciência 
Aberta; (iii) Definição de diretrizes e princípios para políticas institucionais de apoio à 
Ciência Aberta; (iv) Promoção de ações de sensibilização, participação e capacitação em 
Ciência Aberta; (v) Articulação com agências de fomento para a implantação de ações de 
apoio à Ciência Aberta; (vi) Articulação com editores científicos para a implantação de 
ações em apoio à Ciência Aberta; (vii) Implantação de infraestrutura federada piloto de 
repositórios de dados de pesquisa; (viii) Proposição de padrões de interoperabilidade para 
repositórios de dados de pesquisa; e (ix) Proposição de conjunto de indicadores para 
aferição da maturidade em Ciência Aberta. 

Ao retratar aspectos do desenvolvimento da Ciência Aberta no mundo e no Brasil, a 
partir da identificação das principais iniciativas e perspectivas intervenientes do fenômeno, a 
presente publicação comprova o alcance do segundo Marco do Compromisso 3 do 4º Plano 
de Ação Nacional em Governo Aberto. Face à complexidade e diversidade de perspectiva 
existentes sobre a temática da Ciência Aberta, o estudo foca em três dimensões 
constitutivas do movimento: a do Acesso Aberto às publicações científicas, a das políticas 
de incentivo à Ciência Aberta e a dos Dados de Pesquisa Abertos. 

Coordenada pelos Professores Drs. Fernando Leite e Michelli Costa, da Faculdade de 
Ciência da Informação da Universidade de Brasília, em parceria com a Fiocruz e a RNP, a 
pesquisa de caráter descritivo e métodos mistos concomitantes, cujos resultados são aqui 
apresentados, contribui para a melhor compreensão do panorama nacional e internacional 
da Ciência Aberta e serve de insumo não apenas para a articulação brasileira que se 
estabelece no âmbito da OGP, mas também para o avanço do conhecimento nos domínios 
da Ciência da Informação e dos Estudos de Ciência e Tecnologia. 
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Introdução 

A ciência aberta representa uma renovada forma de produzir, divulgar e usar 
conhecimento científico. Seus princípios fundamentam-se na expectativa de produzir uma 
ciência pública, transparente e amplamente acessível. Segundo Boulton (2013) tais 
princípios estão diretamente relacionados com aqueles propostos por Henry Oldenburg e 
que se tornaram motivadores para as revoluções científicas. Portanto, são basilares da 
própria ciência moderna. A proposta de Oldernburg para a Royal Society era que seus 
relatos de pesquisas fossem amplamente comunicados a todos os interessados, juntamente 
com os dados e/ou evidências para que suas teorias pudessem ser testadas, e então 
aprovadas ou refutadas. Desde o século XVII a transparência e abertura das informações 
científicas são apontadas como elementos necessários para assegurar a qualidade do 
conhecimento científico.  

Na contemporaneidade o fenômeno da ciência aberta retoma tais discussões e 
acrescenta novos elementos que perseguem os mesmos propósitos e ampliam as 
expectativas. As articulações em prol da ciência aberta são comumente sistematizadas e 
analisadas em categorias, conforme expressouo Projeto FOSTER (2015). Em linhas gerais, 
tais categorias dizem respeito às formas, ferramentas, metodologias e métricas de 
produção, disponibilização e reuso do conhecimento científico, incluindo as publicações 
científicas e dos dados de pesquisa. Além disto, são ressaltadas, como elemento chave as 
políticas envolvidas no processo, denominadas de políticas abertas. 

Albornoz et al. (2018) salientaram que as políticas que se relacionam com alguma 
instância de governo influenciam na destinação de recursos, implementação de programas 
e adequação aos interesses públicos. Nesse sentido, a Open GovernmentPartnership 
(OGP) tem promovido a discussão pública acerca de políticas para a promoção da ciência 
aberta. No âmbito brasileiro, as articulações para os objetivos da ciência aberta iniciaram 
em 2018, a partir do envolvimento de organizações interessadas no tema e da delimitação 
de seus marcos. Um dos requisitos definidos apontou para necessidade de sistematização 
da discussão acerca do desenvolvimento de iniciativas em prol da ciência aberta. 

Diante de tais desafios, o estudo aqui apresentado teve por objetivo retratar aspectos do 
desenvolvimento da ciência abertano mundo de maneira geral e no Brasil de maneira 
particular. Para o cumprimento do objetivo do estudo foi necessário identificar as principais 
iniciativas e perspectivas intervenientes do fenômeno. Por se tratar de um fenômeno amplo 
e complexo foram eleitas algumas categorias para serem discutidas na primeira versão do 
estudo. Tais categorias dizem respeito ao acesso aberto, às políticas abertas e aos dados 
de pesquisa abertos. 

As categorias aqui retratadas não ambicionam abarcar a totalidade dos eventos e 
discussões as quais se relacionam. Sua finalidade é prover parte dos elementos descritivos 
e analíticos com vistas a articulação brasileira que se estabelece no âmbito da OGP, 
servindo como referência para as atividades desenvolvidas nos Marcos (estratégias para 
ação) do Compromisso 3 do 4º Plano de Ação Nacional para Governo Aberto.  
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Metodologia 

Michelli	Costa3	
Fernando	César	Lima	Leite4	

A pesquisa apresentada tem caráter descritivo. Seu objetivo é retratar e analisar as 
iniciativas que visam a promoção da ciência aberta e a relação com o seu fenômeno 
gerador. Para operacionalização, o estudo teve como estratégia de investigação os 
métodos mistos concomitantes, conforme proposto por Creswell(2010). Em síntese, tal 
estratégia consiste na coleta de dados qualitativos e quantitativos de maneira simultânea e 
análise unificada. A simultaneidade na coleta de duas naturezas distintas de dados justifica-
se pela possibilidade de lançar mão de várias ferramentas metodológicas para obtenção de 
respostas pertinentes. As fontes de informação foram exploradas com o viés qualitativo e 
quantitativo sem pressuposto de valoração hierárquica quanto suas naturezas. 

O universo de análise é o conjunto de iniciativas que visam a promoção da ciência 
aberta. As iniciativas foram sistematizadas em três categorias, a saber: acesso aberto, 
política aberta e dados de pesquisa abertos. As categorias representam parte das vertentes 
da ciência aberta propostas por outros estudos e/ou projetos, que visam arranjar as ações e 
discussões existentes de acordo com suas naturezas para melhor entende-las e avalia-las.  

As iniciativas para a ciência aberta acontecem de forma descentralizada, 
espontaneamente e não precisam de autorização ou registro para existir. Não foi localizado 
nenhum sistema, grupo ou instância que reúna ou aponte para a totalidade das iniciativas. 
Diante da impossibilidade de tratar integralmente o universo, foram consideradas amostras 
intencionais, determinadas pelas técnicas de coleta de dados. 

De maneira ampla, foram utilizadas quatro técnicas para a coleta de dados: pesquisa 
documental, pesquisa bibliográfica, entrevista e pesquisa de levantamento.  

A pesquisa documental teve por objetivo identificar informações já sistematizadas sobre 
as iniciativas para a ciência aberta. Considerando esse objetivo, foram utilizados quatro 
diretórios e um relatório de pesquisa, são eles:  

• Directoryof Open Access Journals (DOAJ)5 para obtenção de informações acerca 
dos periódicos científicos de acesso aberto.  

• Directoryof Open Access Repositories (OpenDOAR)6 para o levantamento de 
informações acerca dos repositórios de publicações científicas.  

• Registry ofResearch Data Repositories (re3data.org)7 para a obtenção de 
informações acerca dos repositórios de dados de pesquisa.  

• OGP Explore8 para o apontamento de ações nacionais em prol da ciência aberta.  
                                                

3 Universidade de Brasília | michelli@unb.br 
4 Universidade de Brasília | fernandodfc@gmail.com 
5 Fonte: https://doaj.org/ 
6 Fonte: http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
7 Fonte: https://www.re3data.org/ 
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Relatório publicado pela Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
(SPARC) Europe e Digital CurationCenter (DCC) (SPARC; DCC, 2018) para identificar 
informações sobre as ações nacionais e políticas para a ciência aberta no contexto 
europeu. 

A pesquisa bibliográfica teve por objetivo identificar perspectivas relevantes e identificar 
dados já publicados sobre os cenários descritos. Neste âmbito foram utilizados dois 
documentos da literatura científica: 

1. O capítulo de livro de autoria deTorres-Salinas; Robinson-Garcia; Moed, 
(2018),que retratou o desenvolvimento de periódicos de acesso aberto, a partir 
de dados da Web of Science. 

2. O artigo de Candela et al (2015), que realizou um estudo descritivo acerca dos 
data journals. 

A entrevista foi realizada com a representante do DOAJ na América Latina e teve por 
finalidade verificar as informações coletadas no diretório e levantar explicações acerca de 
fenômenos indicados pelos dados. A entrevista, ocorrida em março de 2019,se deu de 
forma não-estruturada e por meio de vídeo chamada.  

A pesquisa de levantamento tem por objetivo produzir uma descrição quantitativa ou de 
dados generalizáveis. Este tipo de estratégia também pode ser denominado desurvey 
descritivo(Fowler Jr., 2013). No estudo, a pesquisa de levantamento deu-se com o objetivo 
de identificar novas iniciativas em prol da ciência aberta que ainda não haviam sido 
contempladas nas etapas anteriores. Para tanto, foram empenhadas buscas sobre o termo 
e o conceito open science em documentos relevantes sobre o tema.O levantamento foi 
realizado por seis estudantes de graduação do curso de Biblioteconomia da Universidade 
de Brasília no período de dezembro de 2018 a janeiro de 2019. Foi utilizado um 
questionário online para o levantamento e sistematização das informações acerca das 
iniciativas9. Após a finalização da coleta de dados via questionário, as iniciativas 
cadastradas foram avaliadas e, quando julgadas pertinentes, foram adicionadas aos 
resultados da pesquisa de maneira consolidada.  

Outros estudos oriundos da Rede de Dados de Pesquisa Brasileira (RDP Brasil) e da 
Fiocruz,foram incorporados na retratação proposta. A RDP Brasil, em parceria com a RNP, 
contribuiu com duas pesquisas relevantes. Uma delas revelou os repositórios brasileiros de 
dados de pesquisa (p. 33)e a outra analisou as práticas e perspectivas de pesquisadores 
brasileiros sobre os dados de pesquisa(p.43). A Fiocruz também colaborou com duas 
pesquisas relevantes.A primeira aponta para elementos acerca de políticas, infraestruturas 
e demais estratégias de promoção da ciência aberta, publicada no Livro Verde10 (p. 46). A 
segunda é uma síntese de levantamentos relacionados às políticas no âmbito dos dados de 
pesquisas nas áreas de ciências da saúde(p. 38). Todos esses estudos tiverem 
procedimentos metodológicos próprios que serão oportunamente apontados em seus 
relatos no decorrer do relatório. 

                                                                                                                                                  
8 Fonte: https://www.opengovpartnership.org/explorer/ 
9 O formulário de coleta de dados está disponível no seguinte link: https://forms.gle/Z6dar1SCeqPhCRWq9 
10 Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/24117 
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Tendo em vista os objetivos de discussão de elementos essenciais e evolutivos da 
ciência aberta, os resultados do estudo foram organizados a partir de grandes categorias 
teóricas e práticas delimitadas pela natureza das iniciativas. A primeira versão do estudo 
privilegiou as dimensões referentes ao contexto do acesso aberto, das políticas abertas e 
dos dados de pesquisa. 

A Figura 1 representa as vertentes da ciência aberta contempladas neste estudo, suas 
dimensões de análise e fontes de informação.  

Figura 1: Abordagem metodológica do estudo 
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Acesso	aberto:	periódicos	acadêmicos	e	repositórios	digitais	

Michelli	Costa11	

A dimensão do acesso aberto foi discutida aqui a partir das iniciativas relacionadas aos 
periódicos de acesso aberto e aos repositórios de publicações em acesso aberto. Ambas 
iniciativas são percussoras do movimento em prol da ciência aberta e apresentam um ponto 
de maturação singular em comparação com as outras vertentes discutidas pelo estudo. A 
relevância da retração de dimensões mais consolidadas para análise aqui proposta reside 
no entendimento de contextos e apontamento de tendências. 

Periódicos de acesso aberto 

A análise sobre os periódicos de acesso aberto deu-se a partir de três fontes de dados: 
o diretório DOAJ, uma representante do DOAJ e o trabalho deTorres-Salinas; Robinson-
Garcia; Moed, (2018). As informações do DOAJ12 foram coletadas em janeiro de 2019. 
Neste momento o sistema havia cadastrado 12.464 títulos de periódicos, de 119 países 
diferentes. Sobre o conjunto de periódicos foram levantados dados referentesao país de 
origemea área do conhecimento. Para compreender melhor as informações coletadas no 
DOAJ e explorar o contexto de emergência e dissidência de periódicos de acesso aberto 
nos EUA, Reino Unido e Indonésia, foi realizada uma entrevista com a representante do 
DOAJ na América Latina, a pesquisadora IvonneLujano. A entrevista ocorreu em março de 
2019 por meio de um vídeo chamada. O trabalho de Torres-Salinas; Robinson-Garcia; 
Moed, (2018)teve por objetivo analisar as tendências dos periódicos de acesso aberto. Para 
tanto, utilizaram como fonte a base de dados Web ofScience InCities13. As informações 
apresentadas dizem respeito especialmente sobre a quantidade de periódicos por países e 
por área do conhecimento e a qualidade, aferida por meio do fator de impacto dos 
periódicos.  

País de origem 
Sobre a origem dos periódicos, foram identificadas três regiões com maior relevância: 

Reino Unido (1472), Brasil (1297) e Indonésia (1284). Outros países considerados 
expressivos em quantidade de periódicos de acesso aberto apresentaram cerca da metade 
da quantidade dos três primeiros, como a Espanha (676) e Estados Unidos (664). Na Figura 
2 apresenta-se o quantitativo dos periódicos por país. 

 

 

 

 

 

                                                
11 Universidade de Brasília | michelli@unb.br 
12 Fonte: https://doaj.org/ 
13 Fonte: https://incites.clarivate.com/ 
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Figura 2 - País de origem dos periódicos 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do DOAJ 

A quantidade de periódicos nos principais países chamou atenção devido aos números 
atribuídos aos EUA, Reino Unido e Indonésia. Observou-se uma significativa diminuição na 
quantidade de periódicos atribuídos aos EUA e um aumento considerável para o Reino 
Unido e Indonésia. Tais fenômenos foram investigados preliminarmente a partir da 
entrevista com a representante do DOAJ. Segundo a pesquisadora o fenômeno pode ser 
explicado a partir de três eventos específicos.  

O primeiro deles trata-se da reformulação nos critérios de indexação e coleta realizados 
pelo DOAJ em 201414. Na ocasião os periódicos cadastrados foram reavaliados e excluídos, 
caso não cumprissem com os requisitos estabelecidos. Lujano aponta que o processo 
culminou na exclusão de periódicos de vários países, inclusive dos EUA, que na época 
possuía diversos periódicos classificados como híbridos. Os periódicos híbridos são assim 
denominados por não serem essencialmente de acesso aberto e possuírem artigos em 
acesso restrito e/ou não declararem uma licença aberta para todo o material que publicam.  

Em relação ao crescimento dos periódicos atribuídos ao Reino Unido, Lujano aponta 
para o Programa Horizon 2020 e o Plano S. Ambos programas são de financiamento 
científico que promovem a comunicação de resultados de pesquisa em acesso aberto, 
inclusive com a destinação de recursos. Para a representante, eles favoreceram o interesse 
e a criação de novos periódicos segundo os modelos de acesso aberto, especialmente a 
partir das APCs. 

                                                
14 Mais informações sobre a atualização estão descritas no seguinte documento: 
https://blog.doaj.org/2019/02/25/quality-of-doaj-listed-journals/ 
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Por fim, o aumento da quantidade de periódicos na Indonésia foi atribuído ao programa 
nacional Open Access Indonesia15, no qual foi fomentada a criação de periódicos de acesso 
aberto, dentre outras iniciativas. A representa aponta que houveram ações de treinamento e 
disseminação da ferramenta OJS, tal como ocorreu no Brasil. 

A quantidade de periódicos por países também foi considerada a partir da discussão 
proposta por Torres-Salinas; Robinson-Garcia; Moed, (2018), que analisaram a temática a 
partir do contexto da Web of Science. O recorte dado objetivou evidenciar aspectos 
relacionados à qualidade. De forma geral, os resultados apontam para duas características 
relevantes para a retratação proposta aqui: 

• O desenvolvimento de periódicos de acesso aberto não se dá de forma 
proporcional. Alguns países têm liderado o cenário, onde destaca-se a presença 
do Brasil. Em quantidade geral de artigos disponibilizados no sistema o Brasil 
ocupa o 14º lugar, no entanto quando a análise restringe apenas artigos de 
acesso aberto, o país sobe para o 4º lugar. O mesmo acontece com o México, 
que passa da 31º posição para a 23º.  

• O fator de impacto dos artigos em acesso aberto é menor do que os artigos de 
acesso restrito (Figura 3). As únicas exceções são para os artigos publicados na 
França e na Áustria, onde o fator de impacto de artigos de acesos aberto e 
acesso restritos são iguais; e para a Rússia, onde os artigos de acesso aberto 
tem maior fator de impacto do que os de acesso restrito. 

Figura 3: Status das publicações de acesso aberto por país. Período 2012-2016. Dados da Web of Science 

 
Fonte: Torres-Salinas, Robinson-Garcia e Moed (2018) 

                                                
15 Mais informações disponíveis em: https://openaccessid.weebly.com/ 
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Os autores, que são de instituições espanholas e americanas, afirmam que o caso mais 
interessante é o Brasil. O país tem a maior escalada no ranking quando considerado 
apenas os artigos de acesso aberto. Os autores atribuem essa particularidade à iniciativa do 
Scielo. Segundo os autores, o Scielo representa a terceira de quatro tendências observadas 
entre os periódicos de acesso aberto. A especificidade do Scielo seria a criação e reunião 
de periódicos de acesso aberto em um portal sem custos para os editores. Além do 
reconhecido mérito para a ação do Scielo, faz-se necessário destacar a atuação do Ibict na 
promoção e capacitação do software OJS e outras iniciativas de acesso aberto.  

Área do conhecimento 
A área do conhecimento mais significativa no universo são as ciências da saúde, que 

reúnem 22% do total.  O conjunto de periódicos no campo disponibilizam cerca de 650 mil 
artigos no DOAJ, o que representa 17,5% do total de registros recuperáveis pelo Diretório. 
Outra área do conhecimento expressiva (21%) foi denominada de ciência. Nela estão 
reunidas publicações sobre astronomia, biologia, química, geologia, anatomia, matemática, 
história natural, física, psicologia e zoologia. A terceira área do conhecimento mais 
representativa (11%) foi denominada de tecnologia e ela reúne conteúdos sobre as 
diferentes engenharias. As três áreas, ciências da saúde, ciências exatas e engenharias 
reúnem mais da metade (54%) de todo o conteúdo registrado, coletado e disponibilizado 
pelo DOAJ (Figura 4).  

Figura 4 - Área do conhecimento dos periódicos de acesso aberto no DOAJ 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do DOAJ 

A prevalência das ciências da saúde não se manteve na Web of Science. Nela, as 
ciências naturais aparecem como a área com maior quantidade de artigos em acesso 
aberto, em números absolutos(Quadro 1). No entanto, quando considerada a porcentagem 
dos artigos de acesso aberto no conjunto de todos os artigos indexados, as ciências da 
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saúde apresentaexpressão superior (14%) em relação às ciências naturais (10%). Portanto, 
é possível confirmar prodomínio das ciências da saúdenas publicações de acesso aberto. 

Quadro 1: Áreas do conhecimento em artigos de acesso aberto na Web of Science 

  
Fonte: Torres-Salinas, Robinson-Garcia e Moed (2018) 

Os dados apresentados por Torres-Salinas; Robinson-Garcia; Moed, (2018)também 
apontam para o fator de impacto dos artigos, considerando as áreas do conhecimento. 
Segundo tais dados, as ciências naturais e da saúde apresentam os melhores índices. Os 
bons resultados sãoespecialmentedecorrentesdos periódicos oriundos dos EUA, Reino 
Unido, Alemanha e França (Figura 5). Além das duas áreas, as ciências sociais também se 
destacampelo alto impacto de suas publicações. 

Figura 5: Cinco mais produtivos países em periódicos de acesso aberto por área do conhecimento 

 
Fonte: Torres-Salinas, Robinson-Garcia e Moed (2018) 

O Brasil aparece no grupo dos países mais produtivos em periódicos de acesso aberto 
em três áreas do conhecimento: ciências agrárias, humanidades e ciências da saúde. 
Entretanto, nos três casos as publicações brasileiras foram classificadas com baixo impacto. 
Uma das razões apontadas pelo estudo de Torres-Salinas; Robinson-Garcia; Moed, (2018)é 
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especificidade dos temas publicados no país, que seriam mais relevantes para a própria 
região e não teriam abrangência em regiões como a América do Norte e Europa. O 
argumento parece factível, mas insuficiente para a explicação do fenômeno. Outros estudos 
nesse sentido precisam ser realizados de modo a entender melhor a relação. 

Repositórios de publicações em acesso aberto 

Os repositórios de publicações científicas em acesso aberto foram retratados a partir 
dos dados disponibilizados pelo diretório OpenDoar16. Os dados foram coletados em janeiro 
de 2019 e abarcaram aspectos relacionados a origem geográfica e tipo de repositório, áreas 
do conhecimento e tipo de conteúdo armazenado. 

País de origem 
Os EUA é o país que apresenta maior concentração de repositórios de publicações 

científicas em acesso aberto. A segunda região no ranking é o Reino Unido com cerca de 
metade da quantidade apresentada pelos EUA. De forma geral, os dados relativos aos 
países de origem dos repositórios (Figura 6) reproduzem o cenário dos periódicos de 
acesso aberto (Figura 2). Fazem parte do grupo com maior quantidade de repositórios, além 
dos dois já citados a Alemanha, França e Espanha. O diferencial deste contexto é a 
presença expressiva do Japão e a evasão de países em desenvolvimento como o Brasil e a 
Indonésia. Neste ranking o Brasil é o primeiro país do hemisfério sul e em desenvolvimento 
e ocupa o 10º lugar com cerca de 100 repositórios, seis vezes menos do que o líder. 

Figura 6: Repositórios de publicações em acesso aberto 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do OpenDOAR 

                                                
16 Fonte: http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
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Tipo de repositório 
O tipo de repositório mais comum dentre os cadastrados são os institucionais (Figura 7). 

Em termos pragmáticos os resultados demonstram que a estratégia tem sido adotada 
principalmente por instituições. Idealmente os repositórios institucionais são acompanhados 
de políticas institucionais que registram o compromisso da instituição em promover a 
abertura das informações científicas que produzem. No entanto, os dados coletados no 
OpenDOAR não permitem afirmar a vinculação dos repositórios e a existência de políticas 
institucionais. Novos estudos nesse sentido deverão ser realizados de modo a explorar a 
relação. 

Figura 7: Tipologia dos repositórios de publicações em acesso aberto 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do OpenDOAR 

Área do conhecimento 
A institucionalidade dos repositóriosé um indicativo para as abordagens temáticas. 

Repositórios institucionais devem tratar a totalidade da produção científica de sua 
instituição, abarcando assim diversas áreas temáticas. Tal expectativa se confirma com os 
dados acerca das áreas de conhecimentopresentes no sistema, na qual a multidisciplinar 
aparece de maneira preponderante (Figura 8). Quando analisadas as áreas específicas, as 
ciências da saúde se sobrepõe, confirmando novamete o lugar de protagonismo desta área 
do conhecimento nas iniciativas em prol do acesso aberto. Não foi possível avaliar a 
relevância das ciências exatas a partir das informações coletadasem decorrência das 
limitações da classifiação utilizada pelo sistema. 
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Figura 8: Áreas do conhecimento dos repositórios de publicações em acesso aberto 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do OpenDOAR 

Tipo de conteúdo 
A última carcaterísitca analisada acerca dos repositórios de publicações de acesso 

aberto foi referente ao tipo de conteúdo disponibilizado. A relevância deste elemento 
justifica-se pelos objetivos aos quais os repositórios devem cumprir enquanto estratégia 
para o acesso aberto. Tais sistemas devem se apresentar como uma alternativa ao modelos 
tradicional de distribuição das publicações científicas e portanto, devem necessáriamente 
armazenar e disponbilizar artigos de periódicos, especialmente os de acesso restrito.  

Com os dados coletados para essa etapa do estudo só foi possível avaliar o tipo de 
conteúdo disponibilizado de forma geral. Apesar das limitações, os resultados apontam que 
os artigos de periódicos representam a tipologia mais comum nos repositórios cadastrados 
no DOAJ (22%), seguido das teses e dissertações (18%), livros e capítulos de livros (12%) 
e trabalhos apresentados em eventos acadêmicos (12%)(Figura 9).  
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Figura 9: Tipos de conteúdo armazenados nos repositórios de publicações de acesso aberto 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do OpenDOAR 

Os resultados também indicaram que algumas tipologias documentais comuns em 
repositórios de dados de pesquisa são objeto dos repositórios de publicações científicas em 
acesso aberto, tais como: material áudio visual e multimídia (7%), datasets (2%) e softwares 
(0,5%). As razões e implicações dessa atuação precisam de uma nova investigação 
específica e aprofundada.  

REFERÊNCIA 

TORRES-SALINAS, D.; ROBINSON-GARCIA, N.; MOED, H. F. Disentangling Gold Open Access. In: Springer 
Handbook of Science and Technology Indicators. [s.l.] Springer, 2018.  
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Políticas promotoras da ciência aberta em âmbito nacional 
Michelli	Costa17	

A retratação das políticas de ciência aberta teve como base dois estudos. O primeiro é 
um levantamento realizado pelo DCC e SPARC Europa em 2016 e atualizado em 2018. Seu 
objetivo foi identificar documentos com caráter de política18 que promovem a ciência aberta, 
contemplando os dados de pesquisa, em nível nacional nos países da Europa. Inicialmente 
foram assinalados 12 países que possuem documentos dessa natureza e posteriormente 
foram identificados 11 países que possuem documentos de força nacional que promovem a 
ciência aberta, mas que ainda não são classificadas como políticas de ciência aberta.  

Os países europeus dotados de política para ciência aberta, apontados pelo estudo 
foram: Alemanha (AL), Bélgica (BE), Chipre (CH), Dinamarca (DI), Finlândia (FI), França 
(FR), Lituânia (LI), Holanda (HO), Noruega (NO), Portugal (PO), Reino Unido (RU), Suíça 
(SU). As políticas identificadas foram caracterizadas segundo sua cobertura temporal, 
tipologia e natureza da instituição promotora(Quadro 2). 

Quadro 2: Características das políticas de ciência aberta 

País	 Ano	de	
início	

Tipo	de	política	 Tipo	de	organização	envolvida	

BELGIUM	 2009	 Código	de	ética	 Governo	federal	
GERMANY	 2010	 Política	de	agência	de	

fomento	
Conselho	de	pesquisa	

FINLAND	 2014	 Plano	nacional	 Governo	federal	
PORTUGAL	 2014	 Política	de	agência	de	

fomento	
Conselho	de	pesquisa	

NORWAY	 2014	 Política	de	agência	de	
fomento	

Conselho	de	pesquisa	

SWITZERLAND	 2014	 Política	de	agência	de	
fomento	

Conselho	de	pesquisa	

DENMARK	 2015	 Plano	nacional	 Governo	federal	
UNITED	
KINGDOM	 2015	 Política	de	agência	de	

fomento	
Conselho	de	pesquisa	e	universidades	

CYPRUS	 2016	 Plano	nacional	 Governo	federal	
FRANCE	 2016	 Lei	 Governo	federal	
LITHUANIA	 2016	 Lei	 Governo	federal	
NETHERLANDS	 2017	 Plano	nacional	 Governo	federal	

Fonte: Elaboração própria a partir do relatório DCC; SPARC (2018) 

As políticas de ciência aberta no continente europeu, que contemplam os dados de 
pesquisa, iniciaram em 2009 com a inclusão da temática no “Código de ética para pesquisa 
científica na Bélgica”19, assinado pelo governo federal do país. Além de ter sido o primeiro 
documento de governo federal na região a orientar sobre a temática, sua abordagem é 

                                                
17 Universidade de Brasília | michelli@unb.br 
18 No estudo, política é definido como "um conjunto de ideias ou um plano do que fazer em situações 
particulares que foi acordado oficialmente por um grupo de pessoas ou uma organização" (p. 4). 
19Tradução livre de Code of ethics for scientific research in Belgium. Disponível em: 
https://www.kuleuven.be/english/research/integrity/practices/belspo-code 
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singular. Nele é salientado que os dados de pesquisa devem estar livremente disponíveis 
para qualquer pessoa interessada, com o mínimo de restrições possível. A abertura dos 
dados é justificada pelos princípios científicos de transparência, colaboração e 
refutabilidade. Vale ressaltar que o documento não cita o termo ciência aberta, ou faz 
referência ao movimento de forma particular. 

Dentre as tipologias de política apresentadas a mais recorrente foi a denominada 
“política de financiadores”. De forma geral, essas políticas são promovidas pelos conselhos 
nacionais e/ou regionais de pesquisa. Em alguns casos como no Reino Unido e na Suíça foi 
apontada também a participação de universidades e agências financiadoras particulares, 
como promotoras da discussão em âmbito nacional. Ademais são indicados marcos legais 
como leis, projetos de leis, políticas de governo e planos de execução nacional. Tais 
iniciativas relacionam-se mais diretamente com a perspectiva do movimento internacional 
que vai se consolidando em torno do que passa a ser denominado de ciência aberta. Na p. 
46são descritas as iniciativasem prol da ciência aberta de alguns países e que representam 
o desenvolvimento destas discussões.  

A política mais recente apontada pelo estudo SPARC e DCC(2018) data de 2017 e 
corresponde ao plano nacional de ciência aberta da Holanda20. O plano é promovido pelo 
Ministério da Educação, Cultura e Ciência do país e abrange as temáticas de acesso aberto 
às publicações e aos dados de pesquisa.A operacionalização do plano prevê o 
desenvolvimento de uma plataforma para publicações, dados e treinamento dos atores 
envolvidos. 

Cada um dos documentos indicados pelo estudo SPARC e DCC(2018) apresentaram 
peculiaridades sobre a concepção e a proposta de execução da ciência aberta em âmbito 
nacional. A partir das informações apresentados pelo próprio estudo, as políticas foram 
analisadas segundo sua rigidez, cobertura temática, treinamento e indicação de 
monitoramento da política (Quadro 3).O elemento com maior peso para análise foi a o nível 
de rigidez da política, classificada em hard ou soft. Políticas classificadas como hard 
deveriam ter caráter mandatório e apresentar formas de monitoramento. Enquanto que 
políticas classificadas como soft apresentaram apenas recomendações. Ademais, foi 
avaliada a cobertura temática das políticas para as vertentes da ciência aberta, a saber: 
protocolos, ferramentas, softwares, metodologias, publicações e dados. 

  

                                                
20 Disponível em: https://www.openscience.nl/en/national-platform-open-science 
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Quadro 3: Avaliação das políticas de ciência aberta 
País	 Força	 Categorias	da	ciência	aberta	contempladas	
Denmark	 Hard	 Dado,	protocolo,	software	
Germany	 Hard	 Dado,	Software,	metodologia	
Switzerland	 Hard	 Dado,	publicação	
Finland	 Hard	 Dado	
Lithuania	 Hard	 Dado,	publicação	
Netherlands	 Soft	 Dado,	publicação	
United	Kingdom	 Hard	 Dado,	software	
Belgium	 Hard	 Dado,	protocolos	
France	 Hard	 Dado,	publicação	
Portugal	 Soft	 Dado,	software,	metodologia	
Cyprus	 Soft	 Dado,	software	
Norway	 Soft	 Dado	

 
Fonte: Elaboração própria a partir do relatório DCC; SPARC (2018) 

Nenhuma das políticas analisadas tratou de todas as temáticas da ciência aberta, mas 
foi possível identificar uma ampla variedade cobertura e combinação de suas vertentes. A 
vertente mais presente nas políticas, além dos dados de pesquisa, trata das publicações, e 
softwares. 

O estudo SPARC e DCC (2018) também considerou outros documentos, sem força de 
política nacional, para fins de análise da discussão. Os documentos mantêm a característica 
comum de tratar da abertura de dados de pesquisa e em alguns casos amplia a discussão 
para as publicações. Tais documentos ainda são limitados ao continente europeu e 
representam propostas que iniciaram entre 2014 e 2017 (Quadro 4). 
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Quadro 4: Ações nacionais no continente europeu para promoção da abertura dos dados de pesquisa 
País	 Início	 Escopo	

Croácia	 2014	 Proposta	de	estratégia	nacional	para	o	acesso	aberto	às	publicações	
científicas	

Eslovênia	 2014	 Discussão	do	programa	H2020	no	nível	governamental	
Bulgária	 2015	 Proposta	de	política	de	associação	científica	para	ciência	aberta	e	dados	

abertos	
Irlanda	 2015	 Discussão	do	programa	H2020	no	nível	governamental	
Polônia	 2015	 Diretrizes	para	o	acesso	aberto	às	publicações	científicas	e	aos	dados	
Suíça	 2015	 Iniciativa	nacional	para	abertura	de	dados	de	pesquisa,	articulada	pelo	

conselho	de	pesquisa	com	a	biblioteca	e	o	arquivo	nacional	
Itália	 2016	 Discussão	acerca	de	um	plano	nacional	
Espanha	 2016	 Consorcio	(iniciado	em	2016)	para	o	desenvolvimento	de	planos	de	

gestão	de	dados,	financiado	pelo	governo	federal	
Áustria	 2017	 Programa	piloto	de	dados	abertos	
República	Tcheca	 2017	 Estratégia	nacional	de	acesso	aberto	à	informação	científica	
Hungria	 2017	 Articulação	de	diversos	atores	da	comunicação	científica	para	discussão	

sobre	ciência	aberta	(workshop)	
Islândia	 2017	 Proposta	de	plano	para	abertura	de	dados	e	publicações.	Envolve	o	

Ministério	da	Educação,	Ciência	e	Cultura	e	bibliotecas	universitárias	
Sérvia	 2017	 Propostas	para	o	Plano	nacional	de	ciência	aberta.	Envolve	o	Ministério	

da	Ciência	do	país	
Estônia	 2017	 Recomendações	para	uma	política	nacional	de	ciência	aberta	

Fonte: Elaboração própria 

Dentre os contextos aqui apresentados destaca-se a influência do Programa Horizon 
202021, que visa promover a pesquisa na União Europeia e adotou iniciativas de ciência 
aberta para promover a visibilidade e os avanços desejados. Com isso, o Programa tem se 
apresentado como um importante fator no desenvolvimento das discussões em prol da 
ciência aberta no nível governamental em importantes países da região.  

De forma a complementar as informações já apresentadas pela SPARC e DCC(2018), 
foi realizado um levantamento sobre o tratamento do tema da ciência aberta a partir de 
compromissos governamentais públicos estabelecidos no âmbito da OGP. 

REFERÊNCIAS 

SPARC, E.; DCC. An analysis of open data and open science policies in Europe. SPARC Europe; DCC, , 2018.  

 

  

                                                
21 Fonte: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
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Compromissos para a promoção da ciência aberta no âmbito 
OGP22 

Michelli	Costa23	
Tiago	Braga24	

O estudo é de natureza descritiva e utilizou-se da estratégia de pesquisa de 
levantamento e análise documental para a coleta de informações, que foram sistematizados 
com o auxílio de uma ficha de análise. A estratégia propiciou uma revisão sistematizada dos 
documentos. A primeira etapa da pesquisa tratou da identificação do conjunto de 
compromissos a ser analisado. Para tanto, foi utilizada a expressão de busca “open 
science” na base OGP Explore25, na seção relacionada aos compromissos. Dentre o 
conjunto de cerca de 3.900 compromissos, identificou-se que sete deles tratam diretamente 
da promoção dos objetivos da ciência aberta em nível nacional. A partir da seleção dos 
documentos avaliou-se os seguintes elementos: as vertentes contempladas da ciência 
aberta, as ações propostas e os resultados obtidos. Os resultados foram avaliados de 
maneira analítica e comparativa entre os sete países. 

Todos os compromissos selecionados tratavam de algum nível da ciência aberta, 
entretanto as dimensões contempladas, a abrangência das ações propostas e dos 
resultados obtidos foram ímpares. O mais abrangente deles foi o compromisso firmado 
pelos Estados Unidos e executado entre 2015 e 2017. No período, a agência 
governamental responsável pela ciência e tecnologia do país articulou para que todas as 
agências federais que investissem mais de 100 milhões de dólares por ano em pesquisa 
implantassem programas para tornar acessíveis e reutilizáveis as publicações e os dados 
resultantes de pesquisa. Além disto, foi prevista a promoção da participação cidadã na 
ciência. Dentre as ações propostas, destaca-se o uso de instrumentos científicos acessíveis 
e de baixo custo para a população em geral, oferta de workshops para grupos interessados 
e/ou afetados e incentivo à participação cidadã em determinados tipos de coleta de dados, 
tais como: monitoramento da qualidade do ar e monitoramento da saúde pessoal.  

Ainda com uma perspectiva ampla das dimensões da ciência aberta, identificou-se os 
compromissos firmados pelo Canadá e pela França, em 2018 com previsão de 
encerramento em 2020. De forma geral, ambos se comprometem a maximizar o acesso às 
informações e aos dados oriundos de pesquisa científica financiada pelo poder público. 
Adicionalmente, declaram o interesse em criar mecanismos de participação cidadã na 
ciência.  

No documento canadense são propostas como ações:  

• divulgação dos planos de ação para a ciência aberta dos departamentos e 
agências científicas do país,  

• implementação de um repositório federal de publicações de acesso aberto,  

                                                
22 O estudo será apresentado no IX Encontro Ibérico EDICIC, a ser realizado em julho de 2019.  
23 Universidade de Brasília | michelli@unb.br 
24 Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | tiagobraga@ibict.br 
25Fonte: https://www.opengovpartnership.org/explorer/all-data.html 
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• ferramentas para busca de publicações pre-prints e conexão com sistemas de 
identificação digital dos pesquisadores.  

Aspectos relacionados aos dados de pesquisa não foram objeto de detalhamento nas 
ações propostas, apenas é indicado que será solicitado feedback dos pesquisadores e das 
partes interessadas acerca das necessidades em relação ao tema. No entanto, o 
documento ainda explora outras duas categorias da ciência aberta, a ciência cidadã e 
avaliação aberta. Para promoção da ciência cidadã, o país se compromete a conscientizar o 
público e solicitar feedback acerca das necessidades da população. Já acerca da avaliação 
é citado que o governo canadense avaliará a implementação da ciência aberta com o uso 
de novos indicadores. No entanto, não são especificados os indicadores ou mesmo quais 
parâmetros serão utilizados. 

No documento francês, observa-se que temas amplos como métricas abertas, códigos 
abertos e ciência participativa são apontados. Nesse caso, as métricas são definidas como 
instrumentos para avaliar a disseminação da literatura científica nacional e para monitorar 
as despesas. Também são propostas ações para centralizar, normalizar e encontrar 
informações sobre pesquisadores, suas publicações e dados. Ademais são apresentadas 
formas já discutidas de operacionalização na abertura de dados e publicações. 

Os outros países, autores dos documentos localizados, apresentaram uma noção mais 
restrita da ciência aberta, são eles: Albânia, Gana, República Eslovaca e Romênia. A 
restrição é marcada pela limitação às ações relacionadas aos dados e publicações 
científicas. A Romênia é o único, dentre os quatro, que ainda possui um compromisso 
vigente, ele vigora até 2020. No documento, o país indica que sua principal motivação foi 
uma recomendação da comunidade europeia (EUROPEAN COMMISSION, 2012) e suas 
ações estão limitadas a proposições de criação de repositórios e a criação de uma política 
de informação para acesso aberto em uma instituição pública de forma experimental.  

República Eslovaca e Gana firmaram os compromissos em 2015, mas não finalizaram 
no prazo de 2 anos e não apresentaram resultados nos documentos disponíveis no sistema. 
A República Eslovaca apresentava foco limitado apenas às publicações científicas e 
elencava algumas medidas relacionadas a licenças e repositórios. Já o documento de Gana 
focou os esforços do país no campo dos dados de pesquisa. As ações propostas foram:  

• a criação de um fórum nacional dedicado ao tema,  
• a criação de um portal26,  
• estabelecimento de padrões e metodologias de monitoramento.  

Já a Albânia teve seu compromisso firmado em 2016 e também não possui informação 
sobre sua finalização. O documento cita apenas ações gerais para tornar abertas as 
publicações científicas e dados de pesquisa de trabalhos científicos realizados por 
instituições e pesquisadores albaneses. 

Os sete compromissos identificados propuseram ações nacionais para o 
desenvolvimento de pelo menos uma categoria da ciência aberta. As categorias mais 
representativas desse conjunto foram aquelas relacionadas a promoção do acesso aberto 
às publicações científicas e abertura dos dados de pesquisa. Outras dimensões, não menos 

                                                
26http://data.gov.gh/ 
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relevantes para os objetivos da ciência aberta, como a ciência cidadã e a avaliação aberta, 
se mostraram menos expressivas no grupo analisado (Quadro 5).  

Quadro 5 - Categorias da ciência aberta nos compromissos OGP 

 
Fonte: Elaboração própria 

Fecher e Friesike (2014) esclarecem que mais que frentes de atuação diferentes, as 
categorias representam correntes filosóficas diversas. As diferenças podem ser oriundas 
das regiões geográficas, dos interesses envolvidos ou do ponto de maturação das 
discussões colocados. Sob esse último aspecto, é possível confirmá-lo nos resultados aqui 
apresentados. Os Estados Unidos, França e Canadá apresentaram propostas de atuação 
mais ampla frente aos complexos objetivos postos para a ciência aberta. 

A ciência aberta é um fenômeno contemporâneo que visa garantir que princípios 
científicos como transparência e refutação sejam exequíveis. Ademais somam-se a esses 
objetivos a noção de democratização da ciência e renovação nas formas de aferir o 
conhecimento e o alcance científico. Os desafios e anseios da ciência contemporânea 
provocam novas perspectivas nos governos que buscam gestões mais transparentes e 
democráticas. Com isso, a OGP tem, ainda que de forma incipiente, adicionado o tema da 
ciência aberta como um compromisso a ser firmado pelos países interessados em 
melhorarem sua governança. 

A análise aqui proposta mostrou que os Estados Unidos, Canadá e França parecem 
avançar nas discussões relacionadas ao tema, apresentando uma perspectiva ampliada da 
problemática, bem como no planejamento para execução das ações. A Albânia, Gana, 
República Eslovaca e Romênia, apresentaram manifestações relevantes, embora sejam 
mais simples e, em alguns casos, descontinuadas. As limitações apontadas podem ser 
decorrentes de diferentes pontos de maturação das articulações em torno na ciência aberta, 
ou simplesmente sobre divergências acerca do seu conceito.  

A despeito das diferenças aqui destacadas todos os países apresentam avanços 
significativos, especialmente pelo mérito da exposição e comprometimento com o poder 
público. Os desdobramentos relacionados à ciência aberta ainda são desafiadores, na 
medida em que precisam reinventar tradições e conciliar interesses, por vezes antagônicos. 
Os governos são atores fundamentais e devem ampliar sua atuação como promotores, 
legisladores, e se necessário, juízes do processo. 

REFERÊNCIAS 

CHAN, L. et al. Framing Power: Tracing Key Discourses in Open Science Policies. ELectronic PUBlishing, v. 
Connecting the Knowledge Commons: From Projects to Sustainable Infrastructure, 20 jun. 2018.  
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Collaboration and Scholarly Publishing. Cham: Springer International Publishing, 2014. p. 17–47.  
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Dados de pesquisa 
A categoria da ciência aberta que aborda os dados de pesquisa é a mais relevante para 

os fins pragmáticos desse estudo. Portanto, a discussão aqui proposta buscou contemplar 
diversos aspectos que envolvem a temática. Nesta versão do relatório foram privilegiadas 
três dimensões de análise. A primeira diz respeito aos sistemas para operacionalizar o 
armazenamento e divulgação dos dados de pesquisa, tais como repositórios e data 
journals. A segunda desenvolve-se no nível das políticas e reflete elementos relacionados 
às políticas institucionais para dados de pesquisa e políticas nacionais para dados 
governamentais. Finalmente, a última dimensão compreende perspectivas de 
pesquisadores, que representam parte dos sujeitos interessados no processo. 
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Repositórios de dados de pesquisa: panorama global 
Michelli	Costa27	

Os repositórios de dados de pesquisa são bases de dados digitais, onde são 
armazenados, disseminados e preservados os dados de pesquisa em formato digital. Além 
dessas funções, Walport e Brest (2011) salientam que eles são uma estratégia eficiente 
para a organização e preservação dos dados de pesquisa. No entanto, os autores destacam 
que esses sistemas necessitam estar bem estabelecidos e dispor de padrões e ferramentas 
que sejam capazes de descrever e divulgar os dados de pesquisa de modo eficiente. 

A principal fonte de informação, localizada pelo estudo, sobre os repositórios de dados 
de pesquisa foi o diretório re3data.org28. O diretório se apresenta como um registro global 
de repositórios de dados de pesquisa e cobre diversas áreas do conhecimento. Portanto, 
para traçar um panorama geral dos repositórios de dados no mundo, foram utilizadas as 
informações disponíveis no re3data.org em janeiro de 2019, período em que haviam 3.137 
repositórios registrados. Os resultados da análise foram sistematizados em quatro 
categorias, a saber: país ou região de origem, tipo de instituição responsável pelo sistema, 
área do conhecimento e tipos de conteúdo armazenados. 

País de origem 
A primeira categoria analisada sobre os repositórios foram suas origens geográficas. 

Cerca de um terço de todos os sistemas registrados no diretório originam-se dos Estados 
Unidos da América (1036). O segundo país com maior quantidade de repositórios dessa 
natureza é a Alemanha, com 347, seguida do Reino Unido, com 286 (Figura 10).  

Figura 10 - País de origem do repositório 

 
                                                

27 Universidade de Brasília | michelli@unb.br 
28https://www.re3data.org/ 
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Fonte: Elaboração própria 

A União Europeia (224) também aparece com relevância entre as principais regiões em 
quantidade de repositórios de dados de pesquisa. Apesar da União Europeia representar a 
articulação de 28 países, alguns de seus membros apresentaram dados de maneira 
independente, como a França (98), Holanda (52), Áustria (36), Itália (33), Espanha (26), 
Bélgica (22), Dinamarca (21) e Suécia (20)., Se somadas as quantidades de seus países-
membros, a quantidade total dos repositórios da região União Europeia poderia ser maior, 
ou diminuída se indicasse os países de origem dos 224 sistemas apontados como da região 
geral. A problemática sobre a indicação exata da quantidade de repositórios nos países da 
região aponta para uma característica relevante sobre o seu comportamento em torno das 
discussões referentes à ciência aberta. A União Europeia tem promovido políticas e 
iniciativas comuns na região com o intuito de reunir e otimizar esforços. 

No mesmo sentido da aglomeração “União Europeia”, estima-se que estejam os 
sistemas classificados como “Internacional”. Estes ocupam o 5° lugar no ranking da 
quantidade de repositórios de dados. Repositórios de dados internacionais reúnem esforços 
de mais de um país na oferta da infraestrutura necessária. A despeito das limitações 
relacionadas ao cadastramento das iniciativas e a inexatidão da informação que possa 
resultar, o Diretório aponta para uma tendência em desenvolver os repositórios de dados 
em esforços internacionais. 

Outra tendência percebida é o protagonismo dos países do continente europeu e 
América do Norte. Dentre os países com mais de vinte sistemas, apenas a Índia (49) e a 
China (40) aparecem entre os países europeus e norte-americanos. O Brasil aparece entre 
a posição 29° e 31° com apenas 8 sistemas cadastrados. Tal posição é dividida com Korea 
do Sul e África do Sul. 

Apesar da eleição do diretório re3data.org como uma fonte relevante e confiável para 
retratar os desenvolvimentos dos repositórios de dados de pesquisa no mundo, considera-
se que ela pode ser imprecisa. No caso do Brasil, outro estudo relatado na próxima seção, 
conseguiu identificar 11 repositórios vinculados exclusivamente com o Brasil e mais quatro 
que apresentaram articulações com instituições brasileiras.  

Tipo de instituição responsável pelo repositório 
Outra característica retratada diz respeito aos tipos de instituição que promovem 

repositórios de dados de pesquisa. Seu objetivo era identificar tendências para o 
protagonismo no âmbito do financiamento de pelo menos parte da infraestrutura relacionada 
ao armazenamento e disponibilização dos dados de pesquisa. No entanto, os dados 
coletados no diretório não permitem uma conclusão segura sobre o tema. Segundo a 
abordagem do Re3data, instituições promotoras de repositórios podem ser categorizadas 
como: instituições sem fins lucrativos (2230), genéricas (2215), técnicas (1652), 
financiadoras (1481), comerciais (113) e patrocinadoras (67).  

As categorias utilizadas pelo sistema são amplas e vagas e, portanto, não são 
elucidativas do perfil das instituições promotoras. Não é possível compreender a natureza 
de parte das instituições envolvidas e nem como se articulam. Entretanto, apontam para um 
dado interessante: cerca de metade (1548/3137) dos repositórios vinculam-se a instituições 
financiadoras ou patrocinadoras de pesquisa. 
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Área do conhecimento 
A área do conhecimento foi outra categoria levantada acerca dos repositórios de dados 

de pesquisa e mostrou resultado significativo acerca das tendências. Nesta categoria a área 
relacionada às ciências da vida mostrou-se a mais expressiva (36%), especialmente pela 
participação de dois campos, as ciências médicas e a biologia. As ciências naturais e 
exatas reuniram 33% dos repositórios cadastrados. Juntas as duas áreas representam 
cerca de 70% dos repositórios e demostram liderança na utilização de sistemas dessa 
natureza (Figura 11). 

Figura 11 - Área do conhecimento 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A percepção acerca das tendências relacionadas às áreas do conhecimento é relevante 
para a discussão dos dados de pesquisa, especialmente em decorrência das diferenças 
disciplinares que implicam na variedade de tipologias de dados a serem considerados. 
Cada área do conhecimento privilegiará um conjunto específico de tipo de dados que se 
relacionam com a natureza das pesquisas que desenvolvem.  

Apesar da importância da especificação acerca da tipologia dos dados, as informações 
disponíveis no Re3data não são suficientes para caracterização dos tipos de arquivos dos 
dados de pesquisa armazenados nos repositórios cadastrados. O diretório utiliza categorias 
genéricas de classificação dos dados que são pouco representativas, que não permitiriam a 
elucidação de demandas específicas relacionadas a gestão dos dados de pesquisa. No 
entanto, para os objetivos da retratação do estudo aqui proposto, os dados apontam para 
tendências gerais (Figura 12).  
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Figura 12: Tipos de dados 

 
Fonte: Elaboração própria 

O tipo de dados mais expressivo dos repositórios cadastrados foram aqueles 
denominados como "dados estatísticos e científicos"29. De acordo com o documento do 
sistema30, a categoria reúne os seguintes tipos de arquivos: SPSS, FITS, GIS etc. O 
formato SPSS é oriundo de um software proprietário para tratamento de dados estatísticos. 
Já o GIS e o FITS são destinados a informações geográficas e astronômicas. No 
documento do sistema não são relacionados outros tipos de arquivos, portanto não é 
possível afirmar sobre outras naturezas de dados classificados sob a categoria “dados 
estatísticos e científicos". É possível apenas apontar a relevância de dados estatísticos, 
geográficos e astronômicos para o povoamento dos repositórios cadastrados no diretório. 

A segunda categoria de tipo de dados mais expressiva foi denominada de "padrão de 
escritório"31. Ainda segundo o documento orientador do diretório, o grupo é destinado para 
arquivos de texto, planilhas e de apresentação. A amplitude dos tipos de arquivos não 
aponta para nenhuma área do conhecimento específica, mas a análise proporcional sobre a 
expressão das áreas do conhecimento sobre a categoria do tipo de dados padrão de 
escritório em comparação com os dados gerais do sistema apontam um crescimento da 
área das ciências sociais e humanas, bem como das engenharias32. Portanto, um resultado 
possível é que o tipo de dado classificado como padrão de escritório seja proporcionalmente 

                                                
29 Tradução livre de scientificandstatistical data formats. 
30 Fonte: Vierkant et. al. Schema for theDescriptionofResearch Data Repositories. re3data.org, 2013. Disponível 
em: http://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/item/.  
31 Tradução livre de standard office documents. 
32 Quando analisada a proporção geral de dados por área do conhecimento obtivemos os seguintes resultados: 
ciências da vida (36%), ciências naturais (33%), ciências sociais e humanas (21%) e engenharias (10%). 
Quando analisada a expressão das áreas de conhecimento nos dados categorizados em dados padrão de 
escritório obtivemos os seguintes resultados: ciências da vida (33%), ciências naturais (31%), ciências sociais e 
humanas (24%) e engenharias (12%) 
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mais expressivo nas ciências sociais, humanas e engenharias do que nas ciências da vida e 
naturais, quando comparados aos outros tipos de dados (Figura 13). 

Figura 13: Tipologia dos dados e áreas do conhecimento 

 

Fonte: Elaboração própria 

As demais tipologias de dados também foram comparadas em relação a sua expressão 
nas quatro grandes áreas do conhecimento utilizadaspelo diretório. De forma geral, 
observou-se que: 

• Os formatos "Scientific and statistical data formats", "Images", "Raw data" e 
"Structured graphics" são proporcionalmente mais expressivos no campo das 
ciências naturais; 

• Os formatos "Scientific and statistical data formats", "Structured graphics", 
"Software applications" e "Network based data" são proporcionalmente mais 
expressivos no campo das ciências da vida; 

• Os formatos "Standard office documents", "Plain text" e "Audiovisual data"33 
são proporcionalmente mais expressivos no campo das ciências sociais e 
humanas; 

• Os formatos "Standard office documents", "Structured text", "Archived data", 
"Audiovisual data", "Software applications", "Source code" e "Configuration 
data"34 são proporcionalmente mais expressivos no campo das engenharias. 

 

                                                
33 Principal aumento observado. 
34 Principais aumentos observados. 
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Repositórios de dados de pesquisa no Brasil35 
Rafael	Port	da	Rocha36	
Sônia	Elisa	Caregnato37	

Caterina	Groposo	Pavão38	
PaulaCarolineSchifinoJardim	Passos39	

Rene	Faustino	Gabriel	Junior40	
Samile	Andréa	de	Souza	Vanz41	

Eduardo	Nunes	Borges42	
Luís	Alberto	Barbosa	Azambuja43	

Iván	Andrés	Fornos	Angues44	
Patrícia	Batistella45	

Victor	Andrews	Garcia	Lima46	

O grupo Rede de Dados de Pesquisa Brasileira (RDP Brasil) desenvolveu, em parceria 
com a RNP, projeto para identificar práticas de Acesso Aberto a Dados de Pesquisa em 
instituições brasileiras. O primeiro resultado foi o relatório intitulado “Acesso aberto a dados 
de pesquisa no Brasil: práticas e percepções dos pesquisadores: relatório 2018”47. O 
documento de 19 páginas identifica os repositórios brasileiros que disponibilizam dados de 
pesquisa e levanta as características relacionadas à abrangência, à temática, aos padrões 
de metadados e aos softwares utilizados. Segundo esse relatório, os repositórios 

[...] desempenham uma função vital na preservação, integridade e 
divulgação de dados de pesquisa. Uma rede de repositórios pode gerar 
conexões entre as comunidades, aumentando assim a interface entre fontes 
de dados de diferentes disciplinas e em repositórios específicos ou 
multidisciplinares. Os repositórios poderão assumir o papel de fornecer 
mecanismos de busca eficientes e serviços de valor agregado para a 
produção de conhecimento (PAVAO, et al., 2018). 

O levantamento se justifica visto que há ainda uma ausência de estudos que consolidem 
em âmbito nacional a prática do compartilhamento de dados de pesquisa abertos. Logo, o 
levantamento de repositórios de Acesso Aberto a Dados de Pesquisa (AADP) parte também 
do intuito de identificar experiências de práticas de armazenamento e de disseminação de 
dados de pesquisa. 

A pesquisa de identificação das práticas de AADP em instituições brasileiras ocorreu em 
três etapas, entre março e junho de 2018. Na primeira etapa, foram localizados sete 

                                                
35 Síntese baseada no estudo: https://dadosdepesquisa.rnp.br/wp-content/uploads/2018/09/RDPBrasil-
AcessoAbertoDadosPesquisaBrasil-_RepositoriosBrasileiros.pdf 
36Universidade Federal do Rio Grande do Sul | rafael.rocha@ufrgs.br 
37Universidade Federal do Rio Grande do Sul |sonia.caregnato@ufrgs.br 
38Universidade Federal do Rio Grande do Sul | caterina@cpd.ufrgs.br 
39Universidade Federal do Rio Grande do Sul | paulacarolinejardim@gmail.com 
40Universidade Federal do Rio Grande do Sul | renefgj@gmail.com 
41Universidade Federal do Rio Grande do Sul | samilevanz@terra.com.br 
42Universidade Federal de Rio Grande | eduardoborges@furg.br 
43Universidade Federal de Rio Grande | l.azambuja@gmail.com 
44Universidade Federal do Rio Grande do Sul | ivan@inmano.com 
45Universidade Federal do Rio Grande do Sul | patriciabatistella@rocketmail.com 
46Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
47 Disponível em <http://hdl.handle.net/10183/185195>. 
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repositórios a partir do diretório internacional RE3DATA (2018). Na etapa seguinte, foram 
localizados oito repositórios a partir de buscas em publicações na web sobre o tema e em 
sites de instituições de pesquisa reconhecidas nacionalmente pelo seu trabalho com dados 
de pesquisa. Na terceira etapa, a fim de complementar a lista de repositórios brasileiros, 
recorreu-se a uma das questões de survey realizada pelo mesmo grupo e relata em 
"Acesso aberto a dados de pesquisa no Brasil: práticas e percepções dos pesquisadores" 
(VANZ, et al., 2018), aplicada a líderes de grupos de pesquisa brasileiros e de instituições 
de pesquisa, onde foram recebidas 4.703 contribuições.  A questão deixava espaço livre 
para o respondente especificar o nome dos repositórios de dados por ele utilizados. Nessa 
etapa, nenhum repositório diferente dos já identificados nas etapas 1 e 2 foi mencionado 
(PAVÃO, et al., 2018). 

Foram identificados 15 repositórios, sendo quatro de abrangência internacional 
(envolvendo várias instituições, com pelo menos uma do Brasil) e 11 de abrangência 
nacional, sendo que dois desses são do tipo multi-institucional. As políticas dos repositórios 
foram encontradas em apenas oito dos 15 analisados. As características que foram 
buscadas nesses repositórios se referiam a âmbito (nacional ou cooperação internacional), 
áreas temáticas de abrangência; número de instituições envolvidas na coleta e 
disponibilização de dados; políticas do repositório (institucional, direitos autorais, licenças de 
uso); formato dos dados; interoperabilidade e padrões de metadados; software utilizado; 
aplicações e interfaces; e existência de informações quanto às orientações para elaboração 
do plano de gestão de dados e ao ciclo de vida da pesquisa. 

As temáticas voltadas às Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias, Ciências Exatas 
e da Terra, Biológicas e Engenharia predominaram diante dos repositórios analisados. Não 
se verificou protagonismo das universidades, sendo este um fato a lamentar (apenas UFPR 
e PUC-Rio foram identificadas no levantamento). Também se destaca que alguns 
repositórios identificados nos websites institucionais não estavam cadastrados no Re3data.  

Conclui-se não somente que iniciativas institucionais de compartilhamento de dados 
abertos de pesquisa no Brasil ainda são poucas, mas também que esforços públicos são 
necessários para consolidar tais iniciativas. Como foi exposto no relatório em questão, "[...] 
dada a atualidade do tema e a solicitação da gestão de dados por parte de agências de 
financiamento e de revistas científicas, é urgente tratar esse assunto de forma mais 
sistemática no Brasil" (PAVÃO, et al., 2018, p.19). 

REFERÊNCIAS 

PAVÃO, Caterina Groposo; VANZ, Samile Andrea de Souza; PASSOS, Paula Caroline Schifino Jardim; 
CAREGNATO, Sônia Elisa; AZAMBUJA, Luís Alberto Barbosa; BORGES, Nunes Borges; GABRIEL JUNIOR, 
Rene Faustino; ROCHA, Rafael Port da. Acesso aberto a dados de pesquisa no Brasil: repositórios brasileiros 
de dados de pesquisa: relatório 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/185138>. 

RESEARCH DATA REPOSITORIES INFORMATICON - RE3DATA. Disponível em: <https://www.re3data.org/>. 
Acesso em 04 mar. 2018. 

VANZ, Samile Andrea de Souza; PASSOS, Paula Caroline Schifino Jardim; CAREGNATO, Sônia Elisa; PAVÃO, 
Caterina Groposo; BORGES, Nunes Borges; ROCHA, Rafael Port da; GABRIEL JUNIOR, Rene Faustino; 
AZAMBUJA, Luís Alberto Barbosa. Acesso aberto a dados de pesquisa no Brasil: práticas e percepções dos 
pesquisadores: relatório 2018. Disponívelem: <http://hdl.handle.net/10183/185195>. 

 



 

 

35 Data journals 

a
b

ri
l 

d
e

 2
0

1
9

 

Data journals 
Fernando	César	Lima	Leite48	

Data journals, ou periódicos de dados de pesquisa, constituem uma prática da ciência 
aberta na realidade de algumas disciplinas a áreas do conhecimento. São veículos de 
publicação dos dados de pesquisa que surgiram com a finalidade de contribuir para o 
compartilhamento e reuso de dados de pesquisa orientados sob uma diversidade de 
abordagens e perspectivas em diversas áreas. Esse tipo de publicação não conta ainda 
com diretórios que centralizem e registrem dados estruturados que permitam descrever com 
facilidade sua realidade e contexto. Por esta razão, a presente seção sumariza e combina 
resultados de estudo já realizado com dados esparsos colhidos na internet. Nesse sentido, 
toma-se como referência o estudo descritivo mais abrangente e recente acerca dos data 
journals, conduzido por Candela et al (2015). 

Há cerca de quatro anos, Candela et al (2015) identificaram 116 data journals 
publicados por 15 diferentes editores, a saber, BioMed Central, Chemistry Central, Pensoft 
Journals, Springer Open e Ubiquity Press. Os autores mapearam um conjunto de 
características do universo de data journals estudados, cujos resultados são brevemente 
apresentados a seguir.  

Do mesmo modo que o acesso aberto e outras dimensões da ciência aberta, algumas 
áreas do conhecimento são líderes em quantidade de iniciativas. Frequentemente as 
ciências da saúde e ciências da vida ocupam as primeiras posições na adoção de 
inovações no contexto da comunicação científica, como é o caso dos data journals (Figura 
14). 

Figura 14: Data journals X áreas do conhecimento 

 

Fonte: Candela et al (2015). 

 Ao adentrar nas áreas do conhecimento é possível perceber as contribuições dos 
tópicos para as iniciativas de data journals. A lista é encabeçada com preponderância pela 

                                                
48 Universidade de Brasília | fernandodfc@gmail.com  
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medicina, tópico que apresenta significativas contribuições (Figura 15). No entanto, é 
fundamental observar que a classificação de áreas e de disciplinas adotada no estudo de 
Candela et al (2015) é da Scopus os dados se referem à periódicos nela indexados.  

Figura 15: Número de periódicos publicados por tópico 

 

Fonte: Candela et al (2015). 

Um aspecto relevante contemplado por Candela et al (2015) em seu levantamento é a 
natureza dos data journals investigados. Do total de 116 data journals 94% são publicações 
mistas e 6% puras (Figura 16). Isso significa dizer que, no conjunto de periódicos 
estudados, uma quantidade mínima refere-se a data journals exclusivamente dedicados à 
publicação de data papers. Aparentemente, pelo menos à época em que o levantamento foi 
realizado, há uma forte tendência na publicação de periódicos que, além de artigos 
convencionais, publica-se também os dados de pesquisa e data papers.  

Figura 16: Número de periódicos mistos e puros 

 

Fonte: Candela et al (2015). 

Candela et al (2015) também verificaram a quantidade data journals indexados na 
Web of Science. O número de periódicos indexados se aproxima de 70%. No entanto, tal 
resultado deve ser relativizado em função do fato de que maior parte dos periódicos são de 
natureza mista, ou seja, periódico convencionais que publicam, inclusive os dados das 
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pesquisas ou data journals. Portanto, não é possível apreender desses resultados a real 
condição de indexação dos data journals puros. 

Figura 17: Número de data journals indexados na Web of Science 

 

Fonte: Candela et al (2015). 

Uma interessante maneira de verificar contribuições dos data journals para a ciência 
aberta é a observação do tipo de acesso promovido. Candela et al (2015) identificaram a 
quantidade de data journals de acesso aberto e descobriram que, entre os periódicos que 
fizeram parte de seu estudo, maior parte promove o acesso aberto aos dados publicados.  
Ao que consta, o acesso aberto aos dados publicados parece ser um reflexo do próprio 
esforço do periódico em ser de acesso aberto.  

Figura 18: Número de data journals de acesso aberto 

 

Fonte: Candela et al (2015). 
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Políticas institucionais para dados de pesquisa 
Políticas institucionais para os dados de pesquisa são normas, portarias e orientações 

que direcionam sobre a divulgação deste tipo de material no contexto do acesso aberto e 
tem relevância imediata para o âmbito institucional. Neste estudo, as políticas institucionais 
serão retratadas a partir da experiência do National Institutes of Health (NIH). Certamente, 
esse recorte não representa a totalidade das experiências neste quesito, mas reúne casos 
maduros em termos de discussão pragmática e desenvolvimento. Ademais, revela 
tendências da área de conhecimento mais afrente das iniciativas de ciência aberta.  

 

Políticas institucionais para compartilhamento de dados de 
pesquisa: o caso NIH49 

Vanessa	de	Arruda	Jorge50	

O NIH é uma instituição americana de pesquisa biomédica, composta por 27 institutos e 
centros, nos quais trabalham diversas disciplinas da área da saúde. Realizam e financiam 
pesquisas, necessitando do estabelecimento de normas e regulações, além de 
infraestrutura para gerenciar as informações geradas nas pesquisas. Considerando a 
diversidade e complexidade de temas, o NIH optou por ter uma política mais generalista em 
2003, a primeira da lista abaixo, e outras 17 políticas de compartilhamento de dados mais 
específicas. A listagem de políticas está disponível no site da National Library of Medicine 
(NLM), um dos institutos do NIH. Na relação apresentada no Quadro 6, constam o instituto 
ou centro que estabeleceu a política, o nome da política de compartilhamento de dados, a 
principal temática em questão no documento, seu ano e a qual ou quais repositórios de 
dados elas estão associadas. 

 

  

                                                
49 Síntese do estudo publicado no artigo disponível em: 
https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1499 
50 Fundação Oswaldo Cruz | vanessa.arruda@incqs.fiocruz.br 
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Quadro 6: Relação de políticas de compartilhamento de dados disponibilizada pelo NIH 
Instituto ou centro Nome da política Temática de 

destaque 
Ano Repositório associado 

NationalInstitutesof 
Health (NIH) 

NIH Data SharingPolicy Pesquisa em saúde 2003 Sem repositório específico 

NationalInstitutesof 
Health (NIH) 

NIH 
PolicyonDepositofAtomicCoordin
atesintoStructuralDatabases 

Coordenadas 
atômicas de 
estruturas 
biomoleculares 

1999 Protein Data Bank 

NationalInstitutesof 
Health (NIH) 

NIH Policy for Sharingof Data 
Obtained in NIH 
SupportedorConductedGenome-
WideAssociationStudies 
(GWAS) 

Genômica 2008 dbGaP 

NationalInstitutesof 
Health (NIH) 

Genomic Data SharingPolicy Genômica 2014 dbGaP (para registro dos dados 
genômicos humanos) e repositórios de 
dados designados pelo NIH (para 
depósito de dados genômicos) 

NationalInstitutesof 
Health (NIH) 

NDAR Grantees Data 
SharingPolicy 

Autismo 2015 NDAR 

NationalHumanGeno
meResearchInstitute 
(NHGRI) 

ENCODE Consortia Data 
Release, Data Use, 
andPublication Policies 

Genômica 2009 ENCODE 

NationalInstituteofAller
gyandInfectiousDiseas
es (NIAID) 

NIAID/DMID Data Sharingand 
Release Guidelines 

Genômica 2017 GSCID, DMID BioinformaticsResource 
Center, Trace Archive ou, quando 
apropriado, para o Short ReadArchive, 
dbGaP, dbSNP, BEI 
ResourcesRepository 

NationalInstituteofAller
gyandInfectiousDiseas
es (NIAID) 

Data SharingGuidingPrinciples 
for the NIAID/DMID Systems 
BiologyProgram 

Biologia sistêmica 2016
[1] 

Repositórios associados ao Systems 
BiologyProgram (SBP) 

NationalInstituteofAller
gyandInfectiousDiseas
es (NIAID) 

HumanImmunology Project 
Consortium Data SharingPlan 

Imunologia Não 
locali
zado 

ImmPort 

NationalInstituteonAgi
ng (NIA) 

Alzheimer'sDiseaseGeneticsSha
ringPlan 

Estudos genéticos da 
doença de Alzheimer 

2008 NCRAD, NIAGADS, dbGaP 

NationalInstituteonAgi
ng (NIA) 

Alzheimer’sDiseaseNeuroimagin
gInitiative (ADNI) Data 
SharingandPublicationPolicy 

Imagens e dados 
clínicos da doença de 
Alzheimer 

2016 ADNI 

NationalInstituteonDru
g Abuse (NIDA) 

NIDA Data SharingPolicy Genética 2018
[2] 

NIDA Genetics Consortium, NIDA Center 
for GeneticStudiesRepository 

NationalInstituteonDru
g Abuse (NIDA) 

ClinicalTrials Network Data 
SharePolicy 

Ensaios clínicos Não 
locali
zado 

CTN Data Share Website 

National Heart, Lung, 
andBloodInstitute 
(NHLBI) 

NHLBI Policy for Data 
SharingfromClinicalTrialsandEpi
demiologicalStudies 

Ensaios clínicos e 
estudos 
epidemiológicos 

2014
[3] 

BioLINCC 

Eunice Kennedy 
ShriverNationalInstitut
eofChild Health 
andHumanDevelopme
nt (NICHD) 

RevisedResourceSharingPlanIn
structions for 
GeneticScreenstoEnhanceZebra
fishResearchandEnhancingZebr
afishResearchwithResearch 
Tools andTechniques (PAR-08-
138 and PAR-08-139) 

Uso do peixe zebra 
como modelo de 
vertebrados para 
pesquisas biomédicas 
e comportamentais 

2008 ZebrafishInternationalResource Center 
(ZIRC) 

NationalInstituteof 
Diabetes 
andDigestiveandKidne
yDiseases (NIDDK) 

The Environmental 
Determinantsof Diabetes in the 
Young 

Determinantes 
ambientais do 
diabetes no jovem 

Desd
e 
2003 

NIDDK Repository 

NationalInstituteofNeu
rologicalDisordersand
Stroke (NINDS) 

Sharing Data via the Federal 
InteragencyTraumaticBrainInjury
Research (FITBIR) Informatics 
System 

Pesquisa em 
traumatismo craniano 

2017 FITBIR 

Office 
ofRareDiseasesResea
rch (ORDR) 

The Collaboration, Education, 
and Test Translation (CETT) 
Program'sGuidelines for Data 
CollectionandSharing 

Tradução de testes 
genéticos de doenças 
raras 

Não 
locali
zado 

dbGaP 
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Dados abertos governamentais51 
Tiago	Braga52	

Michelli	Costa53	

Esta seção apresenta um panorama geral sobre os dados abertos governamentais ao 
relacionar três fontes: Open Government Partnership(OGP), Global Open Data Index 
(GODI) e o índice de percepção da corrupção internacional (CPI, na sigla em inglês).	

A partir do cruzamento das três fontes foi possível identificar 63 países com política 
nacional para dados governamentais e que desenvolvem a temática no âmbito da OGP 
(Figura 19). Os países participantes da OGP nem sempre estão atualizados em relação à 
execução dos seus planos. Dos 63 países analisados, apenas 46 possuem planos ativos.  

Figura 19: Países com políticas para dados governamentais no âmbito da OGP 

 
Fonte: elaboração própria  

A avaliação dos dados baseados no levantamento da Open Knowledge Foundation 
(Okfn) permite trazer para a análise uma perspectiva relacionada ao grau de abertura dos 
dados governamentais. AOkfn verificou 15 categorias de dados a partir de seis critérios:  

1. licenciamento aberto;	
2. capacidade de ser lido por máquina;	
3. capacidade de ser descarregável;	
4. atualização;	
5. disponibilidade e	

                                                
51 O estudo será apresentado no IX Encontro Ibérico EDICIC, a ser realizado em julho de 2019. 
52 Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | tiagobraga@ibict.br 
53 Universidade de Brasília | michelli@unb.br 
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6. gratuidade.	

Nenhum dos países analisados cumpriu todos os critérios para as 15 
categoriasexistentes, da mesma forma nenhum deixou de cumprir todos os critérios  

Além de analisar cada uma das categorias propostas, a GODI também cria dois índices 
específicos contendo o percentual de abertura de dados e a nota do projeto do país para a 
abertura de dados. Esses índices são representados na Figura 20. 

Figura 20: Abertura e nota para os dados abertos nacionais 

 

Fonte: elaboração própria  

No caso específico do Brasil, sua abertura de dados foi contabilizada como 33% e sua 
nota total, considerando-sea metodologia proposta pela GODI, 68%.AOkfndisponibiliza 
ainda um ranking, que contempla outros países que ainda não fazem parte da OGP. Neste 
ranking o Brasil está situado na8ªposição.	

Idealmente, quanto mais abertos os dados de um país, maior seria a transparência 
domesmoe menor a corrupçãoexistente. Dessa forma, espera-se que países com alta nota 
no GODI possuam também alta nota no CPI e vice-versa, no entanto essa relaçãodiretanem 
sempre ocorre, conforme mostra a Figura 21. 
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Figura 21: Relação entre os índices Okfn e CPI para cada um dos países analisados 

 

Fonte: elaboração própria  

O gráfico apresentado indica que para grande parte dos países há uma relação direta 
entre abertura dos dados e transparência no combate à corrupção, todavia essa relação 
não prevalece para todos os casos. O Brasil, por exemplo, possui uma das melhores notas 
no GODI, mas está situado abaixo da média no CPI. O mesmo pode ser observado para a 
Suécia, que está mediana no GODI, mas é um dos países melhor colocados no CPI. Tal 
relação precisará ser melhor explorada em estudos futuros.	

Apresentou-se, dessa forma, uma visão geral da abertura de dados governamentais em 
nível mundial, que serve para situar o Brasil em comparação com o processo que vem 
ocorrendo em nível global.	
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Perspectiva dos pesquisadores brasileiros sobre 
compartilhamento e reuso de dados54 

Rafael	Port	da	Rocha55	
Sônia	Elisa	Caregnato56	

Caterina	Groposo	Pavão57	
PaulaCarolineSchifinoJardim	Passos58	

Rene	Faustino	Gabriel	Junior59	
Samile	Andréa	de	Souza	Vanz60	

Eduardo	Nunes	Borges61	
Luís	Alberto	Barbosa	Azambuja62	

Iván	Andrés	Fornos	Angues63	
Patrícia	Batistella64	

Victor	Andrews	Garcia	Lima65	

Buscando identificar ações brasileiras, o grupo Rede de Dados de Pesquisa Brasileira-
RDP Brasil em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) averiguo quais 
eram as práticas e percepções acerca da prática de Acesso Aberto a Dados de Pesquisa 
(AADP) a partir da perspectiva dos pesquisadores no Brasil. Para isso, fez-se necessário 
recorrer a uma pesquisa tipo survey para fazer a coleta de dados. Isso ocorreu com 
pesquisadores de todo o território nacional, além de coordenadores dos programas de pós-
graduação e líderes de grupo de pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq, que foram 
contatados através de correio eletrônico de instituições de pesquisa. 

Intitulado “Práticas e Percepções dos Pesquisadores”, o segundo relatório do projeto 
traz 91 páginas de dados obtidos através da pesquisa tipo survey antes mencionada, 
contendo 27 questões do questionário “Práticas e percepções sobre acesso aberto a dados 
de pesquisa”. Ao todo, 4.703 pessoas responderam esse questionário entre março e abril 
de 201866. 

O questionário foi criado com base em levantamentos internacionais sobre 
compartilhamento e reuso de dados de pesquisa, especialmente os trabalhos de Tenopir e 
colaboradores (2011), Kim e Adler (2015), Kim e Zhang (2015) e Digital Curation Center 
(2009). Ele foi organizado no software Survey Monkey em uma estrutura composta por oito 

                                                
54 Síntese baseada no estudo: 
https://wiki.rnp.br/download/attachments/97225837/Relat%C3%B3rio%202_RDP.pdf 
55Universidade Federal do Rio Grande do Sul | rafael.rocha@ufrgs.br 
56Universidade Federal do Rio Grande do Sul |sonia.caregnato@ufrgs.br 
57Universidade Federal do Rio Grande do Sul | caterina@cpd.ufrgs.br 
58Universidade Federal do Rio Grande do Sul | paulacarolinejardim@gmail.com 
59Universidade Federal do Rio Grande do Sul | renefgj@gmail.com 
60Universidade Federal do Rio Grande do Sul | samilevanz@terra.com.br 
61Universidade Federal de Rio Grande | eduardoborges@furg.br 
62Universidade Federal de Rio Grande | l.azambuja@gmail.com 
63Universidade Federal do Rio Grande do Sul | ivan@inmano.com 
64Universidade Federal do Rio Grande do Sul | patriciabatistella@rocketmail.com 
65Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
66 Os dados do estudo estão disponíveis no seguinte link: 
https://dadosabertos.rnp.br/dataset.xhtml?persistentId=hdl:20.500.12401/4 
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questões demográficas e mais dois eixos principais, contendo 13 questões acerca das 
práticas dos pesquisadores sobre dados de pesquisa e seis questões acerca de percepções 
em relação ao compartilhamento e uso de dados. 

 Dentre os principais resultados, verifica-se que 49,36% dos respondentes nunca 
havia utilizado dados compartilhados, enquanto 23,49% nunca compartilharam dados, 
contra 53,79% que mantêm essa prática mesmo que em parte (apenas 9,19% afirmaram 
compartilhar a totalidade de dados de sua pesquisa). Ainda, nota-se que 58,41% dos 
respondentes apontaram não ter à sua disposição um repositório institucional para 
compartilhamento de dados de pesquisa. Outros dados relevantes são que 57,79% dos 
respondentes afirmaram armazenar parte dos seus dados em arquivos de papel, enquanto 
que 66,8% guardam em computador pessoal. Sobre a utilização de um repositório como 
método de pesquisa de dados, 31,71% dos respondentes afirmaram utilizar algum 
repositório para acessar dados de pesquisa de outros pesquisadores, contra 68,29% que 
não o fazem. 

Os pesquisadores brasileiros parecem ter um perfil mais conservador no que diz 
respeito ao compartilhamento e acesso a dados de pesquisa. Soa curioso o fato de que 
“grande parte dos respondentes considera que o compartilhamento de dados pode ampliar 
o reconhecimento acadêmico, por exemplo, através da citação (69,12% concordam e 
24,04% concordam parcialmente com a afirmativa)”, porém apenas 21,86% responderam 
que “compartilhariam todos os seus dados de pesquisa em um repositório de acesso aberto 
sem restrições”. 

Por outro lado, apesar de ficar apenas um mês disponível, a survey teve um grande 
número de respondentes, alavancado pelos mais de 70 mil e-mails disponíveis e para os 
quais o questionário foi enviado. Do total, 35,44% mostraram interesse em receber 
informações sobre o projeto e 22,56% aceitariam participar de uma entrevista para 
aprofundamento da discussão. 

A primeira parte dos resultados é constituída por uma análise demográfica que 
apresenta as principais características dos respondentes da pesquisa, quais sejam: idade, 
sexo, setor e área de atuação, posição profissional e principal agência de financiamento. A 
segunda parte dos resultados apresenta os resultados do eixo de perguntas acerca das 
práticas dos pesquisadores sobre dados de pesquisa. Por fim, a última parte encerra a 
apresentação dos resultados com detalhes sobre as percepções em relação ao 
compartilhamento e uso de dados. 

A partir da análise dos resultados, pode-se concluir que a prática de compartilhamento 
total e irrestrito ainda não é algo comumente aceito, embora tenha certa receptividade. Ao 
tentar elucidar a atual situação do acesso a dados de pesquisa no Brasil, verificou-se que 
ainda é uma prática incipiente e que existe um receio quanto à responsabilidade pelo 
armazenamento e custódia de dados. Logo, discernimentos “acerca da propriedade e direito 
sobre dados, se pertencem ao pesquisador responsável pelo projeto ou à instituição de 
filiação, precisam entrar na agenda de discussão da comunidade brasileira”, visto que, de 
uma forma em geral, as respostas indicam desorientação por parte dos pesquisadores 
acerca dos conceitos de dado de pesquisa, dos repositórios e do entendimento das práticas 
de disponibilização e reuso. Nesse sentido, a pesquisa promove a discussão do tema entre 
a comunidade brasileira e pode contribuir para despertar o interesse e minimizar dúvidas 
sobre compartilhamento e reuso de dados abertos de pesquisai. 
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Síntese das principais iniciativas de ciência aberta 

Vanessa	de	Arruda	Jorge67	

O “Livro Verde - Ciência aberta e dados abertos: mapeamento e análise de políticas, 
infraestruturas e estratégias em perspectiva nacional e internacional68”, publicado pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apresenta um mapeamento sobre as principais 
iniciativas que envolvem Ciência Aberta, com ênfase nas políticas e na infraestrutura de 
dados abertos, para subsidiar a formulação de diretrizes institucionais para gestão e 
abertura de dados científicos e a implantação de boas práticas da Ciência Aberta na 
Fiocruz.  

O livro é o resultado de um estudo exploratório que foi elaborado entre os meses de 
março e agosto de 2017, com análise documental em fontes como artigos científicos, 
documentos oficiais e sítios eletrônicos de instituições governamentais, multilaterais e de 
fomento à pesquisa e outros que envolvem a temática da abertura de dados e à Ciência 
Aberta.   

Para seleção dos países a serem estudados, utilizou-se como base o “International 
Survey on Science, Technology and Innovation Policies69” de 2016, realizado pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pela Comissão 
Europeia em 53 países. Foram escolhidos sete países do estudo da OCDE, Alemanha, 
Austrália, Canadá, Estados Unidos da América (EUA), Holanda, Portugal e Reino Unido. 
Incluiu-se a esta lista o Brasil e União Europeia. 

De acordo com os autores, a proposta deste estudo foi “fornecer um mapeamento 
analítico conciso e comparativo de políticas, diretrizes de dados abertos e infraestrutura de 
ciência aberta nos países e bloco selecionados” (SANTOS et al, 2017, pág. 18) até a data 
do estudo, entendendo o caráter dinâmico de atualização e a constante evolução das 
iniciativas objeto deste estudo, que surgem de forma intensa a todo momento.  

Neste contexto, elaborou-se uma síntese por país de iniciativas (políticas, normativas, 
estruturas, ferramentas e serviços) localizadas durante o estudo e registradas no livro 
verde. 

Alemanha 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

• German Data Forum, criado em 2004, é um conselho independente composto por 
representantes da pesquisa científica e dos principais produtores públicos de dados. 
É composto por uma rede descentralizada de 31 centros de dados, para fornecer 
aos pesquisadores acesso fácil e econômico aos dados relevantes, procurando 
contribuir para o debate sobre grandes bases de dados; 

                                                
67 Fundação Oswaldo Cruz | vanessa.arruda@incqs.fiocruz.br 
68https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/24117 
69http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=a2ebc2a0-b8dc-4d1a-82be-3fea780b86a6 
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• Alliance of Science Organisations in Germany, criado 2008, é uma aliança que visa 
melhorar a produção de informação em pesquisa e ensino. Oferece infraestrutura de 
informação adequada para satisfazer necessidades de pesquisa como: acesso 
digital a publicações, dados de pesquisa, serviços de assessoria para segurança e 
curadoria de dados e criação de ambientes virtuais de pesquisa e comunicação; 

• Re3data, criado em 2012, é um repositório criado para armazenamento, melhor 
visibilidade dos dados de pesquisa e acesso a conjuntos de dados por 
pesquisadores, órgãos de financiamento, editores e instituições acadêmicas; 

• Guidelines on the Handling of Research Data, publicado em 2015, são diretrizes 
para curadoria dos dados de pesquisa financiados pela German Research 
Foundation (GRF). 

Austrália 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

• Australian Government Public Data Policy Statement, lançada em 2015, é uma 
política que estabelece que que entidades governamentais australianas devem 
disponibilizar dados atualizados, de qualidade e forma gratuita para a sociedade, 
academia e indústria, informando que a cobrança pode ser feita em casos de 
serviços especializados. 

• Research Data Management, publicado em 2014, é iniciativa do Australian Research 
Council (ARC) para adoção de um plano de gestão de dados como requisito para as 
propostas submetidas às chamadas do National Competitive Grants. 

• NHMRC Statement on Data Sharing (ano de publicação não identificado) é uma 
declaração do Australian Government National Health and Medical Research Council 
(NHMRC) que ressalta a importância de tornar os resultados das pesquisas 
acessíveis, incluindo o compartilhamento de dados (metadados, código de análise, 
protocolos de estudo, materiais de estudo e outros dados coletados) decorrentes de 
pesquisas que apoia. 

• Australian National Data Service, estabelecido em 2008, é uma parceria entre a 
Monash University a Australian National University (ANU) e Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), com financiamento da 
National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS). Seu objetivo é 
agregar valor aos dados de pesquisa da Austrália por meio do estabelecimento de 
parcerias, provimento de serviços nacionais e aprimoramento de capacidades 
relacionadas a políticas, advocacy e operacionalização. 

• Research Data Management Practice Guide, publicado em 2013, é um guia para 
gestão e abertura de dados de pesquisa do Australian National Data Service (ANDS) 
para orientar pesquisadores individuais e instituições em todas as fases da 
pesquisa, incluindo a fase posterior à abertura dos dados cujas responsabilidades 
são conjuntas, tanto do criador/gestor dos dados quanto dos usuários. 

• Research Data Alliance (RDA), criada em 2013, é uma organização criada pela 
European Commission, United States Government’s National Science Foundation, 
National Institute of Standards and Technology e Australian Government’s 
Department of Innovation, com o objetivo de construir arcabouço social e técnico que 
permita a abertura e o compartilhamento de dados. Os membros da RDA se 
organizam em grupos de trabalho e interesse, que são responsáveis por elaborar 
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recomendações para a comunidade RDA. Como o governo australiano é um dos 
fundadores e essa é uma iniciativa considerada importante, achou-se adequado 
incluí-la na relação da Austrália. 

• National EResearch Collaboration Tools and Resources (Nectar), firmada em 2011, 
é uma parceria entre instituições acadêmicas e comunidades de pesquisa. O Nectar 
Cloud fornece infraestrutura, softwares e serviços de computação que permitem 
armazenamento, acesso e execução de dados de forma remota, rápida e autônoma 
pela comunidade de pesquisa da Austrália, enquanto o National Server Program é 
uma infraestrutura nacional que hospeda serviços de e-research. 

• Data Life Cicle Framework, projeto desenvolvido entre os anos de 2016 e 2019, foi 
uma estratégia nacional que busca conectar recursos e atividades de pesquisa 
financiadas ou cofinanciadas pela National Collaborative Research Infrastructure 
Strategy (NCRIS). 

• Research Activity Identifer (RAID), lançado em 2017, é um identificador persistente 
que conecta pessoas, processos e ferramentas com o intuito de rastrear 
contribuições, atividades e resultados de projetos. O RAID pode ser integrado a 
sistemas de gerenciamento de dados existentes ou desenvolvidos como sistemas 
autônomos. 

Brasil 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

• Repositório Institucional Arca, lançado em 2011, é um repositório criado e mantido 
pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 
(Icict/Fiocruz) para depósito das informações científicas da Fiocruz. 

• Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da Fiocruz, publicada em 2014, possui 
caráter mandatório para favorecer o acesso público e gratuito ao conhecimento que 
produz; preservar a memória institucional; dar visibilidade e disseminar a produção 
intelectual; estabelecer diretrizes de registro para sua publicação e apoiar o 
planejamento e a gestão da pesquisa. 

• Manifesto de Acesso Aberto a Dados da Pesquisa Brasileira para Ciência Cidadã, 
publicado 2016, é um documento elaborado pelo Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia (IBICT) posicionando-se diante do movimento mundial de 
acesso aberto à informação e dados científicos. 

• OASISbr, criado em 2006, trata-se do portal brasileiro de publicações científicas em 
acesso aberto destinado a fornecer acesso gratuito à produção científica de autores 
vinculados a universidades e institutos de pesquisa brasileiros. 

• Planos de Ação Nacional sobre Governo Aberto, publicados a partir de 2011, são 
planos bianuais que operacionalizam as ações relativas à “Parceria sobre Governo 
Aberto” (Open Government Partnership - OGP), da qual o Brasil passou a ser 
signatário juntamente com outros 70 países, e que visa à implantação de práticas de 
compartilhamento de dados produzidos pela administração pública. 

• Portal Brasileiro de Dados Abertos, criado em 2011 e lançado em 2012, é um dos 
componentes da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA) e referência para 
pesquisa, acesso e uso de dados públicos abertos no Brasil. Cada órgão ou 
entidade da administração pública é responsável pela catalogação dos seus dados 
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abertos nesse portal, que permite a organização e a padronização do acesso aos 
dados, possibilitando seu reuso. 

Canadá 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

• Action Plan on Open Government, publicado em 2014, é o plano de ação para 
governo aberto que incorporou a perspectiva da Ciência Aberta, para facilitar o 
acesso aberto a publicações e dados resultantes de pesquisa financiada pelo 
governo federal, acelerar a pesquisa, impulsionar a inovação e beneficiar a 
economia. 

• Tri-Agency Open Access Policy on Publications, publicada em 2016, é política 
comum de três agências canadenses, Canadian Institutes of Health Research 
(CIHR), o Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) e o National 
Sciences and Engineering Research Council (NSERC), voltada para acesso aberto 
no campo da publicação científica, em que o beneficiário de financiamento deve 
assegurar que os resultados de pesquisa publicados em periódicos revisados por 
pares estejam livremente acessíveis no prazo de até 12 meses após a publicação. 

• Action Plan on Open Government, vigente entre os anos de 2016 e 2018, plano de 
ação para governo aberto que define as estratégias do Governo do Canadá para 
planejar e promover maior abertura de dados governamentais para a sociedade, 
transparência e inovação no governo, no bojo da OGP. Um dos objetivos dessas 
estratégias é a abertura das atividades científicas federais em ciência aberta, que já 
conta com várias ações concretas para garantir que a ciência financiada pelo 
governo esteja disponível ao público. 

• Research Data Canada (RDC), criado em 2011, é uma organização que visa orientar 
e apoiar o gerenciamento de dados no Canadá. 

• Research Data Management in Canadian Universities, lançada em 2016, é uma 
declaração elaborada por um grupo de administradores sênior de universidades e 
pessoas que trabalham no RDC para abertura de dados das universidades 
canadenses. 

• Open and Collaborative Science in Development Network (OCSDNet), criada em 
2014, é uma iniciativa em Ciência Aberta com o objetivo de mobilizar e apoiar 
pesquisadores e profissionais de países em desenvolvimento do Hemisfério Sul – 
América Latina, incluindo América Central e Caribe, Oriente Médio e Norte da África, 
Ásia Oriental, Central e do Sul, e África Subsaariana. O objetivo principal é criar uma 
comunidade interativa de profissionais e líderes da Ciência Aberta para aprender e 
contribuir para um fundo comum de conhecimento aberto sobre como a colaboração 
em rede pode enfrentar os desafios do desenvolvimento local e global. 

Estados unidos da América 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

• Open Government Initiative, lançada em 2009, é uma iniciativa para abertura de 
dados, que estabelece ações governamentais orientadas para criar e manter a 
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proposta de um governo aberto, sob os pilares da transparência, participação social 
e colaboração. 

• Open Data Policy – Managing Information as na Asset (M-13-13), emitido em 2013, 
é um documento (memorando) enviado a todos os departamentos e agências 
americanas que ressalta a importância de se seguirem princípios de uma gestão 
eficaz da informação em cada fase do ciclo de vida da informação, possibilitando a 
interoperabilidade e a abertura dos dados, informações e documentos. Requer que 
as agências trabalhem as informações sob a perspectiva de seu processamento e 
sua disseminação. 

• Open Data Plan, elaborado em 2014, Plano para entregas do departamento de 
estado americano das proposições elencadas no M-13-13. Dentre as entregas, 
destaca-se: criar e manter um Enterprise Data Inventory (EDI), criar e manter uma 
lista pública de dados; criar um processo para interagir com os cidadãos para ajudar 
a facilitar e priorizar a liberação de dados; documento explicativo para os dados que 
não podem ser liberados, por lei, regulamentação, política ou porque os dados estão 
sujeitos a privacidade, confidencialidade, segurança, segredo comercial, contratual 
ou outras restrições válidas para liberação; e, por fim, esclarecer os papéis e 
responsabilidades para promover a liberação de dados eficiente e eficaz. 

• Data.gov, lançado em 2009, é uma plataforma online criada para aumentar o acesso 
do cidadão aos datasets do governo americano. Foi criado a partir da Open Data 
Policy e cumpre o papel de portal que agrupa todos os inventários e listas 
produzidos pelas instituições de governo, a partir do cumprimento das normas de 
publicação de dados. 

• Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research, emitido 
em 2013, é um documento (memorando) emitido pelo Office of Science and 
Technology Policy (OSTP), instância ligada diretamente à Presidência da República 
dos Estado Unidos da América, e trata da importância de desenvolver os 
procedimentos para as agências federais que investem em pesquisa e 
desenvolvimento, elaborando políticas claras e coordenadas para aumentar esse 
acesso aos dados científicos digitais. 

• Interagency Working Group on Open Science (IWGOS), estabelecido em 2016, é um 
grupo de trabalho criado para facilitar a coordenação e cooperação entre as 
agências nas temáticas da preservação, descoberta, acessibilidade e usabilidade da 
pesquisa financiada pelo governo federal. Entre as funções do grupo também está o 
desenvolvimento da comunicação com organismos internacionais em ciência aberta. 

• Principles for promoting access to federal government-supported scientific data and 
research findings through international scientificcooperation, elaborado em 2016, é 
um documento redigido pelo Interagency Working Group On Open Data Sharing 
Policy, no subcomitê de assuntos internacionais, do comitê de ciências, do NSTC. 
Reúne informações sobre metodologias e limitações: cita os principais documentos 
orientadores sobre a política de dados abertos e descreve os princípios norteadores 
para as políticas de promoção de acesso aos dados e resultados de pesquisas do 
governo americano. 

• Health Data.gov, lançado em 2011, é uma comunidade do portal data.gov 
gerenciada pelo U.S. Department of Health & Human Services (HHS). Este portal 
agrupa e disponibiliza dados de diversas instituições ligadas ao HHS, como National 
Institutes of Health (NIH), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
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Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) e Food and Drug Administration 
(FDA). 

• NIH Data Sharing Policy, publicada em 2003, é a primeira política de 
compartilhamento de dados do National Institutes of Health (NIH) que estabelece 
que os pesquisadores com financiamento público de suas pesquisas (US$ 500.000 
ou mais em custos diretos) devem incluir um plano de compartilhamento de dados 
ou indicar a razão do não compartilhamento de dados. O NIH mantém outras 17 
políticas institucionais para compartilhamento de dados de seus institutos ou 
centros(listadas na página 38 desta publicação). 

• NIH Data Sharing Policy and Implementation Guidance, publicado em 2003, junto 
com a NIH Data SharingPolicy. É o guia que orienta a implementação da política de 
compartilhamento de dados do NIH. 

• Research Data Centers (RDC), sem data identificada, é uma ferramenta 
desenvolvida pelo CDC, que permite que os pesquisadores acessem dados restritos. 
Além de fornecer acesso aos dados do National Center for Health Statistics (NCHS), 
o RDC hospeda dados restritos de vários grupos dentro do Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos (HHS). 

• Research Data Assistance Center (ResDAC), lançado em 1996, é mantido pelo 
CMS, através de contrato com a Universidade de Minnesota. Fornece assistência 
técnica aos pesquisadores interessados em usar os dados do Medicare (sistema de 
seguros de saúde gerido pelo governo) americano. 

• OpenFDA, lançado em 2014, foi criado para transformar os conjuntos de dados, 
anteriormente fornecidos em formatos que não facilitavam seu uso, em um formato 
padrão aberto para pesquisadores, cientistas, desenvolvedores web e outras partes 
interessadas reguladoras da FDA. Citam-se os dados sobre drogas humanas 
(rotulagem, relatórios sobre efeitos colaterais negativos e relatórios de execução), 
dispositivos (classificação de 1.700 tipos distintos de dispositivos organizados em 16 
especialidades médicas, registro e listagem), aprovações de pré-mercado e 
suplementos de aprovação (autorizações através de notificações de pré-mercado e 
pedidos de novo novos, relatórios de eventos adversos) e alimentos (relatórios de 
execução). 

• Gates Open Research, em funcionamento a partir de 2017, é uma plataforma de 
publicação acadêmica que disponibiliza a pesquisa financiada pela Fundação Bill & 
Melinda Gates em um formato que apoia a integridade, reprodutibilidade e 
transparência da pesquisa, tendo como base o acesso aberto, a imediata 
publicação, seguida de uma revisão de pares aberta e combinada com uma política 
de dados abertos. 

Holanda 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

• Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), com trabalhos desde 2011, 
é uma organização de fomento à pesquisa científica que atua em vários campos do 
conhecimento das instituições públicas de pesquisa, especialmente universidades. 

• Incentive Fund of Open Access, que vigorou entre os anos de 2010 a 2018, foi um 
fundo de apoio ao acesso aberto da NWO. Cofinanciou o projeto OAPEN para 
publicação em acesso aberto e apoio a conferências, e vários projetos voltados para 
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a área de dados abertos, como DATA2PERSON – Big Data & Health, Join eScience 
and Data Science across the Top Sectors, entre outros.  

• Data Archiving e Networked Services (DANS) é o instituto holandês para acesso 
permanente a recursos de pesquisa digital. Fornecem consultoria especializada  e 
serviços certificados, como DataverseNL  para gerenciamento de dados de curto 
prazo, EASY para arquivamento de longo prazo e  NARCIS, o portal nacional para 
informações de pesquisa.  

• National Plan Open Science, publicado em 2017, é o documento que apresenta o 
Plano Nacional de Ciência Aberta da Holanda. Foi criado em resposta às 
recomendações estabelecidas no Amsterdam Call for Action on Open Science, 
publicado em abril de 2016, às conclusões do Competitiveness Council, de maio de 
2016, e à carta enviada ao Parlamento para o progresso da Ciência Aberta pelo 
State Secretary for Education, Culture and Science, em janeiro de 2017. Essas 
iniciativas serviram de base para a elaboração desse plano, garantindo a 
sustentabilidade política necessária para sua criação e execução. 

• Global Open FAIR Implementation Networks (GOFAIR), em funcionamento desde 
2016, é uma rede holandesa com estratégias internacionais destinadas a 
impulsionar o desenvolvimento de serviços e dados FAIR na Europa e no mundo. É 
um consórcio aberto que conta com a participação de vários estados-membros 
progressistas e entusiastas da União Europeia e de outros países fora da Europa.   

• SURF Open Science, lançado em 2016, é um programa desenvolvido pela SURF 
(Organização colaborativa para as TIC na educação e pesquisa holandesas) de 
inovação em ciência aberta que tem como objetivo tornar o processo de pesquisa 
mais acessível e simplificado, facilitando a colaboração e participação, por meio de 
políticas e infraestrutura, junto ao Open Science Cloud da Holanda. 

Portugal 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

• Princípios Orientadores para a Ciência Aberta / Conhecimento para Todos, emitidos 
em 2016, é um documento que define os princípios orientadores para Política 
Nacional de Ciência Aberta portuguesa. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2016, publicada em 2016, é um 
documento aprovado pelo Conselho de Ministros com as orientações para a Política 
Nacional de Ciência Aberta. 

• Grupo de Trabalho Interministerial (GT-PNCA), criado em 2016, tem o objetivo de 
apresentar uma proposta de Plano Estratégico para a implementação de uma 
Política Nacional de Ciência Aberta. Publicou 2 documentos: “Primeiro Relatório da 
Comissão Executiva Grupo de Trabalho para a Política Nacional de Ciência Aberta”, 
em setembro de 2016, e o “Segundo Relatório da Comissão Executiva Do Grupo de 
Trabalho para a Política Nacional de Ciência Aberta”, em dezembro de 2016. 

• Carta de princípios de orientação para a Fundação para a Ciência e a  Tecnologia 
I.P., FCT, emitida em 2016, é um documento no qual foram estabelecidas metas de 
curto e médio prazos, que serão implementadas pelo Grupo de Trabalho 
Interministerial para a preparação de uma Política Nacional de Ciência Aberta 

• Sítio governamental ciencia-aberta.pt, lançado em 2016, reúne documentos e 
apresenta informações sobre ações em prol da ciência aberta em Portugal. Neste 
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sítio também podem ser encontradas outras normativas nacionais que têm impacto 
no acesso aberto, como o regulamento para depósito de teses.  

• Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), criado em 2008, é 
uma iniciativa da Agência para a Sociedade do Conhecimento, concretizada pela 
Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). Tem o objetivo de 
armazenar, agregar e indexar todos os conteúdos científicos, em acesso livre, 
existentes nas instituições de ensino superior portuguesas e em outras organizações 
de pesquisa. Em 2010, o projeto RCAAP inicia suas atividades no domínio do 
acesso e curadoria dos dados de pesquisa e repositórios de dados científicos. 

Reino unido 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

• Research Excellence Framework (REF), desenvolvido em 2014, é um novo modelo 
de avaliação, com o objetivo de avaliar a qualidade e o impacto dos resultados de 
pesquisas conduzidas por instituições britânicas de ensino superior. Dentre as 
recomendações específicas, destacam-se as que se relacionam à maior 
transparência e abertura nas infraestruturas de dados; ao uso de identificadores 
únicos para pesquisadores, instituições e resultados das pesquisas, respectivamente 
Open Research and Contributor (ORCID), International Standard Name Identifier 
(ISNI) e Digital Object Identifier (DOI); aos investimentos em estrutura de 
informações de pesquisa, especialmente no sentido de aperfeiçoar a 
interoperabilidade dos sistemas de gestão de pesquisas; e ao estabelecimento de 
um Fórum de Métricas Responsáveis com a participação de financiadores de 
pesquisa, instituições de ensino superior e seus órgãos representativos, editores, 
provedores de dados e outros interessados em aspectos relacionados a padrões de 
dados, interoperabilidade, abertura e transparência. 

• RCUK Common Principles on Data Policy, publicado em 2011 e revisado em 2015, é 
um documento que aponta os princípios gerais que visam orientar a elaboração das 
políticas de abertura de dados dos conselhos de pesquisa do Reino Unido. A 
despeito de cada conselho ter política própria, os princípios estabelecidos devem ser 
seguidos por todos, podendo ser ajustados para o atendimento a especificidades de 
áreas disciplinares sob suas respectivas responsabilidades. 

• Concordaton Open Research Data, publicado em 2016, trata-se de um acordo 
estabelecido entre o Higher Education Funding Council for England (Hefce), 
Research Council UK, Universities UK e WellcomeTrust. Considera que os dados de 
pesquisas conduzidas no Reino Unido sejam disponibilizados sempre que possível 
seguindo aspectos éticos, legais, regulatórios e de melhores práticas de gestão de 
dados. Aspectos relacionados à avaliação dos progressos obtidos com a abertura de 
dados de pesquisa e os altos custos envolvidos no processo de tratamento, abertura 
e preservação também constam nos princípios. 

• Science As An Open Enterprise, publicado em 2012, é um relatório do Science 
Policy Centre da Royal Society, que apresenta uma revisão de literatura sobre 
ciência aberta e abertura de dados científicos, inclusive com apresentação de casos 
reais ilustrativos acerca dos temas tratados. Os tópicos abordados relacionam-se 
aos propósitos e práticas da ciência; aos motivos pelos quais mudanças 
relacionadas à Ciência Aberta e abertura de dados são necessárias, incluindo seus 
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desafios e oportunidades; aos limites para a abertura de dados; à necessidade de 
mudança cultural que envolva aspectos de gestão, responsabilidades, custos e 
ferramentas para abertura de dados científicos; e por fim, às conclusões e 
recomendações.   

• Towards Open Research: practices, experiences, barriers and opportunities, 
publicado em 2016, é um estudo financiado pela WellcomeTrust e conduzido por 
pesquisadores da London School of Hygiene and Tropical Medicine e do UK Data 
Service. Encomendado com o intuito de saber as atitudes de pesquisadores 
financiados pela WellcomeTrust acerca da pesquisa aberta, o estudo se baseou em 
pesquisa on-line e grupo focal.  

• Data management and use: Governance in the 21st century, elaborado em 2017 é 
uma publicação conjunta da British Academy e Royal Society. Concebe que o Reino 
Unido possui ampla experiência na criação de estruturas de governança, processos 
e abordagens para gerir riscos e benefícios, a fim de acelerar o desenvolvimento 
científico e tecnológico. Contudo, essa experiência está fragmentada em diferentes 
grupos e setores. Com o intuito de promover debates e articulações entre 
comunidades interessadas na governança de dados em diferentes contextos, a 
British Academy e a Royal Society colocaram academia, indústria, setor público e 
sociedade civil juntos, visando entender as necessidades de um sistema de 
governança de dados no século XXI, cujo resultado é apresentado no documento.  

• Digital Curation Centre (DCC), lançado em 2004, é um centro reconhecido 
internacionalmente que tem por objetivo a construção de capacidades e habilidades 
para gerenciamento de dados de pesquisa por meio de orientações gerais, auxílio 
especializado e ajuda prática para instituições de pesquisa que desejam armazenar, 
gerenciar, proteger e compartilhar dados digitais. Desenvolveu, juntamente com o 
University of California Curation Centre (UC3), o Data Management Plans online 
(DMPonline), ferramenta que possui recursos para criação e acompanhamento de 
planos de gestão, compartilhamento e preservação de dados, levando em 
consideração a natureza dos dados e possíveis restrições que sejam necessárias. 

• Farr Institute of Health Informatics Research, criado em 2013, envolve 21 instituições 
acadêmicas e de saúde localizadas na Inglaterra, Escócia e País de Gales. É 
financiado por um consórcio de dez organizações lideradas pelo UK Medical 
Research Council, com o intuito de desenvolver pesquisas de alta qualidade e na 
fronteira do conhecimento a partir da análise de grande volume de dados de 
múltiplas fontes (dados clínicos, biológicos, ambientais e populacionais). 

• Research Data Management Training (MANTRA), disponibilizado em 2010, é curso 
online gratuito autoinstrucional, criado pela Universidade de Edimburgo, contempla 
diretrizes para o gerenciamento de dados digitais de pesquisa. Foi elaborado para o 
uso de estudantes de pós-graduação, pesquisadores e profissionais da informação. 

• UK Data Service, em funcionamento desde 2012, é financiado pelo Economic & 
Social Research Council (ESRC), visa prover dados que atendam às necessidades 
de diversos setores da sociedade, nomeadamente academia, governo, instituições 
não governamentais, centros de pesquisa independentes, thinktanks, consultores 
empresariais e setor comercial.   

• Wellcome Open Research, lançada em 2016, é uma plataforma aberta utilizada pela 
WellcomeTrust, que visa à publicação de artigos acadêmicos originais que reportem 
pesquisa básica, translacional e pesquisa clínica financiada ou cofinanciada pela 



 

 

55 Síntese das principais iniciativas de ciência aberta 

a
b

ri
l 

d
e

 2
0

1
9

 

WellcomeTrust. Todos os artigos são publicados em acesso aberto e o processo de 
análise das publicações pelos pares é transparente. Os autores são convidados a 
incluir descrições detalhadas dos métodos, bem como a fornecer acesso fácil às 
fontes de dados e resultados de modo a melhorar a reprodutibilidade de suas 
pesquisas.  

União Europeia 

Destacam-se as seguintes iniciativas: 

• Open Innovation, Open Science, Open to the World – a vision for Europe, publicado 
em 2016, é um livro que consolida o discurso proferido pelo Comissário Carlos 
Moedas, Diretor Geral de Investigação e Inovação, responsável pela política de 
investigação, ciência e inovação da UE, em junho de 2015, em Bruxelas. Na sua 
fala, o Comissário propôs um novo caminho para a política europeia de pesquisa e 
inovação, compatível com uma ciência aberta, digital e global. Destacou a pesquisa 
e a inovação como prioridades da Comissão Europeia, tendo como objetivos para a 
sua implementação: a inovação aberta, a ciência aberta e a abertura da ciência 
produzida na Europa para o mundo.   

• Realising the European Open Science Cloud, publicado em 2015, foi elaborado pela 
Commission High Level Expert Group European Open Science Cloud (EOSC) e é 
composto por dez países-membros da União Europeia, além do Japão e da 
Austrália. Propõe diretrizes de apoio à infraestrutura de dados abertos de pesquisa e 
à Ciência Aberta, removendo barreiras técnicas, legislativas e humanas para a 
reutilização de dados com base no acesso a serviços e sistemas, em diferentes 
fronteiras disciplinares, sociais e geográficas. 

• Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, publicado em 2016, é um 
guia com princípios que foram adotados pela Comissão Europeia, e os projetos 
contemplados no Programa Horizonte 2020. Traz as recomendações para adoção 
dos princípios FAIR, assegurando assim uma boa gestão de dados. 

• Open Research Data Pilot in Horizon 2020, lançado em 2016, apresenta de modo 
sucinto como o OpenAIRE pode ajudar na elaboração de um Plano de 
Gerenciamento de Dados de Pesquisa. Nesse piloto, são considerados dados 
abertos aqueles que estão livres para serem usados, reutilizados e redistribuídos. A 
partir de 2017, todos os projetos gerados no âmbito do Horizonte 2020 participam 
automaticamente desse piloto. 

• European Open Science Cloud (EOSC), criada em 2017, tem por finalidade a 
criação da infraestrutura europeia para a Ciência Aberta, globalmente acessível e 
interoperável com todos os países. Para isso, traça diretrizes e recomendações de 
apoio e esclarecimento sobre o processo de transição da ciência atual para uma 
ciência mais aberta. Essa transição envolve a criação de ambientes favoráveis ao 
compartilhamento e reutilização de dados científicos com um alto grau de liberdade 
em relação a sua implementação e práticas.  

• OpenAIRE, criada em 2009, é uma infraestrutura que oferece uma gama de 
recursos, FAQs, webinars e páginas de suporte para ajudar os pesquisadores na 
montagem do seu plano de gestão de dados. Possui representantes locais em toda 
a EU, e oferece ainda um repositório disciplinar ou institucional disponível 
denominado Zenodo. 



 

 

56 Síntese das principais iniciativas de ciência aberta 

a
b

ri
l 

d
e

 2
0

1
9

 

Considerações 

A pesquisa realizada durante alguns meses 2017 mostra que estes países estão se 
organizando através de uma série de iniciativas para a construção de mecanismos de 
governança para a ciência aberta e suas práticas. Os principais atores neste processo são 
universidades, agências de fomento, institutos de pesquisas, principalmente ligados aos 
governos, onde os valores da transparência, responsabilidade e capacidade de inovação 
guiam os discursos em prol da abertura dos dados, inclusive os científicos.   

Considera-se que diversas iniciativas aqui apresentadas podem servir como referências 
para os estudos e trabalhos desenvolvidos no âmbito dos Marcos do Compromisso 3 do 4º 
Plano de Ação Nacional da Parceria para Governo Aberto, assim como observado em 
alguns países aqui citados. Os desafios na busca por uma ciência mais aberta perpassam, 
como demonstrado neste estudo, pela elaboração de um conjunto de diretrizes e 
orientações comuns, infraestruturas, recursos de capacitação e sensibilização, padrões 
técnicos, novas métricas e indicadores, além de articulações com atores importantes do 
campo científico. 

Ressalta-se também que a identificação de iniciativas a partir das origens geográficas, 
disponibilizadas pelo livro verde, promovem outra perspectiva de observações, além das 
temáticas apresentadas anteriormente. A construção de mecanismos para uma ciência 
aberta brasileira pressupõe uma análise crítica do lugar de fala dos atores que aparecem 
como grandes destaques do movimento, sua posição política, econômica e social, criando 
bases eauxiliando nas reflexões e ações de estabelecimento de iniciativas brasileiras que 
de fato possam auxiliar o desenvolvimento da ciência brasileira. 
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Considerações finais acerca do panorama preliminar do 
desenvolvimento da ciência aberta 

Michelli	Costa70	
Fernando	César	Lima	Leite71	

Muito embora a ideia inicial deste estudo tenha sido realizar o diagnóstico de práticas da 
ciência aberta a partir da taxonomia do Projeto FOSTER, percebeu-se logo de início não ser 
viável contemplar todas as dimensões presentes no modelo. A despeito do fato de que as 
dimensões previstas no referido modelo já constituírem em alguma medida a realidade, 
maior parte delas parece ainda não representar potencial para revelar-se como tendência. 
Isso porque nos levantamentos iniciais não foi possível identificar dados minimamente 
estruturados ou referenciais como, por exemplo, diretórios de registro de iniciativas ou 
mesmo relatos de mapeamentos descritivos. Em razão disso, o diagnóstico realizado 
debruçou-se em três categorias entendidas como as de maior lastro no contexto da ciência 
aberta: acesso aberto, políticas e dados de pesquisa. Outras categorias, como é o caso da 
ciência cidadã, avaliação aberta e ferramenta aberta serão objeto de outra fase desse 
diagnóstico. 

Além da limitação temática - a restrição do levantamento às três categorias, é 
importante destacar a limitação da amplitude do estudo. Dado o tempo e recursos 
disponíveis, mostrou-se inviável diagnosticar práticas de ciência aberta no Brasil e no 
mundo. A intenção e os resultados alcançados dizem respeito a um panorama preliminar e 
parcial de práticas da ciência aberta a partir da exploração, ora de fontes primárias ora de 
fontes secundárias, de avanços relacionados com o acesso aberto, políticas e dados e de 
pesquisa.  

Acesso aberto 
Com base no diagnóstico realizado, as práticas da ciência aberta são por natureza mais 

desenvolvidas e estabelecidas em sua dimensão acesso aberto. Não poderia ser diferente 
uma vez que, do ponto de vista histórico e da emergência de uma filosofia livre no contexto 
da ciência, o acesso aberto antecede e constitui a própria gênese da ciência aberta. O 
acesso aberto é a mola propulsora da ciência aberta, sendo responsável pela fundação das 
bases política e tecnológica que contribuiu fortemente para a abertura mais ampla das 
práticas científicas. Alguns resultados sobre o estado da arte do acesso aberto merecem 
destaque.  

O primeiro destaque é a liderança dos países na promoção do acesso aberto via 
periódicos científicos. Tomando como referência o DOAJ, os resultados revelaram um 
reposicionamento, sendo que os Estados Unidos da América deixam de ser o país com 
maior quantidade de periódicos científicos de acesso aberto, lugar que passou a ser 
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ocupado pelo Reino Unido. Outro reposicionamento que chama atenção é o destaque que a 
Indonésia recebeu no ranking dos países com maior quantidade de periódicos de acesso 
aberto. Este fenômeno ocorreu, muito provavelmente em função dos esforços nacionais na 
promoção do uso da ferramenta OJS, à exemplo do que fez o Brasil durante mais de uma 
década. O Brasil permanece na 2ª posição do rankingcomumaexpressiva quantidade de 
periódicos de acesso aberto. No entanto, permanece também problema relacionado com 
qualidade dos periódicos quando considerado o fator de impacto.  

Um segundo destaque é a posição das áreas em termos de desenvolvimento do acesso 
aberto via periódicos científicos. As ciências da saúde são o conjunto de disciplinas que 
mais contribuem para o acesso aberto dourado em termos globais. Esse resultado segue a 
tendência histórica de o campo da saúde ser um dos mais férteis e organizados para o 
desenvolvimento e inovação em termos sistemas de informação e comunicação científica. 
As ciências exatas assumem a posição seguinte, contribuindo significativamente para os 
avanços da ciência aberta por meio do acesso aberto dourado. 

Os repositórios de publicações científicas em acesso aberto confirmaram a tendência 
para a ciências da saúde como a área mais expressiva nas práticas do acesso aberto. No 
entanto, a avaliação em termos quantitativos da expressão brasileira neste segmento está 
abaixo do observado na estratégia dourada. Neste aspecto, os EUA voltam a assumir a 
liderança, seguido do Reino Unido. Observou-se ainda uma considerável diminuição de 
países do hemisfério sul no conjunto dos países quantitativamente mais expressivos. 

Políticas nacionais de ciência aberta 
Resultados sobre as políticas nacionais de ciência aberta apontam para a 

predominância de algumas regiões historicamente mais atuantes no movimento em prol do 
acesso aberto. A concentração de maior parte das políticas em determinadas regiões 
reflete, provavelmente, o amadurecimento do debate e das ações nestas regiões. A Europa 
permanece como região de alta concentração das políticas de ciência aberta, sendo que a 
Finlândia, Suíça, Alemanha, Lituânia, Holanda, Dinamarca, França e Reino Unido são 
países que mais têm avançado neste quesito. Vale destacar que parte dessas políticas 
emanam das agências de fomento, atores que na medida em que são responsáveis pelo 
financiamento das atividades científicas têm cada vez mais se reconhecido como detentora 
do poder de determinação da abertura da cadeia de produção da ciência e de seus 
respectivos resultados.  

Os resultados alcançados induzem à necessidade de refletir acerca dos elementos das 
políticas de ciência aberta especialmente em dois sentidos. O primeiro sentido é a rigidez 
na proposição e os mecanismos de acompanhamento. Isso porque os textos que imprimem 
materialidade às tais políticas devem ser mandatórias e estabelecer formas de 
monitoramento. O segundo aspecto que deve ser objeto de reflexão diz respeito à 
abrangência e integração das dimensões que compõem o conceito da ciência aberta.  

Dados de pesquisa 
A categoria dados de pesquisa foi discutida a partir da retração do estágio de 

desenvolvimento: 1) dos repositórios dos dados de pesquisa no mundo de maneira genérica 
e no Brasil de modo particular; 2) dos data journals; 3) das políticas institucionais; 4) das 
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políticas nacionais para dados governamentais; 5) da perspectiva dos pesquisadores 
brasileiros acerca da abertura dos dados de pesquisa. 

Sobre os repositórios de dados de pesquisa – no mundo e no Brasil, algumas 
conclusões merecem ser destacadas. Os resultados reafirmam a centralidade dos países 
do hemisfério norte, notadamente EUA e países da União Europeia. Por outro lado, os 
principais países fora do eixo norte que apresentaram liderança nesse quesito foram a Índia 
e China. Além disso, conclui-se que: 

• os dados sobre o cenário brasileiro foram levantados de maneira particular e 
apontaram para 15 sistemas dessa natureza. 11 exclusivo de instituições brasileiras 
e 4 com parcerias internacionais; 

• para além da influência positiva sobre a determinação de políticas de ciência aberta, 
agências de fomento constituem um ator fundamental na operacionalização de 
repositórios de dados de pesquisa, uma vez que metade dos sistemas identificados 
se vinculam às instituições que fomentam atividades de pesquisa; 

• tal como no acesso aberto, as áreas do conhecimento mais presentes foram as 
ciências da saúde, seguida das ciências exatas, em nível internacional. No âmbito 
nacional destacou-se as ciências sociais, exatas e engenharias; 

• o comportamento das áreas foi observado no que tange aos formatos dos dados 
produzidos/coletados. O resultado apontou variações significativas, o que 
certamente requer especificidades na gestão dos dados de pesquisa; 

• no Brasil, salta a lacuna da ausência das universidades no cenário dos repositórios 
de dados de pesquisa. Trata-se, portanto, de uma diferença significativa do 
desenvolvimento dos repositórios institucionais brasileiros, que contam com o 
substrato predominante das universidades, especialmente as públicas.  

Em razão do tempo e dos recursos disponíveis, o estudo realizado não lançou mão 
sobre uma avaliação qualitativa dos repositórios de dados de pesquisa, limitando-se apenas 
às quantidades de sistemas. 

No que se refere aos data journals, o diagnóstico identificou algumas limitadas fontes de 
informação que reuniam poucos registros desse tipo de sistema. Em razão dessa limitação, 
para efeitos deste levantamento, decidiu-se adotar evidências reunidas pelo estudo mais 
completo e abrangente sobre o tópico, realizado por Candela et al (2015). A despeito do 
tempo transcorrido entre a realização do estudo e este diagnóstico, considerou-se que as 
evidências são relevantes como um retrato preliminar sobre iniciativas de data journals. As 
principais conclusões são: 

• principais iniciativas de data journals são nas ciências da saúde e ciências naturais; 
• há poucas iniciativas de data journals puros (periódicos dedicados exclusivamente 

aos data papers). Há preponderância de data journals de natureza mista, ou seja, 
periódicos convencionais que publicam artigos e conjuntos de dados relacionados; 

• bases de dados internacionais indexam data journals (em sua maioria os de 
natureza mista); 

• maior parte dos data journals são de acesso aberto. 
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Políticas institucionais de ciência aberta 
As políticas institucionais de ciência aberta foram tratadas nesse estudo de forma 

reduzida, por meio da amostra das políticas institucionais vinculadas ao NHI, agência norte-
americana financiadora de pesquisas no âmbito das ciências da saúde. De forma geral, os 
resultados apontam para a necessidade de tratamento específico  
às diferentes áreas do conhecimento, que devem ser expressadas em suas políticas e 
procedimentos orientadores. 

Políticas nacionais de dados governamentais 
Frequentemente negligenciadas no âmbito das discussões sobre ciência aberta, as 

políticas nacionais de dados governamentais foram contempladas no levantamento 
realizado e delas resultam algumas conclusões relevantes, a saber: 

• trata-se de tema relevante para os dados de pesquisa uma vez que estabelece com 
eles uma intersecção a depender do uso que lhe é feito. Além disso, constitui 
temática diretamente relacionada em maior grau de maturidade já que alcançaram 
compromissos públicos governamentais para abertura dos dados; 

• foram identificados 63 países com compromissos públicos, firmados por governos, 
para a abertura dos dados governamentais. A identificação limitou-se ao contexto da 
OGP - organização internacional que tem por objetivo promover a transparência dos 
governos a partir da abertura de seus dados, entre outras iniciativas; 

• as políticas foram avaliadas de acordo com os parâmetros propostos pelo GODI e 
CPI. Nenhum dos critérios trata diretamente do uso dos dados para fins científicos, 
mas todos eles têm por objetivo verificar suas possibilidades de recuperação e reuso 
de dados, especialmente, a partir de três dimensões: 1) licenciamento, 2) 
características técnicas para interoperabilidade e 3) recuperação e disponibilidade; 

• nenhum país atendeu plenamente todos os critérios apontados pelos índices. O país 
que mais se aproximou foi Austrália. O principal elemento que impossibilitou melhor 
pontuação para o país relaciona-se com as capacidades técnicas de agregação e 
recuperação dos dados. Elementos fundamentais para promover o reuso dos dados 
para fins científicos. 

Perspectiva de pesquisadores brasileiros sobre o compartilhamento de dados 
 

No que se refere aos comportamentos e atividades da comunidade científica brasileira 
sobre o compartilhamento de dados, conclui-se que metade dos pesquisadores inquiridos 
nunca utilizaram dados compartilhados, realidade que vem ao encontro de outros estudos. 
O reuso dos dados reflete-se no comportamento de busca de dados, onde apenas um terço 
dos pesquisadores declararam realizar buscas em repositórios de dados de pesquisa. Por 
outro lado, menos de 10% já haviam compartilhado a totalidade de seus dados e apenas 
20% afirmaram que poderiam compartilhar todos seus dados, sem restrições. No entanto, 
os receios constituem obstáculos a esta prática, visto que pesquisadores revelaram que se 
preocupam com responsabilidade pelo armazenamento e custódia dos dados. Por fim, 
pesquisadores investigados demonstraram desconhecimento a respeito das possibilidades 
de disponibilidade e reuso de dados de pesquisa.  

 


