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4.0 Internacional
Esta licença permite que outros remixem, adaptem e
criem a partir do trabalho para fins não comerciais,
desde que atribuam o devido crédito e que licenciem as
novas criações sob termos idênticos.
Os conteúdos de terceiros, citados e referenciados, não
estão cobertos pela licença.

CIÊNCIA ABERTA
“[...] esforços de pesquisadores, governos, agências de
fomento ou da própria comunidade científica para tornar os
resultados primários de pesquisa com financiamento
público - publicações e dados da pesquisa - publicamente
acessíveis em formato digital sem restrição ou com
restrição mínima como meio de acelerar a pesquisa;
estes esforços pretendem aumentar a transparência, a
colaboração e promover a inovação.”
(ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, 2015, p. 7, tradução nossa, grifo nosso)

CIÊNCIA ABERTA
“A ciência aberta, talvez mais propriamente designada por
Investigação Aberta [...], representa uma mudança
cultural na forma como os intervenientes nas
comunidades de investigação, educação e intercâmbio de
conhecimentos criam, armazenam e fornecem os
resultados da sua atividade.”
(LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES, 2018, p. 2, grifo nosso)

(MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 2017)

DADOS DE PESQUISA
“[...] no contexto da ciência contemporânea, os dados de
pesquisa deixam de ser meros subprodutos das atividades
de pesquisa e ressurgem como protagonistas na busca por
novos conhecimentos”.
(SALES; SAYÃO, 2019, p. 31)

DADOS DE PESQUISA
“[...] registros factuais (números, textos, imagens e sons)
utilizados como fontes primárias de pesquisa científica, e
que são comumente aceitos na comunidade científica para
validar os resultados da pesquisa.”
(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2007, p. 13, tradução nossa)

“[...] é todo e qualquer tipo de registro coletado, observado,
gerado ou utilizado no âmbito da pesquisa científica, que
pode ser interpretado, tratado e aceito como evidência
pela comunidade científica e necessário para analisar,
validar e produzir resultados de pesquisa.”
(SAYÃO; SALES, 2020, p. 32)

ARTIGOS E DADOS DE PESQUISA
“Quando os usuários estão acostumados a ter o
documento como o principal (e único) objeto de
autoridade, o conjunto de dados pode ser rebaixado
como meramente ‘informações de suporte’ quando, na
verdade, é o artigo que fornece as informações de suporte
sobre os dados”.
(CALLAGHAN, 2019, tradução nossa, grifo nosso)

DADOS DE PESQUISA
“[...] precisamos ter os dados de pesquisa que
sustentam os principais resultados da pesquisa
disponíveis
e
compreensíveis,
tanto
para
reprodutibilidade quanto para prevenir fraude/uso
indevido. Tornar os dados utilizáveis por terceiros exige
esforço e tempo e geralmente não é recompensado pelo
sistema atual de obtenção de crédito acadêmico.”
(CALLAGHAN, 2019, tradução nossa, grifo nosso)

DADOS ABERTOS
“Dados abertos são dados que podem ser
usados livremente, reutilizados e redistribuídos por
qualquer pessoa - sujeito apenas, no máximo, à
exigência de atribuição da fonte e compartilhamento pelas
mesmas regras.”
(OPEN KNOWLEDGE INTERNATIONAL, 2020)

DADOS ABERTOS
Requer:
▪ Disponibilidade e acesso
▪ Reutilização e redistribuição
▪ Participação universal

Atenção:
▪ Dados pessoais e dados sensíveis
▪ Dados sigilosos
▪ Dados governamentais com restrições de segurança
nacional

DISPONIBILIZAÇÃO
disponibilizar  disponível  disponibilidade (availability)
documentos (access, communication)

Consiste na transmissão de uma informação, documento
ou fonte, de um ponto a outro, tendo um ou mais
destinatários, o que pode se fazer in loco ou para uso
remoto, mediante uma requisição.
(CUNHA; CAVALCANTI, 2008)

DISPONIBILIZAÇÃO
DE DADOS DE PESQUISA
Do inglês data sharing “[...] a ação de disponibilizar dados
de pesquisa de diversas maneiras, como uma troca
privada ou direta a pedido do interessado ao autor ou a
partir do armazenamento (um repositório público de dados,
por exemplo) para que sejam utilizados com diferentes
finalidades por outros pesquisadores”.
(ROA-MARTÍNEZ; VIDOTTI; SANT’ANA, 2017, p. 3, tradução nossa)

“[....] práticas recomendadas a serem usadas pelos editores
de dados, a fim de ajudá-los e consumidores de dados a
superar os diferentes desafios enfrentados ao publicar e
consumir dados na Web.”
(LÓSCIO; BURLE; CALEGARI, 2017, tradução nossa)

(LÓSCIO; BURLE; CALEGARI, 2017)

(LÓSCIO; BURLE; CALEGARI, 2017)

(LÓSCIO; BURLE; CALEGARI, 2017)

PRINCÍPIOS FAIR

(AUSTRALIAN NATIONAL DATA SERVICE, 2020, tradução nossa)

DADOS DE PESQUISA E
DIREITOS AUTORAIS
“[...] a provável emergência de um novo regime de
direito autoral, ligado ao processo de publicação,
abertura e compartilhamento de dados subjacentes a um
artigo, disponibilizados em repositórios de dados. Durante
esse processo podem ocorrer reivindicações sobre direito
autoral de conjuntos de dados. Isto porque se o termo
“dados” ainda não adquiriu uma definição de consenso, é
menos trivial ainda estabelecer a propriedade de
dados ou a existência de direitos autorais para
conjuntos de dados que, para obterem tal proteção, têm
que demonstrar um mínimo de originalidade, para não
serem definidos como fatos, que não recebem proteção.”
(GUANAES, 2020, p. 199, grifo nosso)

DADOS DE PESQUISA E
DIREITOS AUTORAIS
“Os dados de pesquisa podem ser protegidos por
direitos autorais se tiverem sido processados em 'uma
obra' (por exemplo, uma tabela/diagrama/texto), e o autor
teve liberdade de escolha (marca pessoal) que ele exerceu
de sua maneira (não emprestado de outras obras).”
“O conhecimento científico/acadêmico não pode ser
monopolizado: um pesquisador não tem o direito exclusivo
de utilizar os dados que descobriu.”
(DEENE, 2015, tradução nossa, grifo nosso)

DADOS DE PESQUISA E
LICENCIAMENTO
“[....] pode não ficar claro se dados e bancos de dados
altamente factuais são restringidos por direitos
autorais ou outros direitos. Os bancos de dados
podem conter fatos que, por si só, não são protegidos
pela lei de direitos autorais. No entanto, as leis de
direitos autorais de muitas jurisdições cobrem
compilações
criativamente
selecionadas
ou
organizadas de fatos e design e estrutura de banco de
dados criativo, e algumas jurisdições como as da União
Europeia promulgaram leis sui generis adicionais que
restringem o uso de bancos de dados sem levar em conta
a lei de direitos autorais aplicável.”
(CCWIKI, 2014, tradução nossa, grifo nosso)
SAIBA MAIS EM: CCWIKI. Data. 2019. Disponível em: https://wiki.creativecommons.org/wiki/Data. Acesso em: 20 set. 2021.

DADOS DE PESQUISA E
LICENCIAMENTO

“(CC Zero”) é uma dedicatória de domínio público universal
que pode ser usada por qualquer pessoa que deseje
renunciar permanentemente aos direitos autorais e ao
banco de dados (se houver) que possa ter em uma obra,
colocando-a, assim, o mais próximo possível no domínio
público.”
(CCWIKI, 2014, tradução nossa)

DADOS DE PESQUISA E
LICENCIAMENTO
 Open Data Commons Open Database License (ODbL) 
Database Contents License (DbCL) / outras licenças para
o conteúdo
 Compartilhar, criar, adaptar
Atribuição, compartilha igual

 Open Data Commons Attribution License
Compartilhar, criar, adaptar
Atribuição

 Open Data Commons Public Domain Dedication and
License (PDDL)
(OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, 2021, tradução nossa)

PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA
Produto primário e original, que consiste em um
documento de interesse da e distribuído à comunidade
científica, que emprega metodologia científica, contribui
para ampliar a compreensão de determinados problemas,
é redigida conforme convenções usuais de cada área do
conhecimento, e visa possibilitar a outros pesquisadores a
replicação dos experimentos.
(CUNHA; CAVALCANTI, 2008)

PUBLICAÇÃO DE DADOS DE PESQUISA
Do inglês data publication ou data publishing utiliza-se da
disponibilização, mas possui rigor na realização,
visando
atender
às
seguintes
características:
disponibilização pública por tempo indeterminado;
documentação que possibilite a reprodução ou reuso
(artigo de dados); citabilidade, a exemplo do que se faz
com artigos e livros para reconhecer o trabalho do
pesquisador que gerou os dados; e validação por pares,
sendo essa uma característica não consensual na
comunidade científica.
(KRATZ; STRASSER, 2014, grifo nosso)

PUBLICAÇÃO DE DADOS DE PESQUISA
 como objeto científico independente em um repositório de
dados de pesquisa;

+
 como documentação textual estruturada;
 como artigo de dados;

 como
enriquecimento
suplementar).

de

um

artigo

(material

(PAMPEL; DALLMEIER-TIESSEN, 2014)

PUBLICAÇÃO DE DADOS DE PESQUISA:
BENEFÍCIOS

 “uso e otimização de recursos (tempo, financeiro, entre outros) em
projetos financiados;
 redução de pesquisas duplicadas com coleta de dados e resultados
semelhantes;
 maior transparência nos resultados, permitindo a replicação de
experimentos e verificação de hipóteses;
 nova análise de evidências no mesmo conjunto de dados de
pesquisa;
 geração de novas perguntas e/ou hipóteses a partir de dados de
pesquisa existentes que permitem o progresso em pesquisa e
inovação;
 reconhecimento científico de pesquisadores;
 garantia contra a fabricação e falsificação de dados de pesquisa;
 maximização do potencial dos dados da pesquisa.”
(TORINO; ROA-MARTÍNEZ, VIDOTTI, 2020, p. 192-193)

PUBLICAÇÃO DE DADOS DE PESQUISA E
DIREITOS AUTORAIS
 como objeto científico independente em um repositório de
dados de pesquisa;

 como documentação textual estruturada;
 como artigo de dados;

(PAMPEL; DALLMEIER-TIESSEN, 2014)

CONSIDERAÇÕES: para editores de periódicos
 “impossibilitar a submissão de dados de pesquisa como
material suplementar de artigo científico tradicional;
 requerer
que
os
dados
de
pesquisa
estejam
disponibilizados em um repositório de dados de pesquisa;
 disponibilizar, na submissão do artigo, metadado específico
para relacionar a publicação aos dados de pesquisa, por
meio da URI dos dados;
 possibilitar que outros objetos de pesquisa relacionados ao
artigo submetido possam ser indicados em metadados;
 disponibilizar periódico de dados (data journal) para a
publicação de artigo de dados ou, quando não for possível,
incluir esse tipo de artigo no escopo do periódico científico,
publicando-o em sessão específica;
 estabelecer estrutura mínima necessária à publicação de
artigo de dados.”
(TORINO; ROA-MARTÍNEZ, VIDOTTI, 2020, p. 196, grifo nosso)
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