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Ciência aberta e gestão de dados científicos: competências necessárias 
para a atuação do bibliotecário 

Juliana Soares Lima

Maria Giovanna Guedes Farias

Introdução

Desde os tempos remotos, o conhecimento científico é produto de colaboração emi-
nentemente humana, inclusive, é considerado como um bem público pertencente à sociedade, 

especialmente, pelo fato de a maioria das pesquisas desenvolvidas no Brasil e globalmente 

serem financiadas com verba pública1 2 3. Destarte, a urgência na adoção de um modelo aberto 
e cooperativo coaduna com as novas práticas de produção do conhecimento científico, de-

nominada como Ciência Aberta (Open Science ou Ciência 2.0). Outra vertente que tem sido 
ligada à Open Science é conhecida como eScience, assim chamada por utilizar tecnologias e 

ferramentas computacionais colaborativas com foco expressivo no volume dos dados e mé-

todos para a extração de insights. 
Mais do que isso, a “Ciência Aberta é sobre ampliar os princípios de abertura para todo 

o ciclo de vida da pesquisa, promovendo o compartilhamento e a colaboração o mais cedo pos-

sível, implicando assim uma mudança sistêmica na maneira como a ciência e a pesquisa são 

feitas.” (FACILITATE OPEN SCIENCE TRAINING FOR EUROPEAN RESEARCH - FOS-

TER, 2015). Assim, por meio da abertura, da disponibilização e do acesso aos dados científicos é 
possível verificar e reproduzir experimentos, assegurar a integridade da pesquisa e colaborar com 
o fluxo e circulação das informações entre os pares, acelerando as etapas de descobertas em prol 
da ciência. Além disso, a ciência aberta contribui para a efetivação da Agenda 20304, a qual tem 

como objetivo promover o desenvolvimento de sociedades mais justas, igualitárias e sustentáveis. 
A Ciência Aberta tem como uma de suas propostas o compartilhamento dos dados de pes-

quisa, e, para alcançar esse fim, torna-se imprescindível o gerenciamento dos dados, assim como 
a elaboração da documentação que facilite o processo de organização e tratamento para o depósito 

e futura disponibilização. Assim, a Open Science oportuniza o acesso ao conhecimento científico 
para todos (pesquisadores, entusiastas e público leigo), viabiliza as inovações tecnológicas, em-

podera os cidadãos e pesquisadores, e incentiva a superação das desigualdades sociais em busca 

de atingir a justiça social, de forma que todos os atores envolvidos se beneficiem desse processo 
colaborativo de construção do conhecimento. 

1 Universidade públicas realizam mais de 95% da Ciência no Brasil: https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2019/04/17/universidades-publicas
-realizam-mais-de-95-da-ciencia-no-brasil/.
2 Livro “Repensar a universidade: desempenho acadêmico e comparações internacionais”: http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivro-
sUSP/catalog/book/224.
3 De acordo com um levantamento realizado pelo HSBC Global Research, cerca de 80% das pesquisas são financiadas com dinheiro público: 
https://www.research.hsbc.com/midas/Res/RDV?ao=20&key=RxArFbnG1P&n=360010.PDF.
4 Agenda 2030: http://www.agenda2030.com.br/
. 
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Os dados se apresentam das mais variadas formas: números, textos, imagens, sons, ví-

deos, amostras biológicas, coleções físicas e digitais, simulações, códigos computacionais, se-

quências genéticas etc. Podem ainda se diferenciar entre dados de pesquisa e outros materiais 
adicionais associados, os quais são necessários para a compreensão dos dados em si e oferecen-

do-lhes um contexto.
Com efeito, a gestão de dados científicos é conceituada na literatura vigente como 

um conjunto de atividades que visa à coleta, armazenamento, gerenciamento, preservação e 

compartilhamento dos dados provenientes de uma pesquisa. (SAYÃO; SALES, 2015; UNI-
VERSIDADE DE SÃO PAULO, 2019). Nesse sentido, o gerenciamento e o armazenamento 
dos dados oriundos das pesquisas científicas têm se constituído como um desafio para os 
pesquisadores de todas as áreas, e, nesse aspecto, necessitam da ajuda dos bibliotecários, pois 

são os profissionais capazes de atuar como assistente de pesquisa e ao mesmo tempo podem 
assumir o papel de pesquisador, principalmente, por sua expertise em padronização, normas, 

políticas, gestão da informação, métricas, elaboração de citação e referências, conhecimentos 

sobre o ciclo de vida da pesquisa e dos dados etc., notadamente com foco nas práticas e pro-

cessos para a implantação de serviços em gestão de dados de pesquisa.

Ciência aberta, gestão de dados científicos e competências do bibliotecário

Percebe-se que a ciência aberta possibilita a produção e validação do conhecimento 

disseminando e incentivando a colaboração de todos, desde pesquisadores ao público lei-

go, permitindo-lhes contribuir e acrescentar conhecimentos às pesquisas, tais como: dados 

científicos, dados governamentais, metodologias, resultados e protocolos, disponibilizan-

do-os gratuitamente em diferentes estágios do processo de investigação etc. Assim sendo, a 
ciência aberta “É a ideia de que os conhecimentos científicos de todos os tipos deveriam ser 
compartilhados abertamente tão logo quanto possível no processo de descoberta.” (NIEL-

SEN, 2011a).
Frequentemente, o termo ‘Ciência Aberta’ é considerado abrangente, comparado a 

um guarda-chuva, pois, envolve movimentos como o de acesso aberto às publicações e ao 

conhecimento, reivindica a eliminação de barreiras de acesso às pesquisas e seus resultados, 

métodos, recursos e ferramentas, e advoga pela abertura dos dados científicos, softwares, 

hardwares,  colaboração, revisão por pares, cadernos de laboratório, entre outros, além de 

incentivar o uso de recursos educacionais abertos, à participação dos cidadãos na ciência e o 

crowdfunding de pesquisas. 
Entre tantas facetas, o foco principal da ciência aberta concentra-se nos dados de 

pesquisa aberta e no acesso às publicações científicas. A ciência aberta visa não apenas a 
adesão aos seus preceitos por parte da comunidade científica, mas também, essencialmente a 
abertura, afinal, como reforça a Royal Society of London (2012) “a pesquisa aberta é o cerne 
da atividade científica”.
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De acordo com a pesquisadora Sarita Albagli (2015), a ciência aberta é considerada 

como um ‘movimento de movimentos’, pois vários outros - como o de acesso aberto - estão 

inseridos nela. Ainda de acordo com a autora, a ciência aberta pode ser discutida como um mo-

vimento social; aliás, esclarece que não há um consenso sobre o conceito, portanto, encontra-se 

em franca expansão. Deste modo, a ciência aberta5 possui um conjunto de elementos hetero-

gêneos, variáveis e princípios associados ao seu escopo principal, com diferentes conceitos e 

matizes, perpassando várias vertentes e práticas.
Por esse prisma, segundo Kraker et al. (2016), idealizadores dos princípios de Viena6, a 

Ciência Aberta tem potencial para lidar com os déficits do sistema de comunicação científica e 
melhorar a produção e a disseminação do conhecimento acadêmico. Do mesmo modo, Murray
-Rust et al. (2010) reforçam, em seus Panton Principles7, que, para a ciência funcionar de maneira 

efetiva e para que a sociedade se beneficie dos esforços científicos, é crucial que os dados científi-

cos sejam abertos. Para tanto, para lidar com esses dados torna-se necessária a gestão destes com 
o intuito de organizá-los, disponibilizá-los e garantir o acesso futuro a estes materiais.

A gestão de dados científicos cobre todos os aspectos relacionados à manipulação, or-
ganização, documentação e agrega valor aos dados, garantindo-lhes sustentabilidade e acessi-

bilidade a longo prazo. Tais ações permitem que os dados sejam reusados em outros projetos 
(BORGMAN, 2010; CONSORTIUM OF EUROPEAN SOCIAL SCIENCE DATA ARCHI-

VES, 2017; CORTI et al., 2011; EUROPEAN COMMISSION, 2016; INTER-UNIVERSITY 

CONSORTIUM FOR POLITICAL AND SOCIAL RESEARCH, 2012; GREEN; MACDO-

NALD; RICE, 2009; SAYÃO; SALES, 2014, 2015; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

2019). Por isso, a gestão de dados científicos torna-se cada vez mais premente, afinal, “Dispo-

nibilizar os dados de maneira oportuna e responsável garante que outras pessoas possam verifi-

cá-los, desenvolvê-los e usá-los para avançar o conhecimento e melhorar a saúde”. (DIGITAL 
SCIENCE; FIGSHARE, 2017, p. 4, tradução nossa). Logo, os dados tornaram-se recursos in-

formacionais que representam a garantia da qualidade e integridade da pesquisa.
Diversas pesquisas revelam que os bibliotecários têm ganhado espaço na gestão de dados de 

pesquisa nos últimos anos. (BURNETT, 2013; CORTI et al., 2011; CUNHA, 2010; PINFIELD, COX, 

SMITH, 2014; SAYÃO; SALES, 2014, 2015; TENOPIR; BIRCH; ALLARD, 2012). Internacional-

mente, há muitos relatos de experiências que tratam de questões pragmáticas e operacionais, sem se 

prender estritamente aos aspectos ligados às competências que o bibliotecário deve ter para atuar no 

gerenciamento de dados de pesquisa. Embora alguns abordem o assunto, a maior ênfase está na capa-

citação da equipe para lidar com esta nova demanda. 
Desde 2010, Cunha (2010, p. 10) também indicava esta tendência na Ciência da Informa-

ção ao relatar que “[...] Outra área do acervo informacional que tende a crescer no futuro é o cha-

mado conjunto de dados científicos (ou ciência eletrônica, e-Science).” De acordo com o referido 

5 Para saber mais, consulte a Wiki sobre Ciência Aberta disponível em: https://pt.wikiversity.org/wiki/Portal:Ci%C3%AAncia_Aberta. 
6 Vienna Principles: a vision for Scholarly Communication: https://viennaprinciples.org/. 
7 Panton Principles: https://pantonprinciples.org. 
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autor, essa seria uma área composta por bases de dados numéricos, conjuntos de dados variados 

baseados em resultados das pesquisas realizadas em institutos, faculdades e departamentos.
A pesquisa de Xia e Wang (2014), por exemplo, aponta as responsabilidades e compe-

tências do bibliotecário de dados para atuar no gerenciamento de dados de pesquisa das Ciências 

Sociais, assim, elenca como requisitos que os profissionais tenham experiência em métodos e 
softwares estatísticos; Serviços de Bibliotecas Universitárias; Dados espaciais, Dados numéricos 

e informação governamental; Desenvolvimento de pesquisas acadêmicas; Gestão, supervisão e 

liderança; Conhecimento em Tecnologia da Informação (Web e programação); Serviços de dados; 

Ensino e treinamento; Arquivamento e preservação digital; Repositórios de dados; Documentação 

de dados e metadados, Gerenciamento de dados; Concessões de dados; Bases de dados; Análise 

de dados; Criação e coleta de dados; Compras e contratos relacionados a dados. 
As evidências fornecidas pelos autores supracitados demonstram que as principais qua-

lificações exigidas pelos bibliotecários de Ciências Sociais são competências técnicas, embora 
também tenham sido identificadas competências comportamentais, a exemplo de comunicação, 
gestão e liderança.

Nielsen e Hjørland (2014) apresentam conceitos sobre a curadoria e gestão de dados de 

pesquisa apoiados na tríade dados-informação-conhecimento, inclusive discorrem sobre o papel 

do bibliotecário e as responsabilidades das bibliotecas nessas atividades. A curadoria e gestão de 
dados de pesquisa na perspectiva de que as bibliotecas e profissionais da informação são desafia-

dos a assumir um papel de liderança na ademais, as qualificações exigidas dos profissionais da 
informação darão lugar a outras facetas que causarão uma mudança total em seus perfis, transfor-
mando-os em especialistas em documentação científica e em dados, ou ainda como especialistas 
em informação e conhecimento. 

Outro ponto observado pelos autores a respeito da curadoria de dados é o fato de ser um 

processo diferente da indexação de um documento, portanto, os conceitos e ideias que os bibliote-

cários têm sobre o que é um documento devem ser repensados, e, para isso, os autores recorrem à 

obra seminal de Suzanne Briet intitulada ‘O que é a documentação?’ para apoiar o seu argumento.
Para Cunha (2010), a biblioteca passou a tomar para si a responsabilidade de buscar co-

nhecer os conteúdos e as estruturas dos recursos informacionais produzidos nos laboratórios e 

gabinetes de professores de seu campus.
Aos poucos, as bibliotecas universitárias têm se engajado e voltado seus olhares para os 

dados de pesquisa, a exemplo das bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP)8, da Univer-

sidade Federal do Paraná (UFPR)9 e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)10, 

que instituíram serviços em gestão de dados científicos. Destacam-se ainda as ações desenvol-
vidas pelo Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (Ibict)11, ou seja, é um nicho ativo em 

território nacional que vem se consolidando.

8 Ações desenvolvidas pela USP: http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/dados-pesquisa/iniciativas-universidade-sao-paulo-gestao-dados/. 
9 Base de Dados Científicos da UFPR: https://bdc.c3sl.ufpr.br/.
10 CEDAP: https://cedap.ufrgs.br/jspui/. 
11 Ibict Dataverse: https://repositoriopesquisas.ibict.br/. 
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Diversos autores corroboram que existe uma preocupação dos bibliotecários e das bibliote-

cas universitárias em trabalhar com a ciência aberta, a e-Science e com a gestão de dados, inclusive, 

demonstrando disposição para redefinir seus papéis, produtos e serviços de informação a fim de que 
possam atender à esta demanda emergente. (CORRÊA, 2016; COSTA; CUNHA, 2014; CUNHA, 
2010; HEY; TREFETHEN, 2005; LUCE, 2010; MARCUM; GEORGE, 2010; MARTÍNEZ-URIBE; 

MACDONALD, 2008; SALES, 2014; SAYÃO; SALES, 2015).
Os estudos de Tenopir, Birch e Allard (2012) compartilham da mesma visão e afirmam que a 

biblioteca é o local ideal para apoiar a gestão de dados de pesquisa. Também é corroborado por estes 
autores que os bibliotecários devem trabalhar em parceria com os laboratórios de pesquisa da univer-

sidade. Nesse caso, o desafio imposto aos bibliotecários requer um perfil profissional engajado, capaz 
de mediar, estabelecer contatos, fazer ligações e alianças com os potenciais pesquisadores/produtores 

de dados, pelo fato de ser um profissional que deveria sair do seu lugar comum e espaço físico de 
trabalho para ir até os laboratórios, departamentos, escritórios e gabinetes para a captação dos dados a 

fim de dar-lhes um sentido e inseri-los dentro de um contexto, possibilitando o tratamento, a curadoria, 
a preservação digital e a recuperação desses dados, ou seja, semelhante ao perfil de um bibliotecário 
liaison12. Em outras palavras, constituem-se como fator diferencial para demonstrar a importância do 
bibliotecário na gestão de dados porque:

 
Os bibliotecários possuem habilidades únicas para organizar informações díspares com a 
finalidade de desenvolver um projeto de pesquisa e para encontrar fontes de referência [...] 
que podem ajudar os pesquisadores a compreender melhor as ferramentas que podem ser 
úteis, o contexto da investigação e o formato necessário para indexação dos dados. [...] O 
bibliotecário também pode ajudar os pesquisadores a fazer conexões com outras pessoas da 
mesma comunidade disciplina, as quais podem fornecer suporte com ferramentas e todas as 
informações necessárias sobre o tema em questão. Este é o ponto onde as habilidades do bi-
bliotecário e sua capacidade de encontrar informações são úteis, porque; apesar de não saber 
todos os repositórios ou padrões de metadados, o bibliotecário pode encontrar as respostas, 
graças ao seu conhecimento universal de fontes de informação. (CORRÊA, 2016, p. 394).

Nuances semelhantes evidenciam-se em Sales (2014) quando afirma que o papel do bibliote-

cário frente à e-Science e sua contribuição vai ainda além do desenvolvimento de ferramentas e técni-

cas de representação da informação, portanto, são os profissionais competentes para realizar todos os 
procedimentos relacionados à gestão de dados.

Sobre a curadoria de dados, preservação digital, acesso e metadados, todas as atividades inti-

mamente ligadas à gestão de dados científicos, Soehner, Steeves e Ward (2010) explicam que são áreas 
da e-Science em que as bibliotecas são afinadas, então, dominam as respostas de pesquisa e as tarefas 
que envolvem desde a captura, a seleção dos dados de pesquisa, a representação, a preservação e a 

recuperação, pois fazem parte de seu cotidiano.
Por outro lado, Martínez-Uribe e Macdonald (2008) admitem que seja comum surgir o questio-

namento se este é mesmo um trabalho para bibliotecários. Os autores advertem que estes profissionais 
podem não se sentir confortáveis com o gerenciamento de materiais tão complexos e heterogêneos.

Ainda assim, de acordo com os autores, há um grupo que apresenta maior predisposição para 

12 Sobre o perfil do bibliotecário liaison, ver o capítulo de Santos, Lima e Araújo também publicado neste e-book. 
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participar do novo status quo: o bibliotecário de dados.  Destarte, é preciso estimular o desenvolvi-
mento de competências profissionais para atuar como bibliotecário de dados, desenvolver habilidades 
e instituir o cargo, levando-se em consideração o alto grau de especialização e competência exigida.

Nesse sentido, Costa e Cunha (2014, p. 203-204) asseveram que os bibliotecários em universi-
dades ou instituições científicas e tecnológicas precisam se perguntar:

[...] como organizar esses dados produzidos nas universidades e centros de pesquisa? Quais 
serão as habilidades requeridas para o profissional da informação que deseja trabalhar com 
organização de dados de e-Science no Brasil? Como organizar esses dados de forma a dis-
ponibilizá-los em rede? Quais as necessidades de informações dos pesquisadores que traba-
lham com esses dados? Como irei me capacitar para gerir e organizar esses dados?

De acordo com as questões levantadas pelos autores supracitados é possível perceber os desa-

fios que os bibliotecários têm que enfrentar para atender a demanda de gestão de dados científicos, ten-

do em vista que é preciso capacitar-se, buscar a união dos conhecimentos em Biblioteconomia, Ciência 

da Informação e do cotidiano já adquiridos e incorporá-los às práticas e processos da gestão de dados, 

pois, somente dessa maneira será possível advogar pela criação e suporte a tais serviços. Evidentemen-

te, há as questões estruturais e de infraestrutura que devem ser pensadas e planejadas antes da efetiva 

implantação do novo rol de serviços, mas antes se faz necessário que os profissionais se preparem e se 
capacitem para treinar a comunidade acadêmica e replicar estes conhecimentos no campus.

Conforme Schmidt et al. (2016), pelo fato de os bibliotecários gerenciarem diferentes ti-
pos de informações e dados, além de fornecerem uma série de detalhes que podem ser explorados 

baseados em métodos e ferramentas digitais, também devem buscar o domínio de novas habilida-

des e ampliar suas competências, aprimorando-se em temas específicos, tais como a ciência aber-
ta, o gerenciamento de dados de pesquisa, a curadoria digital, a ciência dos dados, aos métodos 

estatísticos etc.
Assim, em 2012 a Association of College & Research Libraries (ACRL) realizou uma pes-

quisa e identificou que o envolvimento das bibliotecas universitárias com a curadoria de dados é uma 
das dez maiores tendências para o futuro das bibliotecas. De acordo com dois estudos publicados pelos 
membros da Joint Task Force on Librarians’ Competencies in Support of E-Research and Scholar-

ly Communication (CALARCO; SHEARER; SCHMIDT; TATE, 2016; SCHMIDT e SHEARER, 

2016) sobre os perfis de competências e habilidades que destacam o papel dos bibliotecários na ciência 
aberta, em particular, em dados de pesquisa, as atividades desenvolvidas por bibliotecários em comu-

nicação científica e acesso aberto se enquadram em quatro categorias, a saber:
a) Serviços de publicação acadêmica;

b) Serviços de repositórios de acesso aberto;

c) Aconselhamento e consultoria sobre direitos autorais e acesso aberto;

d) Avaliação de recursos acadêmicos.
Para os bibliotecários que atuam em gestão de dados de pesquisa, é necessário um nível 

de conhecimento sobre a maioria das atividades descritas acima. Particularmente, os bibliote-

cários devem ter uma ampla perspectiva e compreensão dos modelos tradicionais (comerciais) 
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e acesso aberto de publicação, questões de propriedade intelectual e economia da publicação 

acadêmica (CALARCO; SHEARER; SCHMIDT; TATE, 2016). 
Além das categorias propostas pelos autores supracitados, no quadro 1 estão expostas 

as competências que o bibliotecário deve buscar obter para atuar na ciência aberta e na gestão 

de dados de pesquisa.

Quadro 1 - Competências do bibliotecário para atuar na Ciência Aberta e Gestão de 
Dados Científicos

Competências do Bibliotecário na Ciência Aberta e Gestão de Dados Científicos

- Competência em Dados;

- Competência em 
Estatística;

- Competência em 
Informação;

- Criação, produção e 
processamento de dados;

- Gestão de Dados;

- Curadoria de Dados;

- Humanidades Digitais;

- Compartilhamento de 
Dados (Uso e reuso);

- Visualização de Dados;

- Experiência e domínio 
de métodos e softwares 
estatísticos;

- Análise, síntese e 
interpretação de dados;

- Conhecimento sobre a  
natureza e tipologia dos 
dados;

- Dados Abertos;

- Dados de Pesquisa;

- Dados Governamentais;

- Linked Data;

- Ciclo de Vida dos 
Dados;

- Princípios FAIR;

- Verificação e 
reprodutibilidade da 
pesquisa;

- Verificação da 
disponibilidade dos dados;

- Ferramentas de 
descoberta dos dados;

- Domínio das 
Tecnologias e Informação 
e Comunicação;

- Conhecimento em 
programação (linguagens 
e ferramentas específicas 
para o tratamento, 
refinamento dos dados e 
extração de insights);

- Big Data;

- e-Science;

- Business Intelligence 
(BI);

- Self-Service BI;

- Interoperabilidade;

- Capacidade para 
ministrar treinamentos, 
capacitações e outras 
formas de promover o 
compartilhamento de 
conhecimento para os 
usuários e sua equipe de 
trabalho;

- Capacidade para 
prestar aconselhamento e 
consultoria;

- Preservação Digital;

- Padrões de Metadados 
gerais e específicos;
- Ontologias;

- Taxonomias;

- Plano de Gestão de 
Dados (PGD);

- Conhecimento 
sobre requisitos de 
financiamentos;
- Serviços de Bibliotecas 
Universitárias e 
Especializadas;

- Análise de domínio;

- Gestão do 
conhecimento;

- Segurança da 
Informação e em dados;

- Conhecimento sobre 
confidencialidade, 
privacidade e 
anonimização de dados;

- Conhecimento sobre 
questões éticas em 
pesquisa;

- Mecanismos de controle 
de acesso;

- Repositórios de Dados;

- Infraestrutura de dados;

- Comunicação científica;
- Publicações científicas;
- Legislação (Lei de 
Acesso à Informação - 
LAI; Lei de Proteção de 
Dados Pessoais; Marco 
Civil da Internet etc.);
- Políticas e diretrizes de 
Informação;

- Regimes de Informação;

- Economia da 
Informação;

- Identificadores digitais 
persistentes (Exemplo: 
DOI);

- Identificadores 
persistentes para autores 
(Exemplo: Orcid);

- Citação dos dados;

- Almetrics;

- Direito Autoral, 
Propriedade Intelectual e 
Patentes;

- Licenças livre e flexíveis 
(Creative Commons - 
CC);

- Licenças para dados 
(Open Data Commons - 
ODC);

- Licenças para softwares 
livres;

- Workflow;
- Blockchain

- Conhecimento sobre o 
Movimento de Acesso 
Aberto;

- Boas práticas em 
Ciência Aberta;

- Princípios da Ciência 
Aberta;

- Cartas, declarações, 
postulados, planos e 
outros documentos de 
apoio ao Acesso Aberto e 
Ciência Aberta;

- Cultura Livre Digital.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).
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A partir do quadro acima, é perceptível que a competência em dados, estatística 

e em informação é altamente exigida para o bibliotecário de dados e da ciência aberta, 

pois é por meio da mobilização desses saberes que será possível desenvolver habilidades 

para análise, interpretação e visualização de dados. Essas habilidades também facilitarão 
o manuseio de ferramentas e softwares estatísticos para o processamento dos dados e 

a correta aplicação dos métodos mais adequados para a interpretação dos dados. Essas 
condições são fundamentais para aqueles que pretendem reusar dados oriundos de outras 

fontes que não sejam de pesquisa própria, por exemplo, utilizar datasets disponíveis em 

portais de dados governamentais.
A gestão de dados científicos abrange desde a etapa de idealização da pesquisa, 

planejamento e elaboração de um plano de gestão de dados até as fases posteriores que 

envolvem a curadoria. Se bem executada a gestão de dados, será a garantia de dados 
organizados, tratados, curados e prontos para distribuição, uso e reuso, contemplando 

os requisitos dos dados FAIR13 (Findable - Fácil de encontrar, Accessible - Acessível, 

Interoperable - Interoperável, Reusable - Reutilizável).
Nesse panorama, o bibliotecário deve buscar conhecer tecnologias como a Blo-

ckchain aplicada à ciência, sendo esta mais uma tendência no campo da ciência aberta. 
Trata-se de um protocolo de confiança que tem como principal objetivo a auditoria e 

descentralização como medida de segurança das informações e dos dados. Trata-se da 
mesma tecnologia usada em criptomoedas como o Bitcoin14.

Blockchain é uma tecnologia para dados descentralizados e auto-regulados. Através 
de dados blockchain [a ciência] pode ser gerenciada e organizada de uma maneira 
nova e revolucionária: aberta, permanente, verificada e compartilhada, sem a neces-
sidade de uma autoridade central. (DIGITAL SCIENCE; FIGSHARE, 2017, p. 2, tra-
dução nossa).

Outrossim, a Blockchain permite avaliar aspectos críticos concernentes à comu-

nicação científica tais como a transparência, reprodutibilidade, confiança e os devidos 

créditos autorais e de propriedade intelectual. Não é à toa que surgiram diversos proje-

tos15 voltados para essa tecnologia nos últimos anos a fim de mitigar alguns problemas 

enfrentados na atualidade, por exemplo, a abertura da pesquisa científica, ética, seguran-

ça, transparência, acesso às informações científicas, auditoria, os custos envolvidos nas 

publicações científicas e revisão por pares.

13 Para saber mais sobre os princípios FAIR, acesse: https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples.

15 A iniciativa Blockchain for Science divulga e atualiza uma lista de vários projetos em todo o mundo sobre ciência e blockchain: https://www.
blockchainforscience.com/2018/04/11/list-blockchain-science-projects/.
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Outro exemplo a ser citado é a preservação digital, atividade que visa a criação de 

políticas e estratégias de preservação, tais como a digitalização, migração, estudo e avaliação 

das tecnologias voltadas para essa aplicação, estabelecimento de padrões de interoperabilidade, 

emulação, implantação e manutenção de repositório apropriado, entre outras tarefas.
Além da preservação digital, o bibliotecário precisa se reinventar no que concerne à 

descrição de metadados e catalogação dos dados, afinal, realizar essa tarefa é mais complexa 
e não se compara a catalogação de um livro ou artigo de periódico. Descrever dados, ofere-

cer-lhes um contexto, torná-los fáceis de encontrar em um sistema de busca tem sido um dos 

maiores desafios para os bibliotecários em todo o mundo, inclusive nos países em que estas 
atividades já estão bastante avançadas, como é o caso relatado no artigo de Nielsen e Hjørland 

(2013) e também por Cox, Kennan, Lyon e Pinfield (2017), os quais mostram que diante da 
diversidade de instituições produtoras de conhecimento em gestão de dados científicos na Aus-

trália, Canadá, Alemanha, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia e Reino Unido: os autores relatam 

um estudo sobre as atividades, serviços e recursos de gerenciamento de dados de pesquisa em 

bibliotecas do ensino superior.
De acordo com os autores supracitados, nestes países, há a predominância de serviços 

em consultoria e suporte a planejamento de gerenciamento de dados e na realização de treina-

mentos, com forte apelo para a conscientização e o advocacy para o compartilhamento e gestão 

de dados de pesquisa ao invés do foco em serviços técnicos como a curadoria de dados, a des-

crição e catalogação dos conjuntos de dados, a disponibilização de um catálogo de dados, entre 

outros, devido à complexidade e natureza deste trabalho.
Assim, como a habilidade para o aconselhamento e consultoria tem sido escolhida 

como a primeira estratégia para estabelecer serviços de dados a fim de auxiliar os pesquisado-

res, não seria diferente no que diz respeito à ajuda prestada pelos bibliotecários sobre a elabora-

ção de um plano de gestão de dados. Dessa forma, apresentam-se a seguir os processos envol-
vidos com os referidos conhecimentos e serviços na gestão de dados podem ser representados 

em seis fases, a saber (Figura 1):
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a gestão de dados científicos no contexto das instituições acadêmicas reforça a capacidade de 
gestão e curadoria dos dados e informações, de maneira que os recursos indispensáveis para 

atender as necessidades de pesquisadores possam ser viabilizados. Assim, argumenta-se que:
 

A gestão de dados de pesquisa – pela amplitude do seu alcance na ciência contempo-
rânea e pelo seu valor como recurso informacional – não é responsabilidade somente 
dos pesquisadores que criaram ou coletaram os dados. Muitas pessoas estão envol-
vidas nos processos de pesquisa e têm papéis importantes na garantia da qualidade, 
integridade, proveniência e preservação dos dados. Porém, o papel crucial ainda é 
do pesquisador. [...] Os bibliotecários estão bem posicionados para trabalhar com os 
dados pelos seus conhecimentos em gestão de informação, metadados, descoberta 
de recursos, preservação digital, além disso, eles sempre estabeleceram uma relação 
longa e produtiva com os pesquisadores. (SAYÃO; SALES, 2015, p. 5-6).

 

Então, para realizar todas as etapas do processo de gestão dos dados (organização, 

tratamento, curadoria, preservação e disponibilização), os bibliotecários e pesquisadores 

mantêm uma responsabilidade compartilhada e se ajudam mutuamente para assegurar que os 

dados de pesquisa estarão disponíveis para todos e assim possam ser reutilizados.
Corroborando esse fato, há autores que afirmam o quanto o bibliotecário pode auxi-

liar os pesquisadores em aconselhamento sobre quais sistemas de busca de dados utilizar, 

as melhores formas de acesso e em informar sobre as melhores práticas em gestão de dados 

científicos, escolha de repositórios para depósito dos dados e na oferta de guias. (CORRÊA, 
2016; MARTÍNEZ-URIBE; MACDONALD, 2008).

Para além do perfil e dos conhecimentos, das habilidades em métodos e softwares es-

tatísticos; serviços de bibliotecas universitárias; tipologia e natureza dos dados e informação 

governamental; desenvolvimento de pesquisas acadêmicas; conhecimento em Tecnologia da 

Informação (Web e programação); serviços de dados; ensino e treinamento; arquivamento e 

preservação digital; implantação de repositórios de dados; documentação de dados e metada-

dos, gerenciamento de dados; licenças de dados; bases de dados; análise de dados; criação e 

coleta de dados; entre tantas outras competências técnicas expostas no quadro 1 e relaciona-

das com o processo descrito na figura 1, destacando-se que os bibliotecários também devem 
possuir uma série de competências comportamentais, tais como capacidade para gestão, or-

ganização, supervisão, liderança, visão holística, ética, proatividade, dinamismo, alteridade, 

concentração, autonomia, curiosidade e diligência. Dessa forma, o ideal é de uma proposta 
generalista, em que o bibliotecário possa desenvolver as seguintes competências para atuar 

na gestão de dados científicos (quadro 2):
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Quadro 2 - Competências do bibliotecário para atuar na gestão de dados científicos

Competên-

cia

Descrição

Competência 
para atuar com 
as Tecnologias 
da Informação 
e Comunicação 
(TIC)

O bibliotecário deve saber utilizar eficientemente a tecnologia da informação dis-
ponível. Deve saber dialogar e conduzir as tarefas e ordens específicas a serem re-
passadas para a equipe de suporte em tecnologias da informação. É imprescindível 
avaliar todos os aspectos tecnológicos envolvidos na infraestrutura e serviços ofere-
cidos em gestão de dados de pesquisa.

Postura 
inovadora e  
empreendedora

O bibliotecário deve ter a capacidade de melhorar os serviços de dados de acordo 
com as necessidades e mudanças em diversas áreas. Deve se manter atualizado, de 
olho nas tendências que surgem na profissão, além disso, deve saber buscar onde o 
conhecimento está disponível (redes), a fim de disseminar as informações relevan-
tes para as pessoas chave na organização. Frequentemente consulta seus usuários e 
avalia sua área sobre as necessidades percebidas no campo, por exemplo, realizando 
pesquisas e levantamentos, usando instrumentos como questionários, entrevistas ou 
grupos focais. Contribui ativamente com a comunidade, realiza visitas e promove 
sessões de treinamento, webinars, conferências etc.     

Visão Holística

O bibliotecário deve ter uma visão global da instituição em que atua, deve saber 
reconhecer que os dados produzidos são apenas parte do ciclo de vida da pesquisa 
científica, além de estar ciente da importância que os dados científicos têm para a 
realização de novas pesquisas e para o progresso da ciência. Enxerga oportunidades 
de serviços de dados, informações e processos como parte de um todo maior no qual 
as decisões são tomadas.

Competência 
para prestar 
consultoria e 
aconselhamento

O bibliotecário deve estar sempre preparado e disposto a prestar serviços de consul-
toria em sua instituição quando se fizer necessário. Tem a capacidade de lidar com 
perguntas habilmente. Sabe quando e como aconselhar, encaminhar perguntas espe-
cíficas, auxiliar em dúvidas sobre o gerenciamento de dados (perguntas sobre for-
matos, documentação, armazenamento, citação de dados, identificadores persisten-
tes, preservação digital, elaboração de planos de gestão de dados (PGD), questões 
sobre propriedade intelectual, licenças, privacidade, confidencialidade e requisitos 
de financiamento). Pode captar outras percepções de seus usuários e solicitar fee-
dback sobre suas habilidades de consultoria com a finalidade de ajustar-se conforme 
suas necessidades informacionais.  

Competências 
cooperativas

O bibliotecário deve ter capacidade para trabalhar em cooperação e colaboração 
com outras pessoas (funcionários, pesquisadores, alunos, instituições) a fim de me-
lhorar a prestação, avaliação e criação de novos serviços. Pode sugerir e instituir um 
fórum ou comitê de usuários e de apoiadores sobre dados a fim de se comunicar, 
levantar e abordar temas importantes, tais como políticas de dados, direitos autorais 
e infraestrutura de informações, entre outros aspectos relevantes. Nesse sentido, 
o bibliotecário assume a responsabilidade por sua contribuição e pelas parcerias 
firmadas. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, baseado em Essentials 4 Data Support (2019).
  

Diante do exposto, essas são as competências básicas que os bibliotecários podem incor-

porar para atuar na ciência aberta e no gerenciamento de dados, uma vez que estes profissionais 
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confiança ao usar fontes fidedignas para a construção de um embasamento teórico. Aliás, se o bi-
bliotecário interage com os pesquisadores da instituição em que atua e possibilita o desenvolvimento 

de atividades das mais tradicionais até as mais inovadoras para que acessem, usem, reutilizem e se 

apropriem da informação, também ele (bibliotecário) anseia por apropriar-se dela e dar-lhe sentido.

Considerações finais

Em face do exposto ao longo deste capítulo, mostrou-se que a ciência aberta e seus pres-

supostos estão enraizados na cultura, história e filosofia científica, apesar de atualmente utilizar 
as tecnologias da informação e da comunicação como artifícios nas práticas científicas. No cerne 
da ciência aberta, a discussão sobre o conceito dos dados científicos abertos, colaboração entre 
os pares e acesso à informação científica e tecnológica tem grande apelo dentro desse universo.

No panorama apresentado, realizar pesquisa científica em qualquer área do conhecimento 
tem sido um desafio, tanto no empreendimento do esforço para executar um estudo, mas também 
pela nova dinâmica, práticas, instrumentos e metodologias exigidas com a finalidade de garantir a 
integridade e a reprodutibilidade da pesquisa. Todavia, há pesquisadores resistentes ou receosos, 
que não desejam compartilhar os dados provenientes de suas pesquisas, seja por desconfiança ou 
por questões de patente e de propriedade intelectual. Este comportamento muitas vezes é explica-

do pelo fato de ainda não conhecerem as vantagens da pesquisa aberta.
Destacam-se ainda que os dados podem ser usados e disponibilizados de formas variadas, 

seja em repositórios, portais ou em publicações ampliadas (enhanced publication). Nesta última, 
um artigo é submetido e aceito para publicação em uma revista, e, além disso, os dados referentes 

àquele manuscrito estarão sinalizados no artigo e disponíveis para que todos possam não apenas 

ler, mas também ter acesso aos conjuntos de dados (datasets).
Dentro desse cenário, surge o bibliotecário de dados, essencial na assistência, apoio e 

serviço aos pesquisadores a fim de mostrar como adotar os princípios da ciência aberta, como ge-

renciar os dados, como divulgar, de que maneira obter maior alcance e impacto das pesquisas por 

meio do compartilhamento de dados. Por meio de treinamentos, guias e materiais instrucionais 
diversos o bibliotecário pode contribuir para a capacitação de seus usuários. Entretanto, para que 
consiga executar bem essa função, o perfil do bibliotecário de dados deve estar em consonância 
com o conjunto de competências que incluem a competência em informação, em estatística, em 

dados e também as habilidades técnicas e comportamentais cada vez mais exigidas pelo mercado.
A conscientização (awareness) é um dos pontos mais relevantes e deve ser o primeiro 

passo a ser trabalhado pelos bibliotecários que desejam apoiar a ciência aberta. Advogar por seus 
princípios e promover a gestão dos dados de pesquisa são importantes para mostrar aos pesquisa-

dores que a pesquisa pode alcançar maior visibilidade e impacto quando os dados são disponibi-

lizados, afinal, dados guardados em gavetas e computadores são invisíveis e não causam impacto 
na comunidade científica.

Outro ponto a ser levado em conta é a constante especialização e educação, contínua as quais 

os bibliotecários atuantes nessa área precisam incorporar. Assim sendo, encerra-se este capítulo com 
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a disponibilização de dicas de alguns cursos voltados para a atuação do bibliotecário em ciência 

aberta e gestão de dados científicos inseridas no Apêndice A.
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Apêndice A – cursos sobre ciência aberta e gestão de dados de pesquisa16

INSTITUIÇÃO CURSO PLATAFORMA CERTIFICAÇÃO ACESSO

DataONE Vários módulos Site da Instituição / 
Site próprio

Não Gratuito

Fiocruz / Universida-
de do Minho

Formação Modular 
em Ciência Aberta

Site da Instituição 
/ Site próprio / 
Moodle

Sim Gratuito

FOSTER Vários cursos Site da Instituição 
e Plataforma Moo-
dle

Sim Gratuito

Jonathan Tennant Open Principles 
(Módulo 1) e Open 
Research Software 
& Open Source 
(Módulo 5)1

Eliademy Sim Gratuito

Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e 
Ensino Superior da 
República Portu-
guesa

Mooc ciência aberta Site da Instituição / 
Site próprio

Não Gratuito

TU Delft Open Science: Shar-
ing Your Research 
with the World 
(EdX)

edX Sim* Gratuito sem certi-
ficação; Pago com 
certificado

University of 
Edinburgh

MANTRA2 Site da Instituição / 
Site próprio

Não Gratuito

University of Edin-
burgh e University 
of North Carolina at 
Chapel Hill

Research Data Man-
agement and Sharing 
- MOOC

Coursera Sim* Gratuito sem certi-
ficação; Pago com 
certificado

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019).

16 Existem outros cursos e diversos materiais sobre o tema, contudo, elencamos alguns que poderão ajudar na compreensão do assunto.

17 Há outros módulos em desenvolvimento do projeto Open Science MOOC.

18 O MANTRA foi um dos cursos pioneiros, além de ser bastante completo e uma referência em todo o mundo. Oferece uma gama variada de 
informações, materiais, exercícios e outros recursos de acordo com os seguintes perfis: bibliotecários, pesquisadores, professores e estudantes.
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