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 Resumo 

Aborda a temática da Ciência aberta e dos dados de pesquisa na plataforma Re3data. Tem como 
objetivo conhecer sobretudo a cobertura temática de cada um dos países da América Latina 
bem como as licenças utilizadas, os tipos de documentos contidos em cada repositório, os 
assuntos abordados, ao tipo de repositório, ao compartilhamento de titularidade com outros 
países e à abertura dos dados. Conclui que, ao menos por enquanto, não há uma temática 
absoluta para os repositórios de dados latinos e que os países da América Latina estão 
progredindo com os princípios da Ciência Aberta. 
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Abstract 

It addresses the theme of Open science and research data on the Re3data platform. This paper 
objective is to learn about each one thematic coverage of the countries of Latin America, as 
well as the licenses used, the types of documents contained in each repository, the subjects 
covered, the type of repository, sharing ownership with other countries and opening of the data. 
It concludes that, at least for now, there is no absolute theme for latin data repositories and that 
Latin American countries are making progress with the principles of Open science. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cada vez mais, governos, agências de fomento e instituições (públicas e privadas) 

reconhecem a importância do gerenciamento e do planejamento estratégico para os dados e, 

atualmente criam um ambiente propício à prática e desenvolvimento da ciência, onde insumos 

intelectuais, estruturais e tecnológicos são aprimorados e ofertados em prol desta (CLINIO, 

2019). 



Com isso, Plano de Gestão de Dados (PGD) tem sido exigido nas solicitações de 

financiamento para pesquisa pelo reconhecimento do aumento da agilidade com que novas 

descobertas são feitas e, além disso, pela redução de ruído na comunicação científica, 

permitindo assim, a reprodutibilidade da pesquisa (CLINIO, 2019). Nesse cenário tanto o PGD 

e os dados produzidos na pesquisa são disponibilizados em um ambiente que permite o acesso, 

a gestão e o desenvolvimento da pesquisa arquitetada no PGD. O ambiente descrito consiste 

no Repositório de Dados, nosso objeto de estudo. 

Nossa questão é, dentro do contexto da América Latina, identificar quais países da 

região já possuem repositórios de dados e quais são suas respetivas características.  A pesquisa 

torna-se relevante devido ausência de um mapeamento que caracterize os dados de pesquisa 

latinos e entenda quais são as temáticas mais pesquisadas em cada país. A partir disso se torna 

possível identificar o contexto de países latinos e criar estratégias futuras para seu 

desenvolvimento e sustentabilidade, além de permitir a criação de conexões entre repositórios 

que possuem similaridades. 

Este conhecimento afeta a Ciência da Informação pois é possível canalizar esforços e 

avanços para o escopo da américa latina, identificando se as soluções de outros continentes e 

realidades são de fato eficazes para estes países, ou se novas políticas, padrões e diretrizes 

deverão ser criados para repositórios com esta origem. 

 

2 CIÊNCIA ABERTA, REPOSITÓRIOS DE DADOS E O RE3DATA 

A Ciência aberta é considerada um termo “guarda-chuva”, onde há a premissa de que 

o conhecimento científico deve ser livre, sem qualquer restrição, para que todo e qualquer 

indivíduo possa usar, reutilizar e distribuir (ALBAGLI; CLINIO; RAYCHTOCK, 2014). 

Anne Clinio (2019, p.3) em artigo recente, ratifica a definição apresentada em 2014, 

em publicação conjunta com Albagli e Raychtock, ao dizer que “A Ciência Aberta é, em linhas 

gerais, um movimento que pretende tornar a pesquisa científica acessível para todos”. 

 Podemos perceber que no mundo científico vem crescendo o debate acerca do 

compartilhamento de dados no contexto da Ciência Aberta. Somando a demanda por partilha 

e à explosão na geração desses dados, é iniciado o movimento pela criação de bancos de dados 

e repositórios que realizem a curadoria, gerenciamento, processamento e acesso a esses dados 

(SALINAS; MARTÍN; GUTIERRÉZ, 2014). Aliado a isso, a criação de repositórios de dados 

tem sido utilizada com ferramenta de preservação de dados gerados ao passo que pesquisadores 



vêm sendo estimulados a compartilhar seus dados em locais com acesso aberto 

(CAVALCANTI; SALES, 2017). 

De acordo com Cavalcanti  e Sales (2017, p. 85), “quando falamos de repositórios, 

entendemos que estes objetos sejam objetos digitais” que serão armazenados em bibliotecas 

digitais e serão formados a partir de dados, metadados e identificadores (ARMS, 2000 apud 

CAVALCANTI; SALES, 2017). Repositórios também são considerados como 

plataformas colaborativas de gestão de dados de pesquisa que incluem processos e 
informacionais, computacionais em rede, conteúdos distribuídos, processos gerencias 
e serviços, consubstanciando um ambiente interativo que chamamos de e-
infraestrutura de pesquisa. Esses sistemas devem permitir o compartilhamento, 
interpretação, agregação, análise e síntese dos dados para pesquisadores globalmente 
dispersos durante o tempo que for necessário. (SAYÃO; SALES, 2018, p. 82). 

Para Monteiro et al. (2017), o repositório de dados tem como objetivo possibilitar que 

os dados apurados durante uma pesquisa sejam reunidos e armazenados de modo que possam 

ser recuperados posteriormente. Além disso, também apoiam o ciclo da gestão de dados, 

deixando as ações de sua curadoria mais dinâmicas com o intuito de acrescentar maior validade 

aos dados no processo que avalia, formata, agrega e deriva novos dados (SAYÃO; SALES, 

2016).  

Dessa maneira os dados armazenados em um repositório “podem ser combinados, 

recombinados e usados por áreas multidisciplinares, ser unificados, integrados e interoperados 

em rede” (MONTEIRO; SANT’ANA, 2016, p. 655). Para garantir essas vantagens e o 

compartilhamento de dados, foi criado em 2012 uma plataforma para registro dos diferentes 

repositórios de dados espalhados pelo mundo, o Registry of Research Data Repositories 

(re3data) (SANCHEZ; VECHIATO; VIDOTTI, 2019).  

O re3data é um dos braços da Ciência Aberta e permite a guarda de informações sobre 

os repositórios ali registrados, “permitindo que eles sejam mais facilmente localizados pelas 

comunidades interessadas, e dessa forma dando mais visibilidade aos resultados da sua 

pesquisa.” (SAYÃO; SALES, 2015, p. 50). Essa plataforma de nível mundial mantém 

cadastrados repositórios de dados que auxiliam pesquisadores e organizações na eleição de 

repositórios para envio de seus dados de pesquisa visando com fins de armazenamento, 

preservação, acesso e compartilhamento (SIMIONATO, 2018). 

 Nas próximas seções deste artigo buscaremos compreender como ocorre a manifestação 

e abrangência dos repositórios no re3data, sobretudo dos oriundos de países da América Latina. 

3 METODOLOGIA 



 No que se tange a classificação desta pesquisa, foi utilizada uma abordagem quali-

quantitativa para análise dos dados com base em sua frequência. O método exploratório-

descritivo foi preferido como objeto de estudo para elucidar problema e as características 

propostas pela investigação. 

Para o levantamento dos dados, utilizamos a base de dados do re3data, onde foi possível 

realizar separar seu conteúdo mediante critérios pré-estabelecidos. Empregamos o filtro por 

país e optamos por delimitar a pesquisa aos vinte países da América Latina, que são: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e 

Venezuela. 

Inicialmente, nossa intenção era realizar um estudo em toda a base do re3data, a fim de 

obter um panorama global do desenvolvimento de repositórios de dados e, posteriormente, nos 

aprofundar em uma análise dos repositórios latinos. Entretanto, durante o decorrer da pesquisa 

encontramos obstáculos como o elevado número de repositórios registrados e a impossibilidade 

de realizar a coleta de todos os dados do universo estudado. 

O recorte temporal utilizado, durante a análise e comparação dos dados dos repositórios 

de cada país levantado, foi até o final de novembro de 2019. Os dados reunidos são referentes 

às licenças utilizadas, aos tipos de documentos contidos em cada repositório, aos assuntos 

abordados, ao tipo de repositório, ao compartilhamento de titularidade com outros países e à 

abertura dos dados. 

 Por fim, identificamos a cobertura temática predominante de cada um dos países 

latinos e, para tal fim, observamos a cobertura temática dos dados tratados na América Latina 

através do levantamento dos assuntos indexados pelo próprio re3data. Optamos por essa ação 

pois concluímos que no campo assunto do diretório é utilizado um vocabulário controlado para 

tratar o conteúdo temático dos repositórios. Sendo assim, não manipulamos de forma alguma 

o que foi coletado, apenas traduzimos os conceitos da língua inglesa para a língua portuguesa 

de modo que os resultados ficassem mais compreensíveis para os leitores do trabalho.  

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 Num primeiro momento buscamos conhecer a nível mundial a quantidade de países e 

repositórios registrados no re3data. Chegamos a um montante 74 países e 3082 repositórios. 

Através da ilustração (figura 1) abaixo podemos perceber a concentração desses repositórios a 

nível mundial.  



 

Figura 1 - Repositórios de dados com cadastro no re3data a nível mundial 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
 Na figura apresentada, os países com maior concentração de repositórios estão 

representados com a tonalidade mais escura enquanto os países com menores índices estão 

apresentados com tonalidades mais claras. Já os países que não possuem repositórios 

registrados no re3data foram deixados em branco, sendo nulos.  

Para ter uma visão mais clara da atuação dos países em relação aos repositórios de 

dados, fizemos um ranking com os 10 países com mais repositórios registrados no re3data 

(figura 2). Nesse ranking percebemos o grande movimento dos Estados Unidos em prol da 

curadoria e compartilhamento de dados possuindo 1047 repositórios na plataforma. Apenas 

esse país tem pouco menos que três vezes o valor do segundo colocado que é a Alemanha com 

379 repositórios. Sendo esses dois países seguidos pelo Reino Unido com 282 repositórios, 

Canadá com 251, França com 103, Austrália com 90, Suíça com 68, Japão e Holanda com 56 

e Índia com 50 repositórios. 

 



 

Figura 2 - Ranking dos 10 países com mais repositórios cadastrados no re3data 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Ao observar os dez países do ranking vemos que a América do Norte e Europa têm 

resultados bastante expressivos no que tange o registro de repositórios do re3data, sendo 

seguidos por países da Oceania e Ásia, como a Austrália, o Japão e a Índia, respectivamente. 

No ranking, excluímos a União Europeia por se tratar de um bloco econômico e não de um 

país, que é nosso interesse nesta pesquisa. 

 Na figura 3 buscamos conhecer a manifestação dos repositórios na América Latina. 

Através do mapa podemos perceber a ainda tímida atuação dos países latinos em relação à 

curadoria e compartilhamento de dados. Da mesma forma que no mapa anterior (figura 1), os 

países com a cor mais saturada como México e Brasil são os que possuem maior concentração 

de repositórios registrados no re3data e os que estão em branco são os que não possuem 

repositórios cadastrados. 

 



 
Figura 3 - Países da América Latina com repositórios cadastrados no re3data 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
 

Após o emprego da metodologia descrita na seção anterior, recuperamos um total de 34 

repositórios cadastrados no re3data que são oriundos de 8 países da América Latina. Nesse 

levantamento encontramos a Argentina com 4 repositórios, o Brasil com 8, o Chile com 2, a 

Costa Rica com 1, Colômbia com 3, Panamá com 2, Peru com 3 e México com 11 repositórios 

registrados na plataforma (figura 4). Os demais países como Bolívia, Cuba, Equador, El 

Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Paraguai, República Dominicana, Uruguai 

e Venezuela não possuem repositórios registrados no re3data. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 4 - Ranking dos países da América Latina com repositórios cadastrados no re3data 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Ao analisar mais a fundo os dados sobre os países latinos, foi possível observar que 

50% dos repositórios são geridos por um único país, enquanto os outros 50% são geridos em 

conjunto dos países da América Latina com outros países do mundo. Na figura 5 podemos 

observar melhor o comportamento dos países em relação às parcerias estrangeiras em seus 

repositórios. 

 
Figura 5 - Repositórios nacionais e internacionais existentes na América Latina 

Fonte: Elaborado pelas autoras 



Com a ilustração apresentada, fica evidente que dos 8 países latinos, apenas 3 possuem 

repositórios geridos nacionalmente, sendo eles a Argentina, Costa Rica e o Panamá. Os outros 

5 países possuem ao menos uma parceria internacional para gerir os repositórios. Além disso, 

Brasil e México são os únicos que possuem mais repositórios internacionais do que nacionais. 

Quanto ao tipo de repositório, percebemos através da figura 6 que, majoritariamente, 

os repositórios latinos são disciplinares com 58,8% do total levantado, sendo seguido pelo tipo 

institucional com 26,5%. Encontramos casos em que o tipo de repositório não era especificado 

na plataforma do re3data, o que resultou em 8,8% do total levantado. Além disso, encontramos 

casos em que os repositórios eram considerados ao mesmo tempo institucionais e disciplinares, 

representando 5,9% dos repositórios latinos. 

 
Figura 6 - Tipos de repositórios existentes na América Latina 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 Quanto à abertura dos dados dos repositórios latinos, através da figura 7 verificamos a 

quase equivalência numérica entre os repositórios abertos e abertos com restrições, cada um 

representando 47,1% e 44,1% dos repositórios latinos, respectivamente. Ao navegar pelos 

objetos de pesquisa, entendemos que a classificação “aberto com restrições” se refere aos 

repositórios que, como forma de controle de acesso, solicitam que o usuário faça login na sua 

página para que possa acessar aos dados ali depositados.  

Além disso, encontramos uma porcentagem pequena de repositórios com dados 

totalmente fechados, cerca de 8,8% dos repositórios latinos, que são provenientes da Costa 

Rica e México. Dada essa tendência, percebemos o quão tem sido importante e produtivo o 



debate sobre Ciência Aberta. Nessa pequena amostra do re3data que selecionamos cerca de 

91,2% dos repositórios disponibilizam seus dados para compartilhamento. 

 
Figura 7 - Abertura dos dados nos repositórios da América Latina 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 Após análise do nível de abertura dos repositórios, começou-se a investigar quais tipos 

de licença eram comuns nestes repositórios. Os tipos de licença encontrados foram: Creative 

Commons (CC), Copyright, Domínio público, Termo de uso, Não tem (informado pelo próprio 

repositório), eLTER, Harvard Dataverse Policies e Open Data Commons (ODC). É possível 

ver o total de cada uma na figura 8. 

 

 
Figura 8 - Tipos de licença existentes 

Fonte: Elaborado pelas autoras 



 Em relação ao conteúdo dos repositórios, a figura 9 nos apresenta os formatos mais 

utilizados na América Latina, onde é possível verificar que há um equilíbrio na distribuição da 

quantidade total de tipos de material, onde se destaca um pouco mais a documentação da 

pesquisa, como PGDs, codebooks e instruções, seguida dos dados estatísticos, imagens e dados 

brutos. 

 
Figura 9 - Formatos de arquivos existentes 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 A presença da documentação com uma porcentagem significativa demonstra a 

preocupação com a curadoria e reprodutibilidade da pesquisa presentes nos repositórios 

estudados. Na figura 9 fica explícita a existência de dados brutos e dados estatísticos (dados 

limpos e estruturados) em porcentagens próximas. Esse fato nos revela que não há uma escolha 

decisiva de se manter os dados brutos, o que na maioria das vezes custam mais caro pela 

quantidade de armazenado e maior necessidade de curadoria, em detrimento dos dados 

estatísticos já processados e mais fácil utilização por já estarem limpos e terem passado por 

uma pré-curadoria. 

 Utilizamos a frequência de assuntos dos repositórios latinos para entender como se 

sucede a cobertura temática da região. Na figura 10 podemos ver as 10 temáticas mais 

abordados pelos repositórios dos 8 países da América Latina que possuem registro no re3data.  



 
Figura 10 - Frequência dos assuntos mais tratados nos repositórios latinos 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
 
 Os assuntos Ciências da vida, Ciências naturais e Biologia são os mais abordados pelos 

repositórios latinos estando presentes em 21, 19 e 14 repositórios respectivamente. 

Encontramos assuntos relativos às Ciências humanas e sociais; Geociências; Agricultura, 

Silvicultura, Horticultura e Medicina Veterinária; Engenharia e Ciência Atmosférica e 

Oceanografia e, ainda assim, percebemos maior tendência nos estudos voltados para a área de 

Ciências Biológicas. 

 Na figura 11 buscamos exibir a cobertura temática dos repositórios de cada um dos 8 

países da América Latina cadastrados do diretório re3data. 

 

 

 

 



 
Figura 11 - Assuntos mais tratados em cada um dos 8 países latinos com registro no re3data 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 Podemos perceber que Brasil e México são os únicos que possuem o mesmo primeiro 

lugar de assunto: Ciências naturais. Porém, todos os países possuem assuntos fortemente 

relacionados. Além disso, a predominância do assunto Ciências naturais e da vida como o mais 

predominantes da América Latina pode ser relacionado ao fato dos dois países que mais 

possuem repositórios terem este assunto com a maior frequência. 

 Outro ponto a se notar é que, apesar de não ser amplamente estudado em um país 

específico, a Biologia ocupa a terceira posição dos assuntos mais abordados no repositório. Isto 

mostra uma dispersão no assunto entre os países, mas um interesse em comum de todos. 

 
5 CONCLUSÃO 

A partir deste estudo, esperamos que a construção de um panorama do nível de avanço 

de pesquisa na América Latina e identificação de suas características influencie e sirva de 

subsídio para novos repositórios da área. 



O país que possuí mais repositórios é o México, porém é um dos poucos países que 

possuem repositórios de acesso restrito, além de ser o que possui maior número de parcerias 

internacionais (dos 11, apenas 2 repositórios são exclusivo do país). Apesar de não possuírem 

uma quantidade significativa total de repositórios, a Argentina, a Costa Rica e o Panamá são 

os únicos que possuem exclusivamente repositórios nacionais, sem parcerias.  

A tendência dos repositórios latinos está sendo ser de acesso aberto, com licença 

Creative Commons (CC) e com algumas parcerias estrangeiras, que também começa com a 

mudança do ambiente de acesso aberto para acesso fechado. 

Os assuntos tendem a ir para áreas das ciências da vida e da terra, sendo que alguns 

países já possuem um surgimento de ciências exatas, como a engenharia. Acreditamos que é 

possível pensar que esses assuntos refletem extremamente no tipo de produto que estes países 

exportam e sua economia, além de um apontamento para o desenvolvimento deste setor em 

todos os países presentes. 

Os tipos de materiais existentes na análise mostram que ainda não há nenhum em 

destaque que seja favorito dos países. Além disso, a maioria dos repositórios inclui a 

documentação que deve ser acompanhada dos dados de pesquisa depositados, o que facilita no 

reuso e reprodutibilidade da pesquisa. 

Com este panorama, é possível visualizar que a América Latina está evoluindo junto 

com os princípios da Ciência aberta, o que para Anne Clinio (2019) pode ser uma mostra de 

que a Ciência Aberta nestes países significa uma luta dentro do contexto sócio-político ou 

também o caráter utilitarista da ciência. 

O trabalho abre novas frentes para análises mais profundas dentro do panorama 

específico dos repositórios de cada país e suas particularidades. 
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