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O	  paradigma	  estabelecido	  

•  Estamos	  acostumados	  a	  considerar	  o	  sistema	  de	  revisão	  por	  
pares	  como	  um	  dos	  pilares	  da	  ciência.	  
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•  Dito	  isso,	  a	  onipresença	  do	  processo	  é	  recente...	  



Histórico	  

•  A	  maior	  parte	  da	  história	  da	  ciência	  ocorreu	  fora	  do	  sistema	  
de	  peer	  review	  como	  o	  conhecemos	  hoje.	  

Google	  Ngram	  Viewer	  



BeneRcios	  do	  peer	  review	  

•  Na	  melhor	  das	  hipóteses	  (e	  na	  opinião	  da	  maioria	  dos	  
cienEstas),	  a	  revisão	  por	  pares:	  

	  	  	  -‐	  Melhora	  a	  qualidade	  dos	  arEgos	  publicados.	  
	  	  	  -‐	  Previne	  a	  publicação	  de	  arEgos	  com	  deficiências	  óbvias.	  
	  	  	  -‐	  Aumenta	  a	  confiabilidade	  da	  literatura	  publicada.	  

Publishing	  Research	  ConsorEum,	  2008	  



Peer	  review	  e	  avaliação	  
•  Devido	  à	  confiança	  na	  revisão	  por	  pares,	  os	  sistemas	  de	  

financiamento	  e	  avaliação	  em	  larga	  parte	  relegaram	  a	  
avaliação	  da	  qualidade	  cienZfica	  aos	  periódicos.	  

Rigor/Confiabilidade	  Volume	   Originalidade/Impacto	  



Rigor/Confiabilidade	  Volume	   Originalidade/Impacto	  

-‐	  Número	  de	  
ar:gos	  indexados	  

-‐	  Citações	  em	  
ar:gos	  indexados	  
-‐	  Índice	  de	  impacto	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  (...)	  



(bem,	  se	  saiu	  
publicado	  em	  um	  
arEgo	  revisado	  por	  
pares,	  deve	  ser	  
verdade,	  não?)	  

Rigor/Confiabilidade	  Volume	   Originalidade/Impacto	  

-‐	  Número	  de	  
ar:gos	  indexados	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  (...)	   -‐	  Citações	  em	  
ar:gos	  indexados	  
-‐	  Índice	  de	  impacto	  



OK,	  mas	  alguém	  testou	  isso?	  

•  CienEstas	  se	  dizem	  adeptos	  do	  método	  cienZfico,	  mas	  a	  
crença	  no	  próprio	  sistema	  de	  publicação	  cienZfica	  parece	  
uma	  questão	  de	  dogma.	  



Evidência	  empírica	  

•  Vamos	  analisar	  a	  evidência	  existente	  para	  cada	  uma	  dessas	  
afirmações?	  
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	  	  	  -‐	  Aumenta	  a	  confiabilidade	  da	  literatura	  publicada.	  
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Peer	  review	  melhora	  arEgos	  publicados?	  
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Alguns	  números...	  



Impacto	  vs.	  reproduEbilidade	  

Fang & Casadevall, 2011 Button et al., 2013 

Begley & Ellis, 2012 



Uma	  consequência	  natural...	  
•  Se	  recompensarmos	  volume	  e	  impacto	  ao	  invés	  de	  rigor	  e	  

reproduEbilidade,	  isso	  é	  apenas	  esperado.	  



Uma	  consequência	  natural...	  
•  Um	  processo	  de	  revisão	  por	  pares	  baseado	  em	  um	  único	  

ponto	  não	  tem	  como	  funcionar.	  

	  Replicações	  
	  CríEcas	  
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Uma	  consequência	  natural...	  
•  Um	  arEgo	  é	  um	  relato	  a	  posteriori	  altamente	  filtrado	  e	  

enviesado	  de	  um	  processo	  cujos	  detalhes	  não	  conhecemos.	  

	  Replicações	  
	  Citações	  

	  Impacto	  

	  Planejamento	  

	  Experimentação	  

	  Análise	  

	  Transtornos	  

	  Mudanças	  de	  planos	  

	  Projetos	  frustrados	  

	  CríEcas	  



Peer	  review	  (“prós”)	  

	  
	  	  	  -‐	  Existem	  algumas	  evidências	  de	  que	  o	  processo	  de	  peer	  
review	  melhora	  levemente	  os	  arEgos	  publicados.	  
	  	  	  	  
	  	  	  -‐	  O	  sistema	  como	  um	  todo	  fracassa	  em	  prevenir	  a	  publicação	  
de	  arEgos	  com	  deficiências	  óbvias.	  
	  
	  	  	  -‐	  O	  sistema	  visivelmente	  não	  garante	  a	  reproduEbilidade	  da	  
literatura	  publicada.	  



	  
	  	  -‐	  Pode	  piorar	  a	  confiabilidade	  da	  literatura	  através	  da	  pressão	  
de	  publicação	  de	  resultados	  posiEvos	  e	  impactantes.	  
	  
	  	  	  -‐	  Torna	  a	  publicação	  (e	  o	  periódico)	  o	  obje<vo	  central,	  com	  o	  
conteúdo	  e	  sua	  veracidade	  uma	  questão	  secundária.	  
	  
	  	  	  -‐	  Cria	  uma	  falsa	  segurança	  de	  que	  o	  que	  está	  publicado	  em	  
um	  periódico	  cienZfico	  é	  confiável.	  
	  
	  	  -‐	  Gera	  um	  custo	  enorme,	  atrasa	  e	  limita	  o	  acesso	  ao	  
conhecimento	  cienZfico	  ao	  invés	  de	  promovê-‐lo.	  

Peer	  review	  (contras)	  
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Breaking	  point?	  
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O	  que	  falta	  para	  mudar?	  
•  O	  que	  nos	  prende	  a	  um	  sistema	  que	  prejudica	  a	  confiabilidade	  

e	  o	  acesso	  ao	  conhecimento	  são	  os	  sistemas	  de	  avaliação.	  



Além	  da	  marca	  
•  Precisamos	  separar	  publicação	  de	  avaliação	  cienZfica.	  

Metas:	  Publicação	   Metas:	  Avaliação	  

-‐	  Divulgação	  irrestrita,	  
rápida	  e	  mais	  abrangente	  
possível	  do	  conhecimento	  
cienZfico.	  
-‐	  Não	  tem	  por	  que	  estar	  
atrelada	  a	  um	  sistema	  que	  
atrasa	  e	  restringe	  acesso.	  

-‐	  Avaliação	  da	  qualidade,	  
rigor	  e	  impacto	  da	  ciência	  
antes,	  durante	  e	  depois	  da	  
publicação.	  
-‐	  Não	  tem	  por	  que	  estar	  
atrelada	  a	  uma	  única	  etapa	  
do	  processo.	  



Além	  da	  marca	  
•  Precisamos	  separar	  publicação	  de	  avaliação	  cienZfica.	  
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Além	  do	  impacto	  
•  A	  avaliação	  cienZfica	  precisa	  disEnguir	  rigor	  cienZfico	  de	  

impacto.	  

ReproduEbilidade?	  

Impacto	  

QuanEdade	  



Além	  do	  impacto	  
•  A	  avaliação	  cienZfica	  precisa	  disEnguir	  rigor	  cienZfico	  de	  

impacto.	  
Rigor/Confiabilidade	  

-‐  Indicadores	  
metodológicos.	  

-‐  Replicação	  de	  
resultados.	  

-‐  Avaliação	  qualitaEva.	  

Impacto	  

-‐  Citações	  
-‐  Medidas	  de	  impacto	  

extra-‐acadêmico.	  
-‐  Avaliação	  qualitaEva	  

Avaliação	   Avaliação	  
(agências,	  comunidade,	  periódicos...)	  



Conclusões	  
•  O	  atual	  modelo	  de	  peer	  review	  como	  barreira	  à	  publicação	  

faz	  mais	  mal	  do	  que	  bem	  à	  confiabilidade	  da	  ciência.	  

•  Melhorar	  a	  forma	  com	  que	  publicamos	  ciência	  para	  torná-‐la	  
mais	  confiável	  e	  acessível	  é	  um	  imperaEvo	  éEco.	  

•  Essas	  mudanças	  têm	  de	  ser	  acompanhadas	  de	  mudanças	  nos	  
sistemas	  de	  avaliação.	  

•  Isso	  não	  é	  inviável,	  não	  será	  mais	  caro	  do	  que	  o	  sistema	  
atual,	  e	  pode	  colocar	  o	  Brasil	  na	  vanguarda	  de	  um	  processo	  
inevitável	  na	  ciência	  mundial.	  



Além	  da	  rainha	  vermelha...	  

olavo@bioqmed.ufrj.br	  
Obrigado!	  


