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Um olhar sobre o futuro do sistema
da “revisão por pares” na academia
Cientista portuguesa lidera o estudo
2015‐06‐10

A investigadora da Universidade
de Trent (Canadá), Catarina
Ferreira, liderou um estudo de
revisão sobre o sistema
designado por “revisão por
pares” de artigos científicos que
detectou as causas das suas
vulnerabilidades e fornece
recomendações para melhorar a
sua qualidade. O estudo foi
publicado na revista “Biological
Reviews”.
Quem envereda por uma
Catarina Ferreira
carreira científica conhece bem
o valor da publicação científica
(divulgação dos resultados de uma investigação numa revista científica da especialidade). É
essencialmente assim que se mede a produtividade de um investigador no meio académico: quantos
artigos publica e em que revista.
Mas antes de ser aceite para publicação pela revista, o trabalho tem de ser submetido ao escrutínio
de investigadores independentes, idealmente da mesma área de especialidade, que deliberam sobre
a qualidade do mesmo e fazem comentários ou sugerem revisões ao trabalho analisado.
Este processo é designado “revisão por pares” e representa o principal mecanismo de controlo de
qualidade na investigação científica. No entanto, este sistema não é perfeito e sucessivos casos de
fraude científica e aumento do número de retracções de artigos têm evidenciado as debilidades do
mesmo.

Catarina Ferreira é bióloga de formação

Num estudo, realizado por um
grupo de investigadores da
Universidade de Trent (Canadá)
e liderado pela investigadora
portuguesa Catarina Ferreira,
analisou‐se o contexto
histórico no qual emergiu o
sistema da revisão por pares e
a evolução do mesmo em
relação às alterações sofridas
no meio académico, nas
práticas de publicação e
aparecimento de novas
tecnologias.

“Actualmente os principais problemas associados ao sistema são o facto de ser lento, voluntário,
altamente subjectivo e, como resultado, de produzir revisões de qualidade muito variável. O nosso
estudo indica que estas características são o reflexo de um sistema que permaneceu essencialmente
estático, desde a sua criação, e nunca se adaptou completamente às mudanças observadas no
ambiente académico”, explica a investigadora.
O debate sobre como melhorar o sistema de revisão por pares é aceso e constante. “Têm sido
sugeridas algumas medidas que podem paliar as debilidades do sistema identificadas, mas o nosso
argumento é que nenhuma delas tem o potencial para resolver os problemas a longo‐prazo, porque
são medidas parciais e com efeitos temporários.”
Os autores defendem que um sistema de revisão por pares contemporâneo com as necessidades
actuais da comunidade científica tem de estar centralizado numa plataforma (que muito
possivelmente tem de ser independente das revistas, cujos interesses são sobretudo económicos)
que define critérios e guias claros de revisão, ajustados por campo científico.

http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=60012&op=all
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“Esta centralização que, na nossa opinião, teria de ser liderada por investigadores, facilitaria a
estandardização do sistema incrementando a sua transparência e credibilidade.”
Concomitantemente, e dado o volume actual de artigos enviados às revistas para revisão, a única
forma de equilibrar o sistema é torná‐lo obrigatório para os investigadores (deixando em aberto a
possibilidade da compensação financeira) para poder controlar melhor a qualidade e objectividade
das revisões e aumentar a responsabilização por revisões menos rigorosas.
“Na nossa opinião, estas são as principais mudanças que podem ocorrer no sistema de revisão por
pares capazes de produzir efeitos duradouros e eficazes”, conclui a investigadora portuguesa.
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Quem é Catarina Ferreira
Natural do Porto, tirou a licenciatura em Biologia em 2001 e fez o Mestrado em Ecologia Aplicada em 2003 na
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Doutorou‐se em Gestão de Recursos Cinegéticos no Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) da Universidade de Castilla‐La Mancha (Espanha) em 2011. Desde 2013
está no Departamento de Biologia da Universidade de Trent (Ontário, Canadá) em pós‐doutoramento. Actualmente
é investigadora de pós‐doutoramento com um contrato Marie Curie (desde Janeiro 2015) nesta última instituição. A
área actual de investigação centra‐se nos efeitos combinados das actividades antropogénicas e alterações
climáticas sobre a ecologia de espécies carnívoras e nos modos de mitigar os seus impactos para melhorar a
gestão/conservação das populações destas espécies.
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