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avalIaÇãO Da PeSQuISa - nOvOS HORIZOnTeS

O investimento em pesquisa vem crescendo ano a ano. 
Estima-se que governos e fundações de fomento à pesquisa 
investem cerca de US$ 1,4 trilhões em pesquisa científica 

anualmente em todo o mundo1. Tais números levam a questio-
namentos importantes: onde concentrar investimentos? Quais 
pesquisas financiar? As respostas para essas questões são emba-
sadas nas métricas de avaliação de qualidade e produtividade 
científica com o objetivo de identificar pesquisadores e projetos 
científicos que possuam mérito para receber tais financiamentos2.

Atualmente, a avaliação em pesquisa se baseia na contagem 
de publicações e citações, considerando o Fator de Impacto (FI) 
dos periódicos nos quais se publica e seus derivados, como o 
índice-h. O FI é utilizado com frequência como parâmetro pri-
mário para se comparar a produção científica de pesquisadores 
e instituições; foi idealizado inicialmente como uma ferramenta 
para auxiliar os bibliotecários a identificar os periódicos a serem 
adquiridos e não como uma medida de qualidade científica da 
pesquisa de um manuscrito3. Pesquisadores têm documentado 
as várias limitações do uso dessa ferramenta métrica para ava-
liar a qualidade da pesquisa, que vão desde citações enviesadas 
dentro das revistas até a especificidade das propriedades do FI 
por campo de atuação, que inclui artigos com diversos méto-
dos de investigação, a fragilidade da política editorial que pode 
ser manipulada, a ausência de transparência e o acesso público 
aos dados utilizados para calcular o FI2-5. 

Diante da necessidade de aprimorar a avaliação da pesquisa 
e os critérios utilizados por agências de fomento para financia-
mento de pesquisas, grupos de cientistas e editores científicos 
se reúnem para discutir estratégias alternativas. Um desses 
grupos, composto por editores de revistas acadêmicas da área 
de Biologia Celular, foi formado durante a Reunião Anual da 
Sociedade Americana de Biologia Celular, em São Francisco, 

Califórnia, em 2012, e elaborou uma série de recomendações 
que ficou conhecida como San Francisco Declaration on Research 
Assessment (DORA), documento que foi assinado por mais de 
150 cientistas e 75 organizações acadêmicas2. As recomendações 
da DORA destinam-se a agências de financiamento de pesqui-
sas, instituições acadêmicas, periódicos, organizações que for-
necem as métricas e pesquisadores em geral. Fundamentam-se 
na necessidade de se eliminar o uso de métricas como o FI e 
o índice-h em financiamentos obtidos, compromisso e consi-
derações de promoção do pesquisador; bem como na necessi-
dade de avaliar a pesquisa pelo seu mérito, e não pelo mérito 
da revista na qual foi publicada, e na necessidade de capitali-
zar sobre as oportunidades oferecidas pela publicação on-line.

A Editora-chefe do periódico Science, Marcia McNutt, em 
seu Editorial de novembro de 2014, discute e critica a ênfase 
dada às medidas bibliométricas, que, segundo ela, “distorcem 
o processo e não permitem distinguir entre candidatos qualifi-
cados”. Sugere que os jovens cientistas devem ser avaliados por 
sua disponibilidade para assumir riscos, pela habilidade de traba-
lho conjunto em equipes diversas, pela resolução de problemas 
complexos com soluções inovadoras e criativas, como também 
por seu comportamento ético desde o experimento até a publi-
cação dos resultados1.

A inquietação com as métricas atualmente utilizadas 
estão mobilizando cada vez mais pesquisadores, e medidas 
alternativas estão ganhando mais adeptos entre os cientis-
tas mais conceituados em todas as áreas do conhecimento.

Vislumbra-se um novo cenário no qual jovens pesquisa-
dores estarão mais próximos de igualdade de condições com 
pesquisadores seniores na avaliação de seus projetos, desde 
que sejam capazes de demonstrar inovação, compromisso, 
habilidade em trabalhar em grupo e ética.
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