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Avaliação por Pares Aberta: 
Quando, Por que e Para quem?



O que é avaliação aberta?
O que é avaliação por pares aberta?

Autor conhece o avaliador 
Avaliador conhece o autor

Single-blind Double-blind Transparent
peer review

Open peer
review



Inquisição 
Moderna – XV 

– XIX

Ênfase pra 
religião e 
ciência

Menocchio Galileu 
Galilei

Quando a avaliação aberta?



a) julgamento e condenação de hereges e feiticeiros; 

b)  religião X ciência X dogmas colocados a prova; 

c)  discussões em praça pública com cidadãos constituindo claques; 

d)  o homem é formado a imagem e semelhança de Deus. No homem existe ar, fogo, terra e 
água, disso segue que ar, terra, fogo e água são Deus, logo o homem é Deus (Menocchio em 
Guinzburg). 

e) Galileu Galilei confronta o sistema aristotélico-ptolomaico com o copernicano
ou seja a terra não é o centro do universo, o astro que está ao centro é o sol.

Avaliação Aberta



Henry Oldenburg (Secretário do Royal Society) coloca um sub título no periódico (dando 
alguns resultados dos atuais empreendimentos, estudos e trabalho dos engenhosos em 
muitas partes consideráveis do mundo) = considera-se como avaliação aberta? Por conta 
deste subtítulo?

Ele recomenda que a avaliação não seja encaminhada aos membros do Royal Society, 
tendo em vista que todos conhecem  o que os demais pensam e como pensam... Isto era 
indicação para o Blind Review?

Henry 
Oldenburg

Royal 
Society

Philosophical
Transations



Séculos 
XX e 
XXI

As we may
think

Open journal system

Open monograph press

Open preprint systems

Avaliação Aberta  
X 

Periódico Científico 



Séculos
XX – XXI

1988 - Is
Justice 
Blind?

1993

WoS?

Quando a avaliação por pares aberta?



a) procrastinação e retardo de pareceres; 
b) vieses sociais e políticos contra autores; 
c) aversão a pesquisas de cunho opinioso; 
d) manipulações de dados, equívocos metodológicos  e caligráficos; 
e) revisões inconsistentes e contraditórias; 
f) defraudação e revogação intelectual de outrem; 
g) desprestígio e desestímulo dos árbitros; 
h) censura aos relatórios de avaliação. 

Open peer review X Blind review
Walker e Silva (2015), Ross-Hellauer (2017) e Spinak (2018)



Open Peer
Review

Open revision

Signed review – Open identities

Disclosed review – Open reports

Editor-mediated review

Transparent review – Open interactions

Crowdsourced review – Open participation

Time revision

Pre-publication review – Open pre-review publications

Synchronous review

Post-publication review – Open final-version commenting

Open platforms

Características da Open Peer Review

Fonte: Ford (2013), Ross-Hellauer (2017) e Spinak (2018)



Emily Ford (2013) e OPR 
Concebe OPR como um processo que permite identificar autor, avaliador, conhecidos 
entre si e também o público que acessa periódicos

Os revisores podem continuar anônimos

Relatórios são públicos com o que é aceitável e íntegro.

OPR é processo transparente que permite comentários também dos leitores, 
podendo formalmente estarem ao lado dos formulados pelos avaliadores. 



• A revisão aberta embora AINDA não utilizada universalmente,  apresenta-se como tendência que visa 
restabelecer o ethos científico, solucionando as limitações sejam convencionais, sejam contraditórias.

• Percebe-se como o futuro da comunicação científica e razões para adotá-lo. 

• Desafio ao editor X gestor do periódico que pode ter limites nas tomadas de decisões ao adotar o 
processo de selecionar e convidar avaliadores, contando com os autores.

• Isto será resolvido a longo prazo: 
- quando houver convencimento do que é melhor e mais justo para a ciência;  
- seja um só sistema ou um só programa;  
- seja mais de um em convivência harmônica;
- seja a busca do melhor para áreas ou situações específicas.

Para Quem a OPR?
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Fonte: Pesquisa de campo (2021)

Gráfico 1 – Artigos sobre open peer review registrados na Web of Science 1993-2020



Para quem a OPR?
Para quem se interessar em publicar em OPR ou em preprint;

Para quem desejar acompanhar autores que residem nos países que estão indicados na WoS e os 
demais que se integrarem;

Para quem desejar ampliar as diversas áreas...
Ciência da Informação  
Biomedicina e especialidades da Medicina 
Computação; 
Ciências Sociais; 
Ciência e Tecnologia; 
Engenharia e Economia; 
Ecologia e Comunicação; 

Psicologia; 
Odontologia; 
Artes; 
Neurociências; 
Oncologia; 
Química 
Geologia.



• Em tempos de ciência aberta, autores que defendem a avaliação blind vão
continuar resistindo a adoção de sistemas e plataformas que incorporem artigos
de dados, pareceres, códigos, artigos e preprints?
• Não seria mais fácil contribuir para que os dois sistemas (blind e open)
convivam em harmonia e liberdade e os autores decidam como desejam ser
avaliados, os avaliadores concordem, e o periódico disponha dos formatos para
atendê-los?
• As questões propõem cenários, condizentes com a open science, cuja
avaliação ocorra de forma aberta.
• Defensores se habilitem...
• Os sistemas estão à espera da prática, da disseminação, e do futuro...



“O caminho se faz ao caminhar”.



Grata pela atenção:

Joana Coeli Ribeiro Garcia
nacoeli@gmail.com






