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um relatório divulgado no mês passado  
pelas Academias Nacionais de Ciências, 
Engenharia e Medicina dos Estados  

Unidos forneceu bases objetivas para ampliar a 
credibilidade do trabalho dos cientistas, com  
foco na redução da quantidade de pesquisas cujos 
resultados acabam não sendo confirmados em 
estudos posteriores. Intitulado “Reprodutibilidade 
e replicabilidade na ciência”, o documento de 196 
páginas foi encomendado pela National Science 
Foundation, principal agência de fomento à ciência 
básica norte-americana, e é fruto de um ano  
e meio de discussões promovidas por um comitê 
multidisciplinar composto por 13 pesquisadores. 

De acordo com o médico Harvey Fineberg, 
ex-diretor da Escola de Saúde Pública da 
Universidade Harvard e presidente do comitê que 
elaborou o relatório, a confirmação de resultados 
científicos em estudos subsequentes é um 
mecanismo de autocorreção da ciência consagrado 
e de importância essencial. “Mas fatores como 

Mecanismos de autocorreção da ciência
Relatório propõe ações para reduzir quantidade de trabalhos científicos 
que não são confirmados em estudos posteriores

falta de transparência na notificação de dados, 
ausência de treinamento adequado e erros 
metodológicos podem impedir que pesquisadores 
reproduzam ou repliquem um estudo”, disse o 
médico. “Órgãos de financiamento à pesquisa, 
revistas, instituições acadêmicas, formuladores  
de políticas e os próprios cientistas têm um papel a 
desempenhar na melhoria da reprodutibilidade  
e replicabilidade, garantindo que os pesquisadores 
sigam práticas de padrão elevado, compreendam e 
expressem a incerteza inerente às suas conclusões 
e continuem a fortalecer a rede interconectada  
de conhecimento científico, que é o principal 
impulsionador do progresso no mundo moderno”, 
afirmou Fineberg, no lançamento do documento.

Para produzir um conjunto de recomendações 
dirigido a pesquisadores, instituições e  
agências de fomento, os membros do comitê 
consideraram necessário, em primeiro lugar, 
definir de forma precisa o significado dos termos 
“reprodutibilidade” e “replicabilidade”,  
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que nem sempre são bem 
compreendidos. O conceito de 
reprodutibilidade, segundo o  
relatório, vincula-se à capacidade de 
alcançar os mesmos resultados  
de um estudo partindo de premissas 
idênticas, ou seja, as bases de dados  
do trabalho original. Desse modo,  
o problema tem uma dimensão 
estritamente computacional, em  
que o essencial é ter acesso ao 
conjunto de informações e saber  
como foram armazenadas e analisadas.

A recomendação principal do 
relatório consiste em disponibilizar  
de forma transparente não apenas  
os dados que embasaram o trabalho 
inicial como também os métodos, 
códigos, modelos, algoritmos e 
softwares utilizados para chegar ao 
resultado – pode ser útil saber até 
mesmo qual foi o sistema operacional 
e a arquitetura de hardware que 
ampararam a realização do estudo.  
O documento faz sugestões adicionais, 
como garantir treinamento adequado 
para pesquisadores sobre práticas  
de pesquisa computacionais, prover 
meios a fim de que grandes conjuntos 
de dados sejam preservados e 
disponibilizados para estudos 
subsequentes e investir em projetos  
de pesquisa para ampliar os limites da 
ciência da computação de modo a 
melhorar a capacidade de verificar  
a robustez de trabalhos científicos. 
Também propõe que revistas 
científicas reforcem políticas e ações 
que facilitem a confirmação dos 
experimentos descritos em seus 
artigos. “Os periódicos poderiam  
criar o posto de editor de 
reprodutibilidade para supervisionar 
esse trabalho”, disse a engenheira 
espacial Lorena Barba, da 
Universidade George Washington,  
em Washington, que participou do 
comitê multidisciplinar.

Já o conceito de replicabilidade  
tem mais nuanças. Pressupõe a 
possibilidade de alcançar respostas 
convergentes para determinada 
pergunta científica, mas partindo de 
bases de dados independentes.  
Um estudo pode não ser replicável  
por razões variadas. Quando a causa  
é fraude ou viés, os casos em geral  
se relacionam com má conduta.  
Mas o problema também pode 

acontecer em decorrência de  
incertezas inerentes às pesquisas  
e, nessas situações, não se pode  
dizer, necessariamente, que o estudo 
original estivesse errado. “Devido a 
variabilidades na natureza ou 
limitações de dispositivos de medição, 
os resultados são avaliados de forma 
probabilística e o processo de 
descoberta científica é incapaz de 
entregar uma verdade absoluta”,  
diz o relatório, que aponta uma  
das funções principais dos estudos  
de replicabilidade: “Afirmações 
científicas ganham uma probabilidade 
maior ou menor de serem verdadeiras 
dependendo dos resultados de 
pesquisas que as confirmem”. 

conStAtAção vAlIoSA
De acordo com o documento, a 
constatação de que um experimento 
não é replicável pode inclusive ser 
valiosa para a ciência, ao detectar 
efeitos desconhecidos ou fontes  
de variabilidade não avaliadas. Se não é 
possível evitar que isso aconteça, tentar 
reduzir a quantidade de ocorrências  
é importante para evitar desperdício  
de tempo e de recursos. Por isso, o 
relatório sugere aos pesquisadores  
que divulguem seus achados de modo  
mais cuidadoso e criterioso. “Eles 
devem ter o cuidado de estimar e 
explicar a incerteza associada aos seus 
resultados, de fazer uso adequado de 
métodos estatísticos e de descrever 
seus procedimentos e dados de maneira 
clara e completa”, afirma o documento, 
que também recomenda evitar  
exageros na divulgação dos resultados 
para não gerar falsas expectativas.

Os responsáveis pelo relatório 
criticam a ênfase exagerada  
conferida ao chamado valor de p,  
uma medida que representa a 
probabilidade de o efeito observado 
dever-se ao acaso e não aos fatores que 
estão sendo estudados. Um valor de p 
menor ou igual a 0,05 é utilizado 
frequentemente como um indicador  
de significância estatística,  
pois sugere que os resultados são 
robustos. É preciso avaliar, segundo  
o comitê, todo um conjunto de 
parâmetros, como as distribuições  
das observações e medidas como 
proporções e desvios-padrão,  
a fim de avaliar o vigor dos dados  
e as incertezas contidas neles.

Para ampliar a confiança em 
resultados de pesquisa, o relatório 
sugere que sejam avaliadas evidências 
acumuladas em diversos trabalhos 
científicos – o que permite saber até  
que ponto resultados encontrados 
podem ser generalizados – em vez de  
contentar-se com a verificação de 
estudos isolados. Da mesma forma, 
recomenda a autoridades e 
formuladores de políticas públicas que 
evitem a armadilha de desacreditar  
ou descartar uma conclusão 
corroborada por diversos trabalhos 
apenas porque surgiu uma evidência 
isolada refutando o resultado conhecido. 
Harvey Fineberg considera exagerada  
a ideia corrente de que a ciência vive 
uma crise de credibilidade resultante de  
uma escalada no número de pesquisas 
irreproduzíveis ou irreplicáveis. “Não 
existe uma crise. Mas também não há 
mais tempo para ser complacente com  
o problema”, disse. n                                      Fabrício Marques
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punição após 40 anos de assédio em Harvard

Transparência em baixa

A Universidade Harvard, dos 
Estados Unidos, cassou o título de 
professor emérito do sociólogo 
Jorge Dominguez, especialista  
em estudos latino-americanos de 
sua Faculdade de Artes e Ciências 
e vice-reitor de assuntos 
internacionais da instituição entre 
2006 e 2015, e proibiu-o de dar 
aulas e de participar de eventos  
em suas instalações. A punição 
ocorreu depois de uma 
investigação concluir que ele 
assediou sexualmente pelo menos 
18 alunas e funcionárias ao longo 
das últimas quatro décadas. A 
universidade também prometeu 
investigar o comportamento de 
seus dirigentes, em meio a críticas 
de que o pesquisador foi mantido 
nos quadros de Harvard e até 
promovido apesar de repetidas 
denúncias de assédio.

Em um relatório de 52 páginas 
divulgado pelo jornal The Boston 
Globe, a comissão interna que 
investigou Dominguez apontou 
uma “falha institucional 
prolongada”. Informou também 
que o comportamento do 
pesquisador era amplamente 
conhecido, a ponto de as alunas 
recomendarem umas às outras que 
não fossem sozinhas a reuniões 
convocadas por ele no final da 
tarde e usassem roupas largas 
quando o encontrassem a fim de 
desestimular suas investidas.

Claudine Gay, diretora da 
Faculdade de Artes e Ciências de 
Harvard, afirmou em um e-mail 
dirigido à comunidade acadêmica 
que a investigação encontrou  
um padrão duradouro de  
comportamento em Dominguez 
que violava as políticas de 
segurança e de combate à 
discriminação no ambiente 
educacional. “Estou chocada com 
as descobertas do relatório e  
com o coração partido por aquelas 
que tiveram que aguentar os 
comportamentos descritos”, disse. 
Cubano radicado nos Estados 
Unidos desde o início dos anos 

1960, Dominguez, de 74 anos, 
graduou-se na Universidade Yale  
e chegou a Harvard em 1968  
para fazer doutorado – quatro  
anos depois, começou a trabalhar  
como docente. 

Ele renunciou ao posto de 
professor em junho de 2018, 
acusado de assédio por várias 
mulheres no movimento #metoo, 
que deu voz a milhares de 
acusações de importunação e 
agressão sexual sofridas no 
ambiente acadêmico dos Estados 
Unidos. Entre as mulheres que 
denunciaram o sociólogo, um 
destaque foi a cientista política 
Terry Karl, 71 anos, hoje professora 
emérita da Universidade Stanford, 
que havia acusado formalmente 
Dominguez de assédio em 1983 
quando era professora assistente  
de Harvard. Na época, o caso 
resultou em uma punição branda. 
Dominguez foi suspenso de 
funções administrativas por três 
anos, mas depois seguiu a carreira 
normalmente – e envolveu-se em 
novas acusações de assédio. Karl 
faz críticas duras a Harvard. 

A maioria das universidades de 
pesquisa de países da União Europeia 
vem descumprindo uma norma 
estabelecida pelo bloco em 2014,  
que determina a divulgação de 
resultados de ensaios clínicos até  
12 meses após sua conclusão. Um 
levantamento divulgado em abril 
mostrou que foram difundidos  
como deveriam apenas 17% dos 940 
ensaios registrados por 30 grandes 
universidades de pesquisa europeias. 
O cumprimento da regra foi maior 
nas três universidades do Reino 
Unido analisadas: 93% dos resultados 
de ensaios feitos pela Universidade 
de Oxford e o King’s College London 
e 81% dos do University College 
London foram apresentados.  

“Nunca fui apoiada pela 
universidade, nem na época nem 
agora”, escreveu. Segundo seu 
relato, depois que Dominguez foi 
punido, em 1983, um dirigente  
de Harvard sugeriu que ela 
deixasse a universidade e até lhe 
prometeu um posto em Yale.
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Já a Universidade Médica de Viena  
deu publicidade aos achados de 
apenas 7% dos 188 ensaios de que 
participou. A Áustria, de todo modo, 
saiu-se melhor do que França,  
Itália, Suécia e Noruega. As sete 
universidades desses países 
avaliadas no estudo não divulgaram 
os resultados de seus ensaios. “As 
grandes universidades da Europa 
não estão se esforçando para 
cumprir suas obrigações éticas, 
científicas e regulatórias”, diz o 
autor do levantamento, o cientista 
político Till Bruckner, que  
coordena o TranspariMED, grupo 
do Reino Unido que promove 
campanhas para ampliar a 
transparência na pesquisa médica.


