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Culturas epistêmicas
“... conjuntos de práticas, arranjos e mecanismos
unidos por necessidade, afinidade e coincidência
histórica que, em uma determinada área de
especialização profissional, compõem como sabemos
o que sabemos” (Knorr-Cetina, 2005, p. 67,
tradução nossa)
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Diversidade epistêmica
Diversidade de contextos socioculturais, processos,
recursos e possibilidades das atividades científicas ->
Diferenças epistêmicas
Os Pesquisadores:
- estão envolvidos em diversos processos de educação,
treinamento e divisão do trabalho;
- interagem com díspares agentes sociais, instituições e
mecanismos que regem a ciência;
- estudam fenômenos distintivos;
- constroem modelos e teorias diferentes para abordar
seus objetos de estudo;
- usam instrumentos, ferramentas e métodos específicos.

A unidade epistêmica em uma área do conhecimento resulta da complexa
combinação de elementos técnicos, cognitivos, racionais e sociais.

Elementos cognitivos, racionais
ou técnicos
Ciências “duras” (Engenharias, Ciências Exatas,
Naturais, Biomédicas) lidam principalmente
com

Ciências “brandas” (Ciências Sociais, Humanas,
Artísticas) lidam principalmente com

Fenômenos passíveis de serem observados e
estudados experimentalmente, mais universais

Estados mentais ou condições para esses
estados, fenômenos mais locais e altamente
dependentes dos contextos socioculturais

Predominantemente determinísticos - é possível
estabelecer relações diretas de causa-efeito
entre as condições que possibilitam esses
fenômenos e seus desfechos

Predominantemente estocásticos – não é
possível estabelecer relações diretas de causa –
efeito entre as condições que possibilitam esses
fenômenos e seus desfechos

É mais simples alcançar consenso e surgem
É mais difícil alcançar consenso e coexistem
paradigmas teórico-metodológicos dominantes vários enfoques teórico-metodológicos
Fonte: Evans, Gomez & MacFarland (2016); Puuska (2014); Trzesniak (2014); Alexander (1999); Becher (1994)

Elementos cognitivos, racionais
ou técnicos
Ciências “duras”

Ciências “brandas”

Linguagem altamente codificada e um sistema de símbolos Linguagem menos codificada e uniforme, exige maior
uniforme, exige menor elaboração e argumentação ->
elaboração e argumentação- > conhecimento produzido a
conhecimento produzido a maior velocidade
menor velocidade
Demanda dos pesquisadores uma atualização mais rápida
sobre estado da arte

Demanda dos pesquisadores uma atualização mais lenta
sobre o estado da arte

Artigos em periódicos cumprem melhor com essas
demandas:

Monografias e livros cumprem melhor com essas
demandas:

- publicações mais curtas, padronizadas e sintéticas, sua
escrita, edição, publicação e leitura são mais rápidas

- publicações mais longas, menos padronizadas e
sintéticas; sua escrita, edição, publicação e leitura leva
mais tempo

- a difusão periódica das revistas garante uma mais
atualização rápida;

- seu grau de atualização é menor;

- sua ampla divulgação atinge um público mais
internacional

- sua divulgação atinge um público mais local ou regional

Fonte: Caballero Rivero, Santos & Trzesniak (2017); Puuska (2014); Meadows (1999); Becher (1994)

Elementos cognitivos, racionais
ou técnicos
Ciências “duras”
Produtividade dos pesquisadores é superior
Predomínio de artigos publicados em
periódicos (2.000 – 6.000 palavras)

Ciências “brandas”
Produtividade dos pesquisadores é inferior
Maior equilíbrio entre diferentes veículos de
comunicação (artigos, livros, capítulos de
livros, trabalhos em anais de eventos);
Publicações entre 6.000 – 12.000 palavras

6-9 artigos para cada livro ou monografia

1-2 artigos para cada livro ou monografia

Fonte: Johnson, Atkinson & Mabe (2018); Caballero Rivero, Santos & Trzesniak (2017); Evans, Gomez & MacFarland (2016);
Adams & Gurney (2014); Piro, Asknes & Rørstad (2013); Trzesniak (2012)

Elementos sociais
Reputação acadêmica -> depende de como são operacionalizados socialmente os sistemas de

recompensa acadêmica em cada campo -> os padrões de publicação podem ser moldados
diferentemente em diversas áreas
Categorias principais

Ciências “duras”

Ciências “brandas”

Publico alvo

Internacional

Nacional

Autoria

~ 10-100 (muitas vezes mais); foco
principal em toda a obra do
pesquisador; maior reconhecimento
para o primeiro e para o último autor

~ 1-3; foco principal nas publicações
individuais; maior reconhecimento para
o primeiro autor

Prestigio do veículo de
comunicação

Artigos em periódicos de alto impacto, Monografias ou livros publicados por
principalmente, em idioma inglês
editoras reconhecidas em idiomas
nacionais

Reputação dentro do campo Número de publicações em periódicos Número de monografias publicadas;
altamente reconhecidos; número de
Revisões de monografias publicadas;
citações; indicadores de impacto
Prêmios; Membro de associações
Fonte: Johnson, Atkinson & Mabe (2018); Hammarfelt (2017)

Elementos sociais
Sistemas de avaliação e financiamento da pesquisa (SAP) -> "... conjuntos organizados de
procedimentos para avaliar os méritos da pesquisa desenvolvida em organizações financiadas por
fundos públicos, que são implementados em geral por agências estaduais ou delegadas pelo
Estado“ (Whitley, 2007, p. 6, tradução nossa)
Tipo

Avaliados

Procedimentos e
critérios de
avaliação

Frequência de
avaliação

Classificação
dos
avaliados

Fracos Pesquisadores,
Dptos, G. Pesquisa,
Instituições, etc.

Organizados
informalmente;
Pouco
padronizados

Realizada
Não é
irregularmente realizada

Raramente

Não impactam nas
decisões de
financiamento, nem
na reputação

Fortes Pesquisadores,
Dptos, G. Pesquisa,
Instituições, etc.

Organizados
formalmente;
Altamente
padronizados

Realizada
regularmente

Publicamente; a
posição relativa
dos avaliados
pode ser
verificada
facilmente

Impactam
diretamente nas
decisões de
financiamento
(bolsas, projetos,
etc.) e na reputação

Classificados
em escala
padrão

Comunicação dos Impacto das
resultados
avaliações

Elementos sociais
• Os SAP “fortes” -> empregam cada vez mais indicadores bibliométricos ->
impulsionam mudanças nos padrões de publicação dos pesquisadores:
üÊnfase no número de publicações -> encoraja os pesquisadores a publicar mais, no
lugar de fazer contribuições significativas;
üÊnfase nos indicadores de citação como proxy para a qualidade da produção
científica (ex. FI do JCR) -> promove uma concentração progressiva da publicação
de artigos em periódicos, mesmo nas ciências “brandas”.
üPesquisadores percebem que publicações em revistas de alto FI proporcionam
mais recompensas do que publicá-las em outros veículos (monografias, livros, etc.);
O contexto competitivo promovido pelos SAP “fortes” influencia os pesquisadores
a usar esses indicadores como evidência do seu bom desempenho e
retroalimentam esse tipo de avaliação.
Fonte: Bal (2017); Génova, Astudillo & Fraga (2016)

Procedimentos metodológicos
• Estudo exploratório, quantitativo, não experimental e longitudinal.
• Fonte de dados -> Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq -> produção científica dos
pesquisadores doutores brasileiros cadastrados nos Grupos de pesquisa, a qual é coletada
pelo CNPq por meio censos (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016), classificada
por tipo de documento e por grande área do conhecimento;
• Padrões de publicação -> maneira específica pela qual os pesquisadores comunicam seus
resultados de pequisa, fenômeno multidimensional, operacionalizado por meio de:
üvariáveis simples: número de artigos em revistas de circulação nacional (An) e internacional
(Ai); trabalhos completos em anais (T); capítulos de livros (Mc); livros (Ml).
üvariáveis aditivas: número de artigos em revistas (A=An+Ai); monografias (M=Mc+ML);
produção científica total (P=A+M+T);
üvariáveis percentuais: contribuição percentual de artigos em revistas (a=A/P); trabalhos
completos em anais (t=A/P); monografias (m=M/P);
üvariáveis de razões: relação entre artigos em revistas e monografias (RA/M =A/M); entre
artigos de circulação nacional e internacional (RAn/Ai =Ai/An);
üMicrosoft Excel foi utilizado para as operações de cálculo e representação gráfica das séries
históricas das variáveis

Produção científica brasileira
(censos 2000-2016)
Número de publicações por veículo de comunicação

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Contribuição percentual por veículo de comunicação

Linguística, Letras e Artes

Número de publicações por veículo de comunicação
Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Linguística, Letras e Artes

Contribuição percentual por veículo de comunicação
Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Número
publicaç.
por
veículo
comunic.

Contrib.
percent.
por
veículo
comunic.

Ciências Exatas e da Terra

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Ciências Biológicas

Número
publicaç.
por
veículo
comunic.

Contrib.
percent.
por
veículo
comunic.

Ciências Agrárias

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Ciências da Saúde

Engenharias e Ciência da Computação
Número de publicações por veículo de comunicação

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Contribuição percentual por veículo de comunicação

Número
publicaç.
por
veículo
comunic.

Contrib.
percent.
por
veículo
comunic.

Ciências “brandas”

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Ciências “duras”

Produção científica brasileira
(censos 2000-2016)
Razão Artigos / Monografias

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Razão Artigos de circulação nacional / internacional

Linguística, Letras e Artes

Razão Artigos / Monografias
Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Linguística, Letras e Artes

Razão Artigos de circulação nacional / internacional
Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Razão RA/
M

Razão RAn/
Ai

Ciências Exatas e da Terra

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Ciências Biológicas

Razão RA/
M

Razão RAn/
Ai

Ciências Agrárias

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Ciências da Saúde

Engenharias e Ciência da Computação

Razão RA/M

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Razão RAn/Ai

Razão RA/
M

Razão RAn/
Ai

Ciências “brandas”

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Ciências “duras”

70%
30%
54%
46%
40%
60%
73%
27%
61%
39%
17%
83%
16%
84%
11%
89%
Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Considerações finais
Principais padrões de publicação:
a) Brasil -> crescimento da produção científica em todos os veículos de comunicação;
üVeículo predominante -> artigos em periódicos domínio que se reforçou no período
2008-2016 quando a contribuição percentual se incrementou 11%, enquanto a de
monografias cresceu 4% e a dos trabalhos completos em anais de eventos decresceu 11%.
üProdução equilibrada de artigos de circulação nacional e internacional até 2010 (RAn/Ai ~
1,1)
üA partir de 2010 observa-se uma tendência à internacionalização (em 2016 RAn/Ai = 0,8)
b) Por grandes áreas do conhecimento:
v Linguística, Letras e Artes; Ciências Sociais Aplicadas e Humanas:
- produção equilibrada de artigos, trabalhos completos em anais de evento e monografias;
- os pesquisadores publicaram ~1 artigo para cada monografia (RA/M=1,1);
- a circulação nacional dos artigos prevaleceu significativamente sobre a internacional (RAn/Ai
~ 5,0);

Considerações finais
vCiências Exatas e da Terra, Biológicas, Agrárias e da Saúde: predomínio da produção de
artigos, reforçado ao longo do período (62%-79%);
vEngenharias e Ciência da Computação: predomínio (decrescente) da produção de
trabalhos completos em anais de eventos até 2014 (70%-55% ); equilíbrio com os artigos
em 2016 (49%-43%);
vEngenharias e Ciência da Computação, Ciências Exatas e da Terra, Biológicas: predomínio
dos artigos de circulação internacional ao longo do período (61%, 73% e 70%,
respectivamente);
vCiências da Saúde: mudança nos padrões de publicação ao longo do período; passaram do
equilíbrio na produção de artigos de circulação nacional e internacional, para a prevalência
dos de circulação internacional (RAn/Ai passou de 1,54 para 0,56);
vCiências Agrárias: mudança nos padrões de publicação ao longo do período; passaram do
predomínio dos artigos de circulação nacional, para o equilíbrio entre os de circulação
nacional e internacional (RAn/Ai passou de 2,80 para 0,80);
vEm geral a contribuição percentual dos trabalhos completos em anais de eventos
decresceu, sendo o decrescimento mais significativo nas ciências “duras” (~20% ) do que
nas “brandas” (~11% ).

• Alejandro Caballero Rivero
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