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RESUMO 

Determinar a Qualidade da pesquisa científica sempre foi uma das preocupações dos 

pesquisadores, assim como de membros de periódicos e de órgãos de fomento. 

Pensando nisso e em criar uma ferramenta de fácil localização dos trabalhos 

referenciados, Garfield propôs o índice de citação. Esse índice então poderia servir 

como uma forma de avaliar a qualidade do trabalho científico com base na avaliação 

da própria comunidade científica – dado que trabalhos que a comunidade avaliasse 

mal seriam citados menos vezes. Com o passar dos anos a aceitação do índice de 

citação aumentou, e seu uso ampliou, sendo proposto para avaliar não apenas o 

trabalho, mas também o pesquisador. Anos depois foi proposto o fator de impacto, que 

tinha como objetivo avaliar a qualidade dos periódicos científicos. Ao longo de sua 

existência, os índices acumularam críticas, como fatores de confusão (por exemplo 

grafias diferente de nome, influência de gênero, o cisne negro quando avaliava 

pesquisador com base no índice de citação, etc) para a avaliação dos trabalhos, 

principalmente quando usado esses índices para avaliar o pesquisador e não o 

trabalho em si. Em resposta a essas críticas Hirsch propôs o índice h, que tinha como 

foco a análise do pesquisador, evitando assim alguns dos problemas dos índices 

anteriores, como o dos cisnes negros. Porém o índice h também apresenta problemas 

associados ao índice de citação, dado que o usa como base de seu calculo, e outro 

problema comum a todos os índices é a ocorrência de uma validação não robusta.Os 

trabalhos que tentam validar os índices são trabalhos que o fazem focando na 

comparação de dois índices ou na capacidade do índice em prever o próprio 

comportamento. Focado a necessidade de uma validação dos índices e a importância 

de criar uma ferramenta mais focada em características do trabalho científico, aqui 

propomos que a analise da qualidade seja focada em uma análise argumentativa e 

metodológica da pesquisa científica. Dessa forma seria capaz de acessar a ciência 

com base na sua retórica e o quão informativa ela seria. Assim, utilizando o modelo 

argumentativo de Toulmin, se poderia avaliar o argumento e sua estrutura, e poder 

analisá-lo quanto a sua força e validade. Dessa relação se teria então uma métrica 

quanto a qualidade argumentativa da pesquisa. O outro ponto seria a criação de um 

checklist para analisar a metodologia quanto as razões apresentadas para a tomada 

de decisão dos procedimentos, com base na questão de pesquisa elencada. Assim, se 

teria um valor que indicasse a qualidade metodológica do trabalho científico.  

Procurando testar e validar externamente se índice de citação conseguia acessar a 

qualidade da pesquisa,  



 
 

foi então testado a relação do mesmo com os índices de qualidade propostos. Com 

esses dados foi realizada então um teste de regressão múltipla. Para tal teste não foi 

encontrado efeito da qualidade no índice de citação, seja para o modelo geral (F2, 27= 

~2,25; p > 0,12; r² = 0,143), aceitando-se assim a hipótese nula, Ao analisar as 

regressões isoladas, anulando o efeito conjunto das variáveis dependentes, vemos 

que a relação entre a qualidade argumentativa e o índice de citação também não é 

significativa (F2, 27 = ~1,98; p > 0,57; r² = 0,127), e tampouco a relação entre o índice 

de citação e a qualidade metodológica do trabalho (F2,27 = ~0,27; p > 0,79; r² = 0,003). 

Com base nesse resultado, o presente trabalho concluiu que o índice de citação não 

consegue captar a qualidade do trabalho científico, sendo necessário pensar um novo 

índice para sanar essa necessidade da comunidade científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 To determine the quality of scientific research always have been one of the 

issues that worried researchers, referees of journals and organs of fomentations. 

Focusing on that and to create one easy localization tools of referenced works, Garfield 

proposed the citation index. That index could be used as one way of quality evaluation 

for scientific work based on evaluation of the scientific community itself – considering 

that works evaluated as bad for the community would be less cited. Throughout the 

years the index acceptation has increased and its use has amplified, being proposed to 

evaluate not only the work but also the researcher. The impact factor was proposed 

years late and its goal was assess the scientific journal’s quality. Over the time, these 

indexes have been accumulating critics, such confusion factors (for instance, different 

name’s spelling, gender influence, the black swan problem, when analysing the 

researcher etc.), mainly when that is used to analyse the researcher not the work per 

se. Hirsch proposed the h index, replying the critics, to focus on researcher analyses, 

avoid the problems cited early, such black swan. However, the h index also shows 

issues related to citation index, considering that the calculus are based on that, and 

other usual problem of not robust validation of indexes. The researches that try to 

validate the indexes focus on the comparison between two indexes or on the ability of 

the index predict its own behavior. Knowing the importance of indexes’ validation and 

the requirement of a new tool focused on scientific research’s characteristics, we are 

proposing that the quality’s analyses should be centralized on methodological and 

argumentative issues of the scientific research. Thereby it would be able to determine 

science based on its rhetoric and how it would be informative. Then, using Toulmin’s 

argumentative model, are possible evaluate the argument and its structure, and 

analyze its strength and validity. Therefore creating one metric about the research’s 

quality. Other point are the creation of the checklist to inspect the methodology in 

relation of reasons provided to procedures’ decision making, based on the research 

question adopted.  That way, there would be one value that indicates the 

methodological quality of the scientific research. We tested the relation of the citation 

index among the others proposed indexes to test and validate if the citation index are 

able to access the research quality. For that was randomly selected 30 papers of 

Biodiversity area from CAPES, and analysed those in relation of argumentative and 

methodological quality. The data was statistically tested by multiple regression which 



 
 

not showed effect on citation index’s quality, to general model (F2, 27= ~2,25; p > 0,12; 

r² = 0,143), then accepting the null hypothesis. Isolated regression analyses, cancelling 

the conjunct effect of dependent variables, showed that the relation between 

argumentative quality and citation index are not significantly (F2, 27 = ~1,98; p > 0,57; r² 

= 127), and also the relation of citation index and methodological quality (F2,27 = ~0,27; 

p > 0,79; r² = 0,003). Based on the results, this study concluded that citation index is 

not able to assess scientific research quality, and is necessary find out other index to 

fill that lack on scientific community. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Há uma preocupação crescente com as formas como podemos desenvolver 

critérios e índices para avaliar a qualidade dos trabalhos científicos. Essa preocupação 

se tornou mais acentuada a partir da segunda metade do século XX, com o número 

crescente de publicações científicas, assim como com a revolução da informação, que 

possibilitou um crescimento no número de trabalhos publicados e no acesso a eles, 

devido às novas tecnologias (seja de impressão, seja de comunicação e divulgação). 

Isso tornou ainda mais importante distinguir os trabalhos pela sua qualidade 

(FURTADO, 2003; GARFIELD, MARLIN, & SMALL, 1975). Essa necessidade 

aumentou ainda mais com o número crescente de órgãos públicos e privados 

responsáveis pelo financiamento da pesquisa científica (PACHI et al,, 2012; 

GLÄNZEL, DEBACKERE & MEYER, 2007; YANG et al., 2012).  

Uma resposta a demanda da criação de uma forma de qualificar e avaliar os 

trabalhos científicos foi a criação de índices que permitissem estabelecer a qualidade 

de um trabalho cientifico. Isso poderia ajudar, por exemplo, os órgãos de 

financiamento a tomarem decisões mais justificáveis e acertadas sobre a destinação 

do fomento à pesquisa, ou os cientistas a otimizarem a busca pelos trabalhos que 

forneceriam as bases para seus projetos futuros de investigação. GARFIELD (1955) 

fez a primeira proposta de criação de índices bibliométricos, o índice de citação, 

inspirando-se na ideia de auto-julgamento e no sistema de citações que já existia no 

meio juridico, o qual se baseia na arquivação dos pareceres dos juízes, que podem ser 

então citados pela defesa ou promotoria em julgamentos futuros que sejam parecidos, 

podendo assim direcionar a decisão do juiz ou do juri. O índice de citação, como o 

próprio nome indica, toma como base a quantidade de vezes que um dado trabalho é 

referenciado em outros trabalhos científicos, como um meio de avaliar o grau de 

confiança que deve ser atribuído a ele, dado o fato de que o mesmo já foi avaliado e 

aprovado por um número determinado de pares (GARFIELD, 1955). 

Este índice passou a ser proposto como ferramenta institucional para a 

avaliação dos cientistas pelos órgãos governamentais a partir dos anos 1960. Em 

1963, o manual de Frascati foi lançado, em sua primeira edição, trazendo a sugestão 

do índice de citação como uma ferramenta objetiva para avaliar a qualidade dos 

trabalhos, assim para avaliar as políticas de fomento e as justificativas para os gastos 

com ciência e tecnologia (OECD, 2008). Devemos fazer uma ressalva que o manual 

foca em avaliação a níveis macro, tendo como foco países e seu gasto com a área de 
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pesquisa. Assim, as técnicas apresentadas no manual não são as mais indicadas para 

fazer juízo da qualidade em níveis micro, como do trabalho e pesquisador. GARFIELD 

(1970) o propôs, por sua vez, como uma ferramenta útil para a avaliação não somente 

das publicações científicas, mas também de seus autores e das instituições aos quais 

estavam vinculados. Essa ampliação do uso dos índices para além da avaliação de 

trabalhos científicos isolados levou à criação de outros índices, com regras mais 

especificas para seu uso, destacando-se o fator de impacto, proposto como uma 

medida da qualidade de um periódico científico e, consequentemente, dos artigos ali 

publicados. Este índice ajudaria os cientistas a selecionarem os periódicos para os 

quais deveriam submeter seus trabalhos (SZKLO, 2006). Esses dois índices se 

tornaram, então, os principais índices bibliométricos até o início do século XXI 

(GARFIELD, 2006, HIRSCH, 2005), sendo utilizados, inclusive, para a proposição de 

políticas públicas de investimento em ciência e tecnologia, e para a comparação entre 

os países no que tange à sua produção científica (ROCHA-E-SILVA, 2009; 

WEINGART, 2005). 

Mais recentemente, em resposta a críticas aos principais índices bibliométricos 

(principalmente os índices focados em produção e visibilidade), como, por exemplo, o 

problema do cisne negro (o qual ocorre quando um pesquisador é bem avaliado por 

apenas uma única publicação que acumulou muitas citações, em toda a sua carreira), 

HIRSCH (2005) propôs o índice h como uma melhor forma de julgar a qualidade do 

pesquisador em si mesmo, e não apenas de trabalhos isolados. Esse índice também 

tem como base o índice de citação, mas leva em consideração o número médio de 

publicações de um pesquisador que possua uma quantidade mínima de citações igual 

ou maior que esse número de publicações bem citadas. Por exemplo, um pesquisador 

que tenha um índice h igual a 10, tem pelo menos 10 trabalhos com, no mínimo, 10 

citações cada. Em pouco tempo, os principais periódicos e sistemas de indexação 

começaram a divulgar o índice h como uma boa resposta aos problemas dos outros 

índices, assim como as universidades e os órgãos de fomento, que passaram a 

empregá-lo como meio de avaliar a qualidade geral do trabalho dos pesquisadores, ao 

longo de processos de tomada de decisão (BALL, 2005; ANÔNIMO, 2005).  

Não obstante sua importância e seu difundido uso, os índices supracitados são 

suscetíveis a variáveis de confusão, que podem minar seu poder de inferir a qualidade 

dos trabalhos científicos isolados e mesmo do conjunto dos trabalhos de determinados 

pesquisadores. Essas variáveis incluem (sem pretendermos ser exaustivos): 

diferenças entre as durações das carreiras de pesquisadores; a área da publicação, 

em vista da variabilidade das práticas de citação por área (KELLY, 2007); o nome do 
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autor, seja por conta de pesquisadores que têm o mesmo sobrenome (KURIEN, 2008; 

PATIL, 2008), seja pelas formas diferentes de grafia do nome de um mesmo cientista 

nos diversos trabalhos que o citam (PATIL, 2008); a relação periferia-centro entre os 

países que têm produção cientifica, na medida em que as citações tendem a se 

concentrar mais nos autores de países centrais (MISHRA, 2008) e, mesmo, de 

determinadas instituições mais reconhecidas; e o gênero do pesquisador (KELLY, 

2007). Além disso, a capacidade de inferência de qualidade desses índices podem ser 

facilmente confundida com seu alto poder de apontar a influência social que 

determinados pesquisadores têm na comunidade científica, falando mais sobre a 

posição desses autores do que sobre a qualidade em si de seus trabalhos 

(GREENBERG, 2009). Desse modo, os índices podem ser presas da falácia do 

argumento de autoridade (PETERS, 1995), ou seja, o uso do nome de um autor bem 

avaliado, independente do que ele quer dizer ou como ele sustenta a conclusão do 

seu trabalho. Essa propensão de referenciar mais aqueles trabalhos mais 

referenciados pode gerar uma retroalimentação positiva, na medida em que, para 

apoiar seus novos trabalhos em autoridade já constituída na comunidade científica, os 

autores tendem a citar publicações já comumente citadas, o que aumenta, por sua 

vez, as chances de estes mesmos estudos – já bem citados – serem citados no futuro, 

assim como as chances de os autores desses estudos terem outros trabalhos seus 

também citados (GREENBERG, 2009; IOANNIDIS, 2005). Assim, a riqueza de 

citações tende a aumentar ainda mais a riqueza de citações, num loop que leva a uma 

concentração das citações em um conjunto mais restrito de cientistas, produzindo o 

que é conhecido como “efeito Mateus” (MERTON, 1968, 1988). 

Diante dos limites dos índices anteriormente citados, torna-se importante 

responder a seguinte pergunta de pesquisa, foco do presente trabalho: em que medida 

os índices geram informações que permitem avaliar acessar a qualidade do trabalho 

científico? Esta dissertação tem como propósito responder a essa questão de 

pesquisa por meio de um estudo de caso, a saber, a análise de trabalhos científicos 

brasileiros na área de Biodiversidade, conforme definida pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esta área foi escolhida por 

causa de seu crescente número de publicações de alto impacto, além do crescimento 

sólido do número de publicações na última década (CAPES, 2011) acompanhando o 

crescimento das publicações cientificas no Brasil (LEITE et al., 2011). Não obstante, a 

área de Biodiversidade tem assumido posição de destaque, por abrigar trabalhos que 

se encontram entre as revistas de alto impacto, além de serem trabalhos com muitas 

citações e autores bem citados, como referenciam os resultados de MACHADO & 
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ZAHER, (2010), MENEGHINI & PACKER (2006) e WAINER & VIEIRA (2013). Sendo 

assim, ela serve como um bom estudo de caso para uma análise da capacidade dos 

índices (em particular, de citação e h) de avaliarem a qualidade dos trabalhos 

científicos. Mais especificamente, pretendemos avaliar, nessa dissertação, a 

capacidade dos índices de apontarem para publicações que tenham boa qualidade em 

dois aspectos importantes de um trabalho científico: a qualidade da argumentação e 

da metodologia. Por metodologia, entendemos aqui o conjunto de técnicas e 

procedimentos utilizados para obter empiricamente dados que digam respeito à 

questão de pesquisa.  

A análise da argumentação para inferir qualidade é relevante por sua 

capacidade de avaliar a forma que se passa a relações dos conceitos e o 

embasamento racional para a aceitação de dada conclusão, ou seja, se o argumento 

apresenta em sua estrutura os conceitos e relações conceituais necessárias para a 

avaliação tanto de sua força (HITCHCOCK & VERHEIJ, 2006; FREEMAN, 2006), 

quanto de sua validade (HITCHCOCK, 2006; VERHEIJ, 2006). Essa forma de avaliar a 

qualidade se dá principalmente quando utiliza modelos argumentativos facilmente 

operacionalizáveis, como o de Toulmin (TOULMIN, RIEKE & JANIK, 1984; VERHEIJ, 

2000, 2006). A análise da metodologia empregada permite avaliar, por sua vez, se os 

achados de um dado estudo são robustos e confiáveis o suficiente para que possam 

embasar as conclusões dos trabalhos e se correspondem a evidências seguras para 

as respostas dadas às questões de pesquisa (HURLBERT, 1984, PETERS, 1995). Por 

meio destes dois enfoques, a qualidade do trabalho pode ser analisada tanto pela sua 

robustez quanto pela sua capacidade de comunicar e convencer racionalmente de 

suas conclusões. Se no universo de artigos analisados, os índices de analisados 

refletirem estas características do trabalho científico (qualidade argumentativa e 

metodológica), isso constituirá evidência do valor destes últimos como meios de 

avaliar a produção cientifica, malgrado os problemas que apresentam. Caso eles não 

consigam refletir essas qualidade, os achados do presente estudo reforçarão a 

necessidade de desenvolver novos modos de analisar a qualidade da produção 

acadêmica, ao menos na área investigada.  

A presente dissertação está organizada no modelo multipaper, um dos 

formatos alternativos de dissertação que têm sido recomendados, para além do 

formato mais tradicional (Duke & Beck, 1999). Ela contém, então, quatro partes, uma 

Introdução, uma Conclusão Geral e dois capítulos, cada qual um artigo em si 

mesmo, que abordam aspectos complementares do problema proposto. 
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O primeiro capítulo, “Focar para ver o todo – o que analisar para inferir 

qualidade”, tem como objetivo apresentar um recorte histórico a respeito dos índices 

de citação, Impacto e h (índices mais usados para inferir qualidade de trabalhos e 

pesquisadores pela comunidade científica), mostrando suas principais qualidades e 

seus limites, que ensejaram diversas críticas ao seu uso. Após essa apresentação dos 

índices, defendemos uma métrica baseada na análise da argumentação e 

delineamento metodológico como meio de avaliar com maior confiança a qualidade 

dos trabalhos científicos e assim servir como uma ferramenta útil a validação de 

índices que busquem inferir qualidade de pesquisa. 

O segundo capítulo; “Estamos mirando a maçã e acertando a criança? Uma 

análise sobre a capacidade dos índices de citação e h informarem sobre a 

qualidade da pesquisa ecológica brasileira” tem como objetivo avaliar se os índices 

conseguem recuperar de modo confiável informação sobre a qualidade argumentativa 

e o delineamento empírico da produção científica. Para tal, serão utilizados os critérios 

propostos no primeiro artigo numa análise da produção científica na área de 

biodiversidade no Brasil.  

Esses dois capítulos buscarão nos dar, então,uma visão geral desses índices e 

quais suas críticas, além de uma forma de acessar com maior segurança a qualidade 

dos trabalhos. Então teremos uma possibilidade de validar os índices mais usados 

pela comunidade cientifica ao avaliar seus pares e saber o quão precisos eles são em 

acessar a qualidade dos trabalhos. 
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CAPITULO 01 

Focar Para Ver o Todo – O Que Analisar para Inferir Qualidade da 

Pesquisa Científica? Proposta de um novo índice de qualidade baseada 

em análise argumentativa e metodológica para validação de índices 

bibliométricos. 

Resumo: Com o objetivo de se acessar a qualidade do trabalho científico 

foram propostos ao longo da segunda metade do século XX índices bibliométricos. Em 

1955 Garfield propôs o índice de citação, que poderia acessar a qualidade da 

pesquisa com base na referência que dado trabalho receberia de outro. Anos depois 

foi proposto o fator de impacto, para conseguir acessar a qualidade dos periódicos 

científicos. Nos anos 2000, foi proposta um índice h, que se propunha a acessar a 

qualidade do próprio pesquisador, também levando em consideração a quantidade de 

citações que seus trabalhos recebessem, contanto que o numero mínimo de artigos 

citados que fosse igual ou maior que o número médio de citações que seus trabalhos 

tivessem. Porém esses índices são alvo de uma série de criticas quanto a sua 

capacidade de acessar a qualidade. Ou problema é a forma que eles usualmente são 

validados através de testes quanto ao seu poder de fazer previsões quanto ao próprio 

comportamento e com comparações com outros índices, geralmente baseados no 

índices de citação. O presente trabalho defende que uma forma mais eficiente de 

acessar a qualidade é analisando a qualidade argumentativa e metodológica do 

trabalho. Para tal é necessário criar uma ferramenta que consiga acessar dessa forma 

a qualidade, e assim ter uma ferramenta externa robusta para a validação dos índices 

e para se acessar a qualidade do trabalho científico. Assim, se propõe uma análise 

argumentativa, com base no modelo de Toulmin, que possa analisar o argumento 

quanto a sua validade e sua força, e assim obter uma métrica que reproduza a 

qualidade argumentativa do trabalho. A análise metodológica proposta é através da 

avaliação das razões apresentadas para a decisão dos procedimentos metodológicos 

do trabalho e sua relação com a questão de pesquisa apresentada, obtendo assim um 

valor para a qualidade metodológica. Com base nesses dois índices propostos, se 

pode então ter uma ferramenta que acesse a qualidade mais direta do trabalho 

científico, assim como uma ferramenta útil para validação dos índices bibliométricos. 

Palavras-Chave: Publicação Científica, Índices Bibliométricos, Desenho Metodológico, 

Argumentação, Toulmin. 
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 Abstract: The bibliometric indexes were proposed over the second half of the 

twentieth century to access the scientific research’s quality. In 1955, Garfield proposed 

the citation index, which would assess the research quality based on the reference 

received from other study. Years later, the impact factor was created to determine the 

quality of the scientific journals. In 2000, the h index was proposed to assess the 

quality of the researcher, considering the amount of citations received for them, as long 

as the minimal number of cited papers was the same or bigger than the medium 

number of citation that their studies received. However, those indexes are target for 

some severe critics about if they realy can acess quality. Another problem is the way 

they are validate through tests related with their prediction power, their behavior, and 

comparisons among others indexes, usually based on citation index. This study argues 

that the efficient way to assess the quality is analyze the argumentative and 

methodological quality. For that is needed create a new tool able to assess that 

information, and thus have an external robust tool to validate indexes and determine 

quality of scientific studies. On that way, the argumentative analyse is proposed, based 

on Toulmin’s model, to inspect the argument in relation of its validity and strength, 

therefore obtain one metric that reproduces the argumentative quality of the study. The 

methodological analyses proposed is through evaluation of the provided reasons to 

decision about the methodological procedures and its relation with the research 

question presented to obtain one value for methodological quality. Based on these two 

proposed indexes, are possible to create a tool that assess quality of scientific studies 

directly, and also as a useful tool to validation of bibliometric indexes. 

Keywords: Scientific Publication, Bibliometric Indexes, Methodological Design, Argumentation, 

Toulmin  

1 – Introdução 

Como determinar a qualidade de um trabalho científico? Esta é uma pergunta 

chave que permeia a “cabeça” dos árbitros (referees), editores de periódicos e dos 

tomadores de decisões acerca dos projetos que solicitam fomento à pesquisa. Espera-

se, então, que aqueles que julgam artigos e projetos tenham uma forte gama de 

conhecimentos para embasar suas próprias escolhas (NICHOLAS & GORDON, 2011). 

Contudo, devemos reconhecer as limitações do processo de avaliação das 

publicações científicas, seja quanto às restrições derivadas das especializações e 

áreas de atuação dos árbitros e tomadores de decisão, seja quanto aos critérios que 

devem ser usados para selecionar os artigos a serem publicados e os projetos a 

serem financiados (BERGER, 2006; GASPARYAN & KITAS, 2012; JEFFERSON, 
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WAGER & DAVIDOFF, 2002). Uma forma de tornar essa avaliação mais bem 

fundamentada é ter critérios claros acerca do que e como avaliar.  No entanto, 

tipicamente os periódicos e órgãos de fomento, quando revelam os critérios a serem 

levados em conta, o fazem de forma bastante vaga, tornando possíveis as mais 

variadas interpretações da aceitação ou rejeição de um trabalho científico (SZKLO, 

2006).  

Para responder a esse tipo de pergunta com uma base sólida, devemos ter 

uma boa noção das concepções aceitas sobre o que é ciência – e, em particular, o 

que é ciência de qualidade – e seus objetivos como atividade humana que se propõe a 

explicar, prever, representar e intervir sobre fenômenos naturais e sociais, com base 

em teorias e modelos conjecturais e testes empíricos (DUTRA, 2009; PETERS, 1995). 

A forma como essas teorias e modelos são construídos e testados vem mudando ao 

longo da história, sendo influenciada pelas concepções epistemológicas e 

metodológicas de cada período (DUTRA, 2009). Isso ocorre pelo caráter sócio-

histórico da ciência e de suas relações com os outros conhecimentos humanos e com 

os valores sociais e epistêmicos associados à construção do conhecimento, inclusive 

o científico (MACHAMER & WOLTERS, 2004).  

Em sua retórica, os estudos científicos utilizam, tipicamente, argumentos 

pautados nas teorias e modelos científicos vigentes, e buscam construir explicações 

do funcionamento do mundo empírico (GOLDMAN, 1993). Estes estudos também 

recorrem a delineamentos e ferramentas metodológicas que buscam o teste empírico 

das teorias e dos modelos propostos (MAY, 2004), cada vez mais sofisticados e de 

instrumentalização mais complexa. Além de fornecer razões para a conservação das 

teorias e dos modelos, os resultados dos testes empíricos também contribuem para 

um melhor embasamento e qualificação dos argumentos apresentados (TOULMIN et 

al., 1986), assim como para uma melhor estruturação da retórica e um aumento de 

seu poder de convencimento. Comumente, os delineamentos amostrais e 

experimentais buscam, através de modelos quantitativos e/ou qualitativos, um maior 

embasamento para a coleta, o tratamento e a interpretação dos dados, definidos a 

partir do problema de pesquisa apresentado (O'HARA & KOTZE, 2010; HURLBERT, 

1984; JENKINS, 2002; MAGNUS, 1996). Desse modo, o corpo teórico, a 

argumentação científica e os dados empíricos são bases importantes que suportam o 

discurso científico.  

Há, porém, casos em que este discurso não se mostra bem embasado. Por 

exemplo, o domínio limitado de alguns pressupostos teóricos dificulta a utilização 
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correta das ferramentas metodológicas que buscam a obtenção dos dados empíricos 

(KOZLOV & HURLBERT, 2006; MAGNUSSON & MOURÃO, 2005). Além disso, uma 

revisão teórica limitada pode levar à realização de estudos de pouca relevância, com 

perguntas mal formuladas e/ou metodologias que não se mostram aptas a responder 

as perguntas elencadas (HURLBERT, 2009). Essa baixa relevância dos estudos 

podem ainda ser agravadas, no ponto que elas sejam apresentadas de forma acrítica, 

ou mesmo em que se considere que metodologias são capazes de se sustentarem 

apenas pelo aparato usado e não pela sua relação com a pergunta elencada. 

 Autores como PETERS (1995) e HURLBERT (1984), utilizando a ecologia 

como modelo, apontam erros comumente encontrados em trabalhos científicos, 

relacionados, por exemplo, ao domínio limitado dos conceitos teóricos pertinentes, ao 

delineamento experimental inadequado e ao uso equivocado de ferramentas 

estatísticas, geralmente envolvendo a falta de consideração e domínio de suas 

premissas e seus objetivos. HURLBERT (1984) realizou uma revisão das publicações 

nos principais periódicos de ecologia e fez achados importantes a respeito da 

metodologia e do tratamento dos dados utilizados pelos ecólogos. Esse estudo, 

corroborando as previsões de FISHER e YATES (1963), revelou o perigo do mau 

preparo metodológico e do pouco domínio das ferramentas estatísticas, sobretudo 

pelos estudos não se mostrarem, com frequência, capazes de responder à questão de 

pesquisa proposta. Um dos problemas levantados por Hurlbert foi o da 

pseudoreplicação, ou seja, do uso de dados que não podem ser considerados 

independentes, enviesando a resposta, ou simplesmente não respondendo a questão 

de pesquisa, dado que a resposta de uma metodologia com pseudorreplica se dá por 

acessar uma relação com uma variável de confusão e não entre as variáveis 

analisadas. Isso pode acarretar uma perda do poder de conclusão da pesquisa, já que 

outras variáveis podem ter sido a causa da resposta, ou simplesmente pode ser que a 

pergunta sob investigação não receba qualquer resposta (GOTELLI e ELLISON, 

2011). Tal risco já havia sido apontado por Fisher no início da década de 1920 e 

continuou sendo objeto de discussão nos anos subsequentes ao trabalho de Hurlbert 

(e.g. HURLBERT & LOMBARDI, 2003; HURLBERT, WATERS, & DIEGO, 2003; 

HURLBERT, 2009; PETERS, 1995). Além disso, apesar de o artigo original de Hurlbert 

focar na ecologia, outros autores, assim como o próprio Hurlbert, mostraram que não 

são somente os ecólogos que estão sujeitos a esse risco metodológico (e.g. KOZLOV 

& HURLBERT, 2006; MAGNUSSON & MOURÃO, 2005; RILEY & EDWARDS, 1998).  

Por sua vez, PETERS (1995) discute uma série de outros erros argumentativos 

e teóricos cometidos por cientistas, também utilizando a ecologia como foco. Entre 
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esses erros, temos a falta de domínio dos conceitos teóricos, a falácia do argumento 

de autoridade (ou seja, o uso somente de uma figura de autoridade, como um cientista 

renomado, e não de um argumento propriamente dito ou de dados para a construção 

do argumento), o domínio limitado das concepções filosóficas sobre a ciência, e o uso 

de argumentos tautológicos para justificar e embasar os trabalhos (PETERS, 1995). 

Assim como as críticas metodológicas não estavam limitadas à Ecologia, as críticas 

apresentadas por Peters também podem ser estendidas a outras ciências, como 

mostram os trabalhos de BROWMAN & STERGIOU (2008), GRECO (2004), ROTH & 

LAWLESS (1999), SHADISH (1995), UNDERWOOD (1990), WEINSTOCK et al., 

(2004) entre outros. Outro problema que mina a confiança que podemos depositar nos 

estudos científicos é a frequência de dados falsos ou fracamente embasados que são 

publicados (IOANNIDIS, 2005). Esses erros seriam então indicativos que viriam a 

minar a qualidade das publicações cientificas. Assim, juntamente com a grande 

quantidade de publicações cientificas e a necessidade de otimizar recursos e justificar 

socialmente os gastos com a pesquisa cientifica, fez-se necessário criar ferramentas 

operacionalizáveis e eficientes para avaliar a qualidade das publicações científicas. 

Devido à necessidade destas ferramentas de análise, foram criados ao longo 

do tempo sistemas bibliométricos com o objetivo de garantir acesso rápido e prático 

aos pesquisadores e aos trabalhos de maior relevância e qualidade (AMIN & MABE, 

2000; GARFIELD, 2006; SEGLEN, 1997). Esses sistemas podem ser relacionados 

com índices que buscam fornecer um parâmetro que informe diretamente sobre os 

próprios cientistas, como o índice h  (HIRSCH, 2005), ou a qualidade dos periódicos 

científicos, como o Fator de Impacto, ou dos artigos, como o índice de citação 

(GARFIELD, 2006). Todos esses índices são baseados no número de citações que o 

alvo de análise recebe. A principal variável para o cálculo dos índices é o número de 

vezes que uma dada publicação científica é referenciada em outros trabalhos. Isso 

possibilita, então, uma inferência sobre a qualidade da publicação, que é geralmente 

interpretada como um indicativo seguro quanto à relevância e qualidade que a própria 

comunidade científica imputou a um dado trabalho, cientista ou periódico.   

Entretanto, estes índices podem não refletir efetivamente a qualidade de um 

trabalho científico. Há importantes variáveis de confusão que podem afetar a eficácia 

dos índices, como, por exemplo, a área da publicação (KELLY, 2007); o nome do 

autor, seja por autores diferentes terem o mesmo sobrenome (KURIEN, 2008), seja 

pelas formas diferentes de escrita de seus nomes (PATIL, 2008); e a relação periferia-

centro dos países produtores de conhecimento científico (MISHRA, 2008). Além disso, 

a capacidade de inferência de qualidade dos índices bibliométricos pode ser 
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facilmente confundida com seu alto poder de apontar a influência social que dados 

trabalhos/pesquisadores têm na comunidade científica (GREENBERG, 2009). Essa 

confusão pode gerar um “loop” de retroalimentação positiva. Isso ocorre porque, para 

garantir autoridade nos novos estudos, os autores citam estudos já comumente 

citados, aumentando as chances de estes estudos já bem citados voltarem a ser 

citados no futuro, assim como as chances de seus autores terem outros trabalhos 

citados (GREENBERG, 2009; IOANNIDIS, 2005).  

Outro fator que deve ser levado em consideração é que os trabalhos que 

buscam validar esses índices não o fazem, em sua maioria, através de um acesso 

mais direto a critérios vinculados com o que se aceitaria como qualidade do trabalho, 

seja quanto ao uso das teorias, modelos e conceitos, à construção argumentativa do 

trabalho, ou à metodologia. Os trabalhos de validação dos índices buscam validá-los 

com base em sua capacidade de explicar e prever o comportamento do próprio índice, 

em uma forma de avaliação cíclica (HIRSH, 2005, 2007). Ou seja, se busca 

demonstrar que o índice avaliado consegue melhor refletir um comportamento 

esperado para descrever as relações de relevância dada pela comunidade científica 

ao trabalho/autor, como por exemplo, prever autores mais citados, ou ganhadores de 

prêmios como o Nobel. Outros trabalhos focam, por sua vez, em comparações do 

índice a ser validado com outros índices, buscando argumentar que o primeiro pode 

refletir melhor o acesso à qualidade dos trabalhos científicos do que índices 

alternativos (BORNMANN & DANIEL, 2008; EGGHE, 2006; NONATO, 2003).  

Há uma necessidade de tomar medidas para auxiliar não apenas no processo 

de arbitragem e, assim, garantir uma seleção mais criteriosa das publicações, medidas 

tais como explicações mais claras das normas editoriais, deixando mais claro o que 

deve e não deve ser cobrado na avaliação (SZKLO, 2006). Assim como na criação de 

novos mecanismos que busquem um maior controle e rigor na avaliação e aceitação 

dos trabalhos científicos (AARSSEN & LORTIE, 2010). E por último é necessário a 

criação de uma metodologia para validar os índices, que não caia numa avaliação 

cíclica, como tem sido feito. A análise argumentativa mais sistemática poderia suprir 

essas necessidades, fornecendo uma boa forma de avaliar os trabalhos científicos, em 

virtude de sua capacidade de propiciar a informação necessária para a avaliação de 

como as partes componentes do argumento se relacionam entre si e garantem uma 

conclusão racional e convincente (HITCHCOCK & VERHEIJ, 2006). A análise 

argumentativa torna possível avaliar a consistência do uso das teorias nos trabalhos 

científicos (FREEMAN, 2006) e os passos dados até a conclusão racional do 

argumento (HITCHCOCK, 2006; VERHEIJ, 2006). Essa análise pode ser feita com 
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base em modelos argumentativos operacionalizáveis, como o de Toulmin (TOULMIN, 

RIEKE, & JANIK, 1984; VERHEIJ, 2000, 2006). 

Além da análise dos argumentos, é necessário voltar os olhos também para o 

desenho metodológico do trabalho, a fim de avaliar a capacidade do estudo de chegar 

aos objetivos assumidos (quando se tratando de um estudo empírico). No caso da 

metodologia, é importante saber o quão bem ela está conectada com os argumentos 

teóricos e a questão de pesquisa. HURLBERT (1984) mostra os perigos resultantes de 

não se ter na devida consideração a metodologia do trabalho, o qual pode tornar-se 

incapaz, ao fim e ao cabo, de chegar a quaisquer respostas conclusivas. Esse risco 

também é discutido por IOANNIDIS (2005), que destaca o problema da falácia do p 

(que pode estar relacionada com vários fatores, desde o delineamento, até à influência 

da resposta esperada pela fonte de financiamento da pesquisa em questão). A falácia 

do p consiste em analisar apenas o valor do p do teste estatístico para interpretar o 

resultado obtido. Deve-se ir além, contudo, na interpretação dos dados obtidos, 

analisando-se, por exemplo, se foram levados em conta os pressupostos e limites dos 

testes realizados, como defende VALLVERDÚ (2011). 

Tendo em mente as dúvidas recorrentes sobre a capacidade de os índices 

bibliométricos de inferirem a qualidade do trabalho científico e a forma como os 

próprios índices têm sido validados, podemos elencar as seguintes questões de 

pesquisa: os índices bibliométricos atuais são ferramentas válidas para a avaliação da 

qualidade da pesquisa científica? E como a validade dos índices pode ser testada? 

Neste trabalho, buscamos responder tais questões pelo uso de uma 

metodologia baseada na análise argumentativa e na análise do desenho metodológico 

como meios de avaliar a qualidade de uma publicação científica. Na próxima seção, 

fazemos uma breve revisão dos principais índices bibliométricos, de suas funções e 

das principais críticas ao seu uso como ferramentas para inferir a qualidade dos 

trabalhos científicos. Em seguida, abordaremos alternativas para a análise da 

qualidade de um trabalho científico, propondo assim, um novo índice para acessar a 

qualidade. Defendemos que o índice proposta é melhor por dois motivos apresentados 

em sequência: primeiro, o uso da análise da qualidade da argumentação nos artigos 

científicos; segundo, a análise do delineamento metodológico, à luz da capacidade de 

um estudo de responder suas questões de pesquisa e fundamentar as análises dos 

dados obtidos e as conclusões alcançadas.  
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2 – Índices Bibliométricos – A estrada certa para os objetivos almejados?       

Em 1955, temos uma das primeiras publicações que apontam a necessidade 

da criação de um sistema informacional que inclua um índice de citação como meio de 

inferir a importância dos trabalhos científicos, além de facilitar a busca pelos trabalhos 

científicos mais relevantes. A ideia por trás dessa proposição era a de que, dessa 

maneira, seria mais fácil encontrar e utilizar os trabalhos mais relevantes naquilo que 

tange à investigação científica, bem como poder-se-ia ter um indicativo seguro do que 

a comunidade científica considera como conhecimento válido e relevante (GARFIELD, 

1955). Estes eram os objetivos primários de Eugene Garfield, posterior criador do 

Institute for Scientific Information (ISI), ao publicar este artigo, no qual ele define as 

principais necessidades e vantagens de um índice que pudesse facilitar a busca de 

trabalhos relevantes para a comunidade científica da época. Considerando os avanços 

técnico-científicos do pós-guerra e o contexto da “Big Science” que se iniciou com a 

Física do período entre guerras, tornava-se cada vez mais importante ter acesso 

rápido e fácil aos trabalhos mais impactantes que a comunidade científica estava 

produzindo.  

O valor primário de um índice como o proposto seria facilitar a busca de 

trabalhos relevantes e o acesso rápido e fácil ao juízo da comunidade científica sobre 

a qualidade de uma dada publicação. Segundo GARFIELD (1955), esta ideia resultou 

do amadurecimento de um sistema de busca que estava projetando, com o intuito de 

mecanizar e facilitar a busca de artigos publicados em periódicos, com base em 

numeração específica criada na indexação e na catalogação do periódico e de seu 

conteúdo. Com essa configuração, seria possível indexar o documento de forma 

direta, simples e barata através de um sistema de dois valores, com um valor único 

para cada documento e outro, para o veículo em que foi publicado. Utilizando estes 

dois valores, era possível criar listas de artigos publicados indexados, assim como 

acessar facilmente quantas vezes e por quem eles foram utilizados, em um esquema 

de citação similar ao que já era utilizado na área jurídica desde o sec. XIX pelos EUA, 

e que a URSS também já estava utilizando (GARFIELD, 1955).  

Em 1957, Garfield aumentou a área de abrangência do então recém-criado 

índice de citação, defendendo que ele podia ser, por seus princípios, usado como uma 

ferramenta apropriada para o reconhecimento e acesso de patentes em química. 

Dessa forma, o índice não só facilitaria encontrar patentes específicas, assim como 

incorporar as patentes registradas, podendo assim assinalar as citações recebidas e 

as citações realizadas por cada patente (GARFIELD, 1957). Isso decorreria da 
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possibilidade de indexar as patentes em grupos com base em sua área de atuação 

e/ou função, ligando-as entre si pelo catálogo indexado, mesmo que os seus autores 

não tivessem jamais se comunicado.  

Em 1962, Garfield apresentou importantes dados a respeito dos artigos e de 

suas relações de citação, mostrando, por exemplo, que aproximadamente 10% de 

todas as citações presentes num artigo são autocitações, enquanto cerca de 20% das 

citações de um periódico são de trabalhos do mesmo periódico. Em 1963, em uma fala 

no encontro anual da Sociedade Norte-Americana de Engenharia, Garfield defendeu 

como o índice de citação poderia ser aplicado para diminuir a lacuna entre ciência 

“aplicada” e ciência “pura”. Ele argumenta que, dada a capacidade de indicar as redes 

de citação e a facilitação da busca e ciclagem do conhecimento, o índice de citação 

permitiria que cientistas de áreas diferentes tivessem maior propensão de encontrar e 

usar informações de qualidade.  

Utilizando os mesmos pressupostos teóricos e o mesmo sistema de dois 

valores utilizados no índice de citação, foram também criados por Garfield, no início da 

década de 1960, índices específicos por área de atuação, como o índice para fórmulas 

e compostos químicos (GARFIELD, 1962), voltou a abordar e reforçar seu uso para 

patentes químicas (GARFIELD, 1962) e para estudos genéticos (GARFIELD, 1964). 

Ele também se dedicou, na mesma época, à discussão sobre a utilização eficaz deste 

índice para a produção de estudos sócio-históricos da ciência e para a projeção da 

influência e importância que um dado estudo teria numa dada época, com base no 

número de vezes em que foi citado (GARFIELD, 1965). Essa discussão do uso do 

índice de citação como ferramenta para pesquisas sócio-históricas tinha se iniciado 

ainda no final da década de 1950, quando Garfield começou a pontuar as vantagens 

do índice, considerando apenas a sua maior praticidade em um sistema de busca 

binário, facilitando assim o levantamento e a historiografia das produções e seu 

impacto e seu uso para encontrar trabalhos de autores já mortos que apresentavam 

maior relevância (GARFIELD, 1955; 1956; 1959). 

 Dez anos depois de sua criação, o índice de citação já havia se tornado muito 

mais do que seu criador havia desejado que ele fosse à época de sua criação, a 

saber: 

 … um sistema bibliográfico para a literatura científica 

que pode eliminar as citações acríticas de dados 

fraudulentos, incompletos ou obsoletos, por tornar 

possível ao pesquisador consciencioso a tomar 
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conhecimento das críticas de artigos anteriores… 

Mesmo que não haja outro uso para o índice de 

citação que não o de minimizar o uso de dados 

frágeis, o índice já terá valido o esforço de ser 

compilado (GARFIELD, 1955, p. 108).  

 Esse aumento no uso e na relevância do índice pode ser notado principalmente 

pelo fato de ele começar a ser usado para avaliação do desempenho científico dos 

países, setores produtivos, indústrias, órgãos de fomento, entre outros, como 

proposto, por exemplo, pelo Manual Frascati, em 1962 (DE LA MOTHE, 1992; GODIN, 

2001, 2008; OECD, 2008). Este manual se propõe a apresentar dados sobre a 

produção científica, gastos e abrangência das publicações que poderiam e uma 

metodologia para criar indicadores com o objetivo de averiguar o desenvolvimento 

científico e tecnológico de um determinado país, bem como para avaliar a qualidade 

da ciência ali produzida (GODIN, 2001; OECD, 2008, 2013).  Esses dados não só 

poderiam indicar se uma área de pesquisa estava se desenvolvendo satisfatoriamente, 

como também fornecer evidências a respeito do retorno prático da verba destinada à 

ciência e tecnologia, auxiliando na elaboração de políticas de fomento (DE LA 

MOTHE, 1992).  

 Na segunda metade da década de 1960, o índice já era referência para as 

tentativas de estabelecer as “áreas quentes” (hotspots) da literatura científica 

(GARFIELD, 1965), além de servir como meio de propiciar certo poder de previsão 

sobre o comportamento da literatura no que diz respeito a um tema em particular, mais 

precisamente, acerca da ascensão ou do declínio do interesse pelo tema (GARFIELD, 

1967). 

Com o maior embasamento das informações, a melhoria das técnicas e a vasta 

aceitação não só do índice de citação, mas também da importância do uso de 

sistemas bibliométricos para acessar a qualidade do desenvolvimento científico e 

tecnológico dos países e, assim, pensar políticas públicas (LEYDESDORFF, 2005), 

GARFIELD (1984) reforçou a defesa do uso do índice de citação como uma boa 

medida para a análise da qualidade de universidades e como uma boa ferramenta 

para que órgãos de fomento (privados e públicos) decidissem sobre a destinação de 

recursos para a pesquisa. Isso iria ocorrer anos depois, quando os índices 

bibliométricos se tornaram uma ferramenta usualmente utilizada pelos órgãos de 

fomento como um dos critérios relevantes para a tomada de decisão sobre 

financiamento da pesquisa (DE LA MOTHE, 1992; GRUPP & MOGEE, 2004; GRUPP 
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& SCHUBERT, 2010; HALL & VAN REENEN, 2000; WEINGART, 2005). A ideia é a de 

que, além da avaliação do desempenho dos trabalhos, seria possível obter, por meio 

de tais índices, uma avaliação do desempenho de uma dada área do conhecimento. 

Assim, o índice de citação poderia ser usado como base para a tomada de decisão 

sobre o financiamento, dada sua capacidade de refletir a importância relativa conferida 

a uma área científica, ou seja, se uma área estivesse gerando muitas publicações e 

sendo bem citada, poder-se-ia inferir a importância e relevância que os próprios 

cientistas estariam atribuindo a ela. Quanto à avaliação do pesquisador, o índice de 

citação serviria como uma medida melhor do impacto de seu trabalho, em comparação 

com a medição apenas da produtividade do cientista (GARFIELD, 1986; 2006). Afinal, 

esta última pode apresentar um alto valor, ainda que a maioria dos estudos do 

cientista seja desconsiderada pelos outros pesquisadores da área.  

Em 1972, Garfield, produziu um primeiro esboço visando criar um índice que 

focasse não nos artigos científicos em si mesmos, mas nos periódicos: o fator de 

impacto. O fator de impacto é calculado com base no número total de citações que 

artigos dos dois anos anteriores ao ano avaliado receberam, dividido pelo número total 

de itens publicados pelo periódico, nos mesmos dois anos, que sejam passíveis de 

citação.  

(1) 

   
 

 
 

Onde: 

A = Número de vezes que os artigos de um periódico foram citados no biênio 

anterior ao ano avaliado. 

B = Número total de itens publicados pelo periódico passíveis de citação no 

biênio anterior ao ano avaliado. 

Assim, o fator de impacto poderia ser capaz de indicar quais periódicos são os 

mais referenciados, ou seja, quais as revistas científicas que têm tradição de ter os 

trabalhos científicos “mais influentes” em uma dada área, fornecendo um indicativo 

aos cientistas de quais periódicos devem ser prioritários para a publicação dos 

resultados de sua pesquisa (AMIN & MABE, 2000;  GARFIELD, 2006). Esse novo 

índice resultou numa grande mudança na relação entre cientistas e periódicos. De um 
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lado, porque fez com que os primeiros voltassem seus esforços para a publicação em 

determinados periódicos (MARDER, KETTENMANN, & GRILLNER, 2010); de outro, 

porque levou a mudanças nos critérios dos editores, os quais aumentaram o rigor na 

avaliação dos trabalhos submetidos aos periódicos, mas também buscaram critérios 

mais específicos, como potencial de impacto e novidade, que viessem a favorecer 

esse índice (MARDER et al., 2010; SZKLO, 2006).   

Com o passar do tempo, tanto o índice de citação quanto o fator de impacto, 

assim como outros indicadores bibliométricos (como a produtividade), se tornaram 

fatores decisivos na avaliação da progressão de professores universitários 

(BROWMAN & STERGIOU, 2008; RAAN, 1999) e na alocação de verba para 

universidades e centros de pesquisa (TAUBES, 1993). Contudo, esse predomínio 

suscitou e continua suscitando críticas. SEGLEN (1997) afirma que o uso dos fatores 

de impacto para inferência da qualidade é um caminho perigoso e que deve ser 

evitado, já que há vários fatores de confusão envolvidos, como os seguintes: o fator de 

impacto pode hipervalorizar sua medida, ao considerar no seu cálculo procedimentos, 

notas, artigos de revisão, cartas, entre outros itens que constam no periódico, além 

dos artigos propriamente ditos, assim como o fator de impacto é o mesmo 

independente de quão bom seja algum artigo isolado no periódico; áreas mais amplas 

tendem a possuir mais periódicos e, assim, cada periódico deverá apresentar um 

menor fator de impacto em comparação com áreas mais especializadas, entre outros. 

Assim, o fator de impacto pode, no fim das contas, não expressar de maneira 

apropriada a qualidade dos artigos publicados, e sim as políticas de publicação que o 

periódico adota, como, por exemplo, favorecer a publicação de artigos em formatos 

que tendem, geralmente, a ser mais utilizados, como, por exemplo, artigos de revisão, 

o que elevaria o valor do fator de impacto, mesmo que os artigos científicos publicados 

no periódico não sejam tão citados assim (MARDER et al, 2010; SEGLEN, 1997). 

Recentemente, o uso do fator de impacto como meio de inferir a qualidade de um 

pesquisador tem sido mais duramente criticada (DORA, 2012), a ponto de ser 

completamente desencorajado em editorial de uma revista de alto prestígio, como a 

Science (ALBERTS, 2013).   

O índice de citação, por sua vez, também recebe inúmeras críticas. Uma delas 

é de que ele pode apresentar um grande viés ao ser utilizado para julgar os 

pesquisadores individualmente, e não os trabalhos científicos, por conta de fatores 

importantes, como a área de publicação, o tempo de carreira e o risco de haver 

autores que tenham uma única obra muito citada, os chamados “cisnes negros”, e 

mais nenhum outro trabalho que tenha recebido muitas citações. Além disso, o índice 
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de citação não apresenta eficácia ao comparar autores novos e antigos, assim como 

não consegue refletir todo o trabalho de um pesquisador ou mesmo traçar paralelos 

entre autores de áreas diferentes (BURREL, 2005; MARDER et al., 2010; SZKLO, 

2006). Na verdade, esse viés de julgar o autor e não o trabalho é uma das críticas que 

têm acompanhado o índice de citação há bastante tempo (GARFIELD, 1970, 1964, 

1984), alegando-se, a partir dela, a impossibilidade de usar esse índice para fazer 

comparações entre diferentes áreas e até mesmo subáreas da ciência.  A título de 

ilustração, podemos comparar as diferentes culturas de citação nas áreas de saúde e 

de filosofia para indicar a dificuldade de usar esse índice comparativamente (algo que 

é frequentemente feito nas decisões sobre fomento de diferentes áreas): enquanto na 

primeira há uma maior tradição de citar artigos recentes como forma de fornecer 

garantias para os argumentos e embasar exemplos, na segunda as garantias são 

fornecidas mais pela estrutura interna do argumento do que pelo recurso a citações.  

Para evitar o problema de julgar o autor pelo índice de citação, HIRSCH (2005) 

propõe um novo índice, o índice h, que considera não apenas o número de vezes que 

um dado trabalho é citado, mas também a quantidade de trabalhos que um autor 

publicou com um número de citações igual ao seu índice h. Hirsch ilustra o índice 

considerando os físicos mais proeminentes atualmente. Assim, ele nos apresenta E. 

Witten, por exemplo, com um índice h = 110, “… ou seja, ele tem 110 artigos, com 

pelo menos 110 citações cada” (HIRSCH, 2005, p. 1). Dessa forma, o foco se desloca 

do trabalho para o autor, minimizando o risco de atribuir uma grande autoridade tanto 

a autores que tenham poucas publicações muito citadas, quanto a autores cujas 

publicações não mostram impacto sistemático. O índice h também resolveria assim o 

problema dos ditos “cisne negros”, uma vez que dificulta que um único trabalho muito 

bem citado possa elevar a relevância do autor, desconsiderando seus outros 

trabalhos. Este índice foi bem aceito pela comunidade científica, por sua simplicidade 

e sua capacidade de superar falhas dos índices anteriores. Assim, o índice h seria 

preferível em relação a uma consideração apenas da produção científica total de um 

autor, ou do número total de citações, ou da razão do número total de citações pelo 

número total de publicações, entre outros (BORNMANN & HANS-DIETER, 2005, 

2007; HIRSCH, 2005). Isso se refletiu na escolha do índice h como elemento a ser 

considerado em escolhas para cargos de importância em fundações de pesquisa 

(BALL, 2005), bem como sua recomendação por periódicos prestigiados, como Nature 

(BALL, 2005) e Science (ANÔNIMO, 2005).  

Nos primeiros estudos cientométricos que buscaram validar o índice h, este 

apresentou resultados promissores, mostrando-se uma boa ferramenta de previsão 
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quanto à influência dos trabalhos futuros dos autores analisados em comparação com 

outros índices bem difundidos, como, por exemplo, o índice de citação total, a razão 

citação/publicação e o total de publicações (HIRSCH, 2007). O índice h também foi 

usado com bons resultados na avaliação da importância de novos cientistas numa 

dada área de interesse (BORNMANN & HANS-DIETER, 2005).  

Apesar desse alto poder de previsão, estudos recentes mostram que o índice h 

sozinho não é capaz de indicar tanto a influência de um dado cientista quanto a 

importância de um determinado estudo em uma nova área, sendo necessários índices 

auxiliares ou variações do índice h para tais tarefas (BATISTA, CAMPITELI, & 

KINOUCHI, 2006; BORNMANN & DANIEL, 2008; EGGHE, 2006; JIN, et al., 2007). O 

uso de índices auxiliares junto ao índice h poderia então refletir melhor a qualidade do 

autor/publicação, ao levar em consideração contextos diferentes, como diferença de 

número de citações (índice h(2)) (SCHREIBER, 2008), questão de coautoria 

(coeficiente m) (BATISTA, CAMPITELI & KINOUCH, 2006), maior importância dos 

artigos mais citados (índice g) (EGGHE, 2006), ajuste do índice em relação ao tempo 

(índice ar) (JIN, et al., 2007) etc. 

Porém, mesmo que o índice h (e possíveis variações e índices auxiliares, como 

o g, ar, h(2), entre outros) tenha melhorado e tornado mais precisa a avaliação da 

qualidade relacionada aos pesquisadores, ele ainda é afetado por variáveis de 

confusão que são comuns ao índice de citação e ao fator de impacto, dado que, para 

seu cálculo, ele leva em consideração o número de citações. Entre estas variáveis de 

confusão, temos a influência do tempo na definição do índice, a influência da 

produtividade e do número de citações totais, o fato de não ser devidamente 

computado o aumento de citações de um trabalho que já tenha sido previamente 

levado em consideração para a dedução do índice (BATISTA et al., 2006; KELLY, 

2007). Outras limitações dizem respeito à dificuldade de usar o índice para comparar 

cientistas de diferentes áreas, ou a dificuldade de aumentar o índice, ou a 

impossibilidade de o mesmo vir a cair, mesmo que o cientista deixe de publicar 

trabalhos (BORNMANN & DANIEL, 2008; BORNMANN & HANS-DIETER, 2005). 

Outra variável de confusão que pode alterar diretamente a representatividade 

do índice h diz respeito aos critérios de publicação do periódico, se ele é pago ou de 

licença aberta (EYSENBACH, 2006; GADAGKAR, 2008). EYSENBACH (2006) aponta 

que o acesso imediato e gratuito aos artigos de um periódico aumenta a quantidade de 

citações de um artigo, já que ele é mais acessível e se torna um alvo de pesquisa 

preferencial em relação àqueles que os leitores só podem obter caso tenham acesso 
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pago a eles – isso levando em conta os artigos que têm acesso aberto em um mesmo 

indexador em que se esteja medindo o índice h. Assim, os artigos de acesso livre 

apresentam um desvio da quantidade de citações, que pode não refletir diretamente a 

sua qualidade, e sim sua maior facilidade de acesso. Outro problema acarretado pela 

estratégia de livre acesso diz respeito às relações entre a produção científica do centro 

e da periferia dos países que apresentam comunidades científicas ativas. GADAGKAR 

(2008) expressa essa preocupação, ao apontar que os pesquisadores dos países em 

desenvolvimento muitas vezes não têm como pagar a quantia necessária para publicar 

seus trabalhos em periódicos de livre acesso, ficando então à margem tanto no que 

diz respeito ao número de artigos publicados, quanto ao número de artigos citados (os 

dois critérios principais no cálculo dos índices).  

Outro problema concernente à validade dos índices diz respeito aos 

incrementos trazidos por auto-citações, como já havia sido discutido por GARFIELD 

(1962), bem como por outros autores mais recentemente, como BATISTA et al.(2006), 

BORNMANN & HANS-DIETER (2007), VAN RAAN (2006) e, numa discussão mais 

aprofundada, no trabalho de SCHREIBER (2007). Este último autor argumenta que o 

problema da autocitação pode passar despercebido para autores já consagrados e 

conhecidos, com uma grande carga de citações e publicações, mas que, para autores 

novos, pode influenciar enormemente na sua avaliação, correspondendo a até 20% do 

índice h. Fica clara, assim, a necessidade de estar atento a esse fator de confusão, 

coisa que algumas das bases de artigos indexados que disponibilizam o índice h 

automático, já o fazem. 

Os índices também estão suscetíveis a situações acarretadas pelas diferentes 

formas de grafia dos nomes dos autores (KURIEN & PATIL, 2008). Outro problema diz 

respeito ao gênero e à idade, dada a desvalorização das mulheres em determinadas 

áreas, o que leva a uma maior dificuldade de publicação de seus trabalhos (AKSNES, 

et al., 2011; KELLY, 2007). Outro aspecto importante é o da interferência do tempo de 

carreira na quantidade de publicações que um autor pode possuir, uma vez que ela 

pode depender mais do tempo em que está atuando num campo do que da qualidade 

de suas publicações (KELLY, 2007). 

Porém, o maior problema que assombra o uso dos índices (sejam índices de 

citação, fator de impacto ou índice h e seus auxiliares, como, m, ar, h(2), g) é que 

todos eles são calculados com base na quantidade de citações. Isso segue a lógica 

defendida por Garfield em 1955, de que, dessa maneira, a qualidade dos trabalhos 

seria autorregulada pela própria comunidade científica. Isso abre precedente para dois 
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problemas. O primeiro é que todas as citações são consideradas como se tivessem o 

mesmo valor e importância. Porém, é de se esperar que diferentes trabalhos sejam 

citados numa mesma publicação, ou o mesmo trabalho em várias publicações, com 

diferentes graus de relevância e importância. A título de exemplo, pode-se comparar a 

importância de um trabalho citado num artigo porque propôs uma hipótese cujo teste é 

o propósito do artigo inteiro com a citação de um outro trabalho, no mesmo artigo, 

porque propôs um método usado no mesmo, ou, num grau menor de relevância, 

porque forneceu uma informação pontual considerada no argumento. E o mesmo 

trabalho citado num artigo que testa hipótese que ele propôs pode ser citado, em outro 

artigo, apenas por uma informação pontual. Não há dúvida de que é difícil desenvolver 

um índice que seja sensível aos diferentes usos de um artigo citado, mas essa 

dificuldade prática não implica que devamos deixar de lado a existência do problema 

colocado por esses tipos diferenciados de citação para os índices bibliométricos, como 

formas de avaliar a qualidade dos trabalhos citados ou dos cientistas que são seus 

autores.  

O segundo problema diz respeito à confiabilidade do uso de citações pelos 

cientistas. Para um índice servir como uma boa medida de qualidade, autorregulada 

pela própria comunidade cientifica, deve-se esperar que os cientistas façam citações 

de forma apropriada, com embasamento e responsabilidade. Infelizmente, isso nem 

sempre ocorre, como mostram os estudos de ROACH et al. (1997), GREENBERG 

(2009), LEIMU & KORICHEVA (2005) MOHAMMAD & LASKIN (2008), WETTERER 

(2006) e WHITE (2011). Nesses estudos, os autores apontam que muitas das citações 

encontradas nos artigos são erradas, influenciadas por argumentos de autoridade, má-

interpretação de dados e conceitos, além das questões da citação a partir de títulos e 

resumos, da citação de citação, sem conferir se a primeira foi realizada de maneira 

apropriada e sem indicar que foi feito uma citação de citação , alteração dos 

resultados e dos argumentos do trabalho citado visando dar melhor base aos 

argumentos apresentados no artigo que o cita, entre outros.  

Diante desses problemas, é preciso investigar o uso dos índices bibliométricos 

como instrumentos para inferir qualidade de publicações científicas, ou como bons 

indicadores da capacidade dos cientistas de publicar trabalhos de qualidade. Do 

mesmo modo, vale a pena considerar outras formas de avaliar essa qualidade, como 

aquelas consideradas no presente trabalho, baseadas na análise dos argumentos 

apresentados num artigo e da qualidade de sua metodologia. É também importante 

desenvolver e testar métricas que possam validar os índices mais utilizados hoje, 

assim como os novos propostos, dado que a validação dos índices acontece 
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geralmente de forma cíclica, como apontada anteriormente, utilizando ou sua 

capacidade de explicar e prever o comportamento do próprio índice, ou sua 

capacidade de previsão de prêmios ou do comportamento do índice para um dado 

autor, ou sua comparação com outros índices e suposição que ele melhor reflita a 

reação da atenção da área em questão ao trabalho/autor avaliado. A abordagem 

proposta no presente trabalho pode servir também como uma boa ferramenta para 

validar os índices, dado seus problemas com variáveis de confusão e com os métodos 

utilizados para sua própria validação. 

 

3 – Qualidade da pesquisa, um olhar sobre o discurso e a comunicação 

Um das formas de avaliar a qualidade de um objeto é analisar o quão bem ele 

é capaz de cumprir uma função designada (ATREE, 1993; SHEWFELT, 1999). Assim, 

a qualidade de uma faca poderia ser julgada pelo seu fio e pela resistência do material 

do qual é feita, a de um relógio, pela precisão com que marca o tempo, entre outros 

possíveis exemplos. Então, o que devemos julgar, desta perspectiva, para poder inferir 

a qualidade de um trabalho científico? Como foi dito anteriormente, podemos examinar 

aquilo a que se propõe uma peça científica, seja das ciências naturais, seja das 

ciências humanas. Ou seja, podemos analisar a capacidade de um trabalho científico 

de comunicar a relevância da pergunta abordada e a qualidade da metodologia e das 

técnicas utilizadas para obter evidências e, assim, fundamentar a resposta dada à 

questão de pesquisa (TAPER & LELE, 2004). Desse modo, ao avaliar a qualidade de 

uma publicação cientifica, podemos nos voltar para a forma e o conteúdo comunicado 

pelos cientistas e para seu sucesso e sua clareza nesta comunicação. 

Porém, não podemos esquecer que não se faz ciência guiado por 

procedimentos e modos de comunicação rígidos e algorítmicos (GIL-PÉREZ et al., 

2001). Para poder estabelecer a qualidade de um trabalho, não se deve buscar a 

apresentação apenas de estruturas rígidas e logicamente válidas. Fazer ciência é mais 

do que isso, já que envolve valores e práticas além daquelas regidas pela lógica 

(MACHAMER & WOLTERS, 2004), não obstante a importância desta última. Com 

base nisso, examinar o discurso argumentativo e metodológico apresentado nos 

trabalhos científicos, analisando quão bem ele comunica seus objetivos e suas 

conclusões e quais métodos e técnicas são utilizadas para tal, pode ser uma boa 

estratégia para a criação de um mecanismo de avaliação que possibilite o teste e a 

validação dos índices usualmente utilizados para a avaliação da qualidade da 

pesquisa cientifica pela própria comunidade científica. 
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 Não se trata de reduzir a qualidade do trabalho científico apenas aos seus 

aspectos epistemológicos e metodológicos, mas de assumir que estes aspectos são 

elementos suficientemente importantes da investigação científica para enfocarmos ao 

buscar analisar a qualidade de um trabalho. Primeiramente, ao analisarmos a 

importância do discurso argumentativo e de como ele articula a teoria, a questão de 

pesquisa, as razões subjacentes à metodologia, as conclusões alcançadas, estamos 

identificando como trabalhos de qualidade aqueles que são capazes de melhor 

embasar suas questões no corpo teórico estabelecido de uma ou mais áreas da 

ciência. Isso não diminui a importância das técnicas utilizadas pelos cientistas, mas 

traz à baila a questão do que essas técnicas podem dizer realmente, de como elas 

respondem a questão de pesquisa e permitem conclusões bem fundamentadas. Por 

mais complexa que seja a metodologia e mais avançada tecnologicamente, as 

técnicas utilizadas, os dados não conseguem falar por si mesmos (DA SIVEIRA & 

OSTERMANN, 2002; PRAIA, CACHAPUZ, & GIL-PÉREZ, 2002). Assim, todo dado e 

técnica só podem ser interpretados à luz de um arcabouço teórico prévio (POPPER, 

2000) e, além disso, mesmo as questões de pesquisa não se mostram dignas de 

investigação por si mesmas, mas à luz de nossas expectativas em relação aos 

fenômenos, que dependem de nosso conhecimento e experiência. Ao analisarmos o 

discurso argumentativo, estamos analisando como ele é utilizado para propor 

questões para investigação e para respondê-las, garantindo assim a interação da 

teoria e da técnica. Essa interação nos permite também analisar quais trabalhos 

possuem uma maior atenção à forma que se dão os seus testes e a resposta de suas 

questões de pesquisa, já que ao analisar o discurso argumentativo podemos acessar 

como se dá a relação entre o resultado obtido, e quais aspectos da questão de 

pesquisa foram respondidas pelo teste, além da relação dessa resposta com o corpo 

teórico já existente. Isso nos permitiria avaliar os trabalhos científicos com base num 

empirismo mais crítico, tendo em mente questões epistemológicas como aquelas 

elencadas pela tese da subdeterminação da teoria pelos dados, a célebre tese 

Duhem-Quine (MAYO, 1997a, 1997b). De acordo com esta tese, como o teste de uma 

hipótese ou teoria envolve uma rede de hipóteses auxiliares (relacionadas, por 

exemplo, às premissas dos testes, aos equipamentos usados, às técnicas de análise 

dos dados escolhidas), quando uma teoria é confirmada, ou infirmada, não é possível 

identificar qual (ou quais) dos enunciados teóricos é responsável pela confirmação ou 

pela infirmação (DUTRA, 2009). A verificação ou falsificação conclusiva de uma 

hipótese ou teoria se torna impossível porque, sempre que a mesma é testada, não se 

pode dizer se o resultado apoia ou falsifica a hipótese principal ou alguma hipótese 

auxiliar (LYCAN, 2008; STEIN, 1998). Isso não significa, claro, que os dados não são 
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relevantes em ciência, mas que eles não decidem o destino de uma teoria ou hipótese 

por si só, devendo ser mobilizados como razões num argumento que busque concluir 

sobre o apoio ou não à hipótese ou teoria. Sem dúvida, os dados estão entre as 

razões mais importantes na ciência, mas não são as únicas razões (por exemplo, 

espera-se também de um estudo coerência com o que já sabemos numa dada área), e 

não eliminem a necessidade da argumentação. 

Outra razão pela qual sustentamos que um foco sobre o discurso 

argumentativo e metodológico fornece boa base para inferir a qualidade da pesquisa 

decorre do que se tem dito sobre a articulação de dados e técnicas para garantir 

racionalmente uma dada conclusão na literatura que se debruça sobre argumentação 

na ciência e no ensino de ciências (BRAVO & PUIG, 2009; DE, 2009; ERDURAN, 

SIMON, & OSBORNE, 2004; ERDURAN, 2009; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, et al., 2009). 

Com esse foco de análise em mente, reforçamos aquilo que se defende do que é 

essencial na compreensão critica do fazer ciência e como ela deve ser avaliada e 

incentivada. Ao analisar o argumento e a metodologia do trabalho como bons 

indicativos de qualidade, reforçamos a importância da articulação desses dois pontos 

para a comunicação e convencimento do trabalho no próprio processo do fazer 

ciência. Ao considerar como articular a relação entre os argumentos bem estruturados 

e a metodologia bem delimitada estamos combatendo a ideia de um determinismo 

tecnocrático acrítico, como temido por DEWEY (2004) assim como reforçamos a ideia 

de não se criar métodos únicos e acríticos de como se fazer e ensinar ciência e 

associar a qualidade da pesquisa com um bom domínio argumentativo (GARRISON, 

1988; HODSON, 1982).  

Um ponto que se tem que levar em consideração é que ao analisarmos os 

artigos devemos considerar que as estruturas dos periódicos apresentam uma 

limitação de espaço para a apresentação do trabalho e, assim, limita-se a 

possibilidade de apresentar plenamente os embasamentos teóricos e empíricos que 

garantiriam a construção de argumentos muito elaborados. Assim, devemos focar na 

capacidade de informar e convencer racionalmente que os argumentos dos artigos 

científicos apresentam, mesmo eles sendo concisos. Afinal, não seria pertinente 

perder a capacidade de convencer pela demanda de concisão. Mesmo concisos, se os 

argumentos científicos são bons argumentos, devem convencer-nos a respeito das 

conclusões a que chegam. 

Mesmo que devamos considerar que não é necessariamente o caso de que um 

trabalho que não se mostre suficientemente claro em seu discurso seja 



30 
 

automaticamente um trabalho de baixa qualidade, podemos inferir que os trabalhos 

mais claros se mostram mais capazes de veicular a informação pretendida e, assim, 

de melhor comunicar-se com, e convencer os pares que os leiam e julguem quanto à 

contribuição que trazem para um campo do conhecimento. Isso porque o trabalho 

científico é, acima de tudo, um meio de comunicação, e sua falta de clareza acarreta 

perda de informação e, assim, mina sua capacidade de apresentar aos leitores as 

razões que levam a determinadas conclusões que são obtidas (Hartley, 1928; 

Shannon, 1949). Aqui, consideramos que estes prejuízos para a possibilidade de 

entendimento do trabalho e de persuasão quanto às conclusões alcançadas afetam a 

qualidade do trabalho científico, sobretudo se entendermos que ele não é mero 

sumário do que já se fez na pesquisa, mas que sua construção é parte integrante da 

própria pesquisa (BADLEY 2009). 

É com base nestas razões que tomamos a análise do discurso argumentativo e 

metodológico como meios apropriados para inferir a qualidade do trabalho científico. O 

que necessitamos, então, é construir procedimentos que permitam analisar quão bem 

justificado é o discurso (STEENBERGEN et al., 2003) e quão bem ele consegue 

articular as ideias e os argumentos essenciais ao convencimento do leitor (VAN 

EEMEREN, GROOTENDORST, & HENKEMANS, 2002). 

 

 3.1 – Análise do discurso argumentativo: um caminho para avaliar a 

qualidade epistemológica da pesquisa 

Discutiremos aqui como acessar a qualidade do argumento, assim como criar 

uma ferramenta que possa permitir utilizar essa avaliação para a avaliação e validação 

dos índices bibliométricos mais usados pela comunidade científica (citação, fator de 

impacto, índice h). Apontaremos nessa seção um meio de utilizar a análise do discurso 

argumentativo para avaliar a qualidade epistemológica do discurso apresentado num 

trabalho científico, com base em critérios operacionalizáveis que independam da área 

em que a publicação se situa. Continuando a importância de utilizar o argumento como 

fonte de análise, se dá pelo fato de que os argumentos constituem um dos pontos 

essenciais do trabalho cientifico (TOULMIN et al., 1984), deles dependendo a 

capacidade de comunicar e convencer dos trabalhos científicos e, assim, de produzir 

um entendimento dos fenômenos de interesse abordados nos estudos. A capacidade 

de apresentar conclusões embasadas em argumentos justificados, com o uso e aporte 

apropriado de conceitos e dados, e de fazer as conexões conceituais necessárias 

nesse processo constituem, segundo TOULMIN (2004), o mínimo necessário para se 
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considerar um argumento racionalmente válido e, desse modo, sua conclusão é 

confiável e justificada. Assim, é essencial dominar os conceitos científicos para melhor 

elaborar e justificar as conclusões do discurso argumentativo apresentado, e oferecer 

explicações aceitáveis e convincentes das conclusões propostas nos trabalhos 

científicos (ERDURAN, SIMON, & OSBORNE, 2004; HITCHCOCK & VERHEIJ, 2006; 

TAVARES, et al., 2009). Ao focarmos na análise argumentativa para inferir a qualidade 

do discurso apresentado em um trabalho científico, estaremos não apenas analisando 

de forma minuciosa a relação entre dados e teorias que os cientistas trazem à tona 

para construírem seus argumentos (ERDURAN et al., 2004), como estaremos também 

analisando a qualidade do trabalho com base naquilo a que o mesmo se propõe: 

apresentar um argumento que responda de forma convincente e bem estruturada um 

determinado problema de pesquisa, tipicamente usando para tanto os dados coletados 

na pesquisa realizada (BURKE & CHRISTENSEN, 2008; ECO, 2002). 

Um argumento tem a função de informar e convencer seus interlocutores (VAN 

EEMEREN, GROOTENDORST, & HENKEMANS, 2002). Para fazê-lo, o argumento 

deve apresentar em sua configuração não apenas a conclusão da qual ele quer 

convencer os interlocutores, mas também as informações e os passos que garantem 

racionalmente essa conclusão (TOULMIN, 2003). Caso esses passos não sejam 

apresentados, não se trata de um argumento, já que não traria uma justificativa para ir 

dos dados à conclusão e, assim, não poderia levar-nos a aceitar ou não esta última. 

Essa configuração do argumento permite que haja debate/conflito a seu respeito (VAN 

EEMEREN et al., 2002; YEARWOOD & STRANIERI, 2006) e que sua avaliação tenha 

lugar de forma reflexiva, ou seja, o argumento apresenta as próprias bases para sua 

avaliação, podendo trazer, além de uma justificativa para a conclusão, refutações e 

contrarrefutações que aumentem sua complexidade (VERHEIJ, 2000) e, assim, 

consigam apontar melhor sua conclusão e dar mais motivos para sua aceitação 

(HITCHCOCK, 2006).  

 Para a criação de uma ferramenta e seus passos para a avaliação/validação 

dos índices , será necessária uma melhor apresentação das ideias e dos critérios que 

possibilitam a análise de um argumento. O primeiro passo é definir como e o que 

devemos analisar em um argumento. Uma das formas bastante utilizadas na literatura 

para análise de argumentos é o Modelo Argumentativo de Toulmin (MAT), como revela 

o estudo cientométrico de Loui (2006), que aponta o impacto dos trabalhos de Toulmin 

(principalmente, “Usos do Argumento”) e o crescimento da utilização geral dessa obra 

entre os autores interessados em argumentação e/ou retórica. 
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 TOULMIN (2006) e TOULMIN et al. (1984)1 propõem que um argumento tem 

um layout básico e que se pode inferir sua validade a partir da análise desse layout. 

Ao considerarmos que um argumento é mais do que um emaranhado de sentenças e 

premissas lógicas, e que ele se situa num contexto social (BATES et al. 2005; FOX, 

2003; VAN EEMEREN et al. 2002), aceitá-lo ou descartá-lo é mais do que 

simplesmente concordar ou discordar dele e de sua validade lógica. Sendo assim, é 

necessário ter uma razão para concordar ou não com o argumento. E é justamente 

uma análise racional dessa razão que o Modelo Argumentativo de Toulmin permite 

que façamos. Apesar de o MAT não englobar os aspectos sociais para a aceitação 

dos argumentos apresentados (mesmo Toulmin apontando sua importância), ele 

apresenta uma estrutura comum aos argumentos que nos permite avaliar tanto as 

relações de seus componentes, quanto os elementos que lhes dão validade. A 

estrutura do argumento é composta pelo que Toulmin denomina micro-argumentos, 

que também podem ser entendido como argumentos basais que compõem um 

argumento maior, ou macro-argumentos. Esta estrutura é, em seu entendimento, 

independente do campo da ciência e relevante a analisar qualquer argumento racional.  

 TOULMIN (2006) e TOULMIN et al.  (1984) defendem que todo argumento 

pode ser interpretado de acordo com os seguintes elementos: Dados ou 

Pressupostos (D), que permitem uma Conclusão (C), com base em uma Garantia 

ou Justificativa (J), sustentada em um Apoio ou Embasamento (B), a menos que se 

tenha uma Refutação (R), sendo que a Garantia e o Apoio também fornecem as 

bases para o Qualificador Modal (Q) da Conclusão (Figura 1). Vale destacar aqui 

que, nesses termos, a estrutura da argumentação científica não difere daquela da 

argumentação em outros domínios do discurso humano. O que distingue a 

argumentação científica é a maior importância dada a alguns componentes 

(principalmente, J, B e R) do argumento, assim como o maior peso dado na 

Justificativa e no Apoio às evidências empíricas (TOULMIN et al., 1984).  

Como mencionado acima, não devemos perder de vista que os elementos que 

permitem a conclusão do argumento (a Justificativa, o Apoio) podem funcionar, eles 

                                                           

1 
Apesar de Toulmin ter apresentado sua teoria da argumentação em 1958, no trabalho que 

publicou nesse ano ele deu mais atenção às questões lógicas por trás da análise dos 
argumentos, não fornecendo explicações suficientes para alguns termos fundamentais em sua 
estrutura, como, por exemplo, as Garantias e os Apoios, que não foram diferenciadas 
claramente naquele trabalho. Foi em 1973, com a primeira edição de “An Introduction to 
Reasoning”, que Toulmin e colaboradores apresentaram a teoria em maior detalhe, 
explorando-a de forma mais refinada e direcionada. O presente trabalho utiliza a edição 
traduzida de 2006 de “Os Usos do Argumento” e a segunda edição de “An Introduction to 
Reasoning”. 
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mesmos, como argumentos menores, com suas próprias partes componentes, 

formando uma rede de argumentos entrelaçados (TOULMIN, 2003; TOULMIN et al., 

1986; VERHEIJ, 1996). Esses argumentos podem ser identificados com base nos 

termos utilizados para definir suas partes integrantes, como as premissas e as 

conclusões, como indica Copi (1978): 

… Há certas palavras ou frases que servem, 

tipicamente, para introduzir a conclusão de um 

argumento. Entre os mais comuns indicadores de 

conclusão, temos: "portanto", "daí", "logo", "assim", 

"conseqüentemente", "segue-se que", "podemos 

inferir" e "podemos concluir". Outras palavras ou 

frases servem, tipicamente, para assinalar as 

premissas de um argumento. Entre os indicadores de 

premissas mais comuns, temos: "porque", "desde 

que", "pois que", "como", "dado que", "tanto mais 

que" e "pela razão de que”…” 

(COPI, 1978, p. 25) 

 

 

Figura 01 - Layout básico do modelo argumentativo de Toulmin, onde D, Dado ou Pressuposto; Q, 

Qualificador; C, Conclusão; J, Garantia ou Justificativa; B, Apoio ou Embasamento e R, Refutação 

(TOULMIN, 2006). 

Outro ponto elencado para reconhecer um argumento e seus elementos 

constituintes, além da presença de palavras e sentenças que permitem identificar 

estes últimos, é a existência de um condicionamento necessário da conclusão em 

relação às premissas, ou razões do argumento, de forma a convencer o interlocutor 
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(TOULMIN et al. 1984). TOULMIN et al. (1984) classificam o uso da linguagem em 

“argumentativa” e “instrumental”, sendo que a primeira é aquela que busca apresentar 

razões, evidências, argumentos, para convencer da sua validade, enquanto a segunda 

é aquela que não tem necessidade de justificar seu objetivo, como ordens, expressões 

de prazer etc. Essa distinção de usos da linguagem por TOULMIN et al. (1984) reforça 

a ideia de que, para avaliar a qualidade de um trabalho científico, devemos olhar os 

argumentos apresentados, já que ali encontraremos as justificativas e explicações que 

levam ao convencimento do público alvo. 

Podemos, então, supor que uma publicação científica pode ser considerada 

como um único argumento central (que Toulmin chamaria de macro-argumento), tendo 

como suporte os argumentos basais (micro-argumentos) que o formam, oferecendo 

uma justificativa racional para a conclusão do argumento. Outro ponto a ser levado em 

consideração é que a inter-relação das partes componentes de trabalhos científicos, 

principalmente aqueles de caráter empírico (e.g. problematização/hipótese, apoio 

empírico, conclusão), também podem ser vistas em um esquema parecido com o de 

Toulmin, em que os dados empíricos servirão para embasar (Garantia e/ou Apoio) a 

conclusão. Assim, deve haver uma articulação entre as conclusões e o uso de teorias 

e modelos científicos apropriados, bem como entre as conclusões e a produção e 

interpretação de dados pertinentes. Esse tipo de abordagem, que busca mostrar o 

domínio tanto da apresentação de evidências empíricas, como do uso apropriado de 

modelos e teorias científicas para embasar e apoiar os argumentos, tem sido realizado 

ao introduzir a argumentação no ensino de ciências, com resultados promissores (e.g. 

BERLAND & REISER, 2009; ERDURAN et al., 2004; ERDURAN, 2009; JIMÉNEZ-

ALEIXANDRE et al., 2000; SANDOVAL & MORRISON, 2003; SANDOVAL & REISER, 

2004; SÁ & QUEIROZ, 2007; URIBE & QUINTANILLA, 2010). Esse uso da 

argumentação no ensino de ciências pode reforçar então a forma que se deve 

apresentar os trabalhos científicos, e como articular a retórica para melhor passar a 

mensagem e assim apresentar uma maior qualidade dos argumentos utilizados para 

construir o trabalho científico. 

A rede de argumentos interligados que constituem um trabalho científico nos 

permite inferir o quão coeso e confiável é seu argumento central (HARRIS & 

JEFFERIES, 1991), assim como sua validade, ou seja, o quão bem ele está 

estruturado com o objetivo de justificar racionalmente a conclusão (HITCHCOCK, 

2006; VERHEIJ, 2006; YEARWOOD & STRANIERI, 2006). Um argumento será 

inválido quando não apresentar as estruturas necessárias para a obtenção de uma 

conclusão racional (TOULMIN et al. 1984). A prática de citar outras publicações, 
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comum e fundamental no trabalho científico, pode ser embasada nessa linha de 

raciocínio, uma vez que as conclusões de outros pesquisadores são usadas como 

apoio aos argumentos secundários que sustentam o argumento central de um dado 

trabalho (TOULMIN et al. 1984). Por isso, é fundamental o domínio dos trabalhos que 

um pesquisador utiliza para embasar seu argumento central, dado que eles podem 

invalidar este último, como aponta IOANNIDIS (2005). 

Assim, ao analisar os argumentos basais (micro-argumentos), podemos inferir 

quão bem embasado é um determinado argumento central (TOULMIN et al. 1984). A 

ideia de “dividir para conquistar” é, então, uma estratégia que se mostra útil para 

realizar uma análise argumentativa e inferir a qualidade do discurso argumentativo. 

Parte-se da ideia de que uma boa conexão dos argumentos basais permite uma 

melhor comunicação entre emissor e receptor e, assim, uma apresentação mais coesa 

e convincente das informações necessárias ao entendimento (VERDÚ, 1998), o que 

refletiria, Então, uma melhor qualidade do discurso argumentativo (STEENBERGEN et 

al. 2003). O próximo passo é saber como fazer essa divisão.  

Os argumentos basais, que servem de alicerce para o argumento central da 

publicação, serão o alvo de nossa análise. Um argumento só pode ser tão forte quanto 

as garantias que o embasam (TOULMIN, 2003). Assim, propomos que a qualidade do 

argumento central será garantida pela qualidade dos argumentos basais. Aqui, deve-

se ter em mente que a inferência da qualidade epistemológica do trabalho científico 

com base na argumentação pode ser dividida em três pontos: (i) a validade dos 

argumentos, (ii) a força dos mesmos, e a (iii) relação geral entre a validade e a força 

dos argumentos. Tendo essa subdivisão em mente, a validade argumentativa do 

argumento central de um trabalho, considerado em sua totalidade, pode ser inferida 

com base na proporção de argumentos basais válidos em relação à quantidade total 

de argumentos apresentados no texto.  

(2) 

           

Onde: 

 Va = Validade Argumentativa Geral 

 Av = Argumentos Basais Válidos 
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 AT = Total dos Argumentos. 

Pode-se inferir, assim, que, quanto mais próximo de 1 for a validade 

argumentativa geral, mais confiável será a conclusão geral da publicação. 

Um argumento válido, por sua vez, é todo aquele que apresenta um 

Pressuposto (D) que, com base numa Justificativa (J), conduz a uma Conclusão (C). 

Assim, com esses três elementos, o argumento apresenta a condição mínima 

suficiente para ser considerado válido. Há mais um aspecto a ser considerado, 

contudo, quando se analisa a validade do argumento, a saber, a natureza da 

Justificativa (J) empregada, examinando-se se ela realmente autoriza a conclusão 

obtida, não comprometendo o argumento com alguma falácia (lógica, informal, verbal, 

pessoal) (TOULMIN et al., 1984). Assim, na análise da validade dos argumentos 

basais, conforme a fórmula acima, um ponto fundamental é examinar a natureza da 

Justificativa (J), de modo a estabelecer se ela permite considerar o argumento válido. 

Outros critérios que devem ser levados em consideração na avaliação da 

validade dos argumentos são quatro pontos levantados por HITCHCOCK (2006), em 

complementação de aspectos discutidos por Toulmin: 

a) A Justificativa na qual o argumento se sustenta precisa ser ela própria 

justificada. Apesar de Hitchcock concordar com a tese de que nenhuma das 

fontes de justificação é infalível, ele aponta como as mais confiáveis a 

observação pessoal direta 2 , o registro da observação por outros, a 

memória, o testemunho pessoal3, a opinião de um especialista (expert), as 

fontes de referência bibliográfica e argumentos anteriores válidos; 

b) O argumento deve ser aceitável com base numa Justificativa (J) geral e 

justificada, ou seja, se a Justificativa (J) está inserida no contexto e no 

tempo que justifica o argumento apresentado;  

c) A informação vinculada com o argumento (seja na Justificativa (J), Apoio 

(B) ou mesmo no Pressuposto (D)) deve ser relevante, dado o contexto em 

                                                           

2
 Hitchcock entende “Observação” de forma ampla, não se limitando apenas à percepção visual 

natural e/ou mecânica, mas, seguindo a definição de Shapere (1982), concebe-se observação 
como “a recepção por meio de um aparato sensorial receptor de qualquer informação 
transmitida sem a interferência da entidade alvo”. 
3
 Deve-se ter cuidado com o testemunho e a opinião do especialista, como o próprio Hitchcock 

aponta, porque podem nos levar a cair na falácia do argumento de autoridade. De qualquer 
modo, o valor epistêmico do testemunho tem sido sistematicamente defendido no cenário 
epistemológico contemporâneo, como podemos ver, por exemplo, em Coady (1994), Lackey & 
Sosa (2006), Lackey (2008), e é possível comprometer-se com ele sem cometer a falácia 
mencionada. 
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que o argumento se insere, assim como deve ser coerente com os 

conceitos e teorias mobilizados pelo argumento; 

d) A Justificativa (J), não deve apresentar exceções aplicáveis no contexto 

relevante para o argumento elencado; 

 O uso inapropriado de teorias, modelos e conceitos vinculados à área em que o 

argumento se insere interfere, assim, diretamente na validade do mesmo, como 

apontam PETERS (1995),  LEACH et al. (2000) e MILLAR & ANDERSON (2004). Este 

mal uso não atinge somente as premissas do argumento, como pode também invalidar 

sua Justificativa (J) e a ligação racional necessária que deve haver entre ela e a 

conclusão, para que esta se mostre válida.  

 Com base no conjunto de critérios discutido acima, pode-se fazer uma análise 

da validade dos argumentos basais presentes num trabalho científico e, assim, atribuir 

um valor à sua validade e, usando a fórmula acima, à validade do argumento central 

da publicação.    

Porém, a fórmula proposta acima, apesar de direcionar uma análise qualitativa 

para uma métrica quantitativa mensurável, ainda sofre do problema de mostrar-se 

dependente da área da ciência investigado, ou seja, os pontos a serem avaliados 

variarão de área para área do conhecimento, inviabilizando a comparação de 

trabalhos de áreas diferentes, como aponta FREEMAN (2006). A impossibilidade de 

comparação é uma das críticas feitas a índices bibliométricos, como discutimos 

anteriormente. Ele pode, contudo, ser resolvido de uma maneira simples. Para anular 

a dependência de área, devemos assumir que, ao analisar a validade de um 

argumento com base em seus micro-argumentos, teremos um parâmetro da validade 

total, ou da validade do macro-argumento apresentado. Assim, a partir desse 

parâmetro, podemos inferir o quão válido é a capacidade argumentativa do 

pesquisador e/ou quão bem o macro-argumento foi justificado em um dado trabalho, 

não usando apenas critérios restritos à área em que ocorre a argumentação. O valor 

final então é o resultado dessa validade geral do trabalho e pode ser comparado 

independentemente da área em que cada trabalho se insere. Isso poderá fornecer um 

substrato seguro para comparar trabalhos distintos apenas quanto à sua qualidade 

argumentativa, mesmo sendo de áreas diferentes. Isso minimiza o problema de 

contexto que temos quando usamos índices diretos para comparar a qualidade de 

trabalhos de cientistas de campos tão distintos quanto Linguística e Astrofísica, por 

exemplo. 
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Com a definição dos argumentos válidos, podemos então passar para o 

segundo ponto que compõe a análise da qualidade argumentativa, conforme proposta 

aqui, que é a definição da força dos argumentos. Ao definirmos essa característica do 

argumento, devemos elaborar uma forma básica de distinguir entre argumentos mais e 

menos fortes e confiáveis. VERHEIJ (1996, 2003, 2006) defende critérios dialéticos, 

considerando se o argumento apresenta possível refutação e contrarrefutação  no 

próprio argumento, para a classificação da força dos argumentos, utilizando para tal a 

presença ou ausência de possíveis assertivas que submetam os componentes 

embasadores (J e B) a refutações, podendo até mesmo invalidar o argumento. Ao 

levarmos em consideração as refutações, poderemos considerar o grau de 

estruturação e embasamento do argumento, já que o mesmo apresentará 

contrarrefutações e, assim, se apresentará como um argumento mais forte e coeso 

(VERHEIJ, 2000). O problema desse critério é que nem sempre os argumentos se 

apresentam com todos os componentes que Toulmin definiu como integrantes de sua 

estrutura (QIN & KARABACAK, 2010; SIMOSI, 2003). Como dito antes, a composição 

mínima para que o argumento seja ao menos válido é a presença de D, J e C. Isso 

pode parecer estranho, dado que o silogismo mínimo pode ser composto de D, D e C,  

(porém TOULMIN et al. (1984) argumenta que um argumento minimamente válido é 

aquele que apresenta ao menos uma justificativa racional (no caso, J) para a 

conclusão, dado que é necessário apresentar o passo necessário para garantir 

racionalmente a conclusão, e a justificativa funciona como esse embasamento racional 

que sustenta a conclusão do argumento. Tendo isso em mente, apesar de um 

silogismo poder assumir a configuração de DDC, ele não apresentaria então uma 

justificativa racionalmente embasada que sustentasse a conclusão. 

Uma forma de avaliar a força dos argumentos é com base no modelo 

apresentado por ERDURAN et al. (2004) de aumento de complexidade dos 

argumentos, combinado com a proposta de VERHEIJ (2006) de considerar a 

quantidade de refutações a B e J. ERDURAN et al. (2004) sustentam que, quanto mais 

componentes argumentativos (quanto mais elementos classificáveis como J, B, R e 

Q), mais coeso, complexo e robusto será o argumento. Assim, argumentos que 

apresentem DJBC seriam mais fortes do que argumentos que contenham apenas 

DJC. O fundamento para esta proposta pode ser encontrado na ideia de que, ao 

disponibilizar mais partes componentes, o argumento se mostra mais informativo e 

consistente (QIN & KARABACAK, 2010; VILLANI & DO NASCIMENTO, 2003). 

Com a finalidade de propor uma métrica para a força do argumento, pode-se 

então definir que aqueles argumentos mais complexos devem ter um valor maior, 
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nesta métrica, do que os argumentos menos complexos. Podemos, assim, computar o 

valor da força do argumento com base na configuração apresentada pelos mesmos, 

tendo como base as quatro configurações primárias válidas possíveis segundo o MAT: 

DJC: Pressuposto-Justificativa-Conclusão – Esta é a configuração mínima 

para que o argumento seja válido, como mencionamos acima. Um exemplo (retirado 

do “Usos do Argumento”, Toulmin, 2006) é fornecido pelo argumento abaixo: 

Thomas nasceu nas Bermudas (D), então ele é um cidadão Britânico (C), dado 

que toda pessoa que nasce em uma colônia britânica é considerado um cidadão 

britânico (J). 

DJBC: Pressuposto-Justificativa-Apoio-Conclusão – Essa configuração já 

apresenta uma complexidade maior, já que evoca a presença de um apoio, dando 

mais validade e poder ao embasamento e, assim, salvaguardando mais a conclusão. 

Uma modificação do argumento acima fornece um exemplo: 

Thomas nasceu nas Bermudas (D), então ele é um cidadão Britânico (C), dado 

que toda pessoa que nasce em uma colônia britânica é considerado um cidadão 

britânico (J), levando-se em conta a Lei das Relações da Coroa e Suas Colônias (B). 

DJBRC: Pressuposto-Justificativa-Apoio-Refutação-Conclusão – Este 

argumento tem complexidade maior do que o anterior porque apresenta uma possível 

Refutação, o que leva a uma compreensão mais apropriada de sua abrangência e 

limitação (ERDURAN et al., 2004; ERDURAN, 2009). É o caso da seguinte 

modificação do argumento usado acima como exemplo: 

Thomas nasceu nas Bermudas (D), então ele é um cidadão Britânico (C), dado 

que toda pessoa que nasce em uma colônia britânica é considerado um cidadão 

britânico (J), levando-se em conta a Lei das Relações da Coroa e Suas Colônias (B), a 

menos que ele tenha se nacionalizado estadunidense (R). 

DJBRQC: Pressuposto-Justificativa-Apoio-Refutação-Qualificador-

Conclusão – A forma mais completa que um argumento pode apresentar, de acordo 

com MAT, incluindo um Qualificador modal para estabelecer o limite do domínio de 

validade do argumento. É o caso do argumento abaixo, também modificado dos 

exemplos anteriores: 

Thomas nasceu nas Bermudas (D), então ele é, possivelmente (Q), um cidadão 

Britânico (C), dado que toda pessoa que nasce em uma colônia britânica é 

considerado um cidadão britânico (J), levando-se em conta a Lei das Relações da 
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Coroa e Suas Colônias (B), a menos que ele tenha se nacionalizado estadunidense 

(R). 

Além das quatro configurações primárias mencionadas acima, outras 

configurações são possíveis, como DJQC, DJRC, DJBQC, DJRQC etc. Vale notar 

que ERDURAN et al. (2004) e QIN & KARABACAK (2010) argumentam que a 

presença de uma assertiva que aponte para a Refutação da Conclusão, incluindo-se, 

assim, também uma contrarrefutação, é o critério que melhor indica a qualidade do 

argumento e o domínio do argumentador sobre o tema de que está tratando. Com 

base nessa perspectiva, a presença de uma Refutação no argumento teria um valor 

maior do que a presença da Justificativa e do Apoio, dado que a Refutação indicaria 

não só limites do argumento apresentado (somado ao Qualificador) como também 

faria o argumento apresentar mais embasamentos e se mostrar mais coeso quanto à 

Conclusão.  

Com base nestes argumentos, podemos propor valores para cada componente 

argumentativo do modelo de Toulmin (CAT) (ver Tabela 01). Os valores aqui 

apresentados foram definidos a partir da apreciação de sua importância no âmbito do 

argumento, conforme autores como Hitchcock (2000, 2005, 2006), Verheij (2000, 

2006), Toulmin et al (1984), mesmo que estes autores não tenham valorado esses 

componentes. O somatório do valor de cada CAT encontrado no argumento levará, 

assim, à força do argumento basal analisado, como mostrado na fórmula (3). 

Componente Argumentativo de Toulmin 

(CAT) 

Valor Unitário do CAT 

Dado (D) 02 

Justificativa (J) 03 

Apoio (B) 04 

Refutação (R) 10 

Qualificador (Q) 05 
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Tabela 1 Componentes apresentados no modelo argumentativo de Toulmin e sua valoração para a 
força do argumento, dada sua presença ou ausência. 

 

 (3)  

          
 
 i 

 Onde: 

  Fai:= Força do i-ésimo argumento basal válido 

  VCATi:= Valor unitário dos Componentes Argumentativos (CAT) 

presentes no argumento basal válido 

  i:= i-ésimo argumento basal válido, indo de i=1...n 

Assim, podemos calcular a força dos argumentos basais (ou micro-

argumentos) que compõem o argumento central da publicação (ou macro-argumento) 

e, partir daí, a força do argumento geral, com base na fórmula (4). 

(4)  

         

 

   

 

Onde: 

 FAT = Força Argumentativa Total 

 Fai = Força argumentativa basal do i-ésimo argumento válido 

Uma vez que a Validade Argumentativa e a Força Argumentativa tenham sido 

calculadas, pode-se então fazer o cálculo da Qualidade Argumentativa (QA) do 

argumento central do trabalho, conforme a fórmula (5). Como vimos acima, Toulmin 

(2003) argumenta que a qualidade do argumento pode ser definida também pela 

confiança que o argumento apresenta, a qual pode ser acessada através da proporção 

de argumentos válidos (Va) apresentados no trabalho. A Qualidade Argumentativa 

pode ser computada, então, a partir do produto da interação da força dos argumentos 

pela proporção total de argumentos válidos no trabalho científico. 
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(5)4  

            

Onde:  

 QA = Qualidade Argumentativa 

 Va = Validade Argumentativa 

 FAT = Força Argumentativa Total 

Desse modo, temos em mãos uma ferramenta que permite julgar a qualidade 

epistemológica do trabalho científico a partir da qualidade argumentativa, constituindo, 

além disso, uma métrica que pode fornecer bases para a comparação entre trabalhos 

diferentes, assim como uma forma de validar outras métricas utilizadas na avaliação 

de publicações científicas, como os índices bibliométricos. Passemos, então, ao 

segundo componente de nossa proposta de análise da qualidade dos trabalhos 

científicos, a avaliação da metodologia. 

 

 3.2 – Metodologia: o suporte empírico e a tradução dos dados em 

evidência 

Nesta última seção, discutiremos como analisar a metodologia de um trabalho 

científico. É a partir do delineamento e das análises dos dados que será possível obter 

as justificativas que suportarão ou não a conclusão do trabalho, bem como garantir 

sua relevância quanto à pergunta proposta (HURLBERT, 1984). A análise da 

metodologia deve fazer uso de critérios que enfoquem a tomada de decisões durante 

o desenho metodológico. Para fazer uma análise metodológica, devemos tomar como 

base não apenas marcos teóricos oriundos da retórica, como campo que analisa a 

validade e força dos argumentos (afinal, as decisões metodológicas serão expressas 

argumentativa nos trabalhos), mas também marcos derivados das técnicas de 

abordagem empírica, ou seja, de obtenção e interpretação dos dados (BERG, 2001; 

TAPER & LELE, 2004). Porém, como proporemos uma análise com base em tomada 

                                                           

4
 Essa métrica ser baseada em uma multiplicação e não em mera adição, pode nos levar a 

simetrias pouco plausíveis, quanto a trabalhos com menos argumentos válidos apresentarem 
resultados maiores que aqueles com mais argumentos válidos. Assim a métrica apresenta esse 
limite quanto a simetria, porém que acreditamos não representar um ônus que invalide a 
métrica e seu objetivo. 
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de decisões, não podemos esquecer a importância da análise argumentativa, 

buscando avaliar as justificativas para cada passo dado na metodologia. 

A análise da metodologia apresenta, pois, um olhar situado sobre a tomada de 

decisões e as justificativas que delineiam a metodologia sugerida, focando em alguns 

pontos comuns entre as muitas metodologias usadas pela comunidade científica. 

Tendo isso em mente, devemos considerar a grande variedade de formas de obtenção 

de dados e formas de análise que podem ser aplicadas na obtenção das respostas às 

questões de pesquisa científica (BERG, 2001; PÉREZ et al., 2001) e, então, avaliar 

qual a relação dessas técnicas com o objetivo do trabalho e como elas interagem para 

sustentar o mesmo. A metodologia desenhada para responder uma questão pode 

variar muito, indo desde o experimento clássico até a observação sistemática, a 

aplicação de modelos computacionais (e.g. FAHRIG, 1997), a criação de paisagens 

artificiais (e.g. ABRAMO, D’ANGELO, & CAPRASECCA, 2009), a entrevista com certo 

número de indivíduo, às vezes até com um indivíduo somente (e.g. EIJCK & ROTH, 

2009), a aplicação de questionários a centenas de pessoas (e.g. RUBBA & 

ANDERSEN, 1978), entre outras. Apesar das especificidades de cada metodologia 

utilizada pelos cientistas, estas podem ser primariamente divididas em três grandes 

tipos de estudos5: qualitativos ou quantitativos (JOHNSON & CHRISTENSEN, 2012). 

Uma abordagem quantitativa tem como objetivo responder perguntas que busquem 

relações mensurativas e (geralmente) causais entre as variáveis identificadas no 

problema de pesquisa (BERG, 2001; JOHNSON & CHRISTENSEN, 2004). Dessa 

maneira, a abordagem quantitativa tem como maior foco explicar, prever e/ou 

descrever estatística/matematicamente o fenômeno de interesse. Esse tipo de 

abordagem se sustenta na identificação de variáveis de interesse e suas relações, e 

na mensuração de sua variância (JOHNSON & CHRISTENSEN, 2004; TAPER & 

LELE, 2004). Em contrapartida, a abordagem qualitativa tem como foco entender e 

interpretar as relações componentes de um fenômeno ou evento sob a ótica de uma 

dada teoria (JOHNSON & CHRISTENSEN, 2012). Essa abordagem utiliza uma gama 

de ferramentas de análise de discurso, análise conceitual, análise argumentativa, 

análise semiótica, entre outras, para entender as relações entre as variáveis de 

interesse (BAUER & GASKELL, 2008; JOHNSON & CHRISTENSEN, 2004).  

                                                           

5
 As vantagens e desvantagens desses tipos de estudos, e sua indicação para diferentes áreas 

e questões de pesquisa, têm sido amplamente discutidas, mas não nos debruçamos aqui sobre 
essa discussão, já que ela nos desviaria do foco de nosso trabalho. Para uma abordagem a 
respeito num campo da pesquisa em que o debate sobre metodologias quantitativas e 
qualitativas é particularmente intenso, a educação, ver Johnson & Christensen (2012). 
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Dadas as diferenças entre esses tipos de metodologias e seus objetivos, torna-

se mais difícil criar uma métrica única, que permita avaliar toda e qualquer 

metodologia utilizada nas ciências. Contudo, isso não inviabiliza a criação de um 

procedimento padrão quanto ao que se deve analisar para poder inferir a qualidade 

metodológica da pesquisa cientifica, como defendem BURKE & CHRISTENSEN 

(2008), HURLBERT (2009) e PETERS (1995). Nos parágrafos seguintes, 

descreveremos como construir tal procedimento padrão, não obstante a diversidade 

das metodologias. 

Como o desenho metodológico pode ser interpretado como uma série de 

passos e decisões tomadas pelos pesquisadores visando responder a uma questão de 

pesquisa (BERG, 2001; JOHNSON & CHRISTENSEN, 2004), ele pode ser analisado 

com base em critérios usados de modo geral na avaliação da tomada de decisões. 

Cada um dos passos tomados no desenho metodológico deve ser justificado e 

apresentado de acordo com uma abordagem estabelecida em um ou mais campos 

científicos, que seja coerente com o objetivo assumido no trabalho, apresentando para 

cada decisão tomada, ou procedimento adotado, uma justificativa que busque validar a 

decisão (STEENBERG et al., 2003). Uma forma útil de realizar a avaliação da 

metodologia é utilizando os procedimentos do modelo normativo de tomada de 

decisões de KORTLAND (1996) para poder identificar os procedimentos assumidos e 

avaliar sua contribuição para a busca de responder a questão de pesquisa. Além 

disso, o modelo de análise de discurso de STEENBERG et al. (2003) também traz 

contribuição importante para a avaliação da validade e justificativa dos procedimentos 

adotados.  

Assim como no caso da avaliação do discurso argumentativo, na análise da 

metodologia também há aspectos que dizem respeito à validade do teste empírico 

realizado pelo estudo e aspectos relativos à qualidade do mesmo. Porém, no caso da 

metodologia, podemos propor uma hierarquia entre as decisões, na medida em que há 

decisões que podem ser consideradas essenciais, como discutiremos abaixo, as 

quais, caso não sejam válidas, minarão a validade da metodologia como um todo. 

Essas decisões assumem uma valoração binária, entre 0-1, sendo classificadas como 

válidas caso se mostrem não respeitas em seus pressupostos e quanto a sua 

aplicação correta. As outras decisões, por sua vez, têm impacto mais localizado na 

validade da metodologia, podendo ser classificadas em um continuum variando de 1 a 

4, correspondendo 1 à ausência da apresentação de uma razão que justifique o 

procedimento dado a questão de pesquisa e 4, caso seja apresentada razões 

embasadas que justifiquem o procedimento adotado, segundo o critério de justificativa 
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do discurso, derivado do trabalho de STEENBERG et al. (2003). O critério de observar 

as justificativas apresentadas para avaliar a procedimento utilizado, é por que assim 

podemos então analisar qual o substrato utilizado para conferir uma razão racional ao 

procedimento, assim como saber como e porque ele é o mais indicado para responder 

a questão de pesquisa do trabalho. Deve-se ter em mente que as decisões devem ser 

avaliadas com base na própria justificativa e apresentação de critérios pelos autores, 

dado que essas justificativas apresentadas é que indicarão o quão bem aquele 

procedimento se encaixa para se obter a resposta da questão de pesquisa 

apresentada. A ausência dessa justificativa retira o substrato necessário ao 

entendimento pleno do modelo metodológico proposto e, assim, da relevância dos 

passos nele incorporados frente à elucidação do problema de pesquisa. Desse modo, 

a não apresentação das justificativas para o procedimento pode acabar, como dito, 

minando a confiança de quão embasada é a conclusão do estudo. Isso ocorre dado 

que não será apresentada de que forma aquele passo tomado ajuda a elucidar a 

questão de pesquisa proposta, acabando por contribuir para um dogmatismo 

tecnocrático. Essa contribuição se dá ao fato de que a falta de justificativa do porque 

usar o modelo metodológico especifico, reforça a ideia acrítica que a técnica consegue 

justificar e dar sentido aos dados por ela mesmo, a afastando da teoria e das relações 

inerentes entre ela (a técnica), a teoria e como os dados fazem sentido a luz da 

questão de pesquisa. 

Para avaliar a qualidade das justificativas apresentadas e, assim, inferir a 

relevância dos procedimentos adotados, deve ser considerada a apresentação das 

razões vinculadas ao procedimento descrito que são apresentadas para embasar uma 

dada decisão. As razões que justificam um dado procedimento podem mostrar-nos, 

ainda, quão bem conectado e justificado está o procedimento em relação ao(s) 

corpo(s) teórico(s) de interesse, assim como quão comprometido está o pesquisador 

com a justificativa (STEENBERG et al., 2003) da metodologia e com sua capacidade 

de responder a pergunta colocada por sua investigação. Vale ressaltar que a 

apresentação das razões não necessariamente deve ser feita diretamente pelo 

pesquisador, ele podendo fazê-lo ao referir outros trabalhos que apresentam o 

procedimento assumido e as razões de porque assumi-lo. É necessário apontar que a 

abordagem aqui proposta para a análise da metodologia tem como objetivo final a 

criação de uma forma de valorar cada procedimento metodológico apresentado. 

Assumimos que cada procedimento da metodologia deve ser justificado, 

apresentando-se as razões pelas quais foi adotado e como ele gera dados relevantes 

(ou, de algum outro modo, colabora) para a resposta da questão de pesquisa 
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(GOTELLI & ELLISON, 2004). Sobre estas bases, buscamos desenvolver uma métrica 

para avaliar a qualidade da metodologia, como é apresentada pelos autores de um 

dado artigo.  

A análise das decisões sobre os procedimentos pode ser feita, pois, de acordo 

com a seguinte escala: 

(1) Não Justificada: não é apresentada razão alguma para justificar uma 

decisão sobre um determinado procedimento, sendo apenas dito que ele foi 

realizado;  

(2) Justificativa Insuficiente: é apresentada uma razão que busca justificar o 

procedimento, mas ela não é clara ou não há uma conexão clara entre a 

conclusão do argumento e o procedimento; 

(3) Justificativa Suficiente: é apresentada uma razão que conecta 

apropriadamente o procedimento que está sendo justificado e o objetivo do 

trabalho; 

 

Essa análise garantiria então valorar os procedimentos adotados na 

metodologia, tendo sempre em vista a questão apresentada pelo trabalho científico. 

Dados esses critérios, primariamente o que devemos ter em conta para a avaliação da 

qualidade metodológica é: (1) conseguir identificar a questão de pesquisa de forma 

clara e bem delimitada (BURKE & CHRISTENSEN, 2008; MAGNUSSON & MOURÃO, 

2005; PETERS, 1995; QUINN & KEOUGH, 2002). Ao fazê-lo, poderemos então 

entender a que se propõe o trabalho e qual lacuna de conhecimento ele pretende 

preencher. Em seguida, devemos analisar (2) se o embasamento teórico apresentado 

é condizente com a questão de pesquisa e se é capaz de apontar sua relevância 

(BERG, 2001; PLOMP, 2009). Isso nos permite entender como os objetivos do 

trabalho se relacionam com a literatura da área e se são importantes em relação ao 

corpo de conhecimentos da mesma. Posteriormente, deve-se analisar (3) se a escolha 

da abordagem metodológica (quantitativa ou qualitativa) é condizente para a busca de 

uma resposta para a questão escolhida (JOHNSON & CHRISTENSEN, 2012). 

Basicamente, esses três primeiros passos se mantêm os mesmos, 

independentemente da abordagem metodológica escolhida. É importante notar que o 

último passo corresponde a um dos pontos fundamentais para a relevância da 

conclusão do trabalho. Caso ele não seja devidamente cumprido, a metodologia 

escolhida é incapaz de responder a questão de pesquisa, fazendo com que o estudo 

perca seu substrato metodológico (BERG, 2001). A partir desses três pontos, ou seja, 
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a clareza da questão, sua relevância dado conhecimento da área e o modelo 

metodológico escolhido para responder a questão, podemos ter uma concepção de 

como o objetivo do trabalho científico analisado apresenta de forma concisa sua 

relevância e os procedimentos que serão adotados para melhor alcançar efetivamente 

esses objetivos. 

Tendo em vista a diversidade de abordagens que um estudo científico pode 

escolher, enfocaremos, primeiramente, quais pontos analisaremos no caso de uma 

abordagem quantitativa. 

O primeiro aspecto a ser analisado nas abordagens quantitativas é (4) se o 

modelo estatístico ou o modelo matemático assumido é justificado como indicado para 

responder à questão de pesquisa. Essa análise é determinante da relevância da 

metodologia (PETERS, 1995). Por exemplo, os modelos estatísticos, inferenciais, 

bayesianos e de verossimilhança, apresentam diferenças importantes, derivadas de 

bases ontológicas e pressupostos epistemológicos divergentes (VALLVERDÚ, 2008), 

sendo indicados, então, para responder perguntas com forma e propósitos diferentes 

(BERGER, 2010)6. Isso não é diferente no caso de modelos matemáticos que podem 

ser utilizados para a análise de dados essenciais à pesquisa (GRACE, 2008; MAY, 

2004; SHIPLEY, 1999). Então, a escolha do modelo é fundamental para avaliar a 

relevância dos dados obtidos, que sustentarão a reposta da questão de pesquisa, já 

que servem como justificativa para a conclusão alcançada, como também indicam qual  

teste deve ser utilizado (paramétrico, não paramétrico, regressão etc.) dentro do 

modelo que será usado para o tratamento desses dados (TAPER & LELE, 2004). Ao 

considerar as limitações dos dados e os pressupostos dos modelos, a escolha do teste 

está diretamente vinculada à satisfação das premissas associadas ao mesmo além da 

questão de pesquisa, pois o não cumprimento do teste resulta numa resposta não 

correta pelo modelo. (CHALONER & VERDINELLI, 1995; MAGNUSSON & MOURÃO, 

2005; ROYALL, 2000; TAPER & LELE, 2004).  

O próximo passo na análise de uma abordagem quantitativa é (5) avaliar se as 

variáveis são independentes, dado o problema de pesquisa (HURLBERT, 1984); caso 

                                                           

6
 Ao tratar do uso dos modelos estatísticos, há uma discussão sobre quais os mais 

abrangentes e de melhor uso nas ciências, travada desde, no mínimo, o inicio do século XX e 
variando em intensidade, a depender da área da ciência. O presente trabalho assume a 
posição de Vallverdú (2008) e Berger (2010), de acordo com a qual os modelos inferenciais, 
bayesianos e de verossimilhança possuem suas vantagens e desvantagens, vinculadas aos 
seus propósitos. Assim, não assumimos no presente trabalho qualquer desses modelos como 
melhor em si mesmos, mas consideramos que se prestam a distintos interesses 
epistemológicos. 
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contrário, o estudo pode ser enviesado e não conseguir dar uma resposta aceitável à 

pergunta. Afinal, a falta de independência das variáveis poderá afetar a resposta 

encontrada, já que pode haver uma influência de uma variável não especificada (fator 

de confusão) no resultado. Essa influência de uma variável não independente poderá 

ser interpretada como uma relação das variáveis delimitadas pelo estudo, ou, dado 

esse fator de confusão, poderá fazer com que suas réplicas se comportem como 

apenas uma única réplica, minando o poder do teste (HURLBERT, 1984; PETERS, 

1994). Por exemplo, podemos querer avaliar a influência do pH sobre o crescimento 

da comunidade bentônica de um costão, mas ao não consideramos que há um 

gradiente de nutrientes junto à corrente que percorre o costão, não podemos saber se 

nossa resposta é dada por esse gradiente ou pela diferença de pH.  

Similarmente, (6) a coleta de dados da população tem de ser feita de modo que 

esta possa ser considerada uma população estatisticamente relevante para o estudo, 

de preferência com uma representação segura da variação possível no universo de 

interesse apontado pela questão de pesquisa (MAGNUSSON & MOURÃO, 2005; 

PETERS, 1995). Além disso, o número de amostras da população tem que ser 

suficiente para garantir poder ao teste estatístico e, assim, maior confiança no seu 

resultado (NAKAGAWA & CUTHILL, 2007; PETERS, 1995). Apesar de haver 

discussões sobre o tamanho das amostras e a viabilidade das mesmas (COHEN, 

1992; ENG, 2003; LACHIN, 1981), o tamanho amostral deve ser justificado e o poder 

do teste estatístico deve ser apontado (QUINN & KEOUGH, 2002). Então é necessário 

(7) avaliar a descrição dos métodos e aparatos de registro dos dados (como também 

deve ocorrer nos estudos quantitativos) e se os mesmos foram apresentados de forma 

a embasar os resultados (JOHNSON & CHRISTENSEN, 2004; PETERS, 1995). 

Caso o estudo utilize de experimentação manipulativa 7 , deve ter (8) um 

desenho caso-controle (ou grupo experimental-grupo controle) e uma descrição e um 

controle claro das variáveis e das alterações das mesmas, ou em caso de experimento 

estatístico, apresentar as replicas varáveis e as variáveis de interesse que atuam 

nelas (GOTTELI & ELLISON, 2004; MAYO, 1996; TAPER & LELE, 2004). Esses 

aspectos devem ser assumidos em relação à experimentação para que se possa ter 

um grupo de comparação para saber se o efeito observado é por causa da variável 

estudada ou variação aleatória que possa explicar o comportamento observado no 

estudo. (9) A apresentação dos resultados pode ser analisada com base em se ela 

                                                           

7
 Experimentos podem vim em vários graus, exibindo formas além da clássica, dado suas 

necessidades. Para uma discussão a respeito ver Brandon (1997). 
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informa sobre o comportamento das evidências, não escondendo dados e induzindo a 

interpretações enviesadas (ANSCOMBE, 1973; COOK & WEISBERG, 1999), 

apontando assim como se dá a relevância do dado frente ao uso posterior do mesmo 

na argumentação. E, por fim, (10) deve-se analisar se possíveis fatores de confusão 

(tais como variáveis externas que podiam influenciar a medição do dado) foram 

controladas durante a coleta de dados (ZUUR, IENO & ELPHICK, 2010).  

Nos estudos qualitativos, há uma maior atenção à obtenção de informações 

geralmente não mensuráveis, ou dificilmente mensuráveis, relacionadas a eventos ou 

situações sociais. Assim, a metodologia é pensada com base na ótica de obter 

informações voltadas para a interpretação e análise de um conteúdo não mensurável 

(ou dificilmente mensurável), como na análise de discursos, fotos, textos históricos etc. 

Após a avaliação da pergunta sob investigação e da definição da modalidade de 

pesquisa, deve-se (4’) analisar as justificativas do enquadramento da metodologia 

(Pesquisa Narrativa, Teoria-Embasada, Fenomenologia, Etnografia, Estudo de Caso, 

Análise de Discurso, Pesquisa-Ação etc.) (CRESWELL, 2003), considerando se ela 

constitui uma forma apropriada alcançar o objetivo escolhido, e se (5’) as premissas 

da metodologia na qual o estudo está  enquadrado são seguidas. Este último é um 

ponto de vital relevância, uma vez que, se as premissas da metodologia não forem 

observadas, será impossível chegar a uma resposta conclusiva, ou mesmo correta. 

Outro ponto a ser levado em consideração é se o tipo de instrumento usado para a 

obtenção dos dados (questionário, entrevista, análise documental, testemunho etc.) é 

apropriado para responder à questão de pesquisa e, assim, se ele é o mais 

apropriado, dado a questão apresentada (BERG, 2001). Posteriormente, deve-se 

analisar (6’) se houve a necessária validação dos instrumentos/procedimentos de 

coleta de dados por meio de estudos piloto (AIKENHEAD & RYAN, 1989).  

O passo seguinte é analisar (7’) se houve e qual a qualidade da triangulação 

para dar maior suporte às evidências originadas (JOHNSON & CHRISTENSEN, 2004). 

Esse passo é essencial para a análise da confiabilidade dos dados e de quão 

informativos eles são. Deve-se analisar, ainda, se (8’) os participantes foram tratados 

eticamente e notificados dos procedimentos do estudo (GLESNE, 2010). Deve-se 

avaliar, por fim, (9’) se os estudos qualitativos preenchem os requisitos básicos da 

modalidade de pesquisam em que se enquadram; por exemplo, em estudos que 

seguem uma linha de pesquisa-ação, se há orientação sobre como será aplicado o 

conhecimento na sociedade (TRIPP, 2005), ou em estudos de caso, se são 

apresentadas a abrangência e as limitações da teoria no caso escolhido (ALVES-

MAZZOTTI, 2006).  
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Esses pontos nos permitem, então, propor uma “checklist” (Quadro 1) 

apresentando os passos a serem analisados e o que deve ser analisado em cada um 

deles. Com base na valoração desses procedimentos, se pode deduzir então o valor 

da qualidade metodológica do trabalho científico através da somatória dos valores 

dado a cada procedimento, dado a apresentação das razões para sua decisão (6). 

Assim, temos um índice que pode refletir a qualidade metodológica da pesquisa. 

 

(6) 

       

 

   

 

Onde:  

 QM = Qualidade Metodológica 

  VPi:= Valor do procedimento adotado na metodologia 

  i:= i-ésimo procedimento, indo de i=1...n 
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Quadro 1 Checklist de avaliação metodológica. Cada ponto deve ser avaliado de acordo com as 
razões que justificam o procedimento adotado. Podendo ser avaliada como essenciais, assim 
sendo cumpridas (1) ou não (0), e outros procedimentos que podem ser avaliados em um 
continum, sendo considerada que a decisão por esse procedimento é valorado e classificado da 
seguinte maneira : 1 - caso não apresente nenhuma razão que favoreça a justificativa pelo 
procedimento frente a questão de pesquisa; 2 - é apresentada uma razão que busca justificar o 
procedimento, mas ela não é clara ou não há uma conexão clara entre a conclusão do argumento e 
o procedimento; 3 – é apresentada uma razão que conecta apropriadamente o procedimento que 
está sendo justificado e o objetivo do trabalho e 4 – são apresentados duas ou mais razões que se 
conectam de modo apropriado com o objetivo do trabalho e, assim, justificam o procedimento. A 
métrica da Qualidade Metodológica é definida então pelo somatório dos valores de cada 
procedimento apresentado na metodologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checklist 

Procedimento a serem analisados independente do modelo metodológico: 

1 – A questão de pesquisa é definida de forma clara e precisa? (0-1) 

2 – A questão de pesquisa é relevante dado a literatura referenciada? (1-3) 

3 – A modalidade da pesquisa é condizente com a questão elencada? (0-1) 

 

Quantitativas: 

4 – O modelo matemático ou estatístico e o teste escolhido são os mais indicados para responder 

a questão de pesquisa? (0-1) 

5 – As premissas do modelo escolhido foram cumpridas? (1-3) 

6 – As variáveis que envolvem a questão de pesquisa são independentes? (1-3) 

7 – A coleta de dados garante a representatividade estatística da população e o poder do teste 

utilizado? (1-4) 

8 – A descrição dos métodos e aparatos utilizados é relevante a questão de pesquisa? (1-3) 

9 – Há uma descrição clara das variáveis envolvidas e suas variações em caso de 

experimentação? (1-3) 

10 – Houve controle de fatores de confusão durante a coleta dos dados? (1-3)  

 

Qualitativas: 

4’ – O enquadramento metodológico constitui uma forma apropriada para alcançar o objetivo 

apresentado? (1-3) 

5’ – As premissas do enquadramento de pesquisa são cumpridas? (1-3) 

6’ – Houve validação dos instrumentos/procedimentos de coleta de dados? (1-3) 

7’ – Houve e qual a qualidade da triangulação para a coleta dos dados? (1-3) 

8’ – Os participantes foram tratados de forma ética? (1-3) 

9’ – O estudo preenche os requisitos básicos da modalidade de pesquisa em que se enquadram? 

(1-3) 

 

 

 



52 
 

4 – Conclusões 

No presente trabalho, apresentamos um novo índice para acessar qualidade 

com base na análise da qualidade da argumentação e da metodologia, como meio de 

avaliar publicações científicas e, poder ter uma métrica mais confiável da qualidade. 

Podendo, além disso, testar se os índices bibliométricos quanto à sua capacidade de 

expressar a qualidade de trabalhos científicos (ao menos quanto aos aspectos 

analisados). Note-se, ademais, que estes dois aspectos analisados podem interagir, já 

que um delineamento mal feito pode interferir na qualidade argumentativa, e vice-

versa. Isso pode ser refletido em um embasamento insuficiente dos argumentos, o que 

poderá torná-los inválidos, por serem baseados numa Justificativa (J) falsa, que não 

dá suporte à conclusão obtida pela metodologia aplicada (VERHEIJ, 2006). 

Diante dos problemas que assolam os índices bibliométricos em geral, 

LEHMANN, JACKSON, & LAUTRUP (2006) alegam que, enquanto não se tiver uma 

forma mais confiável de inferir a qualidade dos trabalhos científicos, os cientistas 

continuarão a avaliar a qualidade do jeito antigo: lendo. Acreditamos que poucos 

discordariam destes autores, concordando que ler o trabalho é a melhor forma de 

avaliar sua qualidade, já que apenas assim você poderia ter acesso à informação 

como um todo. De um lado, é exatamente isso que buscamos com as métricas 

apresentadas aqui. De outro, se considerarmos a avaliação pelos pares para decisões 

de fomento, progressão na carreira etc., não será plausível supor que todos os artigos 

dos pesquisadores avaliados serão lidos. Assim, não obstante seus limites, 

necessitamos de índices bibliométricos, sendo importante, assim, aferir sua validade. 

A metodologia de análise argumentativa e metodológica aqui proposta permite tal 

validação dos índices, podendo orientar-nos quanto à escolha de algum índice, entre 

aqueles disponíveis, como capaz de recuperar informação sobre a qualidade das 

publicações de modo mais confiável. 

O papel da metodologia aqui proposta apresenta duas possibilidades de 

emprego. A primeira é na validação de índices bibliométricos. Ela permite analisar se 

os índices existentes (e também aqueles que venham a ser propostos) realmente 

dizem algo sobre a qualidade da pesquisa ou apenas refletem relações sociais de uma 

área da ciência. Isso é importante porque, sendo aplicados ao mundo empírico (da 

ciência e de seus produtos), é importante validar empiricamente os índices, e para 

tanto necessitamos de uma metodologia. Neste trabalho, oferecemos uma proposta de 

tal metodologia. A outra forma que se pode usá-los é como uma métrica robusta para 

dizer sobre a qualidade. Ele assim pode ser utilizado como métrica para órgãos de 
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fomento, que tem como estratégia requerer trabalhos dos pesquisadores para julgar a 

qualidade dos mesmos e decidir sobre o financiamento. O índice proposta aqui então 

serviria como uma métrica confiável do que deve ser julgado nessas avaliações. 

As críticas crescentes ao uso dos índices (ALBERTS, 2013; BROWMAN & 

STERGIOU, 2008; EISEN, MACCALLUM, & NEYLON, 2013; SKOIE, 1999; TAUBES, 

1993) e os novos índices propostos em resposta a essas críticas (BIK & GOLDSTEIN, 

2013; CHIMES, 2014; EISEN et al., 2013; SMITH ET AL., 2013; CITEABTEAM, 2014), 

assim como as discussões sobre como índices e sua importância dada pela 

comunidade científica podem influenciar linhas de pesquisa e políticas de fomento 

(ALBERTS, 2013; RAFF, 2013; SCHEKMAN, 2013), tornam ainda mais importante 

dispor de uma metodologia para validá-los e para acessar a qualidade com base na 

argumentação e metodologia. 
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CAPÍTULO 02:  

Estamos Mirando a Maçã e Acertando a Criança? A Validade do Índice de 

Citação e a Qualidade da Pesquisa na Área de Biodiversidade da CAPES 

Resumo: A comunidade científica utiliza da análise de índices bibliométricos para 

poder inferir a qualidade do trabalho científico. Porém o mesmo é criticado quanto a 

fatores de confusão que podem interferir em seu cálculo. Assim como os trabalhos que 

buscam validá-los não apresentam métodos robustos para tal. Buscando testar se o 

índice de citação (o mais utilizado para se dizer da qualidade de um trabalho, e o dado 

base do cálculo da maioria dos índices) consegue refletir a qualidade do trabalho 

científico com base na qualidade argumentativa e metodológica, foram sorteados 30 

artigos de revistas QUALIS A na área da CAPES de Biodiversidade. Foi então 

calculado o valor da qualidade argumentativa e metodológica do trabalho e testado se 

tinha efeito sobre o índice de citação. Não foi encontrado efeitos (F2, 27= ~2,25; p > 

0,12; r² = 0,143), aceitando-se assim a hipótese nula. Ao analisar as regressões 

isoladas, anulando o efeito conjunto das variáveis dependentes, vemos que a relação 

entre a qualidade argumentativa e o índice de citação também não é significativa (F2, 27 

= ~1,98; p > 0,57; r² = 0,127) (Figura 2), e tampouco a relação entre o índice de 

citação e a qualidade metodológica do trabalho (F2,27 = ~0,27; p > 0,79; r² = 0,003). 

Estes achados podem ser explicados com base na cultura de citação e de como se 

dar o reconhecimento dos resultados dos trabalhos científicos pela própria 

comunidade científica, assim como com base do comportamento de citação com 

relação ao capital social que o índice de citação representa na comunidade científica. 

Os dados também nos permite inferir no risco dos outros índices calculados com base 

no índice de citação não poderem estar acessando a qualidade no nível que se propõe 

(pesquisador e periódico). Concluímos então a necessidade de se criar novos índices 

para acessar a qualidade, além do valor da ferramenta apresentada como uma boa 

ferramenta para validar os índices que tem sido propostos.  

Palavra-chave: Análise Argumentativa; Análise Metodológica; Índices Bibliométricos; Ecologia; 

Brasil 

Abstract: The scientific community uses the bibliometric indexes to infer the quality of 

scientific research. However that index is criticized because of the confusion factors 

that can affect the calculus. Then, the studies that pursue to validate them don’t show 

robust methods for that. To test if the citation index (the usual index to determine 

quality and base for others indexes) are able to show the scientific studies quality 

based on argumentative and methodological quality, thirty papers from QUALIS A 

journals on the Biodiversity are from CAPES were randomly selected. Then, the value 
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for the argumentative and methodological quality was calculated and testes if there 

was effect on the citation index. The testes showed no significantly effects (F2, 27= 

~2,25; p > 0,12; r² = 0,143), then accepting the null hyphothesis. Isolated regression 

analyses, cancelling the conjunct effect of dependent variables, showed that the 

relation between argumentative quality and citation index is not significantly (F2, 27 = 

~1,98; p > 0,57; r² = 0,127) (Figura 2), and also the relation between citation index and 

methodological quality (F2,27 = ~0,27; p > 0,79; r² = 0,003). The results can be 

explained based on the citation culture and how is the results’ recognition from the 

scientific community, and also based on the citation behavior related with the social 

capital that the citation index represents on the scientific community. The data showed 

the risk that others indexes calculated based on the citation index are not determining 

quality on the level proposed (researcher and journal). We concluded that is necessary 

create new indexes to assess quality, besides the value of the tool presented as one 

great way to validate the indexes proposed.  

Keywords: Argumentative Analysis, Methodological Analysis, Bibliometric Indexes, Ecology, Brazil 

 

1 – Introdução 

Tomadas de decisão fazem parte dos comportamentos cotidianos de todo ser 

humano. Muitas vezes, as decisões que tomamos têm como base a qualidade do 

resultado esperado ou a qualidade de um determinado item/condição que devemos 

escolher. Isso faz com que a preocupação com a qualidade seja uma constante nas 

nossas vidas, uma meta continuamente almejada nos nossos planos (TAYLOR & 

HAUSSMANN, 1988; WOODRUFF et al., 2012). Mas o que é qualidade? Uma das 

formas de definir qualidade é com base na função do objeto em análise (ATTREE, 

1993; MOJE et al., 2001). Desta perspectiva, quanto mais eficiente for a realização de 

sua função, maior será sua qualidade (HITCHCOCK, 2006; SHEWFELT, 1999). 

Assim, se para dizermos sobre a qualidade de uma faca analisando o quão bem ela 

consegue cortar as coisas. Em caso de conhecimentos humanos, como a ciência, 

devemos nos basear em sua função, ou seja, olhar seus objetivos como atividade 

humana que se propõe a explicar, prever, representar e intervir sobre fenômenos 

naturais e sociais, com base em teorias e modelos conjecturais e testes empíricos 

(DUTRA, 2009; PETERS, 1995) e o quão bem esses objetivos estão sendo notificados 

e cumpridos. 

É notável, então, que nas ciências, a qualidade é fundamental para a 

definição de quem conseguirá publicar e onde será feita a publicação (LEHMANN et 

al., 2006), assim como de quem conseguirá fomento de órgãos financiadores (DE 

MEIS et al. 2003; FURTADO, 2003; ROSA, 2008). A necessidade de uma ferramenta 

para inferir a qualidade do trabalho científico que seja rápida e operacional ganhou 
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maiores proporções no contexto da “Big Science”, após a Segunda Guerra Mundial 

(ALIC, 2008; DE LA MOTHE, 1992; FURTADO, 2003). Com o crescimento vertiginoso 

das publicações científicas e as ciências tomando cada vez mais a vanguarda do 

desenvolvimento tecnológico e, além disso, colocada como fontes de bem-estar social, 

além do reflexo das corridas armamentista, espacial e científica no contexto da Guerra 

Fria (FURTADO, 2003), fez-se urgente a adoção de uma estratégia que permitisse o 

financiamento e a escolha dos melhores trabalhos (GARFIELD, 1955). Apesar de já 

existir uma preocupação com a medição da produtividade e gastos das ciências, agora 

havia uma necessidade de medir o retorno que ela estava dando como base para 

decisões sobre quem financiar (DE LA MOTHE, 1992; GODIN, 2001, 2008) Buscando 

suprir essa necessidade, começou-se a usar índices bibliométricos (tais como índice 

de citação, índice h, fator de impacto etc.) a fim de poder avaliar, de forma rápida e 

operacionalizável, a qualidade da pesquisa, do pesquisador, do periódico ou mesmo 

da ciência e tecnologia em países inteiros (GARFIELD, 2006; OECD, 2008). 

 A ideia por trás dos índices era a de que eles poderiam apontar os resultados 

de pesquisas mais utilizados pelos próprios cientistas, de modo que a própria 

comunidade científica poderia indicar quais trabalhos seriam mais relevantes e de 

melhor qualidade (AMIN & MABE, 2000; GARFIELD, 2006; VINKLER, 2004). Desde 

então, os índices têm sido usados como medida de avaliação de um único trabalho, 

como os índices de citação (GARFIELD, 1956), de avaliação da importância e 

qualidade dos periódicos, como o Fator de Impacto (GARFIELD, 2006), ou de 

avaliação de um cientista, como o índice “h” (HIRSCH, 2005). Os índices podem então 

funciona como um indicador de capital social, valorando então a importância das 

relações existentes entre os trabalho científico (avaliado a nível do trabalho individual, 

do autor ou do periódico) (COLEMAN, 1988) e assim favorecendo o acumulo desse 

capital e o favorecimento de trabalhos relacionados causando o que pode ser 

chamado de Efeito Mateus, como explicado por MERTON (1968). É importante notar 

que o Fator de Impacto também é utilizado para avaliar pesquisadores individuais, 

mas isso tem sido alvo de criticas há muito tempo (BROWMAN & STERGIOU, 2008; 

SEGLEN, 1997) inclusive ao ponto de ter sido desencorajada recentemente em 

editorial de um periódico de alto prestigio (ALBERTS, 2013). Dada a grande aceitação 

dos índices bibliométricos, e seu posterior aprimoramento, agências de análise de 

desenvolvimento socioeconômico e fomento passaram a usá-los para medir o 

desempenho de centros de pesquisas, assim como de cursos e universidades 

(GARFIELD, 1984), e também o desempenho da ciência e tecnologia dos países 

(WEINGART, 2003). 
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Assim, estes índices vieram a ser usados não só para analisar quais países e 

áreas de pesquisa mais crescem, como também aquelas que teriam maior carência de 

pesquisas de qualidade, sejam em escala nacional (GAMA, NOME, & MACHADO, 

1999; GONÇALVES et al., 2009) ou em escala mundial (PACHI et al., 2012; LEITE et 

al., 2011). A assunção de que os indicadores permitem inferir quais as áreas com 

produção acadêmica de maior qualidade fez com que eles se tornassem, então, uma 

ferramenta para direcionar o fomento à pesquisa científica (ROCHA-E-SILVA, 2009; 

WEINGART, 2003). Por exemplo, tendo como um dos motivos o aumento das 

publicações de alto impacto na área de Ecologia e Ciências Ambientais, assim como 

de Zoologia e Botânica, o Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) aumentaram o direcionamento de financiamento para estas ciências na 

última década e fomentaram a criação da área de Biodiversidade na CAPES, 

responsável pela análise e fomento dos programas de pós-graduação que englobam 

essa área (CAPES, 2011). 

Essa nova área tem seguido de perto a tendência de crescimento das 

publicações de pesquisadores brasileiros nos últimos anos. Em 2011, os trabalhos 

científicos brasileiros respondiam por um percentual de aproximadamente 2,5% de 

todas as publicações científicas do mundo (REGALADO, 2011), apresentando um 

aumento robusto no número de publicações internacionais em comparação com as 

décadas anteriores (LEITE et al., 2011; REGALADO, 2010). Esse crescimento pode 

ser interpretado, então, como o resultado de um processo de retroalimentação 

relacionado ao financiamento da pesquisa, no caso brasileiro principalmente ao 

financiamento público (PACHI et al., 2012; GLÄNZEL, DEBACKERE, & MEYER, 2007; 

LEITE et al., 2011; YANG et al., 2012), e um aumento no número de publicações 

científicas importantes, indicando o retorno do investimento e estimulando mais 

investimentos (GONÇALVES et al., 2009; GONZÁLEZ-ALCAIDE, VALDERRAMA-

ZURIÁN & ALEIXANDRE-BENAVENT, 2012; MACIAS-CHAPULA, 1998).    

Entretanto, deve-se considerar que os índices bibliométricos apresentam um 

histórico de críticas e compreensões errôneas a seu respeito, usualmente causadas 

pela cultura de citação e nos erros associados ao citar os trabalhos, que podem 

dificultar e, por vezes, até mesmo inviabilizar sua principal função de apontar a 

qualidade da publicação científica, como discutido no capítulo anterior. Críticas como, 

por exemplo, problemas com os nomes dos autores (PATIL, 2008), o tempo de 

atuação profissional e o gênero dos autores (KELLY, 2007), as formas de publicação, 

em particular, se são pagas ou de acesso aberto e gratuito (EYSENBACH, 2006), a 

existência de um único trabalho citado de um cientista (HIRSCH, 2005), ou mesmo o 
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uso errado das citações (GREENBERG, 2009), entre outros. Outro problema relevante 

é que nem sempre há numa publicação uma conformidade entre a qualidade da parte 

argumentativa teórica e da parte metodológica (HURLBERT, 2009), como mostrado, 

por exemplo, no trabalho de BERGHMANS (2003), sobre estudos acerca de câncer de 

pulmão. Tem sido argumentado, porém, que, apesar dessas críticas, os índices 

continuam apresentando um alto poder de previsão do sucesso dos trabalhos, seja em 

termos da “previsão” dos prêmios Nobel (GARFIELD, 1979; HIRSCH, 2005) ou do 

sucesso do trabalho/autor (BORNMANN & HANS-DIETER, 2005; HIRSCH, 2007). 

Contudo, é importante notar que as medidas de sucesso do índice podem ser 

dependentes do próprio índice e, assim, poderiam não estar acessando realmente a 

capacidade do índice de mostrar a qualidade, mas, antes, se comportando de maneira 

cíclica ao usar a capacidade do índice para descrever padrões que a base do índice (o 

índice de citação, usualmente) já acessava. Isso se torna ainda mais visível em 

trabalhos que se propõem a validar índices usando de comparações entre índices para 

realizar essa validação (BORNMANN & DANIEL, 2008; BORNMANN & HANS-

DIETER, 2005; EUGENE GARFIELD, 1979; HIRSCH, 2007) – e apresentar 

conclusões de qual índice seria o melhor a acessar qualidade, porém sem considerar 

medidas mais diretas para acessar essa qualidade. Assim, é relevante buscar uma 

forma que avaliar a qualidade da pesquisa independentemente dos índices 

bibliométricos disponíveis como meio de validar estes próprios índices. Este é o 

propósito do presente trabalho, que busca testar a hipótese de que índice de citação 

consegue refletir a qualidade da pesquisa científica, usando como estudo de caso a 

área de Biodiversidade no Brasil. Para tal, focaremos nos índices mais utilizado para a 

inferência da qualidade do trabalho científico (índice de citação) (ANÔNIMO, 2005; 

VINKLER, 2004), analisando se ele reflete a qualidade da pesquisa ecológica no Brasil 

com base no modelo de análise argumentativa e metodologia proposto por BRITO & 

EL-HANI (d.n.p., ver cap. 1).  

 

2 – Materiais e Métodos 

 2.1 – Amostragem 

Foram escolhidos aleatoriamente 30 artigos da área de Biodiversidade entre 

os anos de 2004 e 2009. O tamanho amostral foi definido com base no número de 

réplicas que MAGNUSSON & MOURÃO (2005) definem como eficiente para o teste 

realizado, a saber, o teste de regressão múltipla. A escolha aleatória foi realizada com 

a finalidade de conseguir cobrir a variação da população dos artigos da área, sem 
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amostrar de forma tendenciosa apenas um ponto da população, como aconteceria 

caso amostrássemos apenas os mais citados, por exemplo. O período da amostragem 

foi selecionado com base no crescimento da área de Biodiversidade, em vista do 

maior investimento na área pelos órgãos de fomento brasileiros, assim como do tempo 

de vida-média dos artigos das áreas de ciências naturais, que varia entre 3 e 6 anos 

(FROHLICH & RESLER; 2001; TSAY, 1998) 

Adotamos, contudo, alguns critérios mínimos para a inclusão de um artigo no 

nosso corpus de análise: cada artigo deveria ter sido citado pelo menos cinco vezes e 

ter sido publicado em língua inglesa. Esses dois critérios foram elencados para um 

maior rigor na avaliação prévia dos artigos, como explicado a seguir. Selecionando 

artigos com um mínimo de cinco citações, estamos selecionando aqueles mais 

próximos da média de citações de publicações de pesquisadores brasileiros (PACKER 

& MENEGHINI, 2006), além de garantirmos que estamos trabalhando com artigos que 

tenham sido lidos e avaliados pela comunidade científica, e não com artigos que não 

tenham sido significativamente lidos depois de publicados, considerando-se que mais 

de 50% das publicações não são citadas (SKOIE, 1999). A escolha de trabalhos 

apenas em língua inglesa se deu pelo fato de que, ao fazê-lo, estamos selecionando 

apenas aqueles trabalhos que têm uma maior possibilidade de acesso pela 

comunidade internacional, aumentando assim a possibilidade de uma análise prévia 

sobre a qualidade do trabalho mais ampla e heterogênea, que reflita melhor a 

informação que os índices possam fornecer a respeito da qualidade da publicação. 

Os artigos foram selecionados dentro do universo de trabalhos indexados 

pelo banco de dados da avaliação dos cursos de Pós-Graduação da área de 

Biodiversidade do Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) (http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet), 

órgão brasileiro responsável pela avaliação e fomento da pós-graduação no país. A 

CAPES faz avaliação trienal dos programas de pós-graduação brasileiros, indexando 

os trabalhos publicados pelos discentes e docentes vinculados. Este banco de dados 

permite, assim, selecionar apenas autores vinculados às instituições de pesquisa 

brasileiras de uma determinada área do conhecimento. Entre os trabalhos incluídos no 

banco, foram analisados apenas aqueles publicados em periódicos Qualis A (estrato 

superior de qualidade na classificação usada pela CAPES) e da grande área de 

Biodiversidade (CAPES 2011). Esperamos, dessa maneira, eliminar o efeito do 

periódico, já que analisamos trabalhos publicados em periódicos de qualidade e 

prestígio semelhantes. Trabalhos com vários autores de diferentes países só foram 

considerados quando tinham como primeiro autor um pesquisador associado a uma 



74 

 

instituição brasileira. Os artigos que não se encaixavam nos critérios acima, ou não 

tinham o número mínimo de citações exigido, ou não eram em língua inglesa foram 

descartados e um novo sorteio foi feito sempre que isso ocorreu. 

2.2 – Modelos de Interesse 

 A área de Biodiversidade, criada recentemente pela CAPES, inclui Ecologia, 

Ciências Ambientais, Evolução, Zoologia e Botânica (CAPES, 2011). Ela foi escolhida 

como foco de análise, como dito anteriormente, pela quantidade e pelo crescimento 

constante de publicações do ano de 2004 até os dias de hoje, seguindo o padrão de 

aumento de publicações e do impacto dessas publicações apresentado pelo Brasil, 

como mostra  REGALADO (2010). Esse perfil da área de Biodiversidade lhe garante 

posição de destaque na pesquisa nacional, contando, inclusive, com trabalhos entre 

os mais citados de pesquisadores brasileiros (GONÇALVES et al., 2009).  

O índice bibliométrico escolhido para o estudo foi o índice de citação, pelo 

seu maior uso para inferir qualidade da produção acadêmica além de ser o índice que 

serve de base para o cálculo da maioria dos outros índices (como por exemplo índice 

de h e fator de impacto). O valor do número de citações foi obtido com base no 

sistema de indexação da ferramenta de busca Google Scholar®. 

2.3 – Obtenção de dados sobre qualidade da produção acadêmica. 

Para avaliar a qualidade dos artigos, utilizamos o procedimento de análise 

argumentativa e metodológica proposto por BRITO & EL-HANI (ver cap. 1), calculando 

o índice de Qualidade Argumentativa (QA) e o índice de Qualidade Metodológica 

(QM). Esses valores então poderiam servir para validar o índices em questão, através 

de um teste de regressão entre o mesmo e os índices de qualidade, e ver assim se há 

efeitos dos últimos sobre o primeiro.  

A QA é obtido com base na validade e força dos argumentos. Os argumentos 

foram identificados com base sintática das frases, identificando palavras-chave e a 

relação entre elas ea mensagem para identificar os componentes do layout que 

compõem o argumento, como indicado em TOULMIN et al. (1984). Após identificado  o 

argumento e seus componentes, se podia analisá-lo quanto sua validade (se a 

conclusão do mesmo se sustentava) e a sua força (a relação entre os componentes 

que o compõem). Para calcular a validade, considera-se a proporção entre os 

argumentos racionalmente válidos que compõem o trabalho avaliado e a quantidade 

total de argumentos presentes no trabalho científico (1), sendo que a condição 

necessária para um argumento seja válido é que ele tenha uma conclusão 
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racionalmente justificada, ou seja apresente uma justificativa que embase 

racionalmente a conclusão. A força dos argumentos, por sua vez, é calculada com 

base na quantidade de componentes argumentativos do modelo de Toulmin (CATs) 

utilizados em sua construção (2), utilizando-se os valores para cada CAT mostrados 

na Tabela 1. A força argumentativa total é obtida somando-se as forças de cada 

argumento basal (3). A QA é o produto final entre a validade argumentativa e a força 

argumentativa total (4).   

(1) 

          

Onde: 

 Va = Validade Argumentativa Geral 

 Av = Argumentos Basais Válidos 

 AT = Total dos Argumentos.  

(2) 

          
 
 i 

 Onde: 

  Fai:= Força Argumentativa Basal do i-ésimo argumento basal válido 

  VCATi’:= Valor unitário dos Componentes Argumentativos de Toulmin 

(CATs) presentes no argumento basal válido 

  i:= i-ésimo argumento basal válido, indo de i=1...n 

 

 

 

Tabela 1 – Componentes apresentados no modelo argumentativo de Toulmin e sua valoração para 

cálculo da força do argumento, considerando-se sua presença ou ausência. 
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Componente Argumentativo de Toulmin 

(CAT) 

Valor Unitário do CAT8 

Dado (D) 02 

Justificativa (J) 03 

Apoio (B) 04 

Refutação (R) 10 

Qualificador (Q) 05 

 

(3) 

         

 

   

 

Onde: 

 FAT = Força Argumentativa Total 

 Fai = Força argumentativa basal do i-ésimo argumento válido 

 

(4) 

            

Onde:  

                                                           

8
  Os valores aqui apresentados foram definidos a partir da apreciação de sua importância na 

construção de argumentos, conforme autores como Hitchcock (2000, 2005, 2006), Verheij 
(2000, 2006) e Toulmin et al. (1984), ainda que esses autores não tenham valorado os 
componentes, como propomos aqui.  
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 QA = Qualidade Argumentativa 

 Va = Validade Argumentativa 

 FAT = Força Argumentativa Total 

Já o QM é calculado com base na apresentação de razões que justifiquem os 

procedimentos metodológicos utilizados nos trabalhos, é possível então realizar um 

checklist com os principais pontos de decisão metodológica a serem análisados 

(Quadro 2). O somatório do valor atribuído a cada justificativa resulta, então, no valor 

da QM (5).     

Quadro 1 Checklist de avaliação metodológica. Cada ponto deve ser avaliado de acordo com as 
razões que justificam o procedimento adotado. Podendo ser avaliada como essenciais, assim 
sendo cumpridas (1) ou não (0), e outros procedimentos que podem ser avaliados em um 
continum, sendo considerada que a decisão por esse procedimento é valorado e classificado da 
seguinte maneira : 1 - caso não apresente nenhuma razão que favoreça a justificativa pelo 
procedimento frente a questão de pesquisa; 2 - é apresentada uma razão que busca justificar o 
procedimento, mas ela não é clara ou não há uma conexão clara entre a conclusão do argumento e 
o procedimento e 3 – é apresentada uma razão que conecta apropriadamente o procedimento que 
está sendo justificado e o objetivo do trabalho. A métrica da Qualidade Metodológica é definida 
então pelo somatório dos valores de cada procedimento apresentado na metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

Checklist 

Procedimento a serem analisados independente do modelo metodológico: 

1 – A questão de pesquisa é definida de forma clara e precisa? (0-1) 

2 – A questão de pesquisa é relevante dado a literatura referenciada? (1-3) 

3 – A modalidade da pesquisa é condizente com a questão elencada? (0-1) 

 

Quantitativas: 

4 – O modelo matemático ou estatístico e o teste escolhido são os mais indicados para responder 

a questão de pesquisa? (0-1) 

5 – As premissas do modelo escolhido foram cumpridas? (1-3) 

6 – As variáveis que envolvem a questão de pesquisa são independentes? (1-3) 

7 – A coleta de dados garante a representatividade estatística da população e o poder do teste 

utilizado? (1-4) 

8 – A descrição dos métodos e aparatos utilizados é relevante a questão de pesquisa? (1-3) 

9 – Há uma descrição clara das variáveis envolvidas e suas variações em caso de 

experimentação? (1-4) 

10 – Houve controle de fatores de confusão durante a coleta dos dados? (1-3)  

 

Qualitativas: 

4’ – O enquadramento metodológico constitui uma forma apropriada para alcançar o objetivo 

apresentado? (1-4) 



78 

 

 

       

 

   

 

Onde:  

 QM = Qualidade Metodológica 

  VPi:= Valor da justificativa de cada procedimento metodológico i. 

  i:= i-ésimo procedimento, indo de i=1...n 

 

2.4 – Análise Estatística 

Para analisar se o índices de citação reflete a qualidade do trabalho científico, 

foi feito um teste de regressão múltipla, considerando estes índices como variáveis 

dependentes e QA e QM, como fatores. Uma série de testes de premissas foi 

realizada (homogeneidade, normalidade, e correlação entre os fatores, assim como da 

influência do tempo sobre a quantidade de citações de cada artigo).  

Os testes foram realizados com o programa IBM SPSS 21.0™, com α = 0,01. Este 

valor de α foi escolhido visando aumentar o rigor do teste, de maneira que se possa 

ter maior confiança de que há um efeito dos fatores sobre a variável dependente. 

3 – Resultados e Discussão  

 

3.1 – Testes de premissas e estatísticas descritivas 

Os dados satisfizeram todas as premissas dos testes estatísticos utilizados. 

Eles apresentaram distribuição normal (teste de Kolgomorov-Smirnov, α > 0,05) e 

homogênea (teste de Levene, α > 0,05). Os dados eram, assim, paramétricos, 

permitindo o uso do teste de regressão múltipla. 

Não foi observada influência do tempo transcorrido desde a publicação dos 

artigos quanto ao índice de citação (F1, 28 = 0,56; p = 0,46). Este achado está de 

acordo com o que foi observado por FROHLICH & RESLER (2001) e TSAY (1998), em 

suas análises da meia vida de citações de trabalhos das ciências naturais.  
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Ao analisarmos os dados obtidos, podemos perceber que os artigos mostram 

um domínio do corpo teórico por seus autores, dado que, de um total de 582 

argumentos (média = ~19,4 ± 6,9 argumentos por artigo), houve 528 argumentos 

válidos (média = ~17,6 ± 6,3 argumentos válidos por artigo), ou seja, ~91% dos 

argumentos foram considerados válidos. Entre os ~9% (média = 1,8 ± 2,34) de 

argumentos que não apresentaram uma justificativa racional para sua conclusão, 

nenhum deles foi invalidado por uso errôneo de conceitos vinculados à área dos 

trabalhos. A maioria dos argumentos não válidos encontrados (~80%) são assertivas 

que não apresentam a estrutura mínima para sua validade, ou seja, Dado, 

Justificativa, Conclusão, como defendido por TOULMIN et al. (1984), seja implícita na 

forma de citações ou como pressuposto de conhecimento da teoria abordada, seja 

explicitamente apresentando a justificativa racional para a conclusão. O restante dos 

argumentos inválidos (~20% ) está relacionada ao uso equivocado de dados para 

justificar a conclusão, como o uso de citações que não sustentam a conclusão 

apresentada ou, em menor escala, uma extensão dos dados que foi obtido no trabalho 

para além do que permitem afirmar, como por exemplo um dos trabalhos que obteve 

uma pseudorrepetição utilizando assim o resultado do teste para justificar a conclusão 

de um dos argumentos na discussão . Porém, devemos apontar que, apesar da 

grande quantidade de argumentos válidos apresentados, em sua maioria tratavam-se 

de argumentos simples, com mais da metade dos argumentos válidos exibindo a 

configuração mínima de um argumento válido, como dito anteriormente, Dado-

Garantia-Conclusão. 

Este achado pode ser explicado pelo perfil dos autores dos artigos. São em 

sua maioria pesquisadores com títulos de doutor ou pós-doutor, associados a 

programas de pós-graduação em ecologia e conservação, com anos de prática de 

pesquisa e um histórico de publicações que estão sendo utilizadas pela comunidade 

científica (média de citação dos trabalhos analisados = 40 ± 30). Isso pode ser 

reforçado ao examinarmos seus índices h (média = ~17,57 ± 10,68). Tratam-se, assim, 

de profissionais capazes de construir argumentos válidos e usar de forma apropriada 

conceitos, modelos e teorias científicas de sua área de atuação.  

Além disso, a quantidade de argumentos válidos que encontramos está de 

acordo com estudos que apontam que um maior domínio do corpo teórico de uma 

dada área e um maior contato com a prática científica melhoram a capacidade de 

argumentação e apresentação de ideias (ERDURAN et al., 2004; LAWSON, 2009; 

SANDOVAL, 2005; VARGHESE & ABRAHAM, 1998). Por sua vez, os fatos de a 

maioria dos argumentos apresentar uma forma mais simples e a maioria dos 

argumentos inválidos não trazer uma justificativa racional para a sua conclusão podem 

ser explicados pela formação dos pesquisadores, que ainda carece de um enfoque 

maior na argumentação e na articulação mais complexa dos conceitos utilizados, ou 

mesmo no aporte de conhecimentos epistemológicos que contribuam para o 

aprofundamento dos argumentos (LEACH et al., 2000; MARTINS et al., 2007; PINTO-

LEITE et al., 2010). Esse achado pode também estar relacionado à ideia entre os 

cientistas naturais de que os dados podem comunicar por si mesmos algo sobre a 

natureza (GIL-PÉREZ et al., 2001; PRAIA, CACHAPUZ, & GIL-PÉREZ, 2002) ou de 

que apenas a técnica é suficiente para chegar a uma conclusão justificada 

(VASCONCELOS, SORENSON, & LETA, 2009). Essa concepção de ciência faz com 
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que os cientistas abandonem o caráter discursivo e reflexivo da prática científica e 

assumam uma postura mais dogmática (GARRISON, 1988). 

A baixa dispersão dos valores encontrados para a qualidade metodológica 

(média = 26,1 ± 3,73), principalmente se comparados àqueles da qualidade 

argumentativa (média = ~130,98 ± 52,44), pode ser explicada pela ênfase sobre a 

importância de um bom delineamento que tem marcado as disciplinas que compõem a 

área de Biodiversidade nas últimas décadas (e.g. GOTTELI & ELLISON, 2004; 

HURLBERT, 1984, 2009; MAGNUSSON & MOURÃO, 2005; MAY, 2004, entre outros). 

Esta ênfase tem se refletido, além disso, na importância que se tem dado a esse tema 

na formação dos pesquisadores brasileiros dedicados a estas disciplinas (PINTO-

LEITE et al., 2010). Assim, têm sido utilizadas boas técnicas e ferramentas 

metodológicas e ferramentas, além de modelos avançados de análise de dados. Estes 

fatores explicam a descrição apropriada dos instrumentos e métodos utilizados, bem 

como a explicitação dos modelos de análise dos dados nos artigos examinados, além 

da raridade de erros que eram tão comuns anos atrás, como o da pseudorreplicação 

(HURLBERT, 1984, 2006, 2009). No presente estudo, foram identificados apenas três 

artigos que relatavam pesquisas em que se cometeu pseudorreplicação, sendo que 

um deles considera essa possibilidade em sua discussão, qualificando as conclusões 

da investigação em vista das limitações que decorrem desse problema. É interessante 

observar, também que outros cinco trabalhos dedicam um espaço de sua seção de 

metodologia apenas para explicar como o processo da pseudorreplicação foi evitado 

nos procedimentos metodológicos adotados.  

Porém, se por um lado o problema da pseudorreplicação se encontra sob um 

crivo crítico das comunidades científicas dedicadas às disciplinas da área, há outros 

problemas importantes a considerar, como a carência de explicações sobre o porquê 

de serem utilizadas as técnicas escolhidas para o estudo, como elas se conectam com 

os objetivos da pesquisa, e se suas premissas foram satisfeitas na coleta e natureza 

dos dados. Apenas quatro artigos se preocupam com a discussão desses pontos, 

apresentando os argumentos necessários para deixá-los claros.  

3.2 – Índice de citação e a qualidade da pesquisa 

Ao analisarmos se o índice de citação refletia a qualidade dos trabalhos 

investigados, à luz da qualidade argumentativa e metodológica, encontramos que o 

modelo geral da regressão linear não foi significativo (F2, 27= ~2,25; p > 0,12; r² = 

0,143), aceitando-se assim a hipótese nula, ou seja, de que o índice de citação não é 

um meio eficaz de avaliar a qualidade da pesquisa científica (como medida pela QA e 

QM, conforme os métodos desenvolvidos no presente estudo) (Figura 1). Ao analisar 

as regressões isoladas, anulando o efeito conjunto das variáveis dependentes, vemos 

que a relação entre a qualidade argumentativa e o índice de citação também não é 

significativa (F2, 27 = ~1,98; p > 0,57; r² = 0,127) (Figura 2), e tampouco a relação entre 

o índice de citação e a qualidade metodológica do trabalho (F2,27 = ~0,27; p > 0,79; r² = 

0,003) (Figura 3). Estes achados reforçam, pois, as críticas a estes índices 

encontrados na literatura (e.g. BERGHMANS, 2003; BROWMAN & STERGIOU, 2008; 

HIRSCH, 2005; KELLY, 2007; KURIEN, 2008; MARDER et al., 2010; WETTERER, 

2006). 



81 

 

 

Figura 1 - Gráfico total da regressão múltipla. O eixo Y apresenta a variável dependente (índice de 
citação), no eixo X, uma das variáveis independentes (qualidade argumentativa, QA) e no eixo Z, a 
outra variável independente (qualidade metodológica, QM). O modelo apresenta os parâmetros F2, 

27= ~2,25; p > 0,12; r² = 0,143 

Estes achados podem ser explicados com base na cultura de citação e de 

como se dar o reconhecimento dos resultados dos trabalhos científicos pela própria 

comunida científica. Em paralelo a esses fatores, temos que considerar como o índice 

de citação é usado hoje em dia, seja levando em consideração seu uso para embasar 

argumentos ou apresentar razões e procedimentos (LEIMU & KORICHEVA, 2005), 

seja levando em consideração as muitas influências e costumes que se tem ao citar 

um trabalho científico, além de unicamente fatores que levam a embasar o argumento, 

como por exemplo a utilização de trabalhos mais referenciados para garantir 

autoridade, entre outros exemplos como explora  GREENBERG (2009), LEIMU & 

KORICHEVA (2005), ROACH et al. (1997), WETTERER (2006), entre outros. Vale 

aqui apontar que o reconhecimento dos resultados dos trabalhos científicos e o 

renome advindo desse reconhecimento é uma das formas de acumulo de capital 

social, o qual serve então como uma forma de recompensa social ao pesquisador, 

além de ditar as formas de autoridade e influência que ele pode representar dentro da 

comunidade científica (COLEMAN, 1988; MERTON, 1968) Porém, esse acúmulo não 

se dá equitativamente com base na relevância das publicações, dado que há uma 

tendência de reconhecer e prestigiar mais aqueles que já têm capital representativo e 

são reconhecidos por isso, em detrimento daqueles que não o têm (MERTON, 1988). 

O índice de citação poderia ser uma forma de capturar o capital social, mas ele 

envolve vários problemas e dificuldades, como confusão envolvendo nome (Kurien, 

2008), citação além do escopo do trabalho citado, apenas para garantir autoridade 
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(GREENBERG, 2009), problemas com questões de gênero (Aksnes et al., 2011), além 

de ser suscetível ao efeito Mateus, ou seja, dado trabalho será mais citado pelo fato 

dele já ser muito citado (MERTON, 1968; MERTON, 1988). O trabalho de 

GREENBERG (2009) faz uma revisão de uma vasta rede de citações, onde ele revela 

vários comportamentos que influenciam as citações, entre eles o uso equivocado das 

mesmas, como inventar resultado que não consta no artigo original, para garantir uma 

maior autoridade ao argumento ao citá-lo. Esse comportamento da comunidade 

cientifica, o de utilizar citações de forma imprecisa para estabelecer autoridade, e 

como isso influencia na citação de influenciando toda a rede de citações que o tenha 

como um nó importante, favorecendo estudos com embasamento equivocado ou 

reforçando a ideia de citar apenas para garantir autoridade, independente dos 

resultados do trabalho. Esse comportamento de citar apenas para garantir autoridade, 

ampliando os resultados, ou mesmo adulterando os mesmos, pode ser um dos fatores 

que explicam por que não há relação entre a qualidade argumentativa e metodológica 

dos trabalhos e o seu número de citações. Afinal, ela sugere que o número de citações 

de um trabalho pode estar mais vinculado com a tendência de um trabalho que já 

acumulou certo número de citações acumular mais citações ainda. Por sua vez, o fato 

de um trabalho começar a ser citado, em vez de outros, pode estar relacionado a 

variáveis de confusão, como o prestigio de um pesquisador ou de um periódico, e/ou a 

facilidade de encontrar e obter o trabalho, mais do que à qualidade argumentativa e 

metodológica do trabalho em si.  

Vale apontar aqui dois outros fatores relacionados às citações que podem 

explicar nossos achados. Elas podem ser qualificadas de acordo com o objetivo do 

trabalho. Artigos que se proponham, por exemplo, a apresentar uma nova 

metodologia, ou que mostrem um ponto que pode vir a ser uma anomalia, aqui 

interpretada no sentido kuhniano, ou seja, apresentam uma questão gerada pelo corpo 

teórico mas que o mesmo não consegue responder, podem ser mais citados do que 

artigos que não tenham esse caráter. Entre os artigos analisados, há três que 

propõem novas metodologias e, apesar de não apresentarem QA acima da média 

encontrada no estudo, estão acima da média de citação (40 ± 30) dos artigos 

examinados. Infelizmente, a quantidade de trabalhos com essa característica em 

nosso estudo não nos permite tirar qualquer conclusão mais segura a este respeito, 

sendo necessários estudo futuro sobre os padrões de citação de artigos com objetivos 

como os mencionados acima, em comparação com QA e QM.  

Outro aspecto que requer estudos adicionais diz respeito à variabilidade da 

importância dada pelos autores de um trabalho ao argumento central ou aos 

argumentos basais. Na amostra que analisamos, identificamos dois artigos que se 

comprometiam mais com a elaboração de um argumento central robusto e conciso, e 

não com a apresentação de muitos argumentos basais fortes. Talvez dado o 

pragmatismo dos cientistas, eles se preocupem mais com o argumento central 

(hipótese+dado+conclusão) do que com todos os muitos passos que garantem esse 

argumento. Esse dado pode se refletir na concepção dos argumentos apresentados, 

sendo eles utilizados como bases para um argumento maior, e não como argumentos 

complexos em si mesmo, o que reflete também o fato de a maioria dos argumentos 

analisados terem a mínima estrutura válida (Dado, Justificativa e Conclusão), 
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esperando-se construir apenas um grande argumento complexo ao longo do texto. 

Mas novamente não se teve dados para avaliar esse evento. 

Outro ponto que devemos analisar é que, apesar de a relação entre QA e 

índice de citação não ser significativa (F2, 27 = ~1,98; p > 0,57), quando examinamos os 

resultados da regressão parcial, podemos perceber uma leve inclinação se 

adicionarmos um modelo de reta média aos pontos (Figura 2). Porém, essa tendência 

parece ser mais devida aos outliers, que decidimos não eliminar, do que a uma 

tendência central dos dados. Ao analisarmos os dados ao longo do modelo da reta, 

podemos observar uma grande dispersão dos pontos ao longo da reta, o que se traduz 

por uma pequena capacidade da mesma em explicar o efeito da relação QA x Citação. 

É importante frisar, caso retirássemos o outliers (ocultando parte dos dados, que não 

alterou o resultado final do teste), teríamos uma reta com uma inclinação bem menor, 

não mostrando efeito algum. 

 

 

Figura 2 - Gráfico parcial resultante do efeito da Qualidade Argumentativa (QA, abscissa) sobre as 
citações (ordenada), retirando a influência da Qualidade Metodológica. Os resultados encontrados 
não foram significativos, com parâmetros = F2, 27 = ~1,98; p > 0,57, r² = 0,127. 

 

Nos resultados relativos a QM (Figura 3), não se vê essa tendência de 

apresentar um modelo de reta com inclinação que possa indicar algum efeito, como 

percebemos em QA. Além disso ao considerarmos a distribuição dos dados quanto a 

reta, podemos perceber uma dispersão maior, indicando um menor efeito da relação 

citação / qualidade metodológica. Isso, como dito anteriormente pode estar associado 

ao fato de ao citar, os pesquisadores estarem mais preocupados com os dados que 

embasam uma conclusão geral, do que com o passa a passo da metodologia, se 
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confiando mais que a mesma está correta. Essa confiança pode ser inferida com base 

nos trabalhos que cometem pseudorrepetição e, dois deles, apresenta um número de 

citações maior que a média de citações do universo amostrado.  

 

Figura 3 -  Gráfico parcial resultante do efeito da Qualidade Metodológica (QA, abscissa) sobre as 
citações (ordenada), retirando a influência da Qualidade Argumentativa. Os resultados 
encontrados não foram significativos, com parâmetros = F2,27 = ~0,27; p > 0,79; r² = 0,003. 

 

3.3 – Uma opinião sobre o Índice h e fator de impacto à luz dos presentes 

dados 

Dado os resultados obtidos no presente trabalho é importante fazer uma 

possível inferência a respeito os índices mais usados pela comunidade científica e sua 

capacidade de indicar qualidade. Levando em consideração que a proposta do índice 

h e do fator de impacto não é medir a qualidade de trabalhos isolados, como fizemos 

com as métricas de qualidade propostas, e sim medir a qualidade de um pesquisador 

com base numa média de citações igual ao número de seus trabalhos publicados, no 

caso do índice h (HIRSCH, 2005) e dos periódicos científicos no caso do fator de 

impacto, a metodologia aplicada não é indicada para fazer testes com esses índices 

bibliométricos. Não obstante, ambos os índices (h e fator de impacto), como a maioria 

dos índices que se propõem a medir qualidade da pesquisa, tem como base para seu 

cálculo o índice de citação. A inexistência de correlação com os indicadores de QA e 

QM pode ser, assim, uma evidência de que, assim como o índice de citação, o índice 

h e o fator de impacto não conseguem acessar a qualidade da pesquisa. Isso faria 

com que esses índices fossem melhores e úteis indicadores do comportamento e das 

interações acadêmicas dos pesquisadores do que da qualidade do seus trabalhos. 
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Porém, para ter uma maior segurança para poder dizer sobre esses índices 

se faz necessário mais estudos, focando eles como fator de análise. Para tal seria 

necessário retirar a média da QA e QM dos artigos que entram para calcular o índice 

h, como fazer uma amostragem no ano da revista referenciada para poder dizer sobre 

o fator de impacto. 

4 – Conclusão 

O presente trabalho fez uma amostragem dos artigos da área da CAPES de 
Biodiversidade e buscar a relação causal entre o índice de citação e métricas de 
qualidade, medida com base na argumentação e na metodologia. Dada a metodologia 
aplicada, não foi encontrada efeito da qualidade argumentativa, nem da metodologia, 
como o índice de citação dos artigos, mostrando que os mesmos são influenciados por 
outros fatores que não a qualidade argumentativa e metodológica. 

 Nos últimos anos, tem sido crescente a discussão a respeito da eficácia dos 
índices bibliométricos geralmente utilizados na mensuração da qualidade da pesquisa 
científica (ALBERTS, 2013; BROWMAN & STERGIOU, 2008; EISEN, MACCALLUM, & 
NEYLON, 2013; SKOIE, 1999; TAUBES, 1993) e as críticas ao seu uso em políticas 
de fomento (ALBERTS, 2013; RAFF, 2013; SCHEKMAN, 2013). Em resposta a isso, 
novos índices têm sido propostos nos últimos anos (BIK & GOLDSTEIN, 2013; 
CHIMES, 2014; EISEN ET AL., 2013; SMITH ET AL., 2013; CITEABTEAM, 2014). 
Contudo, permanece o problema da ausência de uma forma de avaliação externa 
capaz de validar os índices atuais, em vez de se buscar validações com base neles 
próprios (BORNMANN & DANIEL, 2008; BORNMANN & HANS-DIETER, 2005; 
EUGENE GARFIELD, 1979; HIRSCH, 2007). Ou seja, a literatura continua testando os 
índices com base em seu poder de previsão de prêmios e do seu crescimento, assim 
como de sua comparação com outros índices . Outro problema é o de que muitos 
desses índices têm como a base o índice de citação, alvo da maior parte das críticas 
que encontramos na literatura. Os achados do presente trabalho reforçam o 
argumento de que o índice de citações se mostra pouco eficaz na recuperação de 
informação sobre a qualidade da pesquisa, na medida em que não verificamos 
relações significativa entre este índice e a qualidade argumentativa e metodológica 
dos estudos, medidas conforme o método desenvolvido por BRITO & EL-HANI (ver 
cap. 1). Dado essa nova safra de índices e discussões, se faz necessário fazer os 
testes de validação externa com os índices, para assim podermos ter uma métrica 
operacionável e acessível. Para tal o modelo proposto por BRITO & EL-HANI pode ser 
utilizado e ampliado visando as novas idiossincrasias dos novos índices. Assim como 
mais testes em outras áreas além da usada aqui como modelo se faz necessário, 
dado que culturas de citação são diferentes, então, pode ser que os índices que não 
são bons indicadores para Biodiversidade, o sejam para outras áreas de 
conhecimento. Porém, os presentes resultados indicam a necessidade da mudança 
das formas mais costumeiras que a comunidade científica usa para avaliar a qualidade 
dos trabalho científico, e da própria pesquisa científica. 

Até a criação de uma nova forma, robusta e válida de medir qualidade devemos usar 

os presentes índices com um enfoque em estudos e decisões sociais a respeito da 

comunidade científica e não para julgar sua qualidade da pesquisa que ela gera. 

Referências 

 

AKSNES, D. W., RORSTAD, K., PIRO, F., & SIVERTSEN, G. (2011). Are 

Female Researchers Less Cited  ? A Large-Scale Study Of Norwegian Scientists. 



86 

 

Journal Of The American Society For Information Science And Technology, 

62(0167), 628–636. Doi:10.1002/Asi 

ALBERTS, B. (2013). Impact Factor Distortions. Science (New York, N.Y.), 

340(6134), 787. Doi:10.1126/Science.1240319 

ALIC, J. A. (2008). A Weakness In Diffusion: US Technology And Science 

Policy After World War II. Technology In Society, 30(1), 17–29. 

Doi:10.1016/J.Techsoc.2007.10.005 

AMIN, M., & MABE, M. A. (2000). Impact Factors: Use And Abuse. 

Perspectives In Publishing, (1), 347–354. 

ANÔNIMO. (2005). Data Point. Science, 309(August), 1181. 

ATTREE, M. (1993). An Analysis Of The Concept “Quality” As It Relates 

To Contemporary Nursing Care. International Journal Of Nursing Studies, 30(4), 

355–69. 

BERGHMANS, T. (2003). Citation Indexes Do Not Reflect Methodological 

Quality In Lung Cancer Randomised Trials. Annals Of Oncology, 14(5), 715–721. 

Doi:10.1093/Annonc/Mdg203 

BIK, H. M., & GOLDSTEIN, M. C. (2013). An Introduction To Social Media 

For Scientists. Plos Biology, 11(4), E1001535. Doi:10.1371/Journal.Pbio.1001535 

BORNMANN, L., & DANIEL, H. (2008). Are There Better Indices For 

Evaluation Purposes Than The H Index  ? A Comparison Of Nine Different 

Variants Of The H Index Using Data From Biomedicine. Journal Of The American 

Society For Information Science, 59(5), 830–837. Doi:10.1002/Asi 

BORNMANN, L., & HANS-DIETER, D. (2005). Does The H-Index For 

Ranking Of Scientists Really Work  ? Scientometrics, 65(3), 391–392. 



87 

 

BROWMAN, H., & STERGIOU, K. (2008). Factors And Indices Are One 

Thing, Deciding Who Is Scholarly, Why They Are Scholarly, And The Relative 

Value Of Their Scholarship Is Something Else Entirely. Ethics In Science And 

Environmental Politics, 8, 1–3. Doi:10.3354/Esep00089 

CAPES. (2011). A Nova Área De Biodiversidade Na CAPES (P. 5). 

Brasilia, BR, Brasil. Retrieved From 

Http://Www.Capes.Gov.Br/Component/Content/Article/44-Avaliacao/4653-

Biodiversidade 

CHIMES, C. (2014). Altmetrics  : What , Where , Why  ? ISMTE, 7(1), 2–

3. 

COLEMAN, J. S. (1988). Social Capital In The Creation Of Human. The 

American Journal Of Sociology, 94(Supplement: Organizations And Institutios: 

Sociological And Economical Approachs To The Analysis Of Social Structure), 

S95–S120. 

DE LA MOTHE, J. (1992). The Revision Of International Science 

Indicators  : The Frascati Manual. Technology In Society, 14, 427–440. 

DE MEIS, L., VELLOSO, A., LANNES, D., CARMO, M. S., & DE MEIS, C. 

(2003). The Growing Competition In Brazilian Science: Rites Of Passage, Stress 

And Burnout. Brazilian Journal Of Medical And Biological Research, 36(9), 1135–

41. 

DUTRA, L. H. D. A. (2009). Introdução À Teoria Da Ciência (3a Edição., P. 

219). Florianópolis: Editora Da UFSC. 

EISEN, J. A., MACCALLUM, C. J., & NEYLON, C. (2013). Expert Failure  : 

Re-Evaluating Research Assessment. Plos Biology, 11(10), 10–12. 

Doi:10.1371/Journal.Pbio.1001675 

ERDURAN, S., SIMON, S., & OSBORNE, J. (2004). Tapping Into 

Argumentation: Developments In The Application Of Toulmin’s Argument Pattern 

http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4653-biodiversidade
http://www.capes.gov.br/component/content/article/44-avaliacao/4653-biodiversidade


88 

 

For Studying Science Discourse. Science Education, 88(6), 915–933. 

Doi:10.1002/Sce.20012 

EYSENBACH, G. (2006). Citation Advantage Of Open Access Articles. 

Plos Biology, 4(5), E157. Doi:10.1371/Journal.Pbio.0040157 

FONSECA PACHI, C. G., YAMAMOTO, J. F., COSTA, A. P. A., & LOPEZ, 

L. F. (2012). Relationship Between Connectivity And Academic Productivity. 

Scientometrics. Doi:10.1007/S11192-012-0666-0 

FURTADO, A. T. (2003). Novos Arranjos Produtivos, Estado E Gestão Da 

Pesquisa Pública. Ciência E Cultura, 57(1), 41–46. 

GAMA, A. A. S. DA, NOME, F. J., & MACHADO, J. C. (1999). Avaliação 

Dos Programas De Pós-Graduação Em Química No Brasil. Química Nova, 22(3), 

443–447. 

GARFIELD, E. (1956). Citation Indexes For Science. Science, (123), 61–

62. 

GARFIELD, E. (1979). IS Citation Analysis A Legitimate Evaluation TooL? 

Scientometrics, 1(4), 359–375. 

GARFIELD, E. (2006). The History And Meaning Of The Journal Impact 

Factor. JAMA, 295(1), 90–3. Doi:10.1001/Jama.295.1.90 

GARRISON, J. W. (1988). And Teacher Scientific Knowledge , 

Empowerment. Teachers College Record, 89(4), 487–504. 

GLÄNZEL, W., DEBACKERE, K., & MEYER, M. (2007). “Triad” Or 

“Tetrad”? On Global Changes In A Dynamic World. Scientometrics, 74(1), 71–88. 

Doi:10.1007/S11192-008-0104-5 



89 

 

GODIN, B. (2001). The Emergence Of Science And Technology Indicators: 

Why Did Governments Supplement Statistics With Indicators? Project On The 

History And Sociology Of S&T Statistics, (8). 

GODIN, B. (2008). A Cultura De Números: As Origens E Desenvolvimento 

Da Estatística Na Ciência. Reciis, 2(1), 7–18. Doi:10.3395/Reciis.V2i1.160pt 

GONÇALVES, R. R., KIELING, C., BRESSAN, R. A., MARI, J. J., & 

ROHDE, L. A. (2009). The Evaluation Of Scientific Productivity In Brazil: An 

Assessment Of The Mental Health Field. Scientometrics, 80(2), 529–537. 

Doi:10.1007/S11192-008-2077-9 

GONZÁLEZ-ALCAIDE, G., VALDERRAMA-ZURIÁN, J. C., & 

ALEIXANDRE-BENAVENT, R. (2012). The Impact Factor In Non-English-

Speaking Countries. Scientometrics. Doi:10.1007/S11192-012-0692-Y 

GOTTELI, N. J., & ELLISON, A. M. (2004). Alternatives To ANOVA: 

Experimental Regression. In A Primer Of Ecological Statistics (First., P. 510). 

Sunderland, MA: Sinauer Associates. 

GREENBERG, S. A. (2009). How Citation Distortions Create Unfounded 

Authority: Analysis Of A Citation Network. BMJ, 339, B2680–B2895. 

Doi:10.1136/Bmj.B2680 

HIRSCH, J. E. (2005). An Index To Quantify An Individual’s Scientific 

Research Output. LANL Arxiv, 5(1), 1–5. Doi:10.1073/Pnas.0507655102 

HIRSCH, J. E. (2007). Does The H Index Have Predictive Power? 

Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of 

America, 104(49), 19193–8. Doi:10.1073/Pnas.0707962104 

HITCHCOCK, D. (2006). Good Reasoning On The Tou Lmin Model. 

Argumentation, 19(3), 373–391. 



90 

 

HURLBERT, S. H. (1984). Pseudoreplication And The Desing Of 

Ecological Field Experiments. Ecological Monographs, 54(2), 187–211. 

HURLBERT, S. H. (2009). The Ancient Black Art And Transdisciplinary 

Extent Of Pseudoreplication. Journal Of Comparative Psychology, 123(4), 434–

43. Doi:10.1037/A0016221 

KELLY, C. D. (2007). H-Index  : Age And Sex Make It Unreliable. Nature, 

449(27), 403. 

KURIEN, B. T. (2008). Name Variations Can Hit Citation Rankings. Nature, 

453(May), 450. 

LAWSON, A. E. (2009). Basic Inferences Of Scientific Reasoning, 

Argumentation, And Discovery. Science Education, N/A–N/A. 

Doi:10.1002/Sce.20357 

LEACH, J., MILLAR, R., RYDER, J., & SÉRÉ, M.-G. (2000). 

Epistemological Understanding In Science Learning  : The Consistency Of 

Representations Across Contexts. Learning And Instruction, 10, 497–527. 

LEHMANN, S., JACKSON, A. D., & LAUTRUP, B. E. (2006). Measures For 

Measures. Nature, 444(7122), 1003–4. Doi:10.1038/4441003a 

LEIMU, R., & KORICHEVA, J. (2005). What Determines The Citation 

Frequency Of Ecological Papers? Trends In Ecology & Evolution, 20(1), 28–32. 

Doi:10.1016/J.Tree.2004.10.010 

LEITE, P., MUGNAINI, R., & LETA, J. (2011). A New Indicator For 

International Visibility: Exploring Brazilian Scientific Community. Scientometrics, 

88(1), 311–319. Doi:10.1007/S11192-011-0379-9 



91 

 

MACIAS-CHAPULA, C. A. (1998). O Papel Da Informetria E Da 

Cienciometria E Sua Perspectiva Nacional E Internacional. Ciência Da 

Informação, 27(2), 134–140. Doi:10.1590/S0100-19651998000200005 

MAGNUSSON, W. E., & MOURÃO, G. M. (2005). Estatistica Sem 

Matemática: A Ligação Entre As Questões E A Análise. Historia (P. 138). 

Londrina, PR: Planta. 

MARDER, E., KETTENMANN, H., & GRILLNER, S. (2010). Impacting Our 

Young. Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States 

Of America, 107(50), 21233. Doi:10.1073/Pnas.1016516107 

MARTINS, R. P., LEWINSOHN, T. M., DINIZ-FILHO, J. A. F., COUTINHO, 

F. Â., ALBERTO, G., & DRUMOND, M. A. (2007). Rumos Para A Formação De 

Ecólogos No Brasil *. Revista Brasileira De Pós-Graduação, 4(7), 25–41. 

MAY, R. M. (2004). Uses And Abuses Of Mathematics In Biology. Science, 

303(5659), 790–3. Doi:10.1126/Science.1094442 

MERTON, R. K. (1968). The Matthew Effect In Science. Science, 

159(3810), 56–63. 

MERTON, R. K. (1988). The Matthew Effect In Science , II Cumulative 

Advantage And The Symbolism Of Intellectual Property. ISIS, 79(January 1968), 

606–623. 

MOJE, E. B., COLLAZO, T., CARRILLO, R., & MARX, R. W. (2001). 

Maestro, What Is Quality? Language, Literacy, And Discourse In Project-Based 

Science. Journal Of Research In Science Teaching, 38(4), 469–498. 

Doi:10.1002/Tea.1014 

OECD. (2008). Manual De Frascati (2002): Metodologia Proposta Para A 

Definição Da Investigação E Desenvolvimento Experimental (P. 336). Spain: F-

Iniciativas. Doi:10.1787/9789264065611-Pt 



92 

 

PACKER, A. L., & MENEGHINI, R. (2006). Articles With Authors Affiliated 

To Brazilian Institutions Published From 1994 To 2003 With 100 Or More 

Citations: I - The Weight Of International Collaboration And The Role Of The 

Networks. Anais Da Academia Brasileira De Ciências, 78(4), 841–53. Retrieved 

From Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/17143417 

PATIL, P. B. (2008). Names: Dropped To Avoid Prejudice, Now Useful 

Again. Nature, 453, 450. 

PÉREZ, D. G., MONTORO, I. F., ALÍS, J. C., CACHAPUZ, A., & PRAIA, J. 

(2001). Para Uma Imagem Não Deformada Do Trabalho Científico. Ciência & 

Educação, 7(2), 125–153. 

PETERS, R. H. (1995). A Critique For Ecology (P. 371). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Pinto-LEITE, C. M., PIOVESAN, J. C., RAMOS, C. A. CO., PORTO, T. J., 

DOS SANTOS, W. B., CUNHA, M. S. & NUNES-NETO, N. F. (2010). 

Epistemologia E História Da Ciência Em Ecologia  : O Passo Inicial Na Formação 

Do Ecólogo. RBPG, 7(14), 455–473. 

PRAIA, J., CACHAPUZ, F. A. C., & GIL-PÉREZ, D. (2002). A HIPÓTESE 

E A EXPERIÊNCIA CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA  : 

CONTRIBUTOS PARA. Ciência & Educação, 8(2), 253–262. 

RAFF, J. W. (2013). The San Francisco Declaration On Research 

Assessment. Biology Open, 2(6), 533–4. Doi:10.1242/Bio.20135330 

REGALADO, A. (2010). Brazilian Science  : Riding A Gusher. Science, 

330(December), 1306–1312. 

ROACH, V. J., LAU, T. K., & NGAN, W. D. (1997). The Quality Of Citations 

In Major International Obstetrics And Gynecology Journals. American Journal Of 

Obstetrics And Gynecology, 177, 973–975. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17143417


93 

 

ROCHA-E-SILVA, M. (2009). O Novo Qualis, Ou A Tragédia Anunciada. 

Clinics, 64(1), 1–4. Doi:10.1590/S1807-59322009000100001 

ROSA, A. R. (2008). “Nós E Os Índices”: Um Outro Olhar Sobre A Pressão 

Institucional Por Publicação. Revista De Administração De Empresas, 48(4), 108–

114. Doi:10.1590/S0034-75902008000400010 

SANDOVAL, W. A. (2005). Understanding Students’ Practical 

Epistemologies And Their Influence On Learning Through Inquiry. Science 

Education, 89(4), 634–656. Doi:10.1002/Sce.20065 

SCHEKMAN, R. (2013). How Journals Like Nature , Cell And Science Are 

Damaging Science. The Guardian, Pp. 2–5. London. 

SEGLEN, P. O. (1997). Why The Impact Factor Of Journals Should Not Be 

Used For Evaluating Research. BMJ, 314, 497. 

SHEWFELT, R. L. (1999). What Is Quality? Postharvest Biology And 

Technology, 15(3), 197–200. 

SKOIE, H. (1999). Bibliometrics - Some Warnings, 45(3), 433–437. 

SMITH, B., BARON, N., ENGLISH, C., GALINDO, H., GOLDMAN, E., 

MCLEOD, K., … NEELEY, E. (2013). COMPASS: Navigating The Rules Of 

Scientific Engagement. Plos Biology, 11(4), E1001552. 

Doi:10.1371/Journal.Pbio.1001552 

TAUBES, G. (1993). Measure For Measure In Science. Science, 260, 884–

886. 

TAYLOR, A. G., & HAUSSMANN, G. M. (1988). Meaning And 

Measurement Of Quality Nursing Care. Applied Nursing Research, 1(2), 84–8. 



94 

 

TEAM, C. (2014). Beyond Citations – Measuring The Societal Impact Of 

Research. Http://Blog.Citeab.Com/Beyond-Citations-Measuring-The-Societal-

Impact-Of-Research/. 

VARGHESE, S. A., & ABRAHAM, S. A. (1998). Undergraduates Arguing A 

Case. Journal Of Second Language Writing, 7(3), 287–306. Doi:10.1016/S1060-

3743(98)90018-2 

VASCONCELOS, S. M. R., SORENSON, M. M., & LETA, J. (2009). A New 

Input Indicator For The Assessment Of Science & Technology Research? 

Scientometrics, 80(1), 217–230. Doi:10.1007/S11192-008-2082-Z 

VERHEIJ, B. (2006). Evaluating Arguments Based On Toulmin’s Scheme. 

Argumentation, 19(3), 347–371. Doi:10.1007/S10503-005-4421-Z 

VINKLER, P. (2004). Characterization Of The Impact Of Sets Of Scientific 

Papers: The Garfield (Impact) Factor. Journal Of The American Society For 

Information Science And Technology, 55(5), 431–435. Doi:10.1002/Asi.10391 

WEINGART, P. (2005). Impact Of Bibliometrics Upon The Science 

System: Inadvertent Consequences? Scientometrics, 62(1), 117–131. 

WETTERER, J. K. (2006). Quotation Error , Citation Copying , And Ant 

Extinctions. Scientometrics, 67(3), 351–372. Doi:10.1556/Scient.67.2006.3.2 

WOODRUFF, C., VU, L., MORGANSEN, K. A., & TOMLIN, D. (2012). 

Deterministic Modeling And Evaluation Of Decision-Making Dynamics In 

Sequential Two-Alternative Forced Choice Tasks. Proceedings Of The IEEE, 

100(3), 734–750. Doi:10.1109/JPROC.2011.2174105 

YANG, L. Y., YUE, T., DING, J. L., & HAN, T. (2012). A Comparison Of 

Disciplinary Structure In Science Between The G7 And The BRIC Countries By 

Bibliometric Methods. Scientometrics. Doi:10.1007/S11192-012-0695-8 

http://blog.citeab.com/beyond-citations-measuring-the-societal-impact-of-research/
http://blog.citeab.com/beyond-citations-measuring-the-societal-impact-of-research/


95 

 

 
 

  



96 

 

CONCLUSÃO 

 

 O atual trabalho se propôs a analisar o uso dos índices de qualidade dos 

trabalhos científicos e assim, desenvolver um método de acesso à qualidade da 

pesquisa que pudesse não só ser usado para avaliar os artigos, como para validar os 

índices atuais. Com isso foi desenvolvido dois capítulos que pudessem então lidar com 

esse objetivo.  

 No primeiro deles, buscamos apresentar o problema associados aos índices, 

assim como uma breve história do mesmo. Indo de suas primeiras propostas com 

Eugene Garfield na década de 1950, seu uso para acessar qualidade como proposto 

pelo OECD, as criticas as respostas a essas criticas e a criação de novos índices. Nos 

focamos nos três principais índices de qualidade nesse artigo, e apresentamos 

resumidamente sua história. Como uma resposta as criticas dos índices e frente a 

necessidade de se criar uma metodologia que servisse tanto para acessar a 

qualidade, quanto para validar os índices existentes, propomos então que uma 

ferramenta para acessar a qualidade através da análise da argumentação e da 

metodologia. 

 No segundo capitulo, usamos essa ferramenta para validar dois dos principais 

índices.  Ambos não se mostraram capazes de acessar a qualidade dos trabalhos, 

tendo então que ser repensados quanto ao seu uso e sua importância como o que se 

propõe. Dizemos isso, porque acreditamos na importância sem igual dos índices como 

descritores de interesse e comportamento social da comunidade científica. 

 Assim, o presente trabalho colabora com uma ferramenta útil, e com a presente 

necessidade de repensarmos como devemos medir as pesquisas, principalmente dado 

os movimentos de mudança que tem se iniciado nos últimos anos. Mais trabalhos 

nessa ótica é necessário, tanto para validar os índices que estão sendo desenvolvidos, 

como para averiguar se outras áreas se comportam da mesma forma. Assim como 

desenvolver mais o método proposto, com o objetivo de torná-lo mais operacionável, e 

capaz de suprir as demandas da sociedade científica.  

 Outra vertente que o presente trabalho abre é a de usar esses métodos no 

ensino de ciências. Não só o para se ter um senso crítico de como se avalia ciência 

(ai, não só esses índices, como outros índices bibliométricos) e suas limitações, mas 

também com o foco na importância da argumentação e do bom desenho metodológico 
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para se fazer ciência. Com base nisso, se pode fazer coro com o Dewey, e tentar 

resgatar uma ciência menos dogmática e tecnocrática e mais pautada na retórica e 

nas explicações teoricamente embasadas sobre o que se estar fazendo para sanar 

dúvidas. Isso pode abrir novas vertentes de como se deve preparar os futuros 

pesquisadores, além de que tipo de pesquisador queremos formar. 

 Encerro aqui uma fase, sabendo que há muito o que ser feito ainda.  
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