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A PRODUTIVIDADE DOS BOLSISTAS PQ 2 (2004-2013):
Possíveis leituras sobre o campo científico
Eixo temático: Produção e Produtividade Científica
Modalidade: Apresentação oral

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo é exposto no formato “trabalho em desenvolvimento” (short
communication) e é tido como continuação dos estudos iniciados, desenvolvidos e apresentados
por Melo (2015) e Melo e Correia (2015) no Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação da Universidade Federal de Pernambuco e no Encontro Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Ciência da Informação (ENANCIB). Propõe discussões sobre a política nacional
de incentivo à produção científica no país, problematizando seu funcionamento e consequências
para um campo social específico, o científico.
É uma pesquisa de cunho exploratório, em que foi percebida a recorrência a métodos
quantitativos para a organização da informação, por esse motivo, é trazido o debate sobre a
aplicabilidade da estratégia metodológica do emparelhamento (pattern matching) ao estudo, na
tentativa de atingir melhores resultados de análises qualitativas. Sobre o problema, é visto a
questão da possibilidade de se obter indícios sobre o campo científico da área da Comunicação,
por meio da análise da produção científica dos bolsistas PQ 2. O quadro teórico utilizado serve
de auxílio na percepção mais crítica da produção e produtividade científica no Brasil, pois
apresenta discussões que versam sobre a Ciência (MERTON, 2013; BOURDIEU, 2008),
campo científico (BOURDIEU, 2004; SHINN; RAGOUET, 2008), e a política científica
brasileira (MOREL, 1979; SBPC, 2011).
Devido ao formato de exposição do trabalho (short communication), constam no
desenvolvimento análises preliminares sobre os resultados (coleta e tratamento das informações
das produções científicas contidas nos currículos Lattes dos bolsistas PQ 2). Porém, essas
análises já conseguem incitar o debate sobre a atual situação política nacional de incentivo à
produção científica de alto nível.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
A natureza da Ciência é inerentemente social, estabelece dependências para emergir
antes e depois de seu desenvolvimento. Como afirma Melo (2015, p.43), a Ciência pode ser
interpretada como informação que “[...] não expressa somente a capacidade individual, ou
coletiva, de organização do conhecimento do indivíduo. Ela também exprime a
intencionalidade cognitiva do homem que a quer ver representada em seu meio”. No campo da
ciência a busca pela representatividade é alcançada respeitando normas específicas, o que
Merton (2013) chama de quintessência da Ciência moderna. Sintetizando “A ciência e a
estrutura social democrática”, artigo de autoria de Merton no ano de 1942, Shinn e Ragouet
(2008, p.20) descrevem as quatro normas necessárias para o alcance do éthos científico: o
universalismo, que “[...] está ligado à aplicação de critérios impessoais preestabelecidos”; o
comunismo, que é a constatação que “a ciência é uma atividade pública que leva a produção
coletiva de bens públicos. [...] A retribuição que um cientista obtém por ter produzido resultados
válidos é um reconhecimento público.”; o desinteresse, que não é sinônimo de altruísmo,
motivações pessoais ou extra científicas podem existir, ou seja, “[...] os cientistas são honestos,
mas essa honestidade está, antes de tudo, ligada ao exercício de um controle público que se
poderia qualificar de intersubjetivo”; e o ceticismo organizado, que revela a preocupação dos
cientistas em “[...] não se deixar influenciar por suas convicções pessoais quando avaliam os
trabalhos de seus colegas”.
Por vezes os estudos mertonianos são considerados genéricos (MOREL, 1979), e, nesse
sentido, as contribuições de Bourdieu (2004; 2008) podem ser interpretadas de forma
complementar. A discussão de Bourdieu (2008) sobre o campo científico diz respeito a um
espaço de conquista e perda de poder. Um ambiente mutável de característica fragmentada e
desproporcional, não eventualmente, mas sim devido ao acúmulo de capital científico dos
agentes e instituições presentes nesse campo. A literatura referente à Ciência presente em
Merton e Bourdieu não se excluem, ao contrário, demonstram perspectivas distintas e
complementares de uma temática complexa. Shinn e Ragouet (2008) reconhecem a importante
contribuição de Bourdieu para os estudos sobre a Ciência com o desenvolvimento do conceito
de “campo científico”. Neste trabalho, cabe ressaltar, como lembra Bourdieu (2008, p.32), que
“[...] quanto mais um campo é autônomo e próximo de uma concorrência pura e perfeita, mais
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a censura é puramente científica e exclui a intervenção de forças puramente sociais (argumento
de autoridade, sanções de carreira)”.
Com a relativa autonomia de um campo é possível observar o fator de o campo científico
manter relações com outros campos sociais (o econômico e o político, por exemplo), criando
uma relação de mutualismo entre os mesmos, em que os resultados sejam benéficos para os
envolvidos. Vale lembrar que a prática científica não é uma atividade de ínfimo custeio, muitas
vezes, subsídios financeiros são necessários para o alcance de resultados. Nesse sentido, ganha
sentido a política científica de auxílios exercida pelo Brasil por meio de suas instituições, este
estudo dedica atenção ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq (2006). O Programa de Bolsa de Produtividade (PQ) do CNPq é indicado pela Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC, 2011) como um dos responsáveis pelo
desenvolvimento da Pós-Graduação Brasileira. Segundo Melo (2015, p.52), é “[...] responsável
pelo fomento, que visa aumentar/melhorar a produtividade dos pesquisadores selecionados”.
Existem no Brasil, aproximadamente, 14.500 bolsistas de produtividade de todas as áreas do
conhecimento distribuídos nas categorias PQ 1 (1A, 1B, 1C, 1D) e PQ 2. Este trabalho dedicou
atenção aos 71 bolsistas PQ 2 da área de Comunicação.
Seguindo o raciocínio descrito por Bourdieu (2008), sendo entendido como elo de
comunicação e satisfação mútua entre o campo científico e o campo político/econômico, o
Programa de Bolsa de Produtividade altera características de concorrência puras e perfeitas
presentes em um campo. A característica da necessidade por representatividade científica
(ganho de capital científico) se faz presente, suscitando padrões que podem ser observados entre
os agentes componentes do campo, fator que pode ser percebido com a aplicação da
metodologia do emparelhamento.

3 PROCEDIMENTOS E METODOLOGIA DE ANÁLISE
Segundo a Plataforma Sucupira (CAPES), os Programas de Pós-Graduação
reconhecidos e recomendados na área de avaliação das Ciências Sociais Aplicadas I são Ciência
da Informação, Comunicação, Desenho Industrial, e Museologia. Com relação ao Programa de
Produtividade em Pesquisa do CNPq, encontra-se, na área acima descrita, a distribuição de 131
bolsas PQ para Comunicação; 49 bolsas para Ciência da Informação; 33 para Desenho
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Industrial; e apenas 5 bolsas de produtividade para área de Museologia. Demonstrou-se
interesse particular pela área da Comunicação inicialmente pelo quantitativo de bolsas
existentes (maior do que as demais áreas), outro detalhe diz respeito sobre a obtenção de
conhecimento de indícios do campo científico da área (Ciências Sociais Aplicadas I) por nela
os autores estarem inseridos, vale lembrar ainda que este trabalho encerra uma análise realizada
anteriormente sobre a produtividade científica dos bolsistas PQ 1 em Comunicação (MELO,
2015; MELO; CORREIA, 2015), neste têm-se as 4306 produções científicas dos 71 bolsistas
PQ 2 em Comunicação como objeto de estudo.
A pesquisa foi desenvolvida respeitando os seguintes procedimentos: i) Levantamento
e revisão da leitura exploratória; ii) Identificação dos bolsistas de produtividade PQ 2 em
Comunicação; iii) Levantamento dos Currículos Lattes e detalhamento das informações dos 71
bolsistas PQ 2 em Comunicação; iv) Tratamento dos dados encontrados; v) Tabulação dos
resultados.
Este é um estudo de características exploratórias em que são usadas modalidades de
análises qualitativas. É apontado o emparelhamento (pattern matching) como estratégia para o
alcance das apreciações. É válido neste trabalho o argumento proposto por Laville e Dione
(1999, p.225) em que é visto que perspectivas qualitativas e quantitativas não são opostas e sim
“[...] podem até parecer complementares, cada uma ajudando a sua maneira o pesquisador a
cumprir sua tarefa que é extrair as significações essenciais da mensagem”. A escolha do
emparelhamento como estratégia tem por base, segundo Lavinne e Dione (1999, p.227), a
realização de uma associação dos dados encontrados a um modelo teórico com a finalidade de
estabelecer comparações, ou seja, é uma estratégia que supõe “[...] a presença de uma teoria
sobre a qual o pesquisador apóia-se para imaginar um modelo do fenômeno ou da situação em
estudo”. Reforçando a utilização de metodologias com este perfil é possível encontrar a
proposição de que “[...] os diversos sistemas de representação e notação inventados pelo homem
ao longo dos séculos têm por função semiotizar, reduzir a uns poucos símbolos ou a alguns
poucos traços os grandes novelos confusos da linguagem, sensação e memória que formam o
nosso real”, em que “[...] o dom da manipulação e a imaginação, possa explicar o fato de que
quase sempre pensemos com o auxílio de metáforas, de pequenos modelos concretos, muitas
vezes de origem técnica.” (LÉVY, 1993, p.70).
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4 RESULTADOS PRELIMINARES E CONSIDERAÇÕES
Foi possível observar no desenvolvimento do trabalho alguns indícios de composição e
funcionamento do campo científico que os 71 bolsistas PQ 2 estão inseridos. São dados de
abrangência regional e nacional que conseguem revelar disparidades relativas à distribuição de
bolsistas e à produtividade, por exemplo.
Gráfico 1: Distribuição regional dos bolsistas PQ 2 em Comunicação

Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico 1 traz informações preliminares relativas aos perfis dos bolsistas PQ 2 do
Brasil distribuídos pela região Centro-Oeste (CO: DF; GO); Nordeste (NE: BA; PB; PE; RN);
Sudeste (SE: MG; RJ; SP); e Sul (S: PR; SC; RS). Observa-se que existe uma concentração de
bolsistas PQ 2 nas regiões Sudeste e Sul, apresentando um percentual de 55% e 31%
respectivamente. A centralização dos bolsistas, percebida nas regiões Sul e Sudeste, apresenta
possíveis indícios, como afirma Bourdieu (2004), de capital científico acumulado tanto nos
pesquisadores, quanto nas instituições que eles estão vinculados, são dados, por exemplo, que
conseguem exprimir a tradição perene das regiões na perpetuação dos estudos relativos a
Comunicação no Brasil.
Gráfico 2 – Vínculo institucional
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Fonte: Elaborado pelos autores

Sobre o vínculo institucional, observa-se no gráfico 2 que os PQ 2 concentram-se nas
instituições públicas. Infere-se que seja devido a instituições públicas terem tradicionalmente
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perfil para desenvolvimentos de pesquisa (SBPC, 2011), configurando para os pesquisadores
mais um tipo de capitanização de capital científico (BOURDIEU, 2008).
A tabela 1 demonstra a produtividade científica detalhada entre os anos de 2004-2013.
Mais uma vez, são dados que demonstram discrepâncias profundas entre as regiões.
Tabela 1: Produtividade científica dos bolsistas PQ 2 por categorias e regiões
Livros

CO
15

NE
38

SE
165

S
116

TOTAL (%)
334 (8%)

Capítulos de livro

33

118

672

324

1147 (27%)

Trabalhos (anais de eventos)

51

144

575

544

1314 (30%)

Artigos em periódicos

32

150

798

531

1511 (35%)

131 (3%)

450 (11%)

2210 (51%)

1515 (35%)

4306 (100%)

TOTAL (%)

Fonte: Elaborado pelos autores

No apanhado fica evidenciado que os 61 bolsistas do Sudeste e do Sul do país foram
responsáveis por 86% da produção de livros, capítulos de livros, trabalho em anais de eventos
e artigos publicados em periódicos no Brasil.
Inicialmente, sobre a presença de padrões neste grupo específico (incidência >60%, os
mais valorizados; e <40%, os de menor reconhecimento), são perceptíveis características como:
i) Estágio Pós-Doutoral (69%); ii) Vínculo a instituições de ensino superior públicas (80%); iii)
Publicações no formato de Capítulos de Livros e Artigos em Periódicos (62%). O quadro 1
explana os referidos dados, capazes de revelar parte da lógica presente neste campo.
Quadro 1: Características apreendidas – resultados emparelhados
CAMPO CIENTÍFICO E A POLÍTICA CIENTÍFICA NACIONAL (CNPq)
POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO (GRUPO PQ 2)
(ganho de capital científico)
ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL: 69%
PÓS-DOUTORES
CAPITAL SIMBÓLICO/CIENTÍFICO
IES PÚBLICA: 80%
MÉRITO RECONHECIDO
E O CONTEXO DA LUTA
CAPÍTULOS
DE
LIVROS
E
ARTIGOS EM PERIÓDICOS: 62%
ESTAGNAÇÃO (MANUTENÇÃO NO GRUPO PQ 2 EM RISCO)
(perda ou de capital científico)
FORMAÇÃO ACADÊMICA: 31%
DOUTORES
CAPITAL SIMBÓLICO/CIENTÍFICO
MENOR
E O CONTEXTO DA LUTA
RECONHECIMENTO
TRABALHOS
EM
ANAIS
DE
CONGRESSO: 30%

Fonte: Elaborado pelos autores.

No âmbito dos estudos sobre campos científicos, Bourdieu (2008) comenta que em todo
campo científico há um sistema funcional que torna os agentes dinâmicos ao processo de luta
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por representatividade (mérito reconhecido), no estudo, em específico, existe um adicional por
parte do CNPq traduzido em pressão pela produtividade e aprimoramento desses pesquisadores.
Percebe-se nesse fenômeno a transversalidade de interesse e satisfação mútua entre campos
(científico-político-econômico) o que é descrito por Shinn e Ragouet (2008). Um maior
desenvolvimento desse método de apreciação pode ser encontrado em Melo (2015) e Melo e
Correia (2015).
Estudos como estes são capazes de mapear um sistema de produtividade específico de
determinados grupos de pesquisadores. Auxilia nas proposições e tomada de decisões de
agentes e instituições diretamente envolvidos no processo de produção e produtividade
científica brasileira. Pretende-se em trabalhos futuros, analisar o perfil dos PQ 1 e PQ 2, fazendo
um mapeamento comparativo da produção científica desses pesquisadores, e verificando o
contexto da luta, de interesse, da transversalidade, da troca (mérito e benefícios). O presente
trabalho insere na Ciência da Informação a discussão sobre a aplicabilidade de métodos não
habituais de percepção de fenômenos e situações, visto que é possível a substituição do objeto
de estudo.
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