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06 Abril 2006

Mesa redonda sobre bolsas de produtividade do CNPq: Má rcia
Barbosa

A bolsa de produtividade e pesquisa concedida pelo CNPq representou,

quando de sua criaçã o, uma forma de estimular pesquisadores

recé m-doutorados a continuar fazendo pesquisa em um país aonde esta

atividade enfrenta dificuldades. A comunidade científica brasileira

certamente nã o teria crescido com a mesma força se a bolsa PQ nã o

existisse. Nos últimos anos, no entanto, o congelamento do número de

bolsas e o achatamento dos salá rios dos professores do ensino superior

levou a uma situaçã o que considero nefasta para a pesquisa do país. A

bolsa PQ, que passou a representar uma parte importante do salá rio

dos pesquisadores, nã o pode mais ser concedida a todos que fazem

pesquisa com qualidade, mas somente a um grupo seleto cuja

definiçã o transcende crité rios puramente científicos.

Uma aná lise detalhada da produtividade dos pesquisadores dos

bolsistas de PQ em seus diversos níveis foi realizada por Jeferson

Arenzon e por mim em 2005. Entre outras coisas, constatamos que o

número de artigos por ano dos pesquisadores do nivel 2 é  maior do que

dos pesquisadores dos outros níveis. Isto revela que a barreira para

entrar no sistema é  enorme. Em particular, mostramos que a mé dia de

artigos por ano e o número total de artigos das pesquisadoras de nível 2

sao maiores do que os valores obtidos pelos pesquisadores homens do

mesmo nível, o que revela que a barreira é  grande para os homens,

mas é  enorme para as mulheres. Dentro deste contexto de baixo

financiamento, com o intuito de apoiar a pesquisa, criou-se

recentemente o adicional de bancada. Infelizmente este adicional, que

deveria ser um apoio à pesquisa, em muitos casos é  uma segunda

bolsa de PQ.

Nã o sou contra a bolsa de PQ ou a um financiamento para custeio da

pesquisa associado as bolsas. Sou contra o estrangulamento financeiro

do CNPq e das Instituições de Ensino Superior. Contra isto deveríamos

lutar. Infelizmente os que teriam mais poder para pressionar o ministé rio

contra esta situaçã o possuem bolsa de PQ e criaram o adicional de

bancada. Gostaria de ressaltar que o adicional taxa de bancada como

existe hoje nao obedece as regras dos financiamentos usuais (nã o

passa pelo tribunal de contas da uniã o e, por isso, tem uma prestaçã o

de contas frouxa), tornando-se para muitos uma segunda bolsa. De

qualquer forma, para preservar a continuidade de ciê ncia nacional,

temos que assegurar um aumento do número de bolsistas HOJE, o que

seria factível se cada adicional de bancada virasse uma nova bolsa.
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Teríamos, entã o, um conjunto de vozes poderosas, como a de nosso

ministro de C&T (també m bolsista do CNPq), "gritando" pela volta do

adicional de bancada. Entã o, veríamos o milagre da multiplicaçã o de

recursos!...

Marcia Barbosa. Doutorado em 1988 pela UFRGS. Profa. do IF da

UFRGS desde 1991 Pesquisadora IC do CNPq (com bolsa de pesquisa

desde 1992). Coordenadora do Working Group on Women in Physics da

International Union of Pure and Applied Physics. Homepage pessoal

aqui.

posted by Osame Kinouchi at 10:14 PM

13 Comments:

Ok, primeiro eu queria fazer uma pergunta para todos os debatedores. Caso 

as regras fossem mudadas, o CA de Fisica tem tempo habil para 

implementa-las? Quem escolhe os membros do CA? Em ano de eleicao, 

esses membros estarão lá em 2007? Vale a pena discutir isso neste ano?

By Osame Kinouchi, at 4:00 PM

Segundo, vou colocar a ideia que desenvolvi a partir de conversas com o 

pessoal do Sul e Mauro Copelli.

Bom, nao eh uma ideia de principios (tipo, mais dinheiro para a ciencia 

brasileira ou para o CNPq). Eh uma ideia pragmatica, que muitos podem nao 

gostar, pois penaliza o baixo clero (1D e 2) em favor do proletariado (sem 

bolsa, onde me incluo).

By Osame Kinouchi, at 4:29 PM

A proposta eh a seguinte. Por favor, nao me acusem de querer ser muito 

quantitativo, muito "fisico". Ate prova em contrario, vou assumir que "avaliacao 

qualitativa" pode ser origem tambem de distorcoes qualitativas, como as que a 

Marcia e o Arenzon detetaram. Meus estudos de psicofisica me levaram a 

certa literatura sobre psicofisica e economia, em estudos de como as pessoas 

sao motivadas a buscar novos alvos, etc. Pois bem, a avaliacaoque os seres 

humanos tem do dinheiro ou outras recompensas nao eh linear, mas segue 

uma lei de Stevens (lei de potencia). Por exemplo, o valor que eu dou pra 

1000 reais nao eh dez vezes 100 reais (especialmente para os pobres para os 

quais 100 reais eh razoavel, e 1.000.000 de reais nao parece ser muito 

diferente de 100.000.

Ou seja, em um programa de crescimento numa carreira, devemos fazer com 

que os degraus iniciais recompensem bem mais que os degraus finais. 

Aplicando isso no nosso caso das bolsas: Apenas como exemplo, vamos 

propor que nao mexamos nos grants, apenas nas bolsas (podemos discutir os 

grants depois). Examinemos o modelo de lei de potencia mais simples:

V = A* r^alpha,

onde V eh o valor da Bolsa, A eh sua amplitude e r eh o rank do pesquisador 

(r= 1, 2, 3, 4, 5) para classe 2, 1D, 1C, 1B e 1A, respectivamente.

Dai podemos brincar com A e alpha, tentando otimizar o numero de bolsas 

novas, a destruicao de gargalos de 2 para 1D etc. Quem escrever um paper 
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sobre isso comigo, com simulacoes Monte Carlo, eu aceito, ok?

By Osame Kinouchi, at 4:30 PM

Eu brinquei um pouco aqui com meu EXCEL, usando os dados de bolsas 

apenas do CA de Fisica e Astronomia. Obtive que, se usarmos A = 500 e 

alpha = 0.5 (que eh um bom expoente para psicofisica do dinheiro), seria 

possivel, com o mesmo dinheiro atual, criar 150 novas bolsas tipo 2 e 100 

novas bolsas tipo 1D, de modo que o cognoproletariado poderia ascender e 

comecar a ser rankeado (eh importante estar no sistema e ser rankeado!). 

Bom, mas pode-se fazer outros estudos, distribuindo algumas novas bolsas 

para os niveis de cima.

Bom, mas a demanda qualificada deste ano foi de 162 bolsas, acho. Logo, 

para o ano que vem, atenderiamos todas a demanda qualificada. Tudo bem 

que o pesquisador comecaria com 500 paus de bolsa, em vez de 880, mas 

essa diferenca nao eh tanta assim (equivale a mais do que um decimo quarto 

salario, e sei de muita gente que gostaria de ter um decimo quarto salario no 

ano). No futuro, poderemos lutar por mais grana para premiar a produtividade, 

que se resume em lutar para que o coeficiente A aumente (que tal A - 1000 

para 2008?).

By Osame Kinouchi, at 4:31 PM

Quanto às distorcoes que ocorrem por causa desse clima competitivo, eh bom

lembrar que ratinhos so se matam se a comida eh pouca.. Com mais bolsas 

novas, a competicao existe mas nao fica tao alta assim, em principio toda a 

demanda qualificada com criterios minimos pode ser atendida e a pressao 

para exagerar o curriculo etc perde muito de sua forca... e a qualidade emerge 

naturalmente.

By Osame Kinouchi, at 4:31 PM

Olá a todos,

Embora eu tenha participado de conversas com o Osame sobre a proposta 

dele utilizando uma lei de potência, gostaria de deixar aqui registrada uma

idéia um pouco mais simples, para análise de todos.

De acordo com os números aproximados do CA de Física/Astronomia

(repassados a mim pelo Prof. Cid B. de Araújo), tivemos 240 pedidos de bolsa,

dos quais 165 foram foram considerados qualificados mas não puderam ser

atendidos (estes números precisam de confirmação, mas são suficientes

para discutir a idéia).

Temos atualmente ~420 pesquisadores nível 1 no CA. Como o valor de um

grant é próximo do valor de uma bolsa, bastaria que o valor dos grants fosse

diminuído em ~50% para que todas a demanda qualificada de bolsas nível 2

pudesse ser imediatamente satisfeita! Isso faria com que o instituto do grant

não fosse eliminado (eu, em particular, sou favorável ao grant EM

PRINCÍPIO, embora entenda que no presente momento ele cumpra um papel

nefasto no sentido de eliminar bolsas nível 2). Se um dia houvesse mais

dinheiro no sistema, o valor do grant poderia ser gradativamente recuperado. 

O mais importante é que, na linha do que a Marcia colocou, a pressão por

esse aumento de recursos recairia sobre os pesquisadores nível 1, que

teoricamente teriam mais poder de pressão junto ao CNPq.

Mauro Copell

By Mauro, at 4:32 PM

Osame
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Os membros do CA tem mandato de

3 anos e podem mudar as regras

de julgamento o quanto quiseres.

Sobre mudancas em politica de

bolsas, quem faz e’a diretoria

do CNPQ, nao o CA.

marcia

By Marcia, at 4:32 PM

Apenas um comentario. Em um e-mail particular, me disseram que minha 

proposta eh mais viavel porque nao afeta o bolso dos grandes, e eles sao os 

que decidem afinal. Ja a proposta da Marcia ou do Mauro pode ser 

politicamente correta, mas na pratica mais dificil de ser aceita.

Ou seja, sempre aquele dilema de escolher entre o correto mas inviavel e a 

"arte do possível".

By Osame Kinouchi, at 4:33 PM

Marcia, fale mais sobre o que encontrou em sua pesquisa sobre diferencas de 

genero.

By Osame Kinouchi, at 4:34 PM

Alo Silvio, Amando, Marcia e outros colegas

A "Bolsa-Pq-Grant" é um animal de muitas patas:

a) Complementa salário.

b) Premia e confere status na comunidade acadêmica.

c) O seu lado grant é desburocratizante.

d) Seria em princípio um indutor de boa ciência e

produtividade nas universidades.

Tenho observado que dentro do debate existe uma tendência

de se focar num único aspecto. Seria interessante

se pudessem comentar cada ponto. Por exemplo: Na sua formulação atual

a Bolsa-Pq-Grant está realmente atingindo os objetivos listados?

Existe algum destes pontos que não deveria ser um objetivo

da Bolsa-Pq-Grant?

Marco Idiart

By Marco Idiart, at 4:34 PM

Alguem aqui sabe como manter estes posts do debate sempre em cima, mais 

acessiveis, ou entao no sidebar?

Uma possibilidade que farei seria todo dia fazer um pequeno post com links 

para estas primeiras colocacoes dos palestrantes.

Olha, eh nossa primeira experiencia, precisamos aprender o maximo com esta 

forma de debate.

Uam coisa que aprendi eh que participantes e palestrantes precisam ter 

traquejo com blogs...

Marcia, voce cuou um account no blogger?
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Vc ainda nao falou sobre os problemas de genero. Sao serios, ou 

compreensiveis?

Osame

By Osame Kinouchi, at 4:34 PM

Algumas pessoas estao falando contra bolsas premio. Gostaria

de fazer algumas observacoes a favor dela.

1. A bolsa premio foi uma grande conquista da comunidade cientifica

do Brasil. Ela dramaticamente desburocratizou o sistema. Nao e mais 

necessario fazer pedidos de viagem para o CNPq e esperar ate o ultimo dia 

antes de viajar para ver se este pedido sera atendido. Ou se o computador 

quebrar, ficar dias procurando fundos para arruma-lo etc.

2. O problema que estou enxergando nao é com as bolsas

premio (grants), mas com a distribuicao de recursos do CNPq. 

Bolsas deveriam estar no topo da lista de prioridades. Todo

mundo que esta do lado direito do maximo da gaussiana de produtividade (ler 

carta

do Sr. Camargo, presidente do CNPq) deveria estar premiado com a bolsa. 

3. Uma melhor distribuicao de recursos alocados para as

bolsas em diversas areas de pesquisa ja ajudaria bastante.

Mas o CNPq tem varios outras fontes. Por exemplo, o

PRONEX. A distribuicao dos pronex e muito inhomogenea.Este sistema 

privilegia os pesquisadores 1A, 1B e grandes grupos, que ja tem grants de 

valores elevados, e que em geral tem fundos advindos de Editais Universais. 

Recursos de pronex deveriam ser usados para criar mais bolsas e tambem 

para

estender grants para os pesquisadores de nivel 2. So depois que todos os 

pesquisadores produtivos tenham uma bolsa e um grant basico, e que o resto 

dos recursos deveria ser usado para o

fomento de programas de grande escala tipo PRONEX.

By Yan Levin, at 7:45 PM

Osame e outros

Voltando a questao de genero, o nosso estudo mostrou que as pesquisadoras 

de nivel 2 ( entrada no sistema ) tem em media mais artigos que os 

pesquisadores de nivel 2, ou seja, este é um clube do bolinha. Igualmente

mostra que as pesquisadoras de nivel IB tem mais publicacoes que os 

pesquisadores de nivel IB. Nova surpresa, chegar ao topo e’coisa de macho. 

Ha casos quase inacreditaveis em que a pesquisadora dirige um grupo 

enorme, organizou eventos internacionas de peso, tem 210 artigos, orientou 

11 mestrados e 17 doutorados e nao e’1A. Olhem nas nossas tabelas para ver 

a media dos pesquisadores 1A. Qual a explicacao para ela nao ser 1A?

By Marcia Barbosa, at 7:46 PM
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