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Introdução: No Brasil, a produção de pesquisadores das mais variadas áreas é avaliada pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que confere bolsas 

de produtividade àqueles que preenchem determinados critérios. A identificação do perfil dos 

bolsistas de produtividade atuantes em determinada área do conhecimento é importante tanto 

para a produção de um mapeamento geral sobre a área como um todo quanto para a 

elaboração de políticas que visem a incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico 

em subáreas ou locais específicos. Assim, o estudo teve por objetivo analisar o perfil dos 

bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq que tivessem como área de atuação a 

Psicologia.  

 

Método: Os bolsistas foram incluídos segundo a lista oficial do CNPq de bolsistas de 

produtividade da Psicologia, disponibilizada no site da instituição <www.cnpq.br>, bem como 

através dos dados declarados na Plataforma Lattes acerca da atuação na área da Psicologia. Os 

dados coletados dos currículos de cada pesquisador foram: sexo, nível da bolsa de 

produtividade, área da bolsa de produtividade, universidade à qual está vinculado, cidade em 

que a universidade está situada, unidade da federação em que a universidade se encontra, ano 

de conclusão do doutorado, universidade em que realizou o doutorado, áreas de atuação, 

temas de pesquisa, número de artigos publicados, número de livros publicados e número de 

capítulos de livro publicados. Os dados extraídos correspondem a 338 pesquisadores 

bolsistas. Foram realizadas análises estatísticas descritivas (levantamento de frequências, 

médias e desvios-padrão) para caracterização da produtividade da amostra, e inferenciais (qui-

quadrado e ANOVA) para comparar os bolsistas de cada nível em relação a dados 

demográficos, características institucionais e número de publicações. 

 

Resultados: Houve predomínio do sexo feminino (63%) e da bolsa tipo 2 (60,4%) entre os 

bolsistas. A maioria dos bolsistas está vinculada a instituições públicas (79,5%), sendo a USP 

a instituição com maior porcentagem de bolsistas (13,6%), seguida da UFRGS (7,7%) e da 

UNB (7,1%). A Região Sudeste apresentou o maior número de bolsistas (55,3%), seguida da 

Região Sul (17,8%). Pesquisadores com bolsas de categorias mais altas (1A e 1B) 

apresentaram médias significativamente maiores quanto à produção de artigos, livros e 

capítulos de livro. Os temas de pesquisa mais presentes foram Psicologia Social (31,1%), 

Psicologia do Desenvolvimento Humano (29%) e Tratamento e Prevenção Psicológica 

(26,6%). 

 

http://www.cnpq.br/

