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Resumo 

 

Um estudo comparado do fomento à pesquisa científica entre duas agências, uma no 

Brasil e outra na Argentina, é o objetivo deste trabalho que procura estabelecer 

semelhanças e diferenças entre as modalidades de apoio oferecidas pelo Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET – Argentina) e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – Brasil). Bolsas de 

doutorado, pós-doutorado e pesquisas regulares são estimuladas por ambas que se 

assemelham nos critérios de avaliação e contrapartidas mantendo inclusive um Acordo 

de Cooperação. Entretanto há diferenças no que se refere à gestão. Enquanto na 

Argentina aparentemente há uma preocupação com a carreira de pesquisador para 

fortalecer a Ciência e a Tecnologia, no Brasil, o fluxo de produtividade é mais contínuo. 
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Acima da ciência está o conhecimento quando buscamos compreender o que 

Richard Fumerton (2014) considera sobre epistemologia. Diz o autor (p.21) que “a 

história da ciência é marcada por teorias descartadas uma após a outra”. O ideal do 

filósofo recai sobre o Conhecimento Proposicional, isto é, aquele que realmente se 

busca extrair a partir de uma realidade. Logo consideramos que a pesquisa científica 

está a serviço desse propósito, afinal, toda investigação parte de um pressuposto por 

meio do qual haverá uma série de teorias e posições epistêmicas que aplicadas à 

realidade constituirão um repertório de análise. 

Evidentemente, a pesquisa como instância da ciência está a serviço de um 

cientista, de um instituto, de governos, universidades, agências de fomento e empresas 

privadas, entre outros. Fora este serviço, julgam-se aqui a responsabilidade e o 

compromisso com a produção do conhecimentoo como forma de contribuição ao 

desenvolvimento social e também às áreas de estudo. Booth, Colomb e Williams (2008) 

consideram que todo pesquisador deve escolher um tema, as suas razões e, sobretudo, as 

perguntas que levarão a respostas significativas. Buscar o conhecimento do 
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conhecimento é o propósito deste artigo que tem por objetivo comparar as ações de 

fomento entre duas entidades latino-americanas de dois países fronteiriços e de muita 

relação: a argentina CONICET e a brasileira FAPESP. Essa compreensão nos remete a 

Martín-Barbero (1997) e seu conceito de mediações tendo a Comunicação a partir de 

seus nexos, da interação entre o espaço da produção e do consumo pelas demandas 

sociais e suas experiências culturais que emergem da materialidade social. 

As periodizações de estudos demarcam as condições de Comunicação e Cultura 

em seus contextos. Por isto, não medimos esforços para defender o fomento como um 

ato de cultura. Gramsci (1982) considera todo homem um intelectual porque o sujeito é 

capaz de pensar o mundo em uma prática permanente. Esse diferencial está em cada 

indivíduo e não no conjunto do sistema das relações. O conhecimento surge como 

retorno dado pelos pesquisadores envoltos às articulações que preveem resultados, 

porém, partem de noções como qualidade, inovação e rupturas. A pesquisa incentivada 

por agências de fomento tem seu momento histórico cujas percepções e valores são 

notados pelos pesquisadores que exploram seus temas de investigação. Atemporal, o 

fomento buscará sempre esses contextos históricos como registros permanentes.  

 

Interpretar culturas é sempre arriscado em um estudo comparado de domínios 

distintos no tempo e espaço, principalmente, se pensarmos o conceito de Culturas 

Híbridas. Canclini (2006) expressa que não existem culturas puras, distintas e 

permanentes. Para ele, a hibridização permite que as culturas percam a relação exclusiva 

com seu território, mas ganhem em Comunicação e conhecimento. Tal conceito tem 

aproximação com Kuper (2002) que considera a cultura como assimiladora de 

identidades coletivas. Já para Hall (2006, p. 74):  

 

 
Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam 

possibilidades de “identidades partilhadas” – como “consumidores” 

para os mesmos bens, “clientes” para os mesmos serviços, “públicos” 
para as mesmas mensagens e imagens – entre pessoas que estão 

bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo.  
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Isso remonta à comunidade de pesquisadores que encontram no fomento um 

ponto de partida mesmo este sendo demarcado por particularidades decorrendo de 

fluxos culturais do ato de pesquisa nos países aqui comparados. De todo modo, a 

necessidade proeminente é a pesquisa em Comunicação na qual o espaço é mais distinto 

que o tempo. Afinal, o primeiro delimita realidades enquanto o segundo envolve 

momentos de menor efemeridade.  

 

CONICET: O Fomento Argentino 

O Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) é o 

principal organismo de promoção à ciência e à tecnologia na Argentina, atendendo 

quatro grandes áreas: Ciências Agrárias, Engenharia e de Materiais; Ciências Biológicas 

e da Saúde; Ciências Exatas e Naturais e Ciências Sociais e Humanidades, esta última a 

que mais nos interessa em face da área da Comunicação, compreendida institucional e 

organicamente como Comunicação Social. Entretanto encontra-se uma mescla 

interdisciplinar de saberes nessa aplicação ao caso argentino envolvendo Direito, 

Linguística, Psicologia, Ciências da Educação, Antropologia, Arqueologia, Geografia, 

Sociologia, Economia, entre outros. Segundo o site do CONICET, em 2016, essa Área 

respondeu por 22,4% das pesquisas apoiadas com 2.896 bolsas sendo 2.123 para o 

Doutorado e 773 para o Pós-Doutorado o que representa 26,3% do total entre as demais 

Áreas. Índice que coloca Ciências Sociais e Humanidades na liderança junto com as 

Ciências Biológicas e da Saúde.  

O CONICET fomenta a pesquisa científica e tecnológica, desenvolve a 

economia nacional e melhora a qualidade de vida com base nos direcionamentos 

estabelecidos pelo Governo Federal Argentino. Também correspondem às suas 

finalidades: intercâmbio e cooperação científico-tecnológica; outorga de subsídios a 

projetos de pesquisa; subvenção a professores visitantes e bolsas para capacitação e 

aperfeiçoamento de egressos do Ensino Superior; financiamento de institutos, 

laboratórios e centros de pesquisa de universidades e instituições oficiais ou particulares 

diretamente atrelados à entidade; administração das carreiras de pesquisador científico e 
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do pessoal de apoio e desenvolvimento; criação de prêmios, créditos e outras ações de 

apoio à pesquisa científica e assessoria a entidades públicas e privadas. Trata-se do 

financiamento de projetos de atividade intelectual inédita de pesquisadores ou grupos de 

pesquisa que de antemão informem suas metodologias de trabalho e o quanto isso vai 

impactar nos custos. Há outros benefícios concedidos como os de participação em 

reuniões científicas e publicações especiais.  

Criado pelo Decreto-Lei 1.291/58 como organismo acadêmico de promoção à 

pesquisa científica e tecnológica argentina, o CONICET foi instituído como órgão de 

autarquia da Presidência da República como forma de estímulo à carreira de 

pesquisador científico ou tecnológico, formação da mão de obra em apoio à pesquisa, 

outorga de bolsas de estudo para Doutorado e Pós-Doutorado, financiamento de projetos 

e de unidades executoras de pesquisa, estabelecimento de vínculos com entidades 

internacionais, governamentais ou não. O Decreto 1.661/96 trata da reorganização e 

normalização do Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas alinhando-

se às políticas do Governo Nacional. Sob a alegação de um planejamento estratégico, 

determinou-se a melhoria nas normas e procedimentos do órgão para atender as 

observações da Auditoria Geral da Nação, de forma que o Conselho funcionasse sob 

jurisdição da Secretaria de Ciência y Tecnologia del Ministério de Cultura y Educación 

tendo por missão o fomento e a execução de atividades científicas e tecnológicas em 

toda a Argentina.  

Sobre as bolsas de estudo, os valores repassados são direcionados à formação do 

beneficiário em pós-graduação, preferencialmente em nível Doutorado, ou a trabalhos 

de pós-doutorado na Argentina e fora dela. Há bolsas destinadas apenas para estudos 

internos, mas elas estão limitadas a programas e carreiras definidos pela Comissão 

Nacional de Avaliação e Desempenho Universitário. As bolsas são estipuladas de 

acordo com o diretório do CONICET. Cabem ainda ao órgão as regras de admissão, 

permanência e critérios de valorização prévios e públicos além dos mecanismos de 

coordenação por parte das universidades vinculando-os a programas especiais da 

Secretaria de Políticas Universitárias do Ministério da Cultura y Educación.  

As bolsas para pesquisadores visitantes são outorgadas a quem pretende ter 

estadias de curta duração em institutos ou centros de pesquisa da Argentina ou do 

exterior, com o objetivo de aperfeiçoar técnicas ou concluir trabalhos científicos ou 
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tecnológicos. O Conselho é que regulamenta os alcances disso, avalia os pré-requisitos 

dos postulantes e o quanto isso representará em termos financeiros. As verbas para essas 

modalidades de fomento não estão disponíveis publicamente e vêm de fundos 

outorgados a projetos de pesquisa científica e tecnológica como também para o 

funcionamento de Institutos, Centros e Laboratórios, que são as Unidades Executoras. 

Sobre a distribuição de verbas, a responsabilidade é do diretório do CONICET que 

determina as quantias investidas por exercício fiscal que não podem exceder ao 

exercício seguinte.  

Suas bolsas de doutorado e pós-doutorado são dirigidas a jovens universitários 

graduados com pesquisas em qualquer área do saber. Para conseguir o benefício, o 

interessado deve se apresentar a uma convocação pública do Conselho e manifestar o 

tipo de bolsa no qual tem o interesse.  O órgão oferece três tipos: Becas Doctorales 

(para estudos de doutorado); Becas de Finalización de Doctorado (destinadas a quem 

começou o doutorado com bolsas de outras instituições demonstrando que pode 

defender sua tese no período estabelecido pelo CONICET) e Becas Postdoctorales 

(atividades de pesquisa a candidatos que já tenham terminado o doutorado).  Uma vez 

definido o tipo de bolsa a se concorrer, o candidato envia a solicitação e uma Comissão 

Avaliadora emite o parecer final. 

Para a viabilidade das bolsas, são levados em consideração os antecedentes do 

postulante em sua trajetória universitária, a regularidade de estudos e os antecedentes de 

pesquisa e docência.  Também há uma avaliação do instituto no qual o bolsista 

desenvolverá seu trabalho. Nisso observam se o orientador reúne condições para dar 

aval ao trabalho do candidato, se o local escolhido para a realização da pesquisa está de 

acordo com a temática do trabalho proposto bem como dispõe de condições que 

favoreçam as atividades pretendidas. No que concerne ao projeto de pesquisa em si, são 

observados os prazos e recursos disponíveis, o desenvolvimento futuro do tema e sua 

relevância para o local de execução da pesquisa escolhido pelo bolsista que recebe um 

valor mensal podendo, inclusive, ter outros custos adicionais liberados, se necessário, 

como por exemplo, cobertura médica assistencial.  

A contrapartida dos bolsistas é a dedicação exclusiva à pesquisa. Trabalhar só é 

permitido se for para desempenhar o cargo de professor universitário durante a vigência 

da bolsa. E ainda cabe ao bolsista, depois de 1 mês do fim do benefício, enviar um 
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relatório com todos os detalhes sobre a pesquisa realizada mais uma avaliação do 

orientador.  

O CONICET estabelece as bases gerais de cada convocatória para bolsas de 

estudo que são disponibilizadas de acordo com as prioridades por disciplina, área 

temática, região e desenvolvimento institucional. A noção de oferta de bolsas por parte 

do órgão é a formação de jovens pesquisadores com mérito e vocação a fim de que 

alcancem um alto nível de capacitação à atividade científica argentina. As convocações 

são anuais e abertas pelo CONICET quando julgue melhor. Um dado curioso – e que 

demonstra um pouco a questão das Culturas Híbridas – é que os estrangeiros que 

concorrem a uma bolsa do CONICET devem acreditar, segundo prevê o regulamento e 

também a legislação, de que adotaram a cidadania argentina quando há incorporação à 

carreira de pesquisador.  

Existe a possibilidade das pesquisas com bolsas se darem na Argentina ou fora 

dela. As chamadas internas são outorgadas para desenvolvimento em unidades de 

pesquisa ou instituições acadêmicas com sede no país. Já as Mistas são aquelas que 

possibilitam estudos no exterior por 2 anos com possibilidade de renovação pelo mesmo 

período. De qualquer forma as bolsas de doutorado oferecidas pelo CONICET têm a 

duração de 5 anos sem direito à renovação ao passo que as de finalização do doutorado 

são de 2 anos.  

As solicitações de verbas são avaliadas pelo Diretório do Conselho cujos 

critérios contemplam particularidades próprias e diferenciadas das atividades científicas 

e tecnológicas, além de observar as especificidades das áreas de conhecimento. Sabe-se 

que a qualidade dos projetos é o que mais deve ser levado em consideração. Essa 

qualidade é intrínseca no seu sentido técnico bem como nas questões de viabilidade 

econômica e o real interesse dos destinatários da pesquisa. No caso, os usuários. Toda 

essa temática está envolvida no artigo 35 do Decreto que estabelece ainda que o 

Diretório deva considerar as diferentes lógicas e práticas de trabalho e formas de 

apresentação e avaliação de resultados e impactos distintos do fazer científico em 

relação ao fazer tecnológico. Aliás, Ciência e Tecnologia são uma preocupação nacional 

na Argentina tanto que em 2001 foi publicada a Lei 25.467 de Ciência, Tecnología e 

Innovación que regulamenta essas práticas do lado de lá da fronteira. Trata-se de um 

marco geral de estrutura, impulso e promoção das atividades de ciência, tecnologia e 
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inovação ao patrimônio cultural, educativo, social e econômico argentino sob os 

compromissos com o bem comum, com o fortalecimento da identidade nacional e com a 

geração de trabalhos. O conhecimento, segundo prevê o aspecto legal argentino, deve 

ser impulsionado, fomentado e consolidado para que além de gerado, haja 

aproveitamento social. Essa lei ainda tem como finalidade orientar a pesquisa científica 

com planos e programas prioritários de modo que haja um Sistema Nacional com 

beneplácitos sem distinções a todas as pessoas e instituições do país. Há ainda uma 

preocupação com o entorno geográfico de modo que se estabeleçam cooperações 

científicas com o exterior, em especial, os parceiros do Mercosul.  

O compromisso maior, além da relevância das pesquisas à sociedade argentina, é 

fortalecer a presença de pesquisadores em todas as regiões do país. Para que o Sistema 

de Ciência, Tecnología y Innovación funcione de acordo com o estabelecido, a proposta 

é que ele seja formado por meio de redes, as quais possibilitem o funcionamento 

interativo, coordenado e flexível aos anseios da sociedade buscando um consenso que 

respeite a pluralidade de enfoques teóricos e metodológicos das equipes de pesquisa em 

espaços próprios onde ciência e tecnologia se harmonizem.  

Também foi criada por lei a Agencia Nacional de Promoción Cientifica, 

Tecnológica y de Innovación para organizar e administrar a promoção, o fomento e o 

financiamento das pesquisas. Cabe a ela encontrar recursos de distintas fontes – são três 

categorias de valor máximo: 100 mil, 30 mil ou 10 mil pesos argentinos – e repassá-los 

com muita transparência respeitando uma distribuição geográfica no que concerne a 

participação da Capital Federal, da Ciudad Autónoma de Buenos Aires e das Províncias.  

O Plan Nacional de Ciencia, Tecnología y Innovación é o instrumento central da 

política de ciência e tecnologia argentina. Nele são estabelecidas linhas estratégicas com 

fixação de prioridades entre programas nacionais, regionais, setoriais e especiais. Os 

programas setoriais são aqueles que trazem contribuição a uma problemática social ou 

produtiva de um determinado setor. Já os regionais atendem ao desenvolvimento de 

uma jurisdição do país seja esta na economia ou nas problemáticas sociais. Outra 

possibilidade é dos Programas Especiais, aqueles incumbidos das temáticas científicas, 

tecnológicas ou inovadoras com alto impacto social ou de relevância estratégica à 

Nação. Sem adentrar pelos trâmites intra-governo, esse plano é o resultado de uma 

consulta geral a todos os participantes do Sistema. Sua duração é quatrienal, tendo a 
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obrigatoriedade de revisão uma vez por ano. As pesquisas que compõem o plano devem 

ter objetivos estratégicos, os resultados esperados, além da descrição de atividades, 

recursos e provisões de financiamento. 

Podem concorrer ao financiamento das atividades de pesquisa, na Argentina, o 

Estado Nacional, as Províncias e a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o setor privado e 

ONG´s que atendam ao Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Todos que 

concorrem são avaliados por pares que levam em consideração a qualidade do trabalho, 

sua vinculação e pertinência aos objetivos sociais sendo as informações democráticas e 

públicas. Além disso, é preciso um feedback das avaliações de modo que os 

proponentes sejam informados dos fundamentos que qualificaram ou não os projetos de 

pesquisa a partir de argumentos que podem inclusive ser contestados por meio de 

recurso de apelação. Existe uma preocupação em profissionalizar o campo da pesquisa 

no país, tanto que a lei prevê algumas disposições especiais, entre elas: (a) potencializar 

e hierarquizar a comunidade nacional de pesquisadores; (b) articular, vincular, 

complementar e mobilizar os pesquisadores; (c) gerar o registro nacional de 

pesquisadores científicos e pesquisadores tecnológicos; (d) criar a distinção de 

Pesquisador da Nação Argentina.  

Todas essas condições previstas em lei colocam responsabilidade tanto sobre 

quem postula apoio como quem concede o fomento. Atualmente entre 1.200 projetos, 

60% deles são desenvolvidos por bolsistas de doutorado e pós-doutorado, que além das 

preocupações de seu trabalho em torno da responsabilidade social atribuída pela Nação, 

também estão na construção da carreira de pesquisador, que como temos visto até aqui, 

pode se dar no âmbito exclusivamente científico ou no âmbito exclusivamente 

tecnológico. Interessante também notar a preocupação nacionalista da Argentina que 

mesmo nessa questão da pesquisa prioriza a produção interna em face da abertura ao 

estrangeiro que ocorre como complemento dos projetos interiores.  

 

FAPESP: o Fomento Brasileiro 

O início das atividades da FAPESP foi emblemático. Em 1942, logo depois da 

entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o então reitor da USP, Jorge Americano, 
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liderou a criação dos Fundos Universitários de Pesquisa para a Defesa Nacional com o 

financiamento de projetos e bolsas de pesquisa que ajudassem a resolver problemas 

científicos e tecnológicos. Na Constituição Estadual de 1947, a comunidade científica 

de São Paulo – após intensos debates – conseguiu inserir o artigo 123 que permitia ao 

governo constituir uma Fundação que receberia 0,5% da receita ordinária do Estado. Em 

18 de outubro de 1960, o governador da época, Carvalho Pinto, promulgou a Lei 

Orgânica 5.918 que criara a instituição. 

 

Duas décadas depois de sua fundação, a FAPESP criou, em março de 1981, 

coordenações de áreas para flexibilizar e agilizar o atendimento às solicitações de bolsas 

e auxílios financeiros a pesquisas. Com o estabelecimento de 12 coordenadorias, mais 

pesquisadores começaram a participar das decisões e avaliações. Comunicação, muitos 

anos depois, aparece na coordenadoria de Ciências Humanas e Sociais II com as 

seguintes Subáreas: Teoria da Comunicação, Jornalismo e Editoração, Rádio e 

Televisão, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda e Comunicação Visual. De 

acordo com a direção da FAPESP, são 700 novos projetos nessa área todos os anos.  

 

As bolsas de estudo para Doutorado são destinadas a alunos regularmente 

matriculados em programas de pós-graduação stricto sensu de instituições de ensino 

superior, públicas ou privadas do Estado de São Paulo para o desenvolvimento de 

projeto de pesquisa que resulte em tese com a supervisão de um professor doutor 

avaliado por sua súmula curricular. A duração da bolsa é de 3 anos podendo ser 

prorrogada por período não superior a 1 ano. Durante a vigência, o aluno poderá 

usufruir de interrupção da bolsa por até 12 meses para participar de programa de 

doutorado sanduíche.  

Todos os processos de pedido são enviados a assessores ad hoc para que emitam 

parecer. Antes da conclusão, eles podem solicitar outras informações acerca do projeto. 

Algumas vezes, a própria FAPESP toma a iniciativa de consultar mais de um assessor 

para que a decisão seja bem fundamentada. Uma vez aprovado, o projeto de pesquisa 

concernente a bolsa não pode ser modificado sem autorização prévia da Fundação. Cada 

parecer é uma peça complexa na qual o assessor ad hoc responde a vários quesitos – 

para cada linha de fomento existe um conjunto –, relevantes para a decisão final que 

pode ser de aprovação, denegação, denegação na versão apresentada ou solicitação de 
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informações adicionais. A opção pela denegação na versão apresentada sugere ao 

interessado que a assessoria reconheceu méritos na solicitação e entende que uma 

versão modificada, levando em conta as críticas e recomendações constantes do parecer, 

pode vir a ser aprovada. A recomendação de solicitar informações adicionais é tomada 

somente quando se reconhece, em princípio, que o esclarecimento satisfatório de 

dúvidas levantadas pela assessoria pode conduzir à aprovação da solicitação. No caso de 

solicitações de bolsas, face à acirrada competição por esses recursos, cabe às 

Coordenações de Área, com base nos pareceres da assessoria ad hoc e nos critérios de 

priorização específicos, dar andamento às solicitações. 

Durante a vigência da bolsa, o beneficiado deve ter dedicação exclusiva à 

pesquisa. Como toda agência de fomento, há uma contrapartida de quem se beneficia. 

No caso da FAPESP, a exigência é a pontualidade com a emissão de pareceres e 

devolução de processo, entrega de Relatório Científico e Prestação de Contas. Se isto 

não ocorrer, há pena de bloqueio na liberação de recursos. Outra obrigatoriedade que 

envolve o beneficiário da FAPESP é o de sempre fazer referência ao apoio da Fundação 

em suas atividades de pesquisa. Basicamente uma relação de negócio que pode se 

romper com o cancelamento da bolsa e a devolução de pagamentos efetuados por parte 

do pesquisador. Todas as atividades acadêmicas do candidato devem ser descritas. 

Quando se tratar de um estrangeiro, além dos trâmites acadêmicos, é necessário que o 

candidato esteja quite com a documentação para permanência no Brasil.  

Já os interessados em bolsa de pós-doutorado são reconhecidos pela FAPESP 

como cientistas muito promissores, pois, devem ter o título de doutor há 7 anos. A 

solicitação, apreciada com mais rigor, define a contribuição do projeto proposto e a 

formação prévia do candidato ao grupo no qual se realizará o pós-doutoramento. O 

Pesquisador Responsável (Supervisor) deve apresentar justificativa sobre a contribuição 

do referido trabalho para sua linha de pesquisa. Além do valor da bolsa, que passa de 6 

mil Reais, há possibilidade de mais verba para reserva técnica que pode ser utilizada 

para estágios de pesquisa no exterior ou participação em reuniões científicas ou 

tecnológicas no Brasil ou no exterior. Esse benefício tem duração de 2 anos, exige 

dedicação exclusiva e tem fluxo contínuo podendo estar ligado inclusive a projetos 

temáticos em andamento pela FAPESP. Em 2009, período mais recente que consta no 

site da Fundação, foram 1.056 solicitações de Bolsas de Pós-Doutorado.  
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São exigidos do postulante a súmula curricular do supervisor da pesquisa, 

histórico escolar completo da pós-graduação, certificado de conclusão do doutorado, 

resumo do projeto principal em casos de fomento pretendido com projetos temáticos, 

projeto de pesquisa com no máximo 20 páginas contendo: folhas de rosto, enunciado do 

problema, resultados esperados, desafios científicos e tecnológicos com seus devidos 

meios e métodos para superação, cronograma de execução, disseminação e avaliação, 

outros apoios se houver e bibliografia. Na questão burocrática, são exigidas a descrição 

do apoio institucional e a infraestrutura disponível além dos serviços acadêmicos. Todas 

as bolsas concedidas exigem do beneficiado a emissão de relatórios científicos e 

prestação de contas se houver uso de reservas técnicas. 

Outra forma de se conseguir apoio, tal qual na Argentina, é o auxílio regular à 

pesquisa que oferece financiamento para projetos de pesquisa individuais a serem 

desenvolvidos sob a responsabilidade de um Pesquisador Responsável vinculado a 

entidades de ensino superior e pesquisa.  Apenas em condições excepcionais e muito 

bem justificadas pelo proponente poderão ser aprovadas propostas com orçamento total 

superior a R$ 200 mil. Esse apoio financia a compra de equipamentos e materiais 

permanentes ou de consumo, participação em conferências científicas, serviços de 

terceiros de caráter eventual e diretamente ligados à pesquisa e bolsas de treinamento 

técnico para apoiar projeto de pesquisa individual do Pesquisador Responsável. Sua 

duração é de até 2 anos com a possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. As 

solicitações são em fluxo contínuo.  

De acordo com o site da FAPESP, em 2013, foram recebidas 3.055 propostas de 

Auxílios à Pesquisa Regulares. O orçamento do projeto de pesquisa deve ser detalhado e 

cada item justificado especificamente em termos dos objetivos do projeto proposto. 

Existe a possibilidade de mais verbas por meio de reservas técnicas que compreendem 

as parcelas de Benefícios Complementares, Custos de Infraestrutura Direta do Projeto 

(15% do fomento) e Custos de Infraestrutura Institucional para Pesquisa (10% do 

fomento). Toda equipe de pesquisa deve contar com pesquisador responsável, 

pesquisadores associados, pós-graduandos, estagiários, pessoal de apoio técnico e 

administrativo. O projeto de pesquisa deve contemplar as mesmas condições impostas 

nos trâmites para a obtenção de bolsa pós-doc. No caso da pesquisa regular, o relatório 

científico final, além dos anuais, não deve passar de 20 páginas e deve contemplar uma 
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série de informações descrevendo tudo que foi pesquisado e apresentado ao longo da 

vigência do fomento.  

 

Indicadores do Conhecimento: Entre Informar e Comunicar  

 

Propósitos e contrapartidas dão a materialidade para a articulação do fomento à 

pesquisa. Sabe-se, entretanto, que não apenas de relatórios e demonstrações de 

resultados em congressos, livros ou atividades afins, ocorre a mensuração de 

produtividade. Embora não disponibilizem em seus sites as pesquisas completas, tanto o 

CONICET quanto a FAPESP possuem bancos de dados completos sobre a produção 

fomentada. Isto exige um duplo olhar. Primeiro o de que temos informação aos montes 

e o outro, de que necessitamos dialogar com os pares. Aliás, institucionalmente 

CONICET e FAPESP iniciam suas relações em 2010 por um prazo de 5 anos com a 

possibilidade de renovação por mais 1 ano. Em um Acordo, assinado entre Celso Lafer
3
 

e Marta Graciela Rovira
4
, ficou prevista a cooperação em Ciência e Tecnologia com 

bases de igualdade e benefícios mútuos a fim de fortalecer vínculos existentes entre as 

comunidades científicas fomentando novas formas de colaboração entre os centros de 

pesquisa dos dois países. As duas instituições promovem a competitividade 

fundamentada no conhecimento, na pesquisa, no desenvolvimento tecnológico, na 

inovação e no desenvolvimento social. Em ação conjunta, propõem implantar a 

colaboração científica e tecnológica em pesquisas conjuntas para intercâmbio de 

resultados do conhecimento. Ainda preveem seminários, workshops especializados, 

simpósios e reuniões para interagir pesquisadores. FAPESP e CONICET devem 

estabelecer um Plano Plurianual esclarecendo procedimentos e cronogramas para 

submissão e seleção de propostas de pesquisas além das formas de financiamento sendo 

que cada país banca seu pesquisador de origem.  

 

Mais do que informação, essas relações institucionais exaltam a Comunicação, 

que neste caso, se dá pela troca de experiências no compartilhamento de resultados e 

também de problemas de pesquisa. O CONICET disponibiliza informações resultantes 

                                                
3 Presidiu a FAPESP de 2007 a 2015. Atualmente a Fundação é presidida pelo Dr. José Goldemberg cujo 

mandato teve início em setembro de 2015.  
4 Ex-presidente do CONICET que desde dezembro de 2015 é presidido pelo Dr. Alejandro Ceccatto. 
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de pesquisa avançada. O beneficiário é indicado, se buscado. Sobre aquele fomento, 

aparecem seus dados acadêmicos que compreendem os seguintes itens: título, categoria, 

disciplina, campo de aplicação, especialidade, tema e palavras-chave (ambas em 

espanhol e inglês), orientador (com link para seu trabalho) e instituição onde se realiza a 

pesquisa. Há também um agrupamento de artigos, capítulos de livros e eventos 

(congressos e reuniões científicas) das quais o pesquisador participou com aquela 

temática, fruto do benefício.  

 

A FAPESP disponibiliza uma ampla biblioteca virtual que oferece os números 

do fomento, além de permitir o filtro de busca pela área ou por profissional. Uma vez 

encontrado o projeto fomentado, são disponibilizadas as seguintes informações: nome 

do beneficiário, sede da pesquisa, pesquisador responsável, área do conhecimento, linha 

de fomento, número do processo, vigência do fomento e assuntos envolvidos, além do 

resumo da pesquisa.  

 

Nota-se a facilidade de dimensão da pesquisa como atividade científica pelo uso 

da tecnologia. Mas não é um aglomerado de dados disponíveis que vai fortalecer o 

avanço do conhecimento. Por isso Wolton (2010) aponta que o excesso de informação 

gera incomunicação. Talvez um dos males da atualidade que de acordo com o autor 

propiciam o individualismo e o comunitarismo, este alimentado pelos espaços virtuais 

fechados em si. Para Wolton, ainda somos seres sociais e não seres de informação, por 

isso, ele defende o pressuposto de que o progresso tecnológico não é mais sinônimo de 

progresso da Comunicação assim como informar não é comunicar. Ainda se preocupa o 

autor em dizer que a informação marginaliza o conhecimento que precisa de 

interpretação, logo, do ser humano. Wolton (2010) aponta que para sair da 

incomunicação, é preciso valorizar profissões intermediárias. Isto não seria possível 

pela valorização do trabalho dos pesquisadores? 

 

Possivelmente sim, pois, como considera Feyerabend (2010), as ações são 

produtos humanos e dependem dos desejos de quem lida com elas, o que o faz 

compreender que não há limites nem da pesquisa nem da ação do homem. Ao 

considerar que a Ciência é parte da cultura e muda de acordo com as condições sociais, 

o autor entende que existem sujeitos aptos de avançar nesse sentido, afinal, como ele diz 
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(2010, p. 133), “O conhecimento pode ser estável e também pode estar em um estado de 

fluxo. Pode estar disponível na forma de crenças públicas compartilhadas por todos”.  

 

Esse conhecimento experimenta um limiar, pois, ao buscar dinheiro para 

financiamento, o cientista – segundo Feyerabend – demonstra ideias inovadoras que 

tragam uma base comum às ideias de quem julga a concessão de verbas, mas ao mesmo 

tempo, dada essa estrutura, o que existe é um impressionismo externo. Na prática, o que 

ocorre, é um instrumento grosseiro para os cientistas que estão enfrentando algum tipo 

de problema concreto seguindo o pressuposto de Parmênides de introduzir a ideia do 

conhecimento científico de descrever a realidade.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Burocracias aos montes devolvidas em forma de conhecimento. Esta nos parece 

a lógica do fomento à pesquisa científica, um ato de cultura com interpretações distintas 

entre Brasil e Argentina. Embora não se difiram significativamente, em termos de 

modalidades e propósitos, as ofertas têm modelos um pouco destoantes que se 

enveredam pela questão cultural com ligeira vantagem da Argentina, no que diz respeito 

ao compromisso social com a pesquisa.  

 

Tanto CONICET quanto FAPESP têm origens estatutárias, reguladas pelo Poder 

Público. O Conselho argentino até mais dependente do que a Fundação brasileira. Isto é 

revelador sobre como a experiência argentina – até na ciência – clama por valor. 

Cremos que tenha sido possível demonstrar o sentimento de nacionalismo com o qual se 

debate a atividade de pesquisa por lá. É de lei que se estimule a carreira de pesquisador 

e que os projetos aprovados – acima de tudo – demonstrem pertinência e relevância ao 

bem-estar social. No Brasil, isto parece não se dar. Talvez em menor escala, contudo, 

por aqui o ingresso de solicitação de apoio a uma pesquisa, seja por auxílio regular ou 

bolsa de estudo, é mais flexível. Até pode ser resultado da condição continental deste 

país onde apenas a capital de seu principal estado – São Paulo – forma uma Argentina 

inteira.  
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Parece-nos que pelas duas experiências, a Argentina faz da pesquisa – via 

CONICET – um patrimônio e o Brasil, por sua grandeza, - via FAPESP – um trabalho 

incessante. Certo é que ambos produzem e fazem desta América Latina um espaço 

promissor ao desenvolvimento da atividade científica, em especial, da Pesquisa em 

Comunicação. Se já estamos pecando pelo excesso de informação, não pequemos pela 

falta de diálogo para a troca de conhecimento com o aval do CONICET e da FAPESP. 

É assim que podemos contribuir para o insucesso da Incomunicação.  
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