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RESUMO 
 
 

O PLAYLABOR CIENTÍFICO: O CONHECIMENTO COMO MERCADORIA E A 
GAMIFICAÇÃO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA. 

 
 

AUTOR: Reynaldo José Gonçalves Junior 

ORIENTADORA: Prof.ª Dr.ª Thaiane Moreira de Oliveira.  

 

 

Esta pesquisa tem como proposta analisar o mercado editorial científico, as relações de             

poder existentes no processo de divulgação científica, as políticas de livre acesso            

institucionalizadas e suas relações com os pesquisadores nacionais. Tem como objetivo           

refletir sobre o papel do pesquisador dentro de um processo de gamificação das práticas de               

divulgação de suas produções acadêmicas, assim como o engajamento na construção de            

sua reputação no cenário acadêmico brasileiro. Através das ferramentas digitais          

disponíveis, voltadas à divulgação científica, assim como o uso de sites de redes sociais, o               

pesquisador atua para além da produção científica e o conhecimento gerado se torna uma              

mercadoria, uma moeda de troca para se alçar maior reputação.  

 

Palavras chaves: Playlabor, auto-imagem, gamificação, mercadoria, tecnologia e ciência. 
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ABSTRACT 

 

SCIENTIFIC PLAYLABOR: THE KNOWLEDGE AS COMMODITY AND THE 

GAMIFICATION IN THE SCIENTIFIC PRODUCTION PROCESS. 

 

Author: Reynaldo José Gonçalves Junior, 

Master’s Advisor: Prof. Dr. Thaiane Moreira de Oliveira. 

 

The current research has as its theme the critical analysis of: the scientific publishing              

market, the power relations existing in the process of scientific dissemination, the            

institutionalized free access policies and its relations with national researchers. It also aims             

to reflect on the role of the researcher in a process of gamification of the practices of                 

dissemination of his academic productions, as well as the engagement in the construction             

of his own life in the Brazilian academic setting. Through the available digital tools, geared               

towards scientific dissemination, just as the use of social networking sites, the researcher             

acts beyond scientific production and the knowledge generated becomes a commodity, a            

bargaining chip to make a better reputation. 

 

Keywords: Playlabor, self-image, gamification, commodity, technology and science. 
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Introdução: 

 

Estudos voltando à comunicação científica têm aumentado nos últimos anos de           

forma a acompanhar o grande número de títulos e a intensidade com que se tem feito                

pesquisa científica. O tema torna-se cada vez mais pertinente e levanta inúmeras questões             

sobre como o mercado científico influencia na forma como se produz conhecimento e             

como esse conhecimento é divulgado a bem da sociedade. No caso do Brasil, o aumento               

dos orçamentos destinados à ciência e tecnologia e à iniciação científica visto a partir da               

década de 2000 aumentou também a demanda por estudos voltados a uma reflexão sobre              

os caminhos e as estruturas do mercado científico, assim como o papel dos pesquisadores              

dentro desta lógica de funcionamento. Segundo dados colhidos pela CAPES , de 2013 a             1

2016 houve um aumento de 25% nos programas de pós-graduação no Brasil, número que              

já vinha com crescimento expoente. De 2005 ao ano de 2015 o número de cursos de                

pós-graduação subiram de 2.057 para 3.905, ou seja, o maior número de cursos representa              

um maior número de alunos de pós-graduação em atividade. Nesse cenário, os aspectos             

envolvidos perante as estruturas de funcionamento do mercado editorial científico, a           

comunicação científica e as próprias formas como se faz pesquisas se tornam um objeto              

fundamental para a assimilação do papel da ciência na atual conjuntura político-científica.            

O fato é, quando falamos em produção de conhecimento, estamos levando em conta             

diversas variáveis que são colocadas como processos organizacionais da maneira como se            

sustenta a pesquisa dentro da lógica do lucro no mercado científico. A lógica de atuação               

do mercado capitalista é de se infiltrar em todos os setores da economia, buscando nichos               

1 
http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8558-avaliacao-da-capes-aponta-crescimento-d
a-pos-graduacao-brasileira 
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de mercado onde consigam mercantilizar seus produtos e serviços, desta forma           

transformando o próprio trabalhador em mercadoria.  

Christian Fuch (2015) defende a ideia de que a internet e as tecnologias de              

comunicação são um espaço de organização do Play Labour , ou seja, a do trabalho pelo               2

entretenimento como forma de acumulação de capital. Playlabor pode ser entendido como            

uma “forma de trabalho biopolítico que parece desempenhar principalmente uma função           

econômica, mas que também cria capital social e cultural” (p. 344).  

Sites de relacionamento, buscadores, redes sociais, etc. servem como ferramentas          

nas quais o seu valor de uso, quando relacionado às facilidades diversas de comunicação              

que eles oferecem, por de trás de sua utilização, escondem a lógica da propriedade privada               

e do valor de mercadoria. Fuchs (2015, p. 70) defende que “é difícil para os usuários                

perceberem que ao fazerem uso dessas mídias, estão trabalhando e que são explorados             

porque está em jogo um fetichismo inverso da mercadoria”. Ou seja, o caráter de              

entretenimento e diversão das redes sociais serve como pano de fundo onde existe um              

processo de proveito e alienação da mão de obra, fechando os olhos para o papel da classe,                 

das mercadorias e da exploração no processo produtivo. Fuchs conceitua esse cenário            

como ideologia do engajamento/conexão/compartilhamento: essa ideologia partiria do        

discurso das empresas de comunicação de que as relações dentro da mídias sociais seriam              

apenas engajamento e participação. 

O fato é que hoje as redes sociais são amplamentes utilizadas para diversos fins que               

não apenas o entretenimento e as relações sociais. Profissionais de diversas áreas utilizam             

estas redes como forma de não apenas divulgar seus produtos e serviços, assim como              

também utilizam para fins de network. Nestas relações nas quais o trabalhador coloca em              

determinada rede resultados de seu trabalho, produtos ou serviços, o que se busca é uma               

conexão para compartilhar seu capital particular. Através de um engajamento em           

determinada mídia digital, o sujeito consegue difundir seu trabalho e consecutivamente           

agregar valores ao próprio nome e sua atuação técnica.  

Para Delgado (2017), a concepção de trabalho como mecanismo jurídico, regulado           

e institucionalizado, estaria com seus dias contados. A incompatibilidade gerada a partir            

2 Junção das palavras e significados de Play e Labor. Também encontrado em suas variações 
playlabour e playlabor 
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das transformações tecnológicas no estágio atual relacionadas à vida social e econômica no             

campo do trabalho terão sua lógica alterada. O que se vê hoje em dia é uma ampla                 

motivação à gamificação de diversos setores produtivos (Bogost, 2011). O marketing           

empresarial se apropriou do conceito como forma de estimular a produção através de jogos              

de desafios que em alguns aspectos correspondem a uma membrana onde se esconde os              

valores mercadológicos da hiper produtividade. 

Portanto, existe nesta relação algum tipo de ganho por parte do usuário que em              

determinado ponto se reverte em bônus, buscando conquistar um reconhecimento através           

da potência de compartilhamento nas redes. Através dessa ideologia de compartilhamento           

e ganhos simbólicas de capital social existe uma lógica de jogo na qual “ao trabalho são                

adicionados metas em ritmo de progressão, pontuações, distintivos e outras possibilidades           

de recursos empregados pela gamificação” (Caetano, 2013, s/n). Esta é uma lógica que             

atravessa diferentes esferas, inclusive a científica.  

Na atual esfera de transformações tecnológicas, nas quais as relações          

comunicacionais foram reconfiguradas dentro dos processos globalizantes, a produção         

científica passou a desempenhar novas relações neste processo de playlabor. Este fato não             

se refere exclusivamente aos parâmetros de progressão que os pesquisadores estão           

inseridos e que constituem suas consolidações de carreira a partir de uma dimensão de              

gamificação. Ou seja, o crescimento profissional a partir de regras claras, dentro de um              

jogo (Hammarfelt, Rijcke, Rushforth, 2016), intensificando a natureza competitiva da          

própria profissão. Mas o playlabor também diz respeito a um espectro da            

contemporaneidade dos processos produtivos científicos dentro de um estágio da revolução           

tecnológica na qual os pesquisadores, através da ideologia do compartilhamento da qual            

Fuchs aponta, transferem sua força produtiva intelectual às editoras comerciais que lucram            

a partir de suas produções, buscando agregar capital social e cultural entre seus pares. Ou               

seja, por mais que se possa ter vantagens em utilizar as diversas plataformas digitais como               

forma de compartilhar amplamente suas produções, o pesquisador estaria corroborando          

para a lógica de desvalorização da mão de obra tratada por Marx em seu Manuscrito               

econômico-filosófico (2004), no qual o teórico aponta para o fato de que a labuta não cria                

apenas objetos - no nosso caso conhecimento - e sim torna a si próprio uma mercadoria na                 

mesma proporção que se produz bens. Dentro da ideologia de compartilhamento, a            
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produção científica e seus mecanismos de divulgação dos conteúdos corroboram para a            

máxima marxista de que “a venda é a prática da alienação”. 

Desta forma, dentro do mercado científico editorial não seria diferente. Os           

pesquisadores, envoltos em práticas estimuladas pelas lógicas de produção vigentes, são           

estimulados a portar-se também como mercadoria. A pesquisa é o fruto da labuta, o              

produto que terá seu valor qualificado dentro do processo de editoração, porém, o             

pesquisador passa a construir sua imagem focados na autopromoção como meio de atingir             

níveis cada vez maiores de visibilidade. O nexo liberal, busca nos sujeitos, nas relações              

sociais e nas práticas de consumo, um elo que lhe ofereça legitimidade de como fomentar               

“as perspectivas gerais da sociedade de mercadorias como limites inquestionáveis de suas            

próprias aspirações” (MÉSZÁROS, 2006, p. 263-264, apud, Jovino 2013).  

Nesse contexto, existe uma negociação entre tornar-se reconhecido e a exploração           

da força produtiva como potencial gerador da mercantilização da mão de obra intelectual.             

A motivação em se conectar a um ambiente onde se possa engajar na valorização do seu                

esforço produtivo levanta muitas questões pertinentes que devem ser analisadas e pesadas.            

Existe um processo de gamificação na produção de conhecimentos científicos como forma            

de se almejar uma maior reputação nas plataformas digitais voltadas para a divulgação e              

disseminação da ciência, através likes e compartilhamentos dentro da ideologia do           

engajamento?  

O objetivo desta dissertação é compreender melhor a atuação do pesquisador           

brasileiro dentro da lógica de produção que permeiam a ciência na contemporaneidade,            

assim como suas posições acerca das questões levantadas na pesquisa. Duffy e Pooley             

(2016), afirmam que hoje os pesquisadores sofrem uma pressão para que se engajem mais              

nas práticas de autopromoção, motivados por políticas que progressivamente tornam as           

universidades e a produção de conhecimento mais voltadas ao mercado. Inserir-se dentro            

das lógicas de atuação apregoadas pelas regras que se impõe na forma como a              

comunicação científica se dá e na forma como o produto laboral deve atender às              

expectativas do mercado científico como um produto que além de conceder aos parâmetros             

exigidos, seja também agregado a ele o valor de uma mercadoria que possa gerar lucros.               

Buscaremos conhecer mais sobre as impressões que os sujeitos pesquisadores          
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experimentam neste cenário e a forma como lidam com alguns temas pertinentes à             

realidade laboral em se fazer ciência.  

Uma das hipóteses levantadas nesta pesquisa diz respeito ao papel do próprio            

pesquisador que, sujeito aos processos de mercado do setor científico editorial, passa a             

cada vez mais construir sua autoimagem de forma a se adequar às exigências do setor.               

Desta forma, o seu trabalho passa a se expandir para além do processo de pesquisa,               

fazendo com que sua imagem ganhe contornos de um produto com mais ou menos              

aceitação. Existiria porém, uma permissão em se entrar no jogo e a disposição em utilizar               

das ferramentas disponíveis para jogar conforme as premissas impostas pelo mercado           

científico. Ainda, mesmo consciente das regras e da potência do jogo, estes pesquisadores             

podem se posicionar de forma crítica e reflexiva sobre o papel na qual vem              

desempenhando dentro do processo de construção das suas carreiras e imagens. 

Para responder às questões desta pesquisa, utilizaremos como método para a análise            

dos problemas levantados neste artigo, uma análise de plataforma buscando identificar os            

elementos de gamificação e de construção de reputação nos espaços acadêmicos sociais            

digitais. Pretende-se entrevistar pesquisadores renomados, de diferentes áreas do         

conhecimento, que utilizam as plataformas digitais e redes sociais acadêmicas como forma            

de divulgar e disseminar seus trabalhos, com o objetivo de identificar os discursos             

presentes sobre a gamificação e o playlabor no sistema científico contemporâneo.  
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CAPÍTULO 1: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM MEIO À QUARTA 

REVOLUÇÃO TECNO/INDUSTRIAL. 

 

Neste capítulo dissertaremos sobre o papel do conhecimento na sociedade do           

século XXI e como a indústria editorial passou a ditar as regras no que diz respeito à                 

produção e divulgação dos conteúdos científicos. Trabalharemos com a perspectiva de um            

mercado científico voltado à coisificação dos saberes como mercadoria e ao fortalecimento            

do senso mercantil da produção de conhecimento. Abordaremos as relações de trabalho            

dentro da lógica de atuação do mercado proposta pelo oligopólio editorial, assim como a              

atuação do sujeito pesquisador na construção de suas carreiras em meio às regras             

colocadas. Neste cenário, a auto-imagem passa a ganhar contornos basilares dentro do            

circuito acadêmico, a gamificação e o auto-branding passaram a ser requisitos necessários            

para se posicionar melhor no circuito acadêmico/científico.  

Nosso propósito é apresentar neste capítulo uma reflexão sobre os caminhos que a             

ciência trilha neste novo período histórico, onde os sistemas produtivos se adequam a             

dinâmica das tecnologias. Traçaremos uma linha nos pontos que diferenciam as políticas            

acadêmicas no Brasil e em outros países, apontando as semelhanças e dessemelhanças no             

modus operandi relacionados à produção de conhecimento. Consideramos neste capítulo o           

papel do próprio pesquisador perante às práticas editoriais e como eles se relacionam com              

as políticas propostas pelo mercado editorial e suas lógicas de publicação. Refletiremos            

como às práticas mercantis na produção científica afeta a qualidade e relevância das             

pesquisas que ficam sujeitas muitas das vezes às exigências de um mercado cada vez mais               

dinâmico e disputado.  

1.1 Divisão social do trabalho (conhecimento) e divisão capitalista do trabalho           
(mercadoria).  
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Dentro dos paradigmas colocados para o século XXI, e na forma como as relações              

laborais e a divisão do trabalho se alteraram perante uma dinâmica na qual o emprego da                

tecnologia afeta cada vez mais a prática laboral, mudanças significativas foram           

experimentadas desde o início da segunda revolução industrial. Os interesses capitalistas           

dos setores produtivos industriais em meados do século XIX, com o desenvolvimento            

dos setores energéticos e químicos, deram lugar a uma economia pautada pela            

informação e principalmente pelo poder de fazer circular essas informações. A interação do             

homem com as tecnologias de informação transforma as relações laborais e a forma como              

se gera capital, seja pelo mercado especulativo, seja dentro do campo produtivo. Desta             

forma, o trabalhador passa a se adaptar a comportamentos relacionados ao uso das             

tecnologias  voltadas à circulação  de informação. Para Marques e Lazzarini,  

 
A intensificação do uso de TI exige mudanças tanto de          
comportamento quanto na relação entre os diferentes setores e         
escalões dentro da estrutura organizacional o que, via de regra,          
impacta fortemente a gestão de recursos humanos como um todo.          
(MARQUES, LAZZARINI, 2002, p. 07).  

 
O papel e os valores do trabalho nos dias de hoje e a forma como o emprego das                  

tecnologias alterou a perspectiva de como a sociedade enxerga as relações laborais, assim             

como as leis trabalhistas que regem as relações entre empregados e patrões, buscam             

mesmo que precariamente se adaptar a essa realidade. É importante colocar o lugar             

da divisão social do trabalho, assim como a divisão capitalista do trabalho em análise              

para entender como se dá a relação do sujeito com a sociedade e de que forma o capital se                   

apropria da mão de obra nos dias atuais. Karl Marx e Friedrich Engels (2010) apontam que                

os diversos estágios de desenvolvimento da divisão do trabalho passam a representar            

diferentes formas de propriedade, dessa forma, mantendo as fases de desenvolvimento sob            

o controle de quem detém a propriedade sobre determinado meio produtivo. Para os             

autores, cada novo estágio na divisão do trabalho vai determinar na mesma            

proporção as relações entre os indivíduos no que diz respeito ao fruto do trabalho, ou seja,                

o capital produzido através da venda de sua mão de obra. Para Marx, a divisão do trabalho                 

levava em conta uma separação entre o trabalho na indústria, no campo e no              

comércio, essas divisões, da mesma forma, pautadas pelo desenvolvimento dos          
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mercados e dos meios produtivos, passaram a representar diferentes formas de           

propriedades, assim como das relações trabalhistas. Em “A ideologia alemã”, Marx (2010,            

p. 09) defende que no campo da produção intelectual: “São os homens que produzem às               

suas representações, as suas ideias , etc”. Dessa forma, Marx aponta para o fato que               

não existe propriedade sobre a produção intelectual que não a do próprio indivíduo, que              

teoricamente possuiria direito ao que produziu através de suas ideias, apenas. 

Para o Marxismo, a produção intelectual, o labor no campo das artes,            

filosofia, ciências, metafísica e do direito, ou seja, a reprodução das representações e da              

consciência, estão visceralmente ligadas às experiências e atividades materiais. Assim          

sendo, todo produto intelectual é a representação das experiências cotidianas na qual os             

sujeitos estão inseridos, experimentados e conscientes. Mikhail Bakhtin (2006) defende          

que: 

 
A consciência adquire forma e existência nos signos criados por           
um grupo organizado no curso de suas relações sociais. Os          
signos são o alimento da consciência individual, a matéria de seu           
desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. A lógica da            
consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação         
semiótica de um grupo social. (BAKHTIN, 1988, p. 35 - 36 apud            
ROCHA & VOLOCHINOV, 2012). 

 
Colocando dessa forma como as representações, ideologias e organização do          

trabalho são fruto da capacidade humana de absorver significantes e significados, o que se              

questiona é a concepção de pertencimento da produção intelectual. Nesse caso, é            

preciso observar o conhecimento pelo aspecto do seu valor como mercadoria, já que no              

modo de produção capitalista, toda atividade laboral visa criar objetos que tenham um             

valor de uso. Assim a produção de conhecimento , através do trabalho intelectual,             

passa a gerar objetos que de alguma maneira serão consumidos e recebam um valor              

respectivo de troca. Marx entende que se toda mercadoria, ou seja , qualquer fruto de               

dedicação laboral, tem um valor de uso, automaticamente ele passa a ter um valor de troca                

na mesma proporção. De fato, o que acontece é que nas sociedades capitalistas onde              

quase todas as esferas da vida são monetizadas , fetichizadas e pautadas no consumo, o               

conhecimento científico, assim como toda esfera do trabalho intelectual, apenas terá valor            

se apresentar um valor de troca. 
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A mercadoria é, antes de mais nada , um objeto externo, uma            
coisa que, por sua propriedade, satisfaz necessidades humanas,        
seja qual for a natureza, a origem dela, provenham do estômago ou            
da fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz a           
necessidade humana, se diretamente, como meio de       
subsistência, objeto de consumo, ou indiretamente, como meio        
de produção. (MARX, 1994, p.41 apud TREIN &        
RODRIGUES, 2011). 

 
À vista do exposto, os grandes proprietários dos meios produtivos, a classe que             

dispõe dos meios de produção material, detém na mesma proporção os meios de produção              

intelectual, defende Marx . Por consequência, a classe trabalhadora não detentora dos            

meios de produção, ficarão submetidos à classe dominante no que diz respeito ao que              

Marx e Engels colocam como a expressão ideal das relações materiais dominantes            

concebidas sob a forma de ideias . Ou seja, o que fortalece a classe dominante é o poder de                   

expressar o seu domínio através das ideias, e isso se refletiu de forma muito objetiva nos                

valores empregados dentro das sociedades capitalistas no que diz respeito à           

educação. 

Dentro das instituições educacionais, responsáveis por passar para a         

sociedade os saberes científicos, técnicos, filosóficos e artísticos, o que se viu foi um              

absoluto aprofundamento das relações entre os valores da educação e os interesses do             

capital. O que de fato ocorreu foi uma apropriação institucionalizada das narrativas            

históricas e teóricas para que se atingisse o propósito de transmissão dos valores             

pertinentes à manutenção da ordem e dos interesses do capital financeiro. Como apontam             

Celi Taffarel e Joelma Albuquerque (2009), como manutenção do status quo, não poderia             

oferecer nenhuma outra opção como alternativa à gestão das sociedades, senão, a            

subordinação estrutural e a total dependência dos princípios defendidos pelos interesses do            

capital. 

 
Vivemos sob a condição de uma desumanizante alienação e de          
uma subversão fetichista do real estado de coisas dentro da          
consciência (muitas vezes também caracterizada como      
“reificação”) porque o capital não pode exercer suas funções         
sociais metabólicas de ampla reprodução de nenhum outro        
modo  (MÉSZÁROS, 2008, p. 59). 
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O princípio do conhecimento como uma mercadoria com valor de uso,           

tem como consequência a sua potencialização como instrumento de troca, ou seja, o             

conhecimento passa a agregar um valor quantificável para permuta. O conhecimento           

passa a ser comprável e dessa forma pode sofrer influências para que a produção              

intelectual não tenha somente o princípio da verdade, como também pode se moldar             

aos interesses de quem vai pagar por ele. Partindo desse pressuposto, onde a produção              

intelectual, vista com afastamento de seu sentido social e amplo, em que é colocada como               

um bem coletivo passa a reverberar um sentido mercadológico onde seu lugar, passa a              

atender a lógica da manutenção dos poderes vigentes. 

 
Sendo uma realidade, não só nos EUA , mas também como           
tendência crescente no resto do mundo, o estreitamento das         
relações entre algumas das principais universidades e as        
grandes empresas, multiplicam-se os casos de influência destas        
últimas nas investigações dos cientistas: publicação de artigos        
tendenciosos, atraso ou mesmo não publicação de resultados,        
restrição nos temas abordados, apropriação privada dos resultados        
das teses acadêmicas (MARTINS & GARCIA, 2009, p. 84). 

 
1.2 A divisão do trabalho na 4ª revolução tecno/industrial e o papel do trabalho              
imaterial (intelectual): 
 

No período entre o final de década de 1970 e 1980 houve mudanças substanciais no               

que diz respeito ao papel do Estado na economia e as mudanças dos paradigmas              

econômicos que marcaram a época do florescer do neoliberalismo como a nova ordem a              

ser seguida. Um conjunto de fatores como as aberturas dos mercados, o            

desenvolvimento tecnológico, enfraquecimento do bloco soviético, processos       

revolucionários entre outros fatores, foram cruciais para que a partir da década de 1970,              

mudanças na estrutura das relações trabalhistas fossem alteradas de forma          

significativa. Henrique Amorim (2010) aponta que nesse processo, as mudanças nas           

relações produtivas sofreram transformações drásticas, sob o olhar da teoria marxista do            

valor-trabalho , pautadas pelo modelo de produção industrial que se apresentava. A            3

reestruturação produtiva através da automação e o fim das políticas keynesianas com a             

3 A teoria do valor-trabalho parte do princípio de que a ativida de econômica é 
essencialmente coletiva. A teoria valor-trabalho parte de diversas escolas econômicas. 
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expansão do neoliberalismo no ocidente geraram novas políticas trabalhistas. Contudo,          

a partir da década de 1990, houve um resgate da teoria valor-trabalho, como consequência              

dessas mudanças que através das transformações tecnológicas desenvolvidas para os mais           

diversos setores produtivos, mais uma vez alterou as relações laborais. O trabalho imaterial             

ou intelectual passou a ter um papel fundamental no desenvolvimento econômico, e com             

isso, as teorias relacionadas ao valor-trabalho voltam a se desenvolver sob esse novo             

modelo. Amorim argumenta que houve uma transformação significativa nos sistemas          

produtivos, uma nova organização alterava as dinâmicas das relações sociais nos           

setores econômicos. A produção capitalista ganhou novos contornos e com isso foi            

necessário atualizar as novas formas de exploração da mão de obra tanto no campo              

material quanto no imaterial, ou seja, também na produção intelectual. Dessa forma,            

a formação profissional e a especialização tornaram - se fundamentais para que o             

trabalhador passasse a assumir uma vaga dentro de um mercado que passou a ser cada vez                

mais técnico e especializado. 

 
A polivalência e a formação profissional foram apresentadas como         
atributos básicos para o preenchimento de antigas ocupações        
profissionais que foram reorganizadas e também para as novas         
ocupações constituídas na nova conjuntura a partir de meados de          
1970. O quadro de competências foi, portanto, ampliado. A         
utilização da força de trabalho de tipo fordista combinada a do           
trabalhador “recomposto” garantiria, dessa forma, maiores taxas de        
lucro. (AMORIM, 2010, p. 192). 

 
 

O que se segue nos dias atuais e que serve de ponto de partida e principalmente,                

entendimento sobre como a divisão do trabalho e a própria concepção do que             

convencionamos hoje como trabalho, 

sobreviverá à chamada “quarta revolução industrial”. As relações de trabalho vêm           

alterando cada vez mais o avanço tecnológico e o uso das plataformas            

eletrônicas e softwares profissionais, intermediando a mão de obra nos mais variados            

campos produtivos. Hoje vivemos um estágio transitório entre as formas convencionais           

de produção material e analógica para uma economia pautada pelas ordens e regras             

baseadas nos algoritmos e nos sistemas. 
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O uso dos sistemas ciberfísicos resulta numa maior potencialização do          

sistema produtivo, promove maior autonomia dos processos e integração entre as           

partes envolvidas. Sistemas ciberfísicos são procedimentos computacionais colaborativos        

nas quais as operações são integradas por núcleos comunicacionais, dessa forma           

minimizando erros e potencializando ao máximo o sistema produtivo. Os sistemas           

ciberfísicos prometem maior autonomia das máquinas, confiabilidade do processo e          

integração com menos influência de trabalhadores humanos. Muitos são entusiastas dessa           

nova etapa civilizatória, em que o emprego da tecnologia e sua força produtiva são              

colocados 

em primeiro plano na busca por maior potencial econômico, dentro de uma realidade             

completamente imersa na lógica neoliberal. Por um lado, temos corporações e empresas            

dos mais variado s setores que se beneficiam dessa nova fase da economia, mais              

automação e controle sobre os processos produtivos e menos gastos com mão de             

obra e encargos trabalhistas. Por outro lado, a classe trabalhadora que observa as             

vagas de empregos minguarem, fica imersa em disputas dentro de um mercado cada vez              

mais especializado e com menos, ou nenhum direito trabalhista. Garbee (2016), aponta            

para o fato de que as tecnologias envolvidas no espectro da quarta revolução industrial têm               

uma representação muito significativa, mas atenta que “o entusiasmo não é motivo para             

ingenuidade”. Citando que a história demonstra vários exemplos de como a tecnologia            

passou por cima dos marcos social e ético 

, afirmando que depende de nós fazermos um bom uso dessas tecnologias. Efetivamente,             

mais uma vez pautado no marxismo, o que acontece é que a propriedade sobre os meios                

produtivos continua nas mãos dos velhos senhorios e o trabalhador a mercê de seus              

interesses. Nesse cenário, onde as tecnologias são acima de tudo um fator desestabilizador             

da mão de obra humana, em nome de uma automação cada vez mais eficiente e lucrativa, o                 

papel do trabalhador e as leis trabalhistas, sofrerão mudanças cada vez mais notáveis.             

Como afirma Klaus Schwab (2016). 

 
Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que        
transformará fundamentalmente a forma como vivemos,      
trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e         
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complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa        
que o ser humano tenha experimentado antes.  4

 
O que muitos autores vêm trabalhando é sobre o papel do trabalho            

intelectual ou imaterial dentro das perspectivas que circundam a realidade objetiva           

nos tempos atuais, ou seja, em meio à quarta revolução industrial. A função             

primordial  do  conhecimento  com o um  bem  social  e  a mercantilização  do 

conhecimento como um produto vendável, voltado ao lucro e com direito a            

propriedade. Godinho, Lazzarato, Gramsci, Signes, Negri, entre muitos outros         

pesquisadores se debruçam sobre o papel do trabalho nesse início de séc XXI e como isso                

vem se refletindo no campo da divisão do trabalho e da teoria valor-trabalho. 

Jean Lojkine (2007) argumenta que nas últimas décadas houve um grande aumento            

de vagas no mercado voltado à prestação de serviços, fato esse que reflete a              

potencialidade da evolução sociotécnica possível com a entrada na quarta revolução           

industrial, ou tecnológica. O autor aponta que ⅔ das atividades humanas estão pautadas             

não na transformação industrial de matérias primas, e sobre setores de informação e de              

serviços, ou seja, nas relações entre sujeitos, no campo da comunicação interpessoal.            

Isso representa uma mudança significativa no campo do trabalho, a antiga imagem do             

operário com uniforme sujo de graxa do espaço, para uma nova linha de produção onde os                

insumos são a capacidade imaterial de produção. Lojkine atenta para o fato de que              

os grupos profissionais que mais cresceram nas últimas décadas foram profissionais           

ligados à área de saúde, comunicação e prestadores de serviços administrativos para            

empresas. Ou seja, isso representa o crescimento de profissões que exigem um nível             

mais elevado de formação e especialização. O trabalho imaterial, ou seja, o trabalho             

que exija um maior poder de decisões onde a capacidade cerebral de resolver             

questões é colocada em primeiro lugar vem assumindo um papel preponderante na            

economia globalizada. Dessa forma, a concepção clássica do operário que, através do            

trabalho braçal, era o motor das linhas de produção, passa por um novo paradigma onde se                

aplica a mudança estrutural da quarta revolução industrial/tecnológica. As novas formas de            

produção e consecutivamente de apropriação do capital sob seus aspectos e o trabalho             

imaterial vêm sofrendo um processo de autovalorização de seu capital produtivo. Dessa            

4 https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309 
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forma, os processos de desenvolvimentos atuais, pautados pelo prisma da produção           

imaterial vêm sendo fonte de mais-valia, em que o conjunto das atividades humanas             

está cada vez mais mercantilizado. Sergio Lessa (2001) aponta para o fato de que existe               

um constante arranjo dos marcos entre trabalho produtivo e trabalho abstrato improdutivo,            

assim apresentando na mesma intensidade uma redefinição das fronteiras entre as           

classes produtoras da mais-valia. O capital demonstra uma capacidade extraordinária          

no que diz respeito à adaptação perante as mudanças sociais e tecnológicas de cada época,               

assim como o poder de transformar toda produção humana, material ou imaterial, em             

lucros. 

Nas esferas profissionais, nos mais variados setores da economia, o          

trabalhador vem se moldando à lógica do trabalho quase que intermitente, não basta mais              

cumprir sua função laboral. É necessário construir em torno de si uma alegoria que o               

coloque apto a fazer parte do mercado, fazendo com que sua mão de obra seja valorizada                

perante seus pares. Qualquer trabalhador, os que lidam com matérias primas para            

manufatura, ou os que se utilizam de suas experiências e conhecimentos para gerar novo              

saberes, como um professor, um pesquisador ou um artista são dependentes da natureza e              

suas transformações para poder dar continuidade ao seu papel dentro da divisão do             

trabalho, como defende, Lessa (2001). Assim posto, isso indica que não há uma             

dissociação que no final separe o labor material e o imaterial, todos são operários que               

alimentam o sistema produtivo e que na tradição marxista , eles são parte da própria               

contradição entre a humanidade e o capital. Neste cenário, como forma de se adaptar às               

mudanças promovidas pela revolução tecnológica do séc.XXI, os trabalhadores         

tendem a se colocar em posições que garantam sua permanência dentro do mercado de              

trabalho. Dessa forma, as práticas de auto-branding e a gamificação tornaram-se           

ferramentas  que buscam esse objetivo. 

 

1.3. O conhecimento como mercadoria 

 

O propósito desta pesquisa é de investigar os enredos do mercado científico pela             

perspectiva também do pesquisador. Ou seja, identificar através da opinião dos próprios            

pesquisadores quais os efeitos causados pela lógica de funcionamento do setor editorial.            
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Conceitos como do playlabor e processos de gamificação são apontados como ferramentas            

diretas de imposição da cultura da meta e do auto-branding como pré requisitos para se               

almejar determinado reconhecimento dentro da comunidade científica. Desta forma, do          

outro lado, para além dos interesses pelo lucro dos grandes investidores e empresas do              

setor, existe o papel do trabalhador, da categoria que detém a força de produção num setor                

da economia que em 2017 faturou cerca de 19 bilhões de libras esterlinas. Stephen              5

Buranyi (2017) salienta que em 2017 o Lucro da Reed-Elsevier, gigante do mercado             

editorial científico, foi superior ao de empresas como Google, Apple e Amazon. O             

pesquisador como responsável pelo desenvolvimento da pesquisa e manufatura do produto           

final, assim como nas demais categorias laborais, tem seu ofício alienado. Isto posto, o              

processo de alienação torna o trabalho estranhado , não existe a apropriação da sua própria              6

produção, o pesquisador entrega os direitos autorais para uma empresa que deterá o direito              

sobre o produto final. No mundo das mercadorias, o homem é o principal insumo para que                

se haja a produção, é através da utilização da força de trabalho do outro que se gera lucro,                  

defende Marx (2015). 

Dentro deste cenário, no qual a matéria prima que move esta indústria é o              

conhecimento, muitos questionamentos são feitos em relação ao verdadeiro papel destas           

grandes editoras na divulgação da produção científica ao redor do mundo. No Brasil,             

financiados pelos governos na maioria das vezes, a produção científica fica a cargo do              

pesquisador, que por conta própria propõe uma direção ao seu trabalho e o desenvolve. Ou               

seja, a labuta é responsabilidade do cientista, porém na hora de publicar, as revistas              

geralmente não arcam com os custos dos revisores que medem a qualidade do artigo e sua                

efetividade como produto de conhecimento válido. Aprovados para a publicação, o artigo é             

entregue de forma gratuita aos editores comerciais que o vendem para as bibliotecas             

públicas. Estas, financiadas pelos governos, ou limitam o seu acesso para o leitor através              

de uma definição de valores específicos ou são entregues a editores que liberam o conteúdo               

de forma aberta.  

5 
https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-
science  
6 Para a teoria marxista, o trabalho estranhado diz respeito a formação capitalista de produção.  
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Em junho de 2017, Stephen Burayi publicou um artigo no site inglês do The               

Guardian intitulado “The long read. Is the staggeringly profitable business of scientific            

publishing bad for science?”. No artigo o autor se propôs a fazer um raio-x do               

funcionamento da indústria de publicação científica, expondo suas ferramentas e padrões           

de funcionalidade. Desta forma, se gera grande capital através de conteúdo científico            

produzidos por pesquisadores de todos as áreas do conhecimento em todo o mundo.             

Através do texto o autor desnuda alguns mitos, como também as estratégias utilizadas             

pelas grandes revistas do setor para elevar seus lucros, principalmente envoltos ao uso das              

tecnologias de comunicação e compartilhamento de dados. Para Buranyi (2016), os           

pesquisadores estão conscientes de que as relações entre eles e as regras vigentes para              

publicações no mercado editorial são um mau negócio e que essa relação, nas palavras do               

autor, são perversas e desnecessárias. Isso se reflete na realidade brasileira, onde revistas             

com qualis superiores são almejadas como fator de valorização para suas pesquisas e             7

consecutivamente para dar mais visibilidade ao autor.  

Iniciativas de open access crescem dentro desta lógica de dominação do mercado            

editorial. Cada vez mais pesquisadores abrem o acesso a suas produções a repositórios             

institucionais de acesso livre, que são utilizados como forma de disseminação de            

publicações científicas. Neste modelo, autores podem disponibilizar seu conteúdo já          

publicado ou aceito de forma aberta com consentimento do editor (via verde) , ou pela (via               8

dourada)  que promove o livre acesso a conteúdos científicos sem nenhuma restrição. 9

No Brasil, algumas revistas de determinadas áreas do conhecimento, além do           

processo de aceitação através da revisão por pares, ainda cobram taxas para o autor poder               

publicar. Mesmo as revistas que trabalham com pesquisas em acesso livre, cobram de seus              

pesquisadores os direitos autorais sobre a obra terminada que será publicada, ou seja, existe              

a alienação do produto através da detenção sobre seus direitos autorais, tirando-os do autor.              

Algumas revistas como a Sage, Taylor, entre outras, utilizam o modelo de article             

7 O Qualis constitui-se num sistema brasileiro de avaliação de periódicos, mantido pela CAPES.              
Relaciona e classifica os veículos utilizados para a divulgação da produção intelectual dos             
programas. 
8 É um arquivamento da produção científica que pode ser feito pelo próprio autor do artigo já                 
publicado ou aceito para publicação, a partir do sinal verde do editor, para que o documento seja                 
disponibilizados.  
9 Promove a criação de revistas de acesso aberto, ou seja está relacionada com a produção de                 
artigos científicos em periódicos eletrônicos, cujo o acesso é livre na web sem que haja restrição                
quanto ao seu uso, sendo disponibilizado pelas próprias revistas científicas. 
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processing charge (APC), cobrando taxas do autor para disponibilizar o conteúdo em            

acesso aberto ou híbrido, de qualquer forma o pagamento destas taxas, não garantem ao              

autor propriedade sobre o conteúdo referido.  

Buranyi (2017), em seu artigo aponta para as práticas utilizadas pelas editoras como             

forma de maximizar seus lucros, utilizando cada vez mais de mão de obra gratuita. Os               

pesquisadores por conta própria desenvolvem suas pesquisas na maioria das vezes           

financiados pelos governos, através de bolsas científicas e de produção conseguem se            

manter enquanto estudam, ministram aulas e fazem suas pesquisas. Durante o processo            

laboral, com horas acumuladas de trabalho que envolve pesquisas de campo, vasta revisão             

bibliográfica e produção textual, o pesquisador entrega de forma gratuita às editoras que             

lucram com o produto final. Desta forma, essa relação entre pesquisador, o produto e o               

mercado superaria ao conceito de mais-valia, vez que a remuneração pelas horas            

empregadas na produção laboral não parte de quem passa a deter o direito sobre as               

pesquisas. Assim, o periódico que passa a deter os direitos autorais sobre a pesquisa, não               

paga absolutamente nada para o pesquisador, para o trabalhador que dedicou horas laborais             

para produzi-la. A mais-valia é a condição de exploração do capitalismo sobre a classe              

trabalhadora, ou seja, a classe que oferece a força de trabalho em troca de um salário, desta                 

forma trocando sua produção por um valor abaixo do produto no mercado.. A mais-valia,              

segundo Marx (2004), é a diferença entre o valor do produto e o valor do capital necessário                 

para produzi-lo, o valor acrescido no produto, é onde se configura a apropriação deste              

valor pelos capitalistas. Marx entende que o que oferece valor a determinado produto é o               

trabalho, o valor da mão de obra empregada na produção de determinada produto,             

corresponde ao seu valor. No sistema capitalista quem detém a propriedade sobre os meios              

de produção não é a classe trabalhadora e sim os donos do capital, assim, o trabalhador                

precisa vender sua mão de obra ao proprietário dos meios de produção. Como o              

trabalhador não consegue vender por conta própria o que produz, acabam por vender a sua               

força de trabalho, assim criando valor para os capitalistas. No marxismo, o empregador,             

nesse caso, as editoras, pagaria um valor pelo produto que representa um percentual muito              

aquém do seu valor de mercado final. Porém, na lógica capitalista da indústria editorial              

científica, as empresas que lucram, na maioria das vezes não pagam nada para o              
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pesquisador e nem aos revisores que avaliam a qualidade da produção e legitimam a              

validade do conhecimento gerado na pesquisa.  

Para além das manifestas regras que visam a mercantilização do processo de            

publicações, um outro fato que atenta para um absoluto controle do nexo mercantil no              

setor é a condição onde muitos pesquisadores se colocam como forma de atender             

determinada demanda, de certa forma estipulada pelo oligopólio editorial. Assim, mais           

uma vez a importância de se compreender o papel do próprio pesquisador nas práticas de               

inserção no mercado de publicações científicas. Regulados por tais práticas, indagações           

sobre como essa lógica afeta a forma como se faz pesquisas, como também até que ponto                

isso pode influenciar nos resultados das mesmas, são colocadas em pauta. As relações entre              

produção de conhecimento e interesses mercantis coloca em voga um quesito básico de             

reflexão por parte do cientista, do sujeito que tem como função gerar uma maior              

compreensão da realidade objetiva, portanto construir novos conhecimentos. Qual o lugar           

da produção de conhecimento, inseridas nas logicas de acumulo de capital e o uso de               

vantagens da mão de obra do pesquisador por parte das grandes editoras científicas? Graça              

Caldas (2011), reflete em relação ao valor do conhecimento. Ela defende que a cultura              

científica implica no desenvolvimento da capacidade crítica e uma melhor leitura da            

realidade objetiva, ou seja, a ciência tem como pressuposto oferecer à sociedade além de              

inovação e tecnologia, uma ampliação da visão sobre o factual. A autora aponta para o               

valor do impacto da educação científica na formação e desenvolvimento de uma sociedade             

atenta à realidade e que esteja preparada para lidar com as situações mais complexas da               

vida. Caldas coloca como função primacial do conhecimento a emancipação social do            

sujeito, parte fundamental para a conquista de uma cidadania plena e consciente. O que se               

indaga, é sobre o papel da sociedade civil organizada dentro deste processo e as atribuições               

dos mais diversos setores na formulação de políticas científicas e sua disseminação na             

sociedade, principalmente o papel do Estado.  

Marc Edward e Roy Siddhartha (2016), atentam para o fato de que na atual              

conjuntura do quadro especializado dentro dos ambientes de pesquisas, a carreira           

profissional passou a ser concebida pelo foco das realizações pessoais, pela perspectiva do             

indivíduo e não pelo mérito pautado no altruísmo em seu fazer ciência e produzir              

conhecimento para o bem da sociedade. Para os autores, o fato é que estes profissionais,               
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imersos em um ambiente cada vez mais pautado pela lógica da superprodutividade,            

deixam-se induzir por condutas que tenham como objetivo reverberar a lógica de            

competição e auto-branding incentivada pela indústria editorial científica. Desta forma, a           

julgar pelos fatos observados dentro do ambiente acadêmico, e como a conduta do sujeito              

pesquisador possa ir ao encontro do que se vem afirmando sobre as relações de poderes               

dentro da academia, é importante conhecer através dos próprios pesquisadores, suas           

opiniões sobre o assunto. Através das impressões e das vivências que esses sujeitos             

carregam em si e do próprio ethos científico, são entendidos os limites entre os valores               

comportamentais que possam estar sendo colocados como fundamentos de         

desenvolvimento profissional e pessoal dentro dos campos de pesquisas científicas.  

Edward e Roy (2016) expõem o perigo de se enfatizar a produção em detrimento da               

qualidade das pesquisas. Quanto maior é a busca por reconhecimento e nível de             

publicação, menos tempo hábil o pesquisador terá para desenvolver pesquisas que possam            

se tornar mais relevantes para a comunidade de forma geral. Desta forma, o risco é de se                 

criar um sistema que segundo palavras dos autores, se torne uma “perversão da seleção              

natural”, assim, sendo valorizados os pesquisadores que sejam receptivos às políticas e            

incentivos mercantis dentro da indústria de produção científica. Por conseguinte, os           

pesquisadores por mais éticos que possam ser em suas posições sobre a concorrência             

dentro dos campos científicos, podem tomar medidas convenientes para conseguirem se           

manter super produtivos e representativos perante a comunidade científica e suas áreas            

específicas de conhecimento.  

Robert Merton (1985), discorre sobre o Ethos científico, o definindo como algo            

"complexo, com ressonâncias afetivas, de valores e normas que se consideram obrigatórias            

para o homem de ciência" (Salvi e Batista, apud. MERTON 1985, p. 357 ). Segundo               

Rosana Salvi e Irinéa Batista (2014), os valores pregados institucionalmente são absorvido            

pelos pesquisadores de forma que através destes princípios, criam-se parâmetros de           

atuação que orientam os mesmos a determinados modos de condutas e pensamentos.            

Portanto, existe uma estrutura normatizante que faz com que os sujeitos ajam de forma a               

dar legitimidade aos preceitos ali estabelecidos. As autoras defendem que a reflexão sobre             

a obra de Merton e seu argumento sobre a ethos científica justificariam as condutas dos               

cientistas, os paradigmas compartilhados dentro da comunidade científica e a influência           
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para além dos muros das universidade. Assim como a própria lógica mercadológica da             

produção científica como manufatura de conhecimento em forma de produtos colabora           

para a construção dos campos de disputas dentro do universo científico.  

 

A comunidade científica, concebida como unidade analítica para o estudo          
social da ciência, é o grupo dos indivíduos reunidos por elementos           
comuns em sua educação e aprendizado e caracterizados pela relativa          
plenitude de sua comunicação profissional e relativa unanimidade de seu          
julgamento profissional. (SALVI e BATISTA, p. 03, 2014).  

 

José Luiz Garcia e Hermínio Martins (2009) dissertam sobre as transformações do            

fazer científico no século XXI e as mudanças de seu ethos, no artigo “O ethos da ciência e                  

suas transformações contemporâneas, com especial atenção à biotecnologia”. Os autores          

discorrem sobre os valores objetivos dos setores comerciais e suas influências sobre as             

pesquisas científicas e apontam uma submissão comercial da ciência, que vem alterando            

seu ethos. Esse processo, no final do século XX e início do século XXI, tornou-se um                

campo fértil para o surgimento de iniciativos, como o exemplo de startups que deram              

“origem a um vasto leque de subcontratação dos saberes e do saber-fazer” (GARCIA,             

MARTINS, 2003, pag.86). Desta forma, ligadas diretamente ao setores capitalistas e           

transnacionais, as pesquisas incentivadas por essas instituições passaram a ter um caráter            

comercial, pesquisas que priorizam apenas o lucro de determinadas instâncias.  

As pressões para induzir uma cultura de mercantilização dentro do campo da            

pesquisa pode ser apontado não somente como uma forma de aumentar os lucros provindos              

das pesquisas para as grandes empresas de publicação editorial, mas também servir de             

apoio aos interesses de setores ligados diretamente ou não à produção acadêmica. Casos             

relacionados à pesquisas patrocinadas por determinados setores que tenham como          

finalidade a afirmação própria dos interesses da empresa sobre determinado assunto e não             

apenas à perspectiva em se produzir um conhecimento fiel à realidade são práticas             

conhecidas por toda a comunidade científica. Seguindo a mesma lógica, muitos trabalhos            

supostamente científicos são encomendados, ou seja, já nascem com o propósito de dar             

alguma base científica a determinada questão que é do interesse de determinada instituição.             

Muitas das vezes pesquisadores sérios e comprometidos com o ethos científico se veem             
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censurados ou mesmo perseguidos por defender posicionamentos que possam contrariar          

alguns interesses.  

Um acontecimento que fornece um exemplo claro desse tipo de prática na qual             

muitos pesquisadores sofrem foi o caso do Pesquisador da Fiocruz Ceará, Fernando            10

Carneiro. Em fevereiro de 2018 a entidade lançou nota pública de repúdio contra a censura               

por seu pesquisador que vinha denunciando junto ao Ministério Público do Estado os             

perigos do uso de agrotóxicos e seus efeitos sobre a saúde pública. Fernando apresentou              

um relatório onde mostrava que o Estado do Ceará era o terceiro maior comercializador de               

agrotóxicos do país. Após sua apresentação, o pesquisador começou a ser alvo de críticas,              

constrangimentos e perseguições, inclusive sendo interpelado juridicamente por uma ação          

judicial movida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAECT).             

Dentre as solicitações feitas pela FAECT judicialmente foi a de que o pesquisador não              

deveria mais usar o termo “veneno” ao se referir aos agrotóxicos e sim o termo “defensivos                

agrícolas”, posição essa que fere a própria legislação nacional que conceitua tais substância             

como agrotóxicos ou veneno. Outras instituições como por exemplo a Associação           

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), se manifestaram a favor de Fernando Carneiro            

e contra a interpelação judicial da FAEC. Esse caso clarifica bem como algumas políticas              

são implantadas dentro do ambiente científico como forma de censurar alguns           

pesquisadores que possam desenvolver pesquisas que vão de encontro ao interesse de            

alguns setores mercantis. Nesse caso, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do              

Ceará, instituição essa que representa no Estado o poder do agronegócio.  

Esses são alguns dos exemplos de organizações privadas interferindo diretamente          

tanto na produção do conhecimento quanto na disseminação à nível social de seus             

resultados, apenas como forma de proteger seus interesses. Neste cenário, o pesquisador            

fica sujeito às regras da indústria editorial científica, assim como a interesses comerciais de              

diversos setores. Desta forma, o mercado científico se torna um lugar onde a concorrência              

ultrapassa as fronteiras da produção científica, fazendo com que a auto-imagem, o nível de              

produtividade e o poder de compartilhamento se torne prática cotidiana no circuito            

acadêmico. 

10 https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-divulga-nota-publica-contra-censura-de-pesquisadores 
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1.4. O Playlabor científico 

 

O que se observa hoje no campo da produção científica, ou seja, na universidade              

como centro de produção de conhecimento, é um modelo corporativo por meio de valores              

tradicionalmente empregados em setores com vieses comerciais. Como por exemplo,          

ênfases na produtividade através de desempenho quantitativos, pesquisas financiadas pela          

iniciativa privada, ONGs e fundações. Desta forma, a diminuição do investimento           

governamental para as os centros de pesquisas faz com que os pesquisadores busquem             

novas formas de se manter no campo acadêmico. Como defendem Duffy e Pooley (2017),              

isso reflete sobre a possibilidade de que a produção científica exerça um papel que não               

somente da produção de conhecimento, e sim possa servir a fins apenas corporativos.  

Em 2018, o Ministério da Educação fez um corte de 50% no orçamento direcionado              

às universidades públicas no Brasil . Desta forma, como aponta Edward e Roy (2017),             11

cada vez mais as universidades passaram a adotar um modelo de negócios como forma de               

se adequar a realidade financeira. Neste cenário, o que levamos em conta é o modus               

operandi, como a universidade passou a desenvolver suas atividades, utilizando o           

conhecimento produzido como moeda de troca ao atuar dentro das regras estabelecidas            

pelo capitalismo científico. Segundo os autores, o que se cria é uma cultura acadêmica              

cada vez mais perversa quando observada pela perspectiva do pesquisador, profissional           

este que absorve toda a sorte de influência das regras do establishment acadêmico. O              

ambiente onde é cada vez menor o investimento público estatal à pesquisa científica, o              

próprio pesquisador passa a buscar financiamentos em empresas e colocações no mercado            

de trabalho privado.  

11 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/02/08/A-crise-das-universidades-federais.-E-uma-an
%C3%A1lise-sobre-o-problema  
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Dentro desta lógica que marca os valores atuais e da forma como se encara as áreas                

de pesquisa e desenvolvimento de projetos científicos, isso representa uma série de            

implicações de cunho profissional na forma como vimos promovendo nossas pesquisas,           

conhecimento e nossas carreiras. Variantes como a forma com que se produz ciência             

dentro de uma política editorial vigente, a qualidade e tempo hábil de pesquisa, o              

engajamento profissional como forma de reconhecimento e efetividade em suas pesquisas,           

assim como os estímulos pessoais para se desenvolver nesse cenário, são pontos que             

possam convergir para uma maior mercantilização da produção científica. O acúmulo da            

produção científica vai para as mãos das grandes editoras, desta forma se configurando             

dentro de um monopólio que detém o poder sobre a produção científica. Existem hoje um               

número muito restrito de editoras científicas que controlam a indústria editorial científica e             

por consequência a circulação dos trabalhos publicados. Elsevier, Blackwell, Springer,          

Taylor e Francis, American Chemical Society e Sage, segundo dados da Revista PlosOne ,             12

no ano de 2013 foram responsáveis por mais da metade dos trabalhos publicados na Web of                

Science. 

Parafraseando Marx, como discutido anteriormente, essa lógica da indústria de          

publicação científica divide o setor entre os possuidores da propriedade intelectual, as            

grandes editoras, e seus pesquisadores, sem propriedade sobre suas próprias produções.           

Desta forma, o pesquisador tem seu produto alienado. Não detentor do valor oferecido por              

ele, precisa voltar ao processo de produção para que consiga oferecer mais produtos à              

indústria editorial e dessa forma conseguir se manter dentro do mercado. Assim, o trabalho              

vai além da produção científica. Estar em voga e aparecer para seus pares, tornou-se mais               

uma tarefa dentro do trabalho acadêmico. Para Duffy e Pooley (2017), os pesquisadores             

são incitados a entrar no jogo da autopromoção, estratégia utilizada pela comunidade            

acadêmica como forma dar maior visibilidade ao trabalho que vem desenvolvendo e            

firmando aos poucos seus nomes dentro do mercado científico internacional. Os autores            

entendem que os pesquisadores, através deste engajamento, passaram a experimentar          

prática para se adequarem melhor aos “valores de mercado” no campo científico. E desta              

forma, se auto-promoverem como marcas.  

12 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502  
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A comunicação científica tem como objetivo legitimar a produção científica e desta            

forma legitimar seu resultado dentro do circuito na qual está inserida, como defende Sarita              

Albagli (1996). Porém, em meio à quarta revolução tecnológica, a comunicação científica,            

ou seja, a exposição das pesquisas e do currículo do autor, superaram os tradicionais              

espaços para divulgação; Redes sociais, plataformas acadêmicas e vídeos no YouTube           

passaram a ser um lugar de explanação da produção científica. O fortalecimento das redes              

sociais, cada dia mais presentes no cotidiano das pessoas, oferece aos pesquisadores uma             

gama de possibilidades de atuação, para além das tradicionais revistas. Hoje, além da             

publicação em periódicos científicos, o pesquisador tem a disponibilidade de uso de            

ferramentas como redes sociais especializadas e tradicionais para divulgar seu trabalho e            

consecutivamente seu nome dentro da comunidade científica. A importância de publicar           

em periódicos com qualis, de estratificações mais elevadas permanece, não sendo isso uma             

questão de escolha e sim estrutural. Conseguir uma boa qualificação para sua produção             

científica é o caminho que se deve percorrer. O compartilhamento pelas redes sociais             

oferece novos links para uma audiência que extrapola o universo acadêmico, possibilita            

que seu trabalho tenha maior visibilidade não apenas aos nichos de interesse do seu campo               

de atuação científica.  

Dentro dos circuitos acadêmicos, o Academia.edu, Researchgate, entre outros, são          

sites utilizados em todo mundo e servem como modelo de gerenciamento da própria             

carreira científica e comunica com pesquisadores. O Academia.edu, como exemplo, é uma            

plataforma eletrônica fundada em 2008 que tem formato de rede social voltada para a              

comunidade acadêmica global. O site oferece diversas ferramentas que possibilitam o           

compartilhamento de artigos, monitoramento de acessos, como também seu impacto,          

medido através de um sistema de rating. Duffy e Pooley(2017), apontam para uma grande              

potência de engajamento de pesquisadores no Academia.edu, a plataforma oferece um viés            

de compartilhamento e pesquisa de artigos e publicações sem as barreiras financeiras do             

paywall , assim como a possibilidade de se publicar para um grande número de pessoas              13

sem o atraso das publicações que passam necessariamente pela revisão por pares, método             

usado tradicionalmente para aceitação em publicações em revistas científicas.  

13 Paywall é um sistema de assinatura usado por jornais e outros veículos de comunicação digitais 
que permite ao internauta o acesso a conteúdos restritos. 
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Fuchs (2015), salienta que por detrás do caráter social que a comunicação em rede              

nos oferece, existe a lógica da propriedade privada e das mercadorias. Na rede, os dados               

pessoais são transformados em commodities que são comercializados. Ou seja, toda           

conexão feita gera dados que são automaticamente transformados em informações          

vendáveis para todo tipo de anunciante que encontra seu público alvo através dos dados              

fornecidos pela forma como os sujeitos utilizam das redes. Além da atuação nas redes              

sociais na construção da autoimagem, o participante ativo das redes sociais oferece seu             

tempo como forma de monetizar a plataforma, oferecendo de forma gratuita uma gama de              

informações que serão monetizadas. No caso do sujeito pesquisador, que de forma ativa             

utiliza das redes sociais, acadêmicas ou não, presta-se a divulgar informações que, sob             

domínio dos interesses corporativos, vai se tornar moeda de troca no mercado privado. As              

mídias sociais e o mercado do click são uma forma do capitalismo tirar maior proveito do                14

tempo livre das pessoas. Mesmo em suas horas de lazer o trabalhador, de alguma forma,               

opera sua força produtiva. Como defende Fuchs, estas práticas são tentativas do mercado             

de capital para conseguir extrair mais valor mercantil do tempo que teoricamente seria             

descartável, assim, transformando o tempo livre do trabalhador em trabalho excedente. O            

surgimento das mídias sociais é uma expressão da contradição entre o tempo e o              

capitalismo. As mídias sociais corporativas são espaços para o exploração de novas formas             

de trabalho excedente sob condições capitalistas.  

A internet e as tecnologias da comunicação móveis se tornaram um espaço propício             

para a organização do playlabour, desta forma o valor de uso das ferramentas da internet,               

além de nos ajudar a nos comunicarmos com um número muito maior de pessoas, nos               

permite uma maior potência de conexões e compartilhamentos, como defende Fuchs           

(2015). As redes sociais tradicionais, utilizadas pelas pessoas como forma de comunicação            

interpessoal, serve também à lógica da prática do auto branding, onde o que se mostra na                

maioria das vezes, é a imagem idealizada que o sujeito quer mostrar. Exposta a atribuição               

de que a internet se tornou um lugar de conexão e compartilhamento, como também uma               

arena para disputas potenciais. Qual o papel que o sujeito pesquisador desempenha dentro             

do mercado científico e de que forma ele opera dentro desta lógica? O playlabor científico,               

14 Se relaciona a monetização através da quantidade de clicks que um vídeo, post e anúncios 
tenham e que isso rende maior capitalização.  
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estimulado pelos mecanismos de atuação mercadológicos, principalmente pelos interesses         

em torno da lucratividade do material colhido nas pesquisas, passou a exigir do sujeito              

pesquisador uma atuação que extrapola os muros da academia. As horas laborais não estão              

mais restritas ao empenho em se debruçar sob sua pesquisa e análises de dados, a potência                

em agir para além dos seus núcleos de interesses se tornou peça fundamental para que o                

profissional da ciência construa sua carreira. Desta forma, o cientista, atuando extra-muros            

da universidade, molda-se ao propósito de prateleira, utilizando de sua imagem como um             

produto, onde os pesquisadores expõem-se a seus pares, dentro dos seus campos de             

conhecimentos específicos ou não. 

A lógica do playlabor científico pode estar estruturada no fato de que esta está              

vinculada aos valores de mercado assumidos pelas grandes editoras, assim como na            

política de publicação vigente. Porém é importante salientar que o processo de aceitação da              

gamificação como ferramenta de incentivo à produtividade e ao auto-branding pode ter            

sido acolhida por práticas exercidas dentro do próprio ambiente acadêmico e personificado            

pelos pesquisadores. Cientes de toda a necessidade de adequar às demandas laborais e             

comportamentais do setor, o pesquisador se coloca de forma a participar do jogo e aceita,               

mesmo que de forma crítica, as regras colocadas. No caso do playlabor científico e suas               

práticas de pesquisa, somado o impulso a gamificação e a construção da autoimagem, o              

que pode estar havendo é a fetichização da profissão de pesquisador. Como argumenta             

Fuchs (2015), existe uma fixação tão forte no que diz respeito a relação entre trabalho e                

capital assalariado, que o próprio trabalhador não se da conta das relações de exploração. O               

trabalhador de forma geral, cada vez mais precisa dedicar horas não produtivas ao             

fortalecimento de sua carreira profissional, reflexo diretos das relações trabalhistas em           

plena quarta revolução tecno/industrial.  

O que vem a seguir é a melhor compreensão de como as práticas que busquem uma                

maior reputação dentro do campo científico, passam pela construção da autoimagem e            

pelas gamificação como ferramentas de para auto-afirmação profissional. E de que forma            

essas práticas, oriundas de setores empresariais, ditam os novos hábitos de atuação dentro             

do circuito científico e como isso afeta o trabalho de pesquisa e seus resultados? 

 

1.5. O circuito científico brasileiro 
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Fundamental para a pesquisa científica no Brasil, o Conselho Nacional de           

Desenvolvimento Científico e tecnológico (CNPq), foi o órgão responsável pela          

sistematização e pelo fomento da ciência nacional. Fundado em 1951, no final do mandato              

do presidente Eurico Gaspar Dutra (1946 a 1951), ao promulgar a Lei nº 1.310 de 15 de                 

Janeiro de 1951 foi o início de um projeto que já vinha sendo pensado há alguns anos. O                  

objetivo de se criar uma entidade com intuito específico de fomentar a ciência no Brasil               

surgiu na década de 1920, na época a Academia Brasileira de Ciência (ABC), em seus               

círculos já se falava na necessidade de um organismo que tivesse como objetivo alavancar              

as pesquisas no país. Um dos principais fatores para que os setores nacionais ligados à               

ciência pensassem numa agência de fomento foi a perceptível evolução tecnológica           

desenvolvidas pelas pesquisas militares durante a Primeira Guerra Mundial. O princípio de            

que nações ao redor do mundo haviam se desenvolvido tecnologicamente com as pesquisas             

para os esforços de guerra chamou a atenção, para algumas personalidades brasileiras do             

campo da ciência e da política, para a necessidade de fomentar a ciência nacional. Como               

no caso do Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva (engenheiro de formação),             

representante brasileiro na Comissão de Energia Atômica do Conselho de Segurança da            

recém-criada Organização da Nações Unidas (ONU). Com a segunda guerra essa           

percepção foi aumentando e conquistando mais espaço na sociedade sobre o debate em             

investir numa ciência soberana e desenvolvimentista. Kaempffert (1941), em seu artigo           

intitulado War and technology, publicado inicialmente na American Journal of Sociology,           

chamava a atenção para a importância das guerras para alavancar a ciência e a tecnologia e                

de que forma isso poderia ser aplicado para a sociedade civil.  

A partir da Segunda Guerra Mundial, com os grandes avanços na produção de             

novas tecnologias para a defesa e o combate, como também na medicina e no campo               

farmacêutico, começou uma corrida entre as nações, não somente às envolvidas           

diretamente na guerra, para desenvolver a ciência e tecnologia. No Brasil o cenário era de               

um país com muitos recursos naturais, sub-industrialização e quase nenhum          

desenvolvimento tecnológico, como aponta Chagas (2000). Em 1946 as ideias para o            

desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil começam a ganhar forma, o Almirante             

engenheiro Álvaro Alberto da Motta, representante brasileiro na Comissão de Energia           
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Atômica do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), propõe ao             

governo a criação de um conselho nacional de pesquisas. Chagas entende que o fato do               

Almirante Álvaro da Motta ser uma personalidade do mais alto calibre no cenário             

científico brasileiro e com grande reconhecimento internacional foi um fator chave para            

que a ideia de um conselho para o desenvolvimento científico no Brasil saísse do papel e                

fosse colocado finalmente em prática. Álvaro desenvolvia pesquisas voltadas aos estudos           

de excelência sobre explosivos, era professor da Escola Naval e foi o presidente da              

Primeira Conferência sobre Energia Nuclear, realizada em Nova York. Em 1948 foi            

criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), por um grupo de              

cientistas, a Sociedade foi fundada sem fins lucrativos e com independência partidária, era             

seu objetivo primaz o desenvolvimento de uma ciência soberana para o desenvolvimento            

tecnológico, educacional e cultural do Brasil.  

Este período foi crucial para os debates sobre os rumos da ciência no Brasil, o fim                

da Segunda Guerra e os avanços científicos experimentados durante o conflito elevou o             

nível e a complexidade dos processos científicos. Era um momento onde os Estados Nação              

passaram a investir alto em ciência e tecnologia. O fato é que, em nível global, a correlação                 

de forças no cenário geopolítico do período foi um ponto fundamental para o impulso nas               

pesquisas científicas. No mundo polarizado entre dois blocos político económicos, onde o            

perigo de um novo conflito, desta vez, em meio ao desenvolvimento das tecnologias             

nucleares, justifica os altos investimentos em diversos setores cientificos e tecnologicos.           

Sobretudo, a Guerra Fria que sucedeu a Segunda Guerra, serviu de fato como o motor do                

desenvolvimento industrial, assim como a justificativa perfeita para os altos para a            

indústria bélica dos grandes players ocidentais, como também do bloco soviético. Como            

exemplo, Benjamin Fordham (1998), aponta para o fato de que na década de 1950, o               

orçamento militar estadunidense, que incluía o desenvolvimento de novas tecnologias em           

diversos setores, mais que triplicou. Neste cenário, a importância em se desenvolver a             

ciência no Brasil e conseguir suprir as demandas militares e econômicas por novas             

tecnologias era grande, em meio a Guerra Fria, envolto a incertezas econômicas e políticas              

em nível geopolítico.  

O fato é que a fundação do CNPq, no interior de uma correlação de forças               

geopolíticas marcadas por incertezas e pela polarização, tinha como objetivo promover e            
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incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. O CNPq nasce com a             

missão de traçar estratégias de otimização da pesquisa científica no país, como órgão             

responsável por coordenar e sistematizar o campo científico. Mediante a concessão de            

recursos para pesquisa, o CNPq tinha como finalidade a formação de professores e técnicos              

e cooperação com as universidades do país e centros de pesquisas, assim como a promoção               

de intercâmbios com instituições estrangeiras. 

O CNPq criado para estimular às pesquisas em todos os campos do conhecimento,             

tinha principal interesse na época de sua fundação com as pesquisas relacionadas no campo              

da física nuclear, naquele momento histórico onde o mundo acabara de sair de uma guerra               

em nível global. As questões nucleares significavam uma preocupação extra em relação a             

questão da soberania dos países. O Brasil, país com grandes reservas de materiais             

destinados à energia nuclear, priorizou estas pesquisas tanto na construção de uma matriz             

energética baseada em energia atômica, quando relacionadas às questões de defesa. A lei             

de criação do CNPq determinava a proibição da exportação dos minerais utilizados com             

fins nucleares, fato que causou reações eternas de potências que precisavam comprar cada             

vez mais minerais radioativos. Para coibir às pressões externas, que de alguma forma             

pudessem contrariar às questões soberanas no Brasil, inicialmente o CNPq ficou           

subordinado à presidência da república. O que se apresenta é o fato de que a criação e o                  

desenvolvimento do CNPq e portanto a ciência nacional, tinha como principal objetivo a             

garantia dos direitos soberanos e do progresso do campo científico no Brasil, um caráter              

que garantia o mínimo de independência nas pesquisas e na garantia de seus insumos,              

principalmente no que era do interesse da defesa. No pós guerra, onde os Estados nacionais               

eram os principais incentivadores da ciência, o Brasil fundou seu principal órgão científico             

estruturado do  signo de sua própria autoridade nacional.  

Em 1951 foi criada a Campanha Nacional de Desenvolvimento de Pessoal de Nível             

Superior. Hoje a atual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior            

(CAPES), assumiu este papel. O desenvolvimento da campanha tinha como objetivo           

atender a demanda pelo aperfeiçoamento dos pesquisadores brasileiros, assim como o           

próprio fomento da pesquisa científica no Brasil, financiando a ciência nacional. A agência             

surge para garantir os recursos necessários à formação de cientistas e pesquisadores dentro             

do ambiente acadêmico, investindo dentro das universidades públicas para que se           
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tornassem um polo de desenvolvimento de novas tecnologias e pesquisas nas mais diversas             

áreas do conhecimento. A estratégia em se criar políticas públicas na área da ciência no               

Brasil e na formação dos recursos humanos qualificados tinha como mote a concepção de              

que o Estado deveria suprir esta demanda como forma de garantir o progresso científico              

nacional. Na década de 1960 a importância da pesquisa científica no Brasil foi ganhando              

força. Governos estaduais começaram a investir tanto em universidades quanto no           

incentivo à pesquisa através de bolsas de produção e iniciação científica, como no caso da               

Fundação de Amparo a Pesquisa do estado de São Paulo (FAPESP) e o Fundo de               

Desenvolvimento Técnico-Científico (Funtec), órgão financiado pelo Banco Nacional de         

Desenvolvimento Econômico (BNDE). Em 1964, o CNPq alterou seu estatuto como forma            

de incorporação das políticas científicas e tecnológicas promovendo parcerias com outras           

instituições brasileiras, o objetivo era o estímulo à pesquisas voltadas à indústria e seu              

aparato técnico-científico. Neste momento, a ciência no Brasil passou a cumprir o papel no              

desenvolvimento da economia nacional, dando suporte ao setor industrial e desta forma            

colaborando para o aperfeiçoamento técnico das matrizes de produção nos mais diversos            

campos da economia nacional. 

Em entrevista a rádio Jovem Pan em 2017, o neurocientista brasileiro Miguel            

Nicodelis fez uma defesa veemente da ciência como instrumento dos valores nacionais e de              

sua soberania. Para o cientista, a relevância da ciência e o papel soberano da ciência numa                

sociedade moderna pode ser retratado pela importância e pelo comprometimento financeiro           

que os grandes países científicos do mundo dão à essa área do conhecimento humano. O               

CNPq nasce de forma a fortalecer este senso. Em meados do século XX, a importâncias em                

nível global de se promover uma ciência soberana que servisse como sustentáculo do             

próprio desenvolvimento dos Estados nação era a estratégia a ser utilizada durante os anos              

seguintes à grande instabilidade geopolítica presente. O financiamento Estatal nos países           

desenvolvidos foi o pilar de todo desenvolvimento tecnológico e industrial nos períodos            

que se seguiram à segunda grande guerra, mesmo com parcerias público privada, o papel              

dos Estados foram se suma importância para que países se tornassem potências científicas. 

A década de 1970 marcou um novo período na história do CNPq, neste momento              

passando a ser o órgão central do chamado Sistema Nacional de Desenvolvimento            

Científico e Tecnológico, incentivando diversos programas de parcerias entre os setores           
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públicos e privados e de economia mista. Foi um momento central no desenvolvimento de              

tecnologias e pesquisas nacionais de forma a colaborar com o desenvolvimento da            

indústria nacional em diversos setores produtivos. Batizado de “milagre econômico”,          

mesmo com todas às contradições históricas entorno do termo, o fato é que no período a                

indústria nacional atingia índices significativos de crescimento, um exemplo desse          

processo foi a indústria do plástico. O impulso pelo desenvolvimento da indústria            

petroquímica e dos grandes investimentos em pesquisas no setor, marcou a parceria entre             

os centros de pesquisas nacionais e os pólos industriais brasileiros. A estratégia era utilizar              

do conhecimento gerado nas universidade do país, por pesquisadores que em sua grande             

maioria eram funcionários ou bolsistas para que dentro dos laboratórios pudessem           

desenvolver novas pesquisas e aplicá-las na indústria nacional, privada ou Estatal. Um            

impulso para levar a ciência para fora dos muros das universidades e colaborar com o               

desenvolvimento econômico do país. Oscar Sala (1991), aponta o reconhecimento do papel            

dos Estados no avanço da ciência e tecnologia em seu aspecto mais amplo,             

desenvolvimento e aplicação econômica e social. Para Sala, a crescente aplicação dos            

novos conhecimentos adquiridos através da pesquisa científica justifica largamente os          

investimentos em ciência através de financiamento do Estado. A ciência passou a ser             

encarada como uma propriedade nacional, afinal, a pesquisa científica era um fator            

determinante na relação de poder em nível geopolítico, tanto no campo econômico, quanto             

na esfera militar. Nesse cenário, os resultados das pesquisas nos seus mais diversos vieses,              

torna-se uma ação política, a ciência desenvolve um papel de ferramenta para o progresso,              

mais uma commodity dentro do plano econômico, como aponta Sala.  

O financiamento público de pesquisas colaborou para o crescimento da comunidade           

acadêmica no país, cresceram o número de universidades e centros de pesquisas, Nesse             

período o Brasil passou a se consolidar no circuito internacional científico não como uma              

potência, mas como um formador de mão de obra qualificada para atuar nos mais diversos               

setores científicos, no Brasil e no exterior. Na década de 1980 o CNPq impulsionou um               

amplo programa editorial científico no Brasil com a reformulação da Revista Brasileira de             

Tecnologia e com o fortalecimento dos apoios institucionais às revistas científicas ligadas à             

universidades e editoras, além da parceria para publicação de livros com editoras privadas.             

Foi um momento marcado pelo crescente interesse e necessidade em se publicar cada vez              
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mais, os pesquisadores precisavam fortalecer seus nomes dentro de um mercado em            

crescimento e cada vez mais concorrido. Até este momento histórico, os pesquisadores            

brasileiros nunca tinham presenciado um interesse tão grande em publicações. Em 1982 é             

criado o Prêmio Jovem Cientista, que honrava os jovens pesquisadores que sobressaísse            

atuando no campo da pesquisa no país, era uma forma de incentivo para que jovens               

iniciassem nos programas de iniciação científica. Rogerio Meneghini (2014), relatou os           

esforços dos países emergentes em aumentar a presença de seus periódicos científicos nas             

bases internacionais de publicação. O Brasil se destaca nesse horizonte por ter aumentado             

em oito vezes o número de periódicos na base Web of Science, o que é um grande feito e                   

reflexo tardio das políticas de publicações científicas promovidas ainda na década de 1980             

e que foram potencializadas após a virada do século. Um dado que se mantém é o fato de                  

que as principais publicações em língua portuguesa em repositorios internacionais, como           

aponta Simon SCHWARTZMAN (1985) são das áreas aplicadas, com maior incidência na            

medicina e nas ciências agrárias. Ou seja, desde os primeiros incentivos à publicações             

nacionais de resultados de pesquisas científicas, a ciência aplicada, com maior valor            

comercial por seu potencial de inovação, se tornou área prioritária e que desperta maior              

interesse em publicações internacionais. Nos anos da década de 1990 o CNPq aprofunda             

suas políticas científicas de forma a se aproximar cada vez mais de parcerias com a               

iniciativa privada. Políticas liberais de enxugamento da máquina pública buscam em           

parcerias públicos privadas um caminho para manter o financiamento da ciência nacional,            

cada vez mais atrelada aos interesses econômicos. Concentrando várias funções que antes            

eram do CNPq para o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o governo intensifica a               

abertura de fomentos para iniciativas junto a empresas privadas. Ainda na década de 90 o               

CNPq cria instrumentos para atividades de fomento, incluindo a plataforma LATTES e o             

Diretório dos Grupos de Pesquisas, ambos com a função de avaliar e acompanhar o              

andamento das pesquisas no Brasil, direcionado às políticas de incentivos à pesquisa por             

meio do Estado. A plataforma LATTES estabelece um novo padrão nacional de currículos,             

concentrando em seu banco de dados todas as informações pertinentes à pesquisas            

realizadas por profissionais brasileiros. Por uma lado, a Plataforma LATTES ofereceria           

uma maior transparência nos dados relacionados às pesquisas e por outro serviria como um              

termômetro de produtividade de cada pesquisador. O ano de 1996 foi dramático para a              

40 



ciência brasileira. O CNPq passou a cortar bolsas de pesquisas de forma dramática,             

mestrandos perderam quase que em sua totalidade o apoio governamental para bolsas,            

assim como insumos para suas pesquisas. Neste ano o Fundo Nacional do            15

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) cortou todos os convênios de apoio à            

pesquisa que vigoravam. Esse período marcou uma nova etapa da ciência nacional, fato             

que posteriormente foi revisto. Em 1999 o governo criou alguns fundos setoriais que deram              

novo fôlego às pesquisas, muito aquém do necessário, a pesquisa no Brasil foi caminhando              

em passos lentos até o final do mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O Gráfico abaixo fornece um panorama dos investimentos do CNPq de 2001 à             16

2018, período que teve grande diferenças em investimentos na ciência e tecnologia no             

Brasil através de incentivos do CNPq e apoio orçamentário da união para o setores              

científicos nacionais. Sérgio Resende (2010), ex ministro da Ciência e Tecnologia no            

período que foi de 2005 até 2010, defende em seu livro “Momentos da ciência e tecnologia                

no Brasil: uma caminhada de 40 anos pela C & T”, a evolução no nível de investimentos                 

na pesquisa nacional. Resende aponta para o fato que o CNPq, assim como diversos outros               

órgãos científicos do país receberam verbas muito mais elevadas e que isso possibilitou um              

crescimento exponencial da pesquisa científica no Brasil. O Brasil passou a apontar para o              

futuro com uma ciência mais altiva, se projetando muito mais nos circuitos internacionais,             

não somente pela quantidade de artigos publicados por pesquisadores brasileiros, mas           

também pela notável qualidade nas pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Maior            

número de publicações em revistas conceituadas, bolsas de aperfeiçoamento e para           

formação de mais profissionais capacitados, colocou o Brasil no mapa da ciência            

internacional, diferente dos anos anteriores que foram de sucateamento tanto do CNPq            

quanto de demais órgãos científicos brasileiros.  

15 
https://www.redebrasilatual.com.br/tecnologia/2011/01/ex-ministro-diz-que-era-lula-foi-o-melhor-mo
mento-da-ciencia-e-tecnologia-no-brasil 
16 
http://www.sibi.usp.br/noticias/quem-financia-a-pesquisa-brasileira-um-estudo-incites-sobre-o-brasi
l-e-a-usp/ 
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* Fonte Portal CNPq.  

 

No período que foi de 2003 até 2014 o orçamento para a ciência e tecnologia               

consolidou como um espaço de excelência e de geração de conhecimento que contribuiu             

para pensar o Brasil de forma soberana e com maior autonomia. O fato é que o Brasil é um                   

dos pouco países no mundo onde existem programas de pós-graduação qualificados,           

gratuitos e com incentivos governamentais através de bolsas, para que os pesquisadores            

dos mais diversos níveis possam se dedicar a produzir ciência e tecnologia. A linha              

crescente de investimentos em ciência e tecnologia que teve início no ano de 2004 e se                

manteve em alta até 2014, após ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, começa a              

sofrer com fortes cortes orçamentários até que em 2018 chegou ao patamar mais baixo da               

sua história. O orçamento destinado ao CNPq em 2019 prevê um corte de oito bilhões de                

reais, 80% do cálculo do ano anterior, João Luiz Filgueiras de Azevedo, atual presidente do               

CNPq, em entrevista ao portal G1 , afirma que o atual orçamento é insuficiente para pagar               17

as despesas e compromissos, diz que o déficit vai impedir o pagamento das bolsas aos               

pesquisadores e pós-graduandos. Esse corte atingirá áreas estratégicas para a soberania           

nacional como as pesquisas e investimento em energia, saúde e indústrias, tornando-se um             

fator de desestabilização econômica e desenvolvimento nacional.  

A história da ciência no Brasil moderno demonstra o caráter social das políticas              

públicas destinadas à ciência e tecnologia, e apresenta uma realidade onde o Estado             

manteve-se no papel do propulsor do desenvolvimento do país, principalmente voltado à            

estratégias de soberania nacional e desenvolvimento econômico. Observando por essa          

17 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/03/pesquisadores-financiados-pelo-cnpq-podem-fic
ar-sem-bolsas-a-partir-de-outubro-diz-presidente.ghtml 
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perspectiva, por mais que os investimentos em certos períodos ficassem aquém do            

esperado pela comunidade científica e pela sociedade civil, o cientista brasileiro teve nas             

políticas de incentivo públicas um lugar para captação de recursos para suas pesquisas.             

Observando pela perspectiva da inserção profissional de pesquisadores dentro dos setores           

científicos no Brasil, ao CNPq é atribuída às características de lugar de atuação do              

playlabor. A disputa por verbas para suas pesquisas, a baixa distribuição de bolsas de              

produtividade e a necessidade de manter a capacitação técnica necessária para manter-se            

competitivo, fazem com que os pesquisadores se mantenham empenhados na acumulação           

de capital profissional e portanto político. Almeida Weber, João Luís et al (2015), levanta o               

ponto de que o crescimento dos incentivos à pesquisas, principalmente na área da saúde,              

faz com que a proporção de bolsistas tenda a ficar numa parcela cada vez menor entre os                 

pesquisadores. Esse processo desempenha um papel de aumento nos critérios de seleção            

como forma de restringir cada vez mais o acesso a bolsas para pós-graduandos, por              

exemplo. Essas políticas de seleção cada vez mais complexas e com alto grau de              

exigências, não fica restrita apenas aos cientistas em formação ou recém pós-graduados,            

elas atingem todos os níveis dentro da carreira científica no país. Bolsistas de             

produtividade CNPq, nos mais variados níveis, constroem suas carreiras de modo a            

conseguir se manter competitivos e atualizados, com alto grau de publicações bem            

qualificadas, assim como participação em outras esferas do circuito acadêmico. Desta           

forma, por mais que o Brasil tenha tradição em financiamento estatal de pesquisas             

científicas e um grande quadro de profissionais vinculados à folha salarial do governo             

como professores, técnicos e pesquisadores, no país mantém-se a lógica da           

superprodutividade e do acúmulo de capital político individual do cientista. 

 

1.6. O Open Access: uma fronteira da resistência ao domínio comercial da ciência e              
um espaço para a construção da reputação. 
 

Nos últimos anos, as discussões em torno do Open Access vêm ganhando fôlego,             

em todos os campos do conhecimento das ciências exatas e da terra e das ciências sociais,                

o movimento ganha forças e contornos próprios. Cardoso (2009) destaca o grande número             

de conteúdo sobre o assunto disponível na internet, lugar esse, a World Wide Web, que               

nasce com o ideal de ser um vasto território, onde sua essência é ser um repositório sobre a                  
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civilização e sua história. De fato, a internet alterou não somente o acesso a conteúdos               

antes disponíveis apenas em livros, arquivos e acervos físicos, ela alterou a forma como as               

pessoas trabalham, estudam e se relacionam. A WEB, acima de tudo tornou-se um local de               

apropriação das liberdades, mesmo que o acesso à própria internet não esteja ainda             

democratizado, como por exemplo, no Brasil. A rede mundial de computadores permite            

uma atuação muito mais ampla em diversas esferas da sociedade, a grande disponibilidade             

de conteúdos, abertos ou não, literalmente coloca o mundo nas palmas das mãos. E esta               

ferramenta possibilitou que o debate em torno da produção e a comunicação científica             

ganhasse fôlego sobre os valores e o engajamento político em relação ao acesso aberto ao               

conteúdo científico.  

O surgimento da Internet a partir dos anos [1990] vem mudando de            
maneira radical o papel das bibliotecas no ciclo intermediação e acesso ao            
documento. As possibilidades abertas pela Internet com seus mecanismos         
de publicação direta na rede tornam o acesso a um documento digital uma             
mera questão de conhecer sua URL. (MARCONDES e SAYÃO, 2002,          
p.2, apud ALVES, 2008, p.130). 

Em vista disso, a cultura do Open Access, em parte está vinculada à crítica dos               

aspectos específicos de exploração, exclusão e dominação próprias das dinâmicas          

capitalistas. Observado pela perspectiva gramsciana 14, entre as relações dos intelectuais           

e a práxis perante a realidade social e econômica, o que se percebe é que o Open Access                  

pode se encontrar no campo das disputas hegemônicas. Se partirmos do princípio de que              

o conhecimento deva ser um bem de toda sociedade, a luta dos pesquisadores e              

instituições acadêmicas pelo livre acesso a conteúdos científicos é uma disputa contra a o              

poder de grupos hegemônicos sobre os saberes científicos. Não se pode afirmar, contudo,             

que todo pesquisador que seja defensor das políticas de livre acesso a suas ferramentas,              

esteja ideologicamente pautado pelos interesses comuns da sociedade. O engajamento          

para alguns pesquisadores em relações políticas de livre acesso pode estar mais no campo              

da gamificação do que da ideologia, não necessariamente o caráter será social. A             

perspectiva do Open Access no âmbito da produção e comunicação científicas gera            

polêmica e divisões, operando de certa forma, como um meio de contestação às regras              

vigentes do mercado científico. Tudo que carrega em si o caráter permissor da autonomia,              
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portanto das liberdades, levanta diferentes pontos de vista; interesses conflitantes e           

valores ideológicos e comerciais pautam o debate. Fazer uma distinção das áreas de             

influência e métodos utilizados como acesso aberto a conteúdos científicos é necessário            

para que nos leve a uma reflexão do que representam as iniciativas e os valores nela                

contidos. O fomento da pesquisa científica, geralmente é feito por governos e instituições             

sem fins lucrativos, algumas pesquisas têm custos altos para seu desenvolvimento,           

somado a isso, muitos periódicos conceituados cobram taxas altas para publicá-las.           

Pautando como exemplo o caso do Brasil, como já vimos antes, em que os investimentos               

em educação vêm caindo consideravelmente a partir de 2016. No Brasil, muitas            

instituições incentivam o livre acesso ao conteúdo científico, existem algumas instituições           

federais e estaduais que oferecem bolsa de incentivo científico para alunos de            

pós-graduação e demais extensões. É de conhecimento que o número de bolsas            

disponíveis não atende a toda comunidade de pós-graduandos. A dificuldade dos           

pesquisadores em se manter no circuito acadêmico e a dificuldade em ter acesso às              

publicações em periódicos qualificados, faz com que a bandeira do Open Access ganhe             

força na atual conjuntura. De forma a reagir contra essa correlação de forças entre os               

interesses comerciais das grandes editoras e as regras mercantis que orbitam a produção e              

a comunicação científica, muitos pesquisadores buscam soluções para lidar com essa           

lógica. O fato é que os movimentos em torno do OA vêm se intensificando, novos meios                

e ferramentas ajudam a firmar políticas públicas e da sociedade em torno do tema.              

Iniciativas institucionais e de modelos colaborativos, como por exemplo, o banco de            

dados de acesso aberto, SciElo, e o “Manifesto do conhecimento Brasileiro de apoio ao              

acesso livre à informação científica”, lançado pelo Instituto Brasileiro de Informação em            

Ciência e Tecnologia (IBICT), afirmam as políticas no setor. Como defendem Costa e             

Leite (2017), o Brasil e a América Latina assumiram um papel de destaque em nível               

global atuando em políticas de Open Search para conteúdos científicos. Altos custos para             

manter assinaturas em periódicos científicos, fortalecimento do oligopólio editorial         

científico, maior acesso às ferramentas digitais, assim como às novas tecnologias. Para            

Alves (2008), são fatores que contribuem para as iniciativas que surgem, estabelecendo            

novos modelos de operações entre bibliotecas, repositórios e periódicos em acesso aberto.            

Dessa forma, os movimentos em torno das políticas de acesso livre, debatem novas             
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formas de cooperação entre sistemas informacionais, com o intuito de disponibilizar           

material científico para que tenham maior visibilidade. Possibilitar acesso a novos           

conhecimentos e tecnologias vêm sendo essencial, porém ainda é insuficiente e prejudica            

as pesquisas e o desenvolvimento tecnológico, defende Albagli (2002). Ou seja, por mais             

que exista uma política de livre acesso às informações científicas, as regras do mercado              

editorial colocam barreiras que ainda se apresentam intransponíveis. Quando se coloca as            

diferenças entre modelos de iniciativa em Open Access, levanta-se algumas variantes que            

compõem as diferenças entre as estruturas propostas por cada tipo de modelo. Dentro             

desse processo, em que as diferenças representam uma profundidade maior ou menor no             

que diz respeito ao maior alcance da comunicação científica, é que devemos compreender             

o caráter moral do movimento de livre acesso ao conhecimento científico. De fato, a              

tendência é que esse movimento ganhe cada vez mais força dentro do universo             

acadêmico, como defende Cardoso (2009, p. 54), “a remoção das barreiras e das             

restrições ao seu acesso, na pior das hipóteses nada mudará, e na melhor das hipóteses               

funcionará como um elemento multiplicador do desenvolvimento e do bem-estar social”.  

Existem dois modelos básicos que servem como estratégia para a publicação em livre             

acesso, ambos com objetivos de disponibilizar de forma totalmente aberta o conteúdo            

científico para alcance de toda sociedade. O primeiro modelo é denominado como via             

verde (green road). A proposta dessa estratégia de publicação aberta consiste no autor             

conseguir autorização direta do editor para que possa disponibilizar o conteúdo de forma             

gratuita. Autorizada a publicação, o autor utiliza-se de repositórios de acesso aberto para             

poder compartilhar sua produção. A via verde permite que o autor consiga publicar de              

forma gratuita sua pesquisa fomentada pelo Estado, assim disponibilizando para a           

sociedade o conhecimento gerado, financiado com dinheiro público. O segundo modelo é            

conhecido como via dourada (golden road). Nessa proposta, revistas de acesso aberto são             

responsáveis por disponibilizar o conteúdo na web sem que haja nenhum tipo de restrição              

a isso. Dessa forma, a via dourada se coloca como um modelo menos democrático, já que                

muitas revistas de comunicação científica utilizam modelos híbridos de publicação.          

Muitas das vezes o autor precisa pagar a revista para terem seus artigos publicados, assim               

como para poder disponibilizá-los de forma gratuita. Ambos os modelos são responsáveis            

por nortear os debates e iniciativas em torno das políticas de Open Access, no que diz                
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respeito aos caminhos que o artigo científico faz até ser um bem social.  

O ponto que levantamos até agora nessa pesquisa é o papel do pesquisador nas              

relações laborais, ou seja, a forma como se relaciona com as regras estabelecidas dentro              

do setor científico editorial. Dessa forma colocado, apontar para o movimento de Open             

Access como um movimento social, coloca algumas questões que são fundamentais para            

melhor compreender esse debate. O que nos conduz ao papel da internet como meio de               

fomento das iniciativas de acesso aberto em diversos setores da economia, do acesso aos              

saberes científicos, a streamer e redes sociais, assim como a todo tipo de pirataria.uchs              

(2015) defende que os espaços da comunicação móvel se tornou o campo da organização              

do Playlabor. Através do caráter dinâmico divertido e o entretenimento oferecido pelas            

redes sociais, como no caso do Facebook, os internautas passam cada vez mais tempo              

nessas plataformas, assim aumentando o valor de uso das mesmas. Porém, o que o autor               

salienta é que por detrás do entretenimento e do caráter social das redes de              

relacionamento, existe um mercado que gera bilhões em lucro todos os anos. Fuchs             

afirma que, “Porém, por trás desse caráter social, se esconde o insociável, a lógica              

particular da propriedade privada e da mercadoria” p.70. O que Fuchs adverte é que dados               

pessoais são transformados em commodities e são vendidos a anunciantes que direcionam            

sua propaganda para seus respectivos públicos-alvo. No caso das redes sociais           

acadêmicas, existe uma via de mão dupla, por um lado o usuário fornece dados, no caso                

conteúdos científicos em acesso livre, o que de fato, são moedas de troca, e por outro lado                 

suas pesquisas atingem um maior número de pessoas. Para o pesquisador, as políticas de              

livre acesso oferecem benefícios que estão para além dos valores colocados pelos            

princípios científicos, a noção de uma ciência aberta para toda a sociedade colabora para              

uma maior visibilidade profissional dos cientistas. A possibilidade de ter suas publicações            

abertas ao público oferece ao pesquisador uma maior capacidade de visualização do seu             

trabalho e consecutivamente mais citações. Como exemplo, nos caso de redes sociais            

como Academia.edu e ResearchGate, o capital de troca é a própria pesquisa científica. O              

autor através do seu perfil tem a possibilidade de oferecer aos demais participantes seus              

trabalhos de forma aberta, assim como tem acesso ao conteúdo disponibilizado por seus             

pares. O labor, para além das práticas de pesquisas, se dá por meio dessa troca,               

possibilitada pelos valores sociais inseridos nas políticas de livre acesso, ao oferecer sua             
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pesquisa para um público mais amplo, tem maior possibilidade de elevar sua reputação.             

Desse modo, a atuação do pesquisador nas redes sociais, as possibilidades abertas com             

políticas de Open Access e seu engajamento em construir sua carreira, assim            

empenhando-se na busca por maior reputação, torna a internet um espaço para o exercício              

do Playlabor científico. Com efeito, os diversos modos existentes de acesso sem barreiras             

ao conhecimento científico se traduzem em benefícios que englobam toda a cadeia            

científica; os ganhos dos pesquisadores, das revistas das vias verde e dourada e da              

sociedade são notáveis. A reação às políticas sociais do Open Access, partem das editoras              

que pautadas em modelos comerciais, perdem parte de seu poder hegemônico na            

construção das diretrizes da agenda acadêmica e científica.  

Existe um valor social intrínseco nas políticas de acesso livre a conteúdos científicos,             

o ethos científico que parte do pressuposto de que o conhecimento é um bem comum. O                

ponto que levantamos é de que esse ethos foi alterado pela mercantilização do campo              

científico, de que as pesquisas passaram a representar o valor de mercadoria.            

Disponibilizar um artigo científico de forma gratuita para a sociedade é uma forma de              

subversão dos valores morais, enraizados no campo científico pela dominação do capital.            

Reafirmando a concepção gramsciana, relativa ao papel dos intelectuais na disputa pela            

hegemonia, em nosso caso pelo ethos paradigmal da ciência. Podemos atentar para as             

influências das políticas de acesso aberto, com o potencial de alterar em sua estrutura o               

paradigma da ciência, hoje baseado nos valores capitalistas e da dominação do nexo             

mercantil. A comunidade acadêmica, ao levantar a bandeira do acesso livre ao conteúdo             

científico, sustenta a resistência sobre alguns valores que representam o atual estágio do             

ethos científico.  

No campo de disputa não estão apenas mecanismos de controle e mediação entre os              

interesses comerciais nas ciências, o que está em jogo é o controle hegemônico sobre as               

práticas científicas. Pautado pela concepção gramsciana, defende-se que “a consolidação          

de um aparato hegemônico remete à necessidade de unificação entre teoria e prática, à              

formulação de uma nova concepção do mundo.” Alves (2010) pag.74. As iniciativas de             

Open Access, dentro da esfera científica, se colocam como um movimento social seu             

caráter discursivo de impacto nas estruturas sociais, dessa forma, agindo socialmente na            
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construção de um novo paradigma moral para a ciência. Castells (2004) entende que             

movimentos sociais têm como objetivo tencionar e contrapor pontos de vista que os             

diferem de seus adversários, sua identidade define seu lugar, suas bandeiras. Os valores             

defendidos por setores que buscam o confronto com a mercantilização dos saberes, como             

por exemplo, acadêmicos engajados em políticas sociais científicas, agem de forma a            

negar o atual ethos acadêmico, podendo dessa forma, ser vistos como movimentos de             

sublevação. Em agosto de 2011, George Monbiot, ativista, escritor e acadêmico, escreve            

em sua coluna no The Guardian um artigo com o título “Academic publishers make              

Murdoch look like a socialist”. No artigo, Monbiot destacava os altos lucros das grandes              

editoras científicas, ressaltando que em sua visão a indústria editorial estaria entre as mais              

cruéis dentro da lógica do capitalismo contemporâneo. O que de fato naquele momento             

trouxe à tona um debate que ficará restrito aos círculos acadêmicos, o papel da indústria               

científica passa a ganhar proporção pública. Em janeiro de 2012, Timothy Gower,            

proeminente matemático de Cambridge, escreve em seu blog um texto onde argumentava            

alguns motivos para que viesse boicotando as publicações da gigante holandesa Elsevier.            

A ideia de Gower era fazer com que sua iniciativa de expor seus motivos, levasse mais                

pesquisadores a assumir o mesmo papel de boicote à editora. As iniciativas de Monbiot e               

posteriormente de Gower, foram um incentivo para que em 2012, surgisse um movimento             

que ficaria conhecido como primavera acadêmica. Cientistas de vários lugares do mundo            

assinaram um manifesto de boicote à grandes editoras comerciais científicas, tendo como            

principal foco atingir a Elsevier. Milhares de cientistas assinaram a petição online, fato             

esse que reverberou de forma considerável em meio ao debate sobre as políticas de livre               

acesso à informação científica. Em 2012 um artigo da revista The Economist, levantava a              

questão de que “se o boicote continuar a crescer, as coisas podem se tornar mais urgentes.                

Afinal, os editores precisam mais dos acadêmicos do que os acadêmicos precisam de             

editores.” A iniciativa não teve o resultado esperado como forma de alterar, naquele             

momento, as regras do mercado editorial, mas ganhou um significado extremamente           

importante para os movimentos de livre acesso. 
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CAPÍTULO 2 - IDEOLOGIA DO ENGAJAMENTO E GAMIFICAÇÃO 
 
 

Ao longo deste capítulo buscamos discorrer sobre determinadas práticas e regras           

normatizadas no âmbito da produção e comunicação científica e na forma como a indústria              

editorial regulamenta o setor. Manifestamos primacial interesse sobre o papel do           

pesquisador que representa a principal peça dentro das engrenagens que movem o campo             

da produção de conhecimento, a força produtiva. Dentre os conceitos e problemas            

colocados, consideramos que o olhar sobre as relações entre força de trabalho, produção e              

lucros, representa a chave basilar de um processo que se repete em todos os setores               

produtivos da economia capitalista do século XXI. Dissertaremos sobre as impressões das            

práticas de engajamento e a construção da carreira científica nos círculos científicos no             

qual pesquisadores estão inseridos de forma a aproveitarem um maior potencial de suas             

próprias carreiras. A gamificação utilizadas como ferramentas do playlabor científico          

auxilia na consolidação da auto-imagem dos pesquisadores de forma a dar maior            

visibilidade à sua produção intelectual, o papel dos ambientes gamificados na concepção e             

construção da imagem. Discutiremos o papel da gamificação na vida dos pesquisadores e             

os princípios que regem o processo de aceitação dos ambientes gamificados como parte da              

realidade dos profissionais acadêmicos. Traçaremos alguns elementos clássicos que são          

usados nas práticas de gamificação na estrutura das plataformas sociais acadêmicas,           

fazendo uma análise que clarifica a defesa de nossas hipóteses.  

 
 
2.1 - Construção do engajamento dentro dos círculos acadêmicos 
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A alienação da força de trabalho, tema com uma excepcional amplitude de debates,              

objeto de reflexão presente em quase todo estudo sobre as relações do homem e da               

sociedade, representa o cerne das relações laborais vista no setor científico. Alguns dos             

elementos propostos para o sistema de gamificação empresarial são usados no mercado            

acadêmico a fim de estabelecer uma dinâmica mais “auto-empreendedora” por parte do            

pesquisador. Academia.edu e Reseachgate serveriam como uma especie de leaderboard          18

onde os pesquisadores propagandeiam suas conquistas em busca do reconhecimento pelo           

trabalho desenvolvido. O estímulo á competitividade é inerente num ambiente onde o que             

se busca é poder de conexão e compartilhamento e existe dentro destas plataformas uma              

mecânica de rating onde se valoriza a participação e conexão entre os pares. O              

reconhecimento se torna fator essencial na motivação ao engajamento, divulgar seus           

méritos é a materialização do capital social e profissional. Desta forma a comunidade             

científica passa a perceber seu trabalho de forma mais ampla e isso pode render mais               

citações e compartilhamentos de suas ideias e propósitos. Identificar o progresso com que             

seu trabalho é explanado e reconhecido serve como motivação para a estipulação de novas              

metas e de conquista cada vez maior do nível profissional, desta forma buscando desafios              

ainda maiores ao passo que evolui com o seu engajamento. Cada etapa concluída em suas               

metas representa mais uma etapa vencida ao ponto que se progride em relação a sua               

auto-imagem. Assim, ao vencer os obstáculos de cada etapa, o pesquisador está apto a              

compartilhar suas conquistas com seus pares através das plataformas determinadas.  

As conquistas obtidas com o passar do tempo são fatores de estímulos para que se               

continue produzindo de forma a estabelecer maior qualificação da própria imagem, assim            

como também da própria produção de suas pesquisas. O prêmio conquistado com o             

engajamento científico é o reconhecimento de seus pares, podendo gerar maior número de             

citações e consecutivamente de reconhecimento no mercado científico editorial. A lógica           

de se adequar às demandas do mercado de trabalho em meio à quarta revolução              

tecnológica, reflete as novas formas de performances sociais promovidas pelos usos das            

tecnologias da informação. O trabalhador contemporâneo excede as tradicionais práticas          

laborais no que diz respeito à manufatura de seu produto, designa à ele valores pessoais, o                

rótulo do produto carrega consigo as particularidades do sujeito produtor. No campo da             

18 Apresenta-se como uma maior qualificação do profissional em seu circuito de atuação. 
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produção imaterial, onde o status do agente pode determinar a relevância de uma obra, a               

capacitação reconhecida e a auto-imagem passam a designar um valor pré concebido ao             

produto final. Perante o cenário exposto, o ato de gamificar-se passaria como mais uma              

postura assumida pelo trabalhador em sua rotina laboral.  

Neste debate, o engajamento do pesquisador é levado em conta como forma de             

compreender suas posições perante um cenário onde seu papel como sujeito ativo tem             

representações em certos pontos distintas. De uma lado a necessidade em se adequar às              

regras colocadas pelo oligopólio das grandes editoras científicas, por outro lado, o papel             

que os pesquisadores podem desempenhar dentro de um processo de disputa pelo ethos da              

ciência. É importante salientar essa dualidade, pontos que de certa forma se contradizem,             

ou melhor, expõem conflitos que são muito sensíveis para alguns pesquisadores. A            

concepção Gramsciana de disputa hegemônica sobre o papel do engajamento dos           

intelectuais, assim como o debate sobre educação, ciência e cultura se estrutura na             

perspectiva das relações sociais e de classes. Ou seja, o entendimento de que seria um               

fundamento medular da classe intelectual pensar o campo de disputas pelos valores da             

ciência e na luta por uma autoridade sobre as relações sociais. Isso parte para o               

entendimento de que o fazer científico e a prática laboral, investida na produção de novos               

conhecimentos, tem como função o benefício comum à toda a sociedade. Martins (2011),             

aponta que Gramsci contribuiu para a elaboração de um conceito onde observa o papel da               

intelectualidade pela perspectiva classista, desta forma, identificando a comunidade         

intelectual como um espaço de disputas hegemônicas. Por essa perspectiva, entende-se que            

deve haver dentro da universidade um movimento que tenha como objetivo uma maior             

democratização da ciência e dos valores assumidos perante a sociedade como um todo. Por              

outro lado, o engajamento visto pelo prisma dos valores corporativos e do marketing             

pessoal, assim como defendido pela pela indústria editorial, tem como objetivo almejar            

maior reputação dentro dos setores de atuação profissional. Em nosso caso, no ambiente             

acadêmico, o foco é o próprio sujeito que precisa engajar-se na construção de sua carreira               

de forma a garantir maior visibilidade e com isso ser reconhecido perante seus pares. O que                

estamos levando em conta são os padrões mercantis assumidos para a indústria, que             

observa seus lucros crescerem com o nexo comercial dos circuitos academicos e            

cientificos. Os valores assumidos pelos pesquisadores para se manter competitivo dentro           
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deste ambiente é motivado em parte pela diminuição dos investimentos públicos dentro da             

economia e cada vez mais a participação privada como meio de financiar determinadas             

pesquisas.  

Edward e Roy (2016) salientam que doutorandos nos Estados Unidos cada vez mais             

buscam dar continuidade à suas carreiras dentro da indústria, comércio e serviços públicos             

como forma de conseguir renda. Da mesma forma, vendo seus orçamentos diluir cada vez              

mais, as Universidade intensificam a busca por fomento nos setores privados da economia.             

O pesquisador, em meio à essa dicotomia entre os valores sociais da ciência e os valores                

comerciais, se posicionam muitas das vezes como críticos da lógica comercial assumida            

pelo setor, como também buscam se adequar à construção da auto-imagem, através de um              

engajamento que possibilite uma maior prestígio dentro dos circuitos acadêmicos,  

 

2.2  Gamificação e auto-imagem  

 

O aumento do envolvimento laboral e da superação da produção é um problema             

enfrentado à tempos pela lógica de produtividade dos setores capitalistas da economia.            

Thaiane Oliveira (2013) expõe o fato de que mecanismos utilizados com o intuito de              

aumentar a produtividade e engajar mais o trabalhador em sua função são usados há muito               

tempo. O que a autora argumenta é que o desenvolvimento da indústria dos games e as                

facilidade de compartilhamento e vigília nas redes sociais abriram caminho para que o             

método de gamificar ganhasse espaço dentro dos setores empresariais e posteriormente           

atingindo quase todos os setores da economia. A lógica de atuação do mercado é se               

infiltrar em todos os setores da economia capitalista, no mercado editorial onde existe             

lucros altos não seria diferente. Dentro deste mercado existe uma prática fazendo com que              

o pesquisador pode ser encorajado a portar-se como mercadoria e a se colocar em              

exposição com a melhor imagem possível. O fato é que dentro da relação atual do trabalho,                

lugar cada vez menos direitos são garantidos, fica mais difícil implantar políticas de meta              

da forma tradicional. A gamificação com seu caráter desafiante e que oferece incentivos,             

passou a ser uma ferramenta muito utilizada como forma de manter uma produção maior e               

despertar o interesse do trabalhador em aceitar o ritmo produtivo que se espera. No              

mercado de produção científica, cada vez mais se é esperado de um pesquisador que ele               
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compartilhe seus produtos, desta forma mantendo o ciclo de compartilhamento e vigília,            

assim como a imagem do próprio pesquisador que será melhor ou pior reconhecida pela              

comunidade. Dentro do circuito acadêmico/científico, gamificar-se tornou-se mais do que          

uma opção, passou a fazer parte do exercício profissional. Outras plataformas digitais            

especializadas como Researchgate e Academia.edu ostentam dentro de suas interfaces          

outras ferramentas que potencializam a gamificação no que diz respeito à produção            

acadêmica. Uma das hipóteses levantadas neste estudo diz respeito ao papel do próprio             

pesquisador no processo de gamificação e na construção da imagem através do            

compartilhamento. Quais circunstâncias dentro do mercado científico levam o pesquisador          

hoje a dedicar tempo à construção de sua imagem como pesquisador, indo para além dos               

atributos profissionais e seu material de pesquisa? Estar conectado e participando dos            

processos de compartilhamentos nas redes, se tornou uma atividade indispensável como           

forma de se posicionar perante a comunidade acadêmica e seus círculos de interesse, assim              

como de manter o nome em voga para seus pares. Existiria porém uma aceitação em se                

entrar no jogo e a disposição em utilizar das ferramentas disponíveis para jogar conforme              

as novas tendências de posicionamento criterioso dentro dos setores voltados á pesquisa            

científica.  

Duffy e Pooley (2017) apontam que o método empregado dentro das lógicas de             

produção contemporânea são um incentivo cada vez mais presentes na prática da            

autopromoção, um exercício em compartilhar não apenas suas produções, como também           

suas imagens. A prática do auto-branding, ou seja, a valorização da própria imagem como              

uma marca a ser vendida, é um fundamento básico para se destacar em determinadas áreas               

do mercado. Duffy e Pooley apontam que o Academia.edu tem uma aceitação muito grande              

dentro da comunidade acadêmica global como uma ferramenta que reflete esse ethos de             

auto-branding, engaja seus usuários a participar da rede como forma de se expor e              

observar o que vem sendo produzido em seus campos de interesse de pesquisa. Para os               

autores, a utilização do site reforça a cultura de auto-monitoramento de sua atuação, assim              

como a monitora a produção de outros pesquisadores. Essa lógica corrobora com as             

políticas universitárias de medição do impacto quantificados das obras publicadas e em            

desenvolvimento. Outro ponto levantados pelos autores é sobre mudanças no sistema           

universitário onde os currículos passaram a representar, nas palavras dos autores, uma            
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“vocacionalização”, desta forma as pesquisas estavam buscando mais os interesses dos           

financiadores. O pesquisador começava a se enquadrar nas expectativas das instituições           

que financiam pesquisas, por consequência, valores empresariais, comerciais e         

corporativos, começaram a ser absorvidos pelos pesquisadores. O padrão comportamental          

estabelecido neste processo, leva os acadêmicos a construir suas imagens e personalidades            

no ambiente virtual A vida online passou a representar uma extensão da vida profissional,              

encorajados pela prática da autopromoção, muitos acadêmicos passaram à celebridades,          

intelectuais midiatizados.  

O exercício do auto-branding dentro da esfera da pesquisa científica, pela lógica            

das ações dos sujeitos pesquisadores dentro do cenário, revela a importância da imagem             

pessoal e da forma como o profissional se coloca perante a comunidade. A pesquisa é o                

fruto da labuta, o produto que terá seu valor qualificado dentro do processo de editoração,               

porém, o pesquisador passa a construir sua imagem, coloca como foco a autopromoção,             

como meio de atingir níveis cada vez maiores de visibilidade. Bogost (2007), defende que              

o sujeito precisa de estímulos e incentivos que tenham o papel de oferecer um valor               

particular à algo a que vá se dedicar. Para o autor o processo de gamificação não se da pelo                   

puro e simples convencimento e sim pela sensibilização do sujeito para que isso possa              

influenciar determinado comportamento. Dentro da academia, a concorrência com outros          

pesquisadores, as inseguranças relativas ao futuro da pesquisa científica, o número restrito            

de vagas de trabalho e de auxílio governamental para pesquisa, corroboram de forma a              

incentivar a prática do auto-branding. Ou seja, a pesquisa científica é uma categoria como              

qualquer outra dentro da lógica de mercado capitalista, como todo setor que oferece             

mercadorias em troca de lucros. À vista disto, o sujeito pesquisador aumenta o volume de               

sua produção, dentro de um mercado concorrido, o que resulta num estado de competição              

com seus pares. Para Rosana Machado (2016), “Combater o mito da genialidade, a             

perversidade dos pequenos poderes e os "donos de Foucault" é fundamental para termos             19

uma universidade melhor.” Ou seja, nesse processo existe um potencial devir do sujeito             

pesquisador em absorver as lógicas de auto-branding e gamificação propostos pela           

indústria editorial e pelas práticas dentro da própria universidade. 

19 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/precisamos-falar-sobre-a-vaidade-na-vida-academica  
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A gamificação tem uma relação estreita com o emprego das tecnologias ou é             

inerente À própria conduta de auto-branding entre os pares como forma de consolidação             

da própria imagem? Kjeldgaard (2002) investiga o auto-branding, oferecendo uma visão           

de que determinadas pessoas ostentam em seus corpos e comportamentos, variados           

símbolos que tem como objetivo compor uma imagem idealizada. Para o autor, a marca é               

como um portador de significados, assim como um método de estruturação dentro da             

lógica do mercado globalizado. Dannie Kjeldgaard, usando como método as noções de            

mediascape de Appadurai (1910), entende que a teoria social na atualidade, defende a             

centralidade da marca como fator de análise dos sujeitos atuantes. Para o autor, a marca               

torna-se carregada de significados e associações, que podem se expressar de formas            

negativas ou positivas. À vista disso, a prática do auto-branding no campo acadêmico teria              

como objetivo sempre colocar a imagem do pesquisador como bem vista perante o circuito              

científico.  

Neste cenário, o uso de plataformas digitais e redes sociais especializadas ou não,             

com alcance muito amplo em determinados nichos, servem como uma ferramenta que            

propicia um poder de compartilhamento da auto-imagem, acompanhadas dos atributos          

profissionais. Para além do ambiente acadêmico, hoje o potencial de compartilhamento não            

é apenas das produções científicas, mas também da própria imagem e da forma como ela é                

constituída para o mundo. Hoje, as redes sociais e de forma mais ampla os ambientes               

virtuais colaboram para que os muros institucionais das academias sejam transpassados.           

Com a utilização das redes sociais especializadas ou as mais convencionais, fortalece a             

lógica do compartilhamento e consecutivamente o fortalecimento do auto-branding. As          

arenas não se limitam mais ao ambiente universitários e seus laboratórios, como também             

passam a auxiliar no engajamento das práticas de compartilhamento. De forma progressiva,            

cada vez mais as práticas acadêmicas se adequam a lógica do mercado capitalista, da              

produção e do valor de mercadoria de seus produtos. O papel do sujeito pesquisador, por               

mais que possa ser crítico desta lógica vigente, é de não uma aceitação das regras, mas da                 

disposição em jogar o jogo para não perder. O fato é que hoje a hipercompetitividade no                

mercado profissional, nas diversas áreas de atuação, se tornaram um incentivo ainda maior             

para a autopromoção de suas imagens e produtos. Ainda, mesmo consciente das regras e da               

intensidade do jogo, estes atores podem se posicionar de forma crítica e reflexiva sobre o               
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papel na qual vem desempenhando dentro do processo de gamificação na construção de             

suas carreiras e imagens. 

Para Duffy e Pooley (2017), o Academia.edu é uma ferramenta que intensifica o             

labor autopromocional graças a sua condição de mídia social que oferece um feedback             

super interativo e outras ferramentas de análises do usuário, que funciona como uma rede              

social destinada à divulgação e pesquisa de trabalhos acadêmicos O Academia.edu e sua             

estrategia de gratuidade para registro e sua política de buscar cada vez mais um número               

maior de usuários representa uma dualidade na relação dos pesquisadores com a rede.  

Por um lado o poder de compartilhamento e vigília oferecido pela rede faz com que               

exista a necessidade de cada vez mais engajar-se nesta construção da autoimagem que vai              

além da própria produção de conteúdo científico. Por outro lado, caso o pesquisador queira              

sair de dentro desta lógica, ele estará impossibilitado de utilizar das ferramentas            

disponíveis na rede, assim ficando de fora de um meio relevante de compartilhamento de              

seu capital social e profissional. Ou seja, a prática da autopromoção e da vigília, só é                

permitida a quem aceita as regras do jogo, caso contrário terá dificuldade em se manter no                

jogo. De fato, as interações do pesquisador no ambiente virtual permite que haja trocas              

com seus pares, assim como a conexão o coloca visível pela própria lógica de database das                

plataformas utilizadas. A interação hoje, um post, um like ou a difusão de um material               

específico, estará disponível na plataforma no futuro, ou seja, existe um rastro que pode              

quantificar o nível de compartilhamento e participação do ator no futuro. Neste sentido, o              

ato de se gamificar e consecutivamente promover sua auto-imagem passa a ser um             

passaporte para que conquiste maior reconhecimento perante seus pares. Para Duffy e            

Pooley, a crise financeira dos últimos anos e consecutivamente a escassez de vagas no              

mercado de trabalho foram pontos fundamentais para o crescimento pela busca do            

auto-branding, desta forma, os trabalhadores se sentem mais motivados a serem mais            

maleáveis e se comportarem como marcas. 

Raquel Recuero (2009), defende que o se debata dentro da academia sobre o papel              

da redes sociais e de como ela vem ao longo da última década mudando o mundo e a forma                   

como as pessoas se comunicam. Em diversas áreas do conhecimento, acadêmicos vem            

trabalhando sobre o assunto, um fenômeno contemporâneo que desperta o interesse de            

muitos pesquisadores. Na verdade, o pesquisador cumpre seu papel ao se debruçar sobre o              
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tema e conseguir compreender melhor as implicações que envolvem as relações sociais em             

tempos de comunicação instantânea. As redes sociais especializadas para o universo           

acadêmico, assim como as convencionais, utilizadas como meio de compartilhamento          

cotidianos, vieram para alterar a forma como nos apresentamos ao mundo e como             

construímos nossas identidades para além de nosso círculo social físico e cotidiano. 

Para Recuero os estudos das redes sociais, o olhar sobre a sociedade em rede              

representou uma mudança que transpõe a ciência durante todo o século XX. A autora              

aponta os atores e suas conexões como estrutura básica das redes sociais, o ambiente              

virtual e sua capacidade em colocar em comunicação direta e em tempo real toda uma               

comunidade, representam uma potência de compartilhamento praticamente ilimitado.        

Grupos de amigos, pessoas com interesses comuns, redes de fãs, entusiastas de            

determinado produto ou mesmo lugares, profissionais entre uma infinidades de coletivos,           

compartilham suas experiências, desejos, objetos de veneração, mercadorias e experiências          

profissionais. Todas essas variantes afloram cada vez mais o interesse dos pesquisadores            

por respostas que clarifiquem a atividade dos sujeitos em redes. As redes, seus atores e a                

potência de compartilhamento são em si um fenômeno que atravessa a contemporaneidade            

e a forma como nos relacionamos com o mundo e como criamos uma realidade transforma               

o mundo em uma aldeia global. Diariamente bilhões de pessoas ao redor do mundo              

acessam suas contas em plataformas como Facebook, Instagram, Pinterest, linkedin,          

Tencent, Whatsapp, assim como também, a comunidade acadêmica de pesquisadores,          

utilizam a plataforma Academia.edu e Researchgate. 

O Academia.edu é uma plataforma eletronica fundada em 2008 que tem formato de             

rede social voltada para a comunidade acadêmica global, o site oferece diversas            

ferramentas que possibilitam o compartilhamento de artigos, monitoramento de acessos,          

como também seu impacto, medido através de um sistema de rating. Assim como o              

Academia.Edu, o Researchgate, também criada em 2008, é uma rede social voltada ao             

público científico, com o mesmo objetivo de facilitar a troca de informações e publicações              

de seus usuários. Dentro do seu perfil de usuário, o membro pode utilizar de diversas               

ferramentas de pesquisas que incluem dados sobre pesquisas e publicações, assim como            

avaliações de alcance de suas próprias pesquisas compartilhadas pela plataforma, os           
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usuários também podem seguir outros usuários, participar de debates entre outras           

possibilidades oferecidas.  

O Academia.edu e ReseachGate, com sua estrutura de rede social, onde o            

compartilhamento e a vigília da própria imagem, como também a dos outros são             

características bem delineadas, torna-se uma arena polivalente para a atuação no mercado            

profissional, para além dos muros da academia. Os autores compreendem que a autogestão             

da imagem profissional ocorre com maior incidência dentro de setores criativos, e de             

comunicação, o que colocariam os cientista no olho do furacão dentro da lógica da              

visibilidade e da construção do eu e do próprio capital social e profissional. O              

Academia.edu promete aumentar os niveis de alcance das páginas de seus usuários, contam             

com um sistema que quantifica citações e visualizações, assim como citações de suas             

obras. Segundos dados colhidos por uma pesquisa, a PlosOne levantou que decumentos            20

enviados à plataforma Academia.edu receberam 16% a mais de citações apos um ano, 51%              

mais citações após três anos e 69% a mais de citações após cinco anos disponibilizado na                

plataforma. Isso comparado a artigos similares não disponíveis online. O fato é que assim              

como ocorre no caso do Brasil com o currículo Lattes, o pesquisador rapidamente             

atualizam seus perfis nas redes sociais acadêmicas, como parte do trabalho acadêmico            

(Oliveira, 2018) assim como acompanha o perfil, e consecutivamente a produção de seus             

pares. 

Recuero (2007), aponta que os atores, em nosso caso os pesquisadores, representam            

o elemento primordial dentro do ambiente das redes sociais. A autora argumenta que o              

distanciamento físico dos atores na comunicação através das redes sociais digitais, faz com             

que estes sujeitos passem a trabalhar com representações de sí mesmos, desta forma             

construindo suas identidades no ciberespaço. Sendo assim, o engajamento em construir           

uma identidade cada vez mais atrativa para seus pares se torna uma labuta incessante sobre               

como manter-se em voga e com uma postura cada vez mais ativa no que diz respeito ao seu                  

potencial de compartilhamento.  

Recuero (2009), ao analisar a sociedade em rede, observou uma mudança que            

transpôs a ciência durante todo o século XX. A autora aponta os atores e suas conexões                

como estrutura básica das redes sociais, o ambiente virtual e sua capacidade em colocar em               

20 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148257  
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comunicação direta e em tempo real toda uma comunidade, representam uma potência de             

compartilhamento praticamente ilimitado. O ambiente virtual e sua capacidade de conectar           

milhões de pesquisadores de todo o mundo, fez que a web e principalmente as redes sociais                

se tornem um campo fértil e ilimitado para atuação fora das academias. Em quase todos os                

campos profissionais, o uso em grande escala de redes sociais e o poder de              

compartilhamento é utilizado por todo comunidade. 

O uso em grande escala de redes sociais e de compartilhamento é utilizado por todo               

comunidade acadêmica como forma de buscar novas pesquisas de seu interesse, assim            

como divulgar seus trabalho para um número maior de pessoas que compartilham do             

ambiente virtual com a mesma finalidade. Duffy e Pooley (2017), apontam para uma             

grande potência de engajamento de pesquisadores na Academia.edu, a plataforma oferece           

um viés de compartilhamento e pesquisa de artigos e publicações sem as barreiras             

financeiras do paywall, assim como a possibilidade de se publicar para um grande número              

de pessoas sem o atraso das publicações que passam necessariamente pela revisão por             

pares, método usado tradicionalmente para aceitação em publicações em revistas          

científicas. As facilidades e conveniências encontradas na plataforma e a utilização de suas             

ferramentas serve como incentivo a um engajamento do pesquisador em disponibilizar suas            

produções, buscar novos conteúdos e também utilizá-la como estratégia de autopromoção           

profissional acadêmica como forma de buscar novas pesquisas de seu interesse, assim            

como divulgar seus trabalho para um número maior de pessoas que compartilham do             

ambiente virtual com a mesma finalidade. 

 

2.3 Elementos de gamificação: 
 
 

Narrativas e estruturas utilizadas nos jogos de maneira geral, a cada dia rompem as              

fronteiras do universo lúdico e penetram nos mais diversos lugares da vida social. No              

campo profissional a gamificação ganha importância crescente como modus operandi do           

processo laboral em meio à quarta revolução tecnológica. O termo “gamification” é usado             

de forma mais genérica para apontar a utilização de elementos dos jogos como forma de               

potencializar as experiências dos profissionais no desenvolvimento laboral e demais          

serviços não relacionados à jogos. O ambiente gamificado ricamente serviria como           

60 



estímulos extras para o trabalhador produzir cada vez mais. Sebastian et al. (2011),             

apontam que a abordagem da gamificação dentro dos ambiente profissionais nos mais            

variados setores da economia transpassam pelo simples conceito da produtividades, assim           

como narrativas de sustentabilidade para alcançar metas, produção noticiosa e na saúde. Os             

elementos de gamificação passaram a servir como ferramentas motivacionais para que todo            

sujeito, íntimos das narrativas lúdicas do jogos, ou não, pudessem utilizar destas lógicas             

para vencer obstáculos e metas nos mais variados níveis.  

O conceito de gamificação passou a ser utilizado das mais variadas formas e locais,              

oferecidos como sistemas de recompensa e reputação dentro dos circuitos profissionais, a            

gamificação conquistou o interesses de empresários e profissionais liberais na formação de            

lideranças para seus negócios. Criando ambientes profissionais mais envolventes e          

desafiadoras, o processo passou a consistir numa determinada entrega e dedicação do            

trabalhador à suas atividades cotidianas, dentro ou fora do ambiente de trabalho. Se             

destacar entre seus pares, ter motivações extras relacionadas ao trabalho cotidiano como            

forma de vencer o tédio e muita das vezes a labuta repetitiva e monótona tornou-se para                

muitos um antídoto capaz de motivá-los a seguir em frente. O potencial dos processos              

gamificados chamaram a atenção de publicitários inicialmente, do dia a dia cotidiano            

dentro da própria agência, assim como utilizados em publicidade para motivar o consumo             

de determinados produtos. Desta forma a gamificação passou a ser uma trunfo para ser              

amplamente utilizada em meio a uma sociedade cada vez mais imersa nos ambientes             

virtuais e envolvidas com tecnologias das mais variadas espécies. Para Sebastian et al.             

(2011), os profissionais e pesquisadores das ciências em gestão identificaram os processos            

gamificantes como sendo além de motivacionais, auxiliavam no trabalho colaborativo, por           

mais que a competitividade faça parte da própria narrativa da gamificação. 

A interpretação dos fatos, por meio do uso de uma lógica gamificada, tem como               

objetivo incutir determinados valores nos grupos expostos aos processos gamificantes,          

desta forma criando um padrão psicológico propício a um comportamento operante. Desta            

forma a narrativa sugere ao sujeito que se comportando ou se modelando à conduta              

esperada, ele estará apto a conquistar reputação e pontos com quem opera a gamificação              

nos ambientes determinados. A gamificação portanto, corresponde a mais uma ferramenta           

de mercado, incentivos à comportamentos mais flexíveis que operem de forma a promover             
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uma maior imersão dentro do jogo proposto. Seja ele uma proposta motivacional no campo              

subjetivo individual, seja ele voltado a maximização de determinado processo produtivo, o            

ambiente gamificado oferece diretrizes para que as pessoas respondam a comportamentos           

estipulados pela “regra do jogo”.  

A prática da gamificação como fator de operacionalização do comportamento          

humano segue a lógica da psicologia Skinneriana onde o condicionamento operado sobre            

determinado sujeito, pode oferecer uma resposta satisfatória ao interesse de quem operou o             

condicionamento. Isto é, para Skinner (1953), o ambiente modificado de forma a            

influenciar nas tomadas de posições de determinado grupo ou indivíduo, produz           

consequências que agem sobre o sujeito para que ele volte a agir de forma semelhante ou                

igual. No processo de gamificação onde por exemplo, o trabalhador recebe estímulos            

externos cotidianos para que enxergue suas metas como um jogo por busca de reputação e               

pontuação com a empresa, quanto mais imerso o trabalhador esteja no desafio, mais             

produtivo ele será. Para Mekler, Elisa D. et al (2017), existe uma relevância muito grande               

das pesquisas sobre gamificação, em sua grande maioria para estudar a eficácia dos             

elementos da gamificação e sua prática para se alcançar resultados esperados. Porém, para             

os autores, existe também uma carência de estudos voltados à compreender as            

consequências psicológicas dos processos gamificantes para os sujeitos. O que se debate            

não é o caráter da gamificação e sim o uso que se faz dos elementos dos jogos fora da                   

esfera lúdica do jogo como diversão, por mais que o caráter do jogo seja oferecer               

distrações e entretenimento. Um aplicativo de smartphone voltado à corrida por exemplo,            

oferece ferramentas gamificadas que estimulam as potencialidades do atleta, isso não é            

necessariamente negativo. Agora, quando o aplicativo para motoristas da Uber envia           

mensagens motivacionais, baseados em dados, motivando-o a bater sua meta do dia            

anterior, isso abre novas perspectivas para análise.  

Quais as fronteiras entre a ética e os valores mercantis na prática da gamificação              

como procedimento motivacional? Talvez esteja nesse parâmetro o desafio da ciência em            

compreender para o futuro as consequências do processos gamificados nas mais diversas            

áreas do conhecimento. Dados colhidos para uma pesquisa no campo da economia sobre             

gamificação podem não oferecer os mesmos resultados para uma pesquisa do campo da             

psicologia ou da comunicação. O olhar sobre o tema, observado em conjunto, expusera um              
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mapa mais completo dos efeitos da gamificação. A realidade é que a gamificação passou a               

ser uma ferramenta que define o comportamento laboral do sujeito em meio a crise do               

neoliberalismo e a quarta revolução tecnológica, um retrato do comportamento da           

sociedade perante às incertezas estruturais da sociedade contemporânea. Gamificar-se         

tornou-se uma via, um caminho a ser seguido tanto para se manter competitivo no mercado               

de trabalho quanto para manter a motivação cotidiana em fazer nem sempre o que gosta, ou                

passar a gostar de algo que naturalmente seria frustrante. 

De fato, a gamificação se tornou uma ótima ferramenta de gestão tanto na esfera              

comercial quanto no que diz respeito a administração da vida particular das pessoas,             

estipulando metas e acompanhando o seu desenvolvimento através da manutenção da           

motivação dos envolvidos. Existem alguns elementos da gamificação que são utilizados de            

forma sistêmica para que o processo obtenha êxito, o método de gamificação.            

Apontaremos aqui alguns desses elementos como forma de ilustrar sua capacidade de            

aplicação em várias esferas, inclusive dentro dos circuitos acadêmicos científicos. Estes           

elementos, que são próprios das estruturas básicas dos jogos, eletrônicos ou convencionais,            

fazem com que o sujeito, absorto dentro do processo de gamificação, coloque-se de forma              

organizada, focado e principalmente atuando dentro das regras do jogo proposto. O            

objetivo é claro, vencer os desafios, adaptar-se à lógica proposta para determinada tarefa e              

sobressair ao conquistar as metas estipuladas. 

 

2.3.1 - Elementos da gamificação e sua correlação com o ambiente acadêmico: 

 
Amanda Costa et.al (2015), apontam para três tipos de elementos de gamificação            

compostos por dinâmica, mecânicas e componentes. Para os autores estas categorias são            

aplicáveis em diversos aspectos do processo gamificante, os elementos são organizados de            

formas decrescentes de abstração. São portanto os temas e objetivos no qual o jogo se               

desenvolve, elementos esses que tem como objetivo inserir o sujeito dentro de um             

ambiente onde os parâmetros colocados levam à uma ação envolta dentro de um ambiente              

de disputas e participação voltados a uma lógica de interação entre os jogadores. No              

quadro abaixo desenvolvidos pelos autores e adaptados dos aspectos gerais do jogo            

colocados por Werbach (2012), mostram os aspectos gerais destes elementos que são            
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gerenciados de forma a conduzir o processo de gamificação e como sustenta Costa et.al,              

não necessariamente são explícitos segundo suas intenções.  

 
Figura 1: Gamificação, elementos de jogos e estratégia: uma matriz de referência. 

 
Fonte: COSTA, Amanda Cristina Santos; MARCHIORI, Patricia Zeni.  

 
Estas mecânicas têm como objetivo a orientação dos jogadores dentro de um ambiente             

gamificado, aplicado dentro de vários elementos mais específicos que compõem a própria            

lógica do jogo, delimitando os comportamentos no que diz respeito a condução do             

desempenho na prática do jogar. O ambiente gamificado oferece ampla variedade de estilos             

de ações, adaptando-se aos interesses e parâmetros da própria intenção do ambiente e suas              

práticas, o objetivo é sempre um processo de imersão dos sujeito à lógica proposta pela               

plataforma, seja digital ou não, onde acontece o jogo. A dinâmica dos jogos se apropriam               

de um gama de mecanismos que objetivam o estímulo do jogador em participar cada vez               

mais de forma ativa, incitando a motivação para a continuidade e aperfeiçoamento dentro             

do ambiente. Abaixo vejamos alguns mecanismo de gamificação que podem ser colocados            

em paralelo à própria dinâmica do ambiente gamificado dentro das plataformas acadêmicas            

analisadas neste trabalho.  

 
Programas de pontuação: 

 

Programas de pontuação baseados em gamificação costumam ser bem sucedidos          

para que se possa quantificar melhor os resultados, eles oferecem números que auxiliam na              

compreensão no êxito de determinada estratégia colocada em prática por quem mestra o             

jogo. A figura do mestre do jogo, aquele que conduz às estratégias e organiza o mesa pode                 

ser encontrada na imagem do chefe ou gerente, responsável dentro de empresas e demais              

organizações na condução das metas de produtividades. No caso de um pesquisador que na              
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prática mestra seus próprios passos, estar atento à qualidade e alcance dos seus resultados              

através de publicações e pela aceitação do seu trabalho dentro do circuito científico, é              

fundamental e serve como parâmetros de produtividade e de sua efetividade. O pesquisador             

para que obtenha êxito em sua carreira, busca o tempo todo o reconhecimento para que               

consiga melhores colocações profissionais e consecutivamente mais verbas para suas          

pesquisas, quantificar e qualificar seu trabalho é o ponto primacial de sua carreira. 

 

Leaderboard:  

O leaderboard, um painel de resultados e ranqueamento oferece um feedback           

funcional que expõe as conquistas e metas determinadas para se atingir a direção almejada,              

essa ferramenta que tem amplo acesso de todos os envolvidos, gera reconhecimento            

perante seus pares e concorrentes. Um bom exemplo de um painel que funciona como fator               

de reconhecimento dentro do circuito acadêmica brasileiro é o próprio Currículo LATTES.            

Toda produção e atuação do pesquisador brasileiro fica dentro de seu banco de dados e               

com acesso à sociedade civil, desta forma qualquer um pode consultar os resultados de              

determinado pesquisador. O Currículo LATTES se tornou um dos principais canais de            

explanação dos cientistas nacionais relacionados às suas pesquisas, mas as plataformas           

como Academia.Edu e ResearchGate também possuem ferramentas de classificação e          

ranqueamento de seus membros. Ranking dos pesquisadores, quantidades de views de seus            

artigos, níveis de compartilhamento e citações, são índices que os pesquisadores buscam            

potencializar como forma de obter maior visibilidade e reputação. 

 

Colaboração Interpessoal: 

 

A colaboração interpessoal é uma ferramenta eficaz da gamificação, muitos jogos           

são disputados em equipes, mesmo alguns jogos de disputas individuais buscar uma maior             

colaboração entre seus participantes para que juntos possam alcançar as metas estipuladas            

pelo jogo. Na gamificação empresarial o trabalho em equipe é fundamental como forma de              

se construir um senso de comunidade e trabalho conjunto, formando uma base de             

conhecimento comum sobre os problemas e desafios que são encontrados pelo caminho.            

Nos ambientes científicos é comum a instituição de equipes com as mais variadas             
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finalidades, de um grupo de estudo e pesquisa, na qual pesquisadores trabalham em             

conjunto, dentro de suas áreas, a publicações em comum, resultados do que foi produzido              

pela equipe. Nas universidade o trabalho em grupo é estimulado por orientadores e             

responsáveis por departamentos, é uma política que transcende a gamificação, o que de             

fato se defende é a busca por resultados satisfatórios, o desenvolvimentos de pesquisas             

científicas não podem ser postas no mesmo patamar das pretensões de um setor de vendas               

no varejo, por exemplo.  

 

 

 

Estímulos à competitividade: 

 

O estímulo à competitividade serve como fator de apoio à políticas de            

superprodução e serve como fator motivacional para que o sujeito foque em conquistar             

seus objetivos e passe com maior facilidade por resolução de problemas. Motivar o jogador              

é um princípio básico para que ele seja competitivo e produtivo no jogo. No ambiente               

acadêmico a competição é estimulada principalmente pelas políticas educacionais e no           

caso do Brasil, pela dificuldade na colocação profissional dos pesquisadores.          

Pós-graduados buscam principalmente se colocar dentro da universidade pública,         

conquistar uma matrícula para poder pesquisar, ter acesso à laboratórios e lecionar, servir             

ao Estado como cientista, dentro dos parâmetros constitucionais vigentes é uma forma de             

estabilidade profissional. No Brasil não existe tradição em instituições de ensino privadas            

em investir na pesquisa científica, na maioria das vezes são faculdades que oferecem             

graduações sem preocupações com a iniciação científica. Essa realidade faz com que o             

mercado fique inflado perante às vagas disponíveis para cientistas e com isso a             

concorrência entre os pares se torna maior e mais agressiva no que diz respeito ao ímpeto                

de competição. Estar a frente de seu colega no nível de produção, publicação, citação e               

visibilidade faz com que o pesquisador tenha mais chances de conseguir uma melhor             

colocação dentro de sua área de pesquisa e consiga mais estabilidade financeira. A lógica              

da mercantilização do conhecimento e da alienação da mão de obra científica se acentua              
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perante essa realidade e o que se é produzido em forma de conhecimento sofre com a                

fetichização da ciência apenas como produto.  

 

Divulgação de méritos alcançados: 

 

A divulgação dos méritos alcançados seja talvez a ferramenta de gamificação mais            

prestigiada entre os presentes no jogo, todos desejam ter seu reconhecimento perante seu             

ciclo profissional, ter sua capacidade reconhecida é o auge do jogo, a constatação pública              

de que fez um trabalho bem feito. Como em todo ambiente profissional, a divulgação de               

seus bons resultados é parte essencial da carreira, nos círculos científicos essa lógica é              

balizada pela própria indústria editorial científica que circula bilhões de dólares anuais em             

publicações. O pesquisador busca fazer publicações em revistas cada vez mais prestigiadas            

no universo de publicações. Buscar acesso a revistas com qualificação superior é            

fundamental para que se tenha maior número de citações e alcance. O empenho em              

divulgar seus méritos transpassam os muros das universidades e centros de pesquisas,            

como também as páginas das revistas mais qualificadas, isso talvez explique o            

engajamento de pesquisadores em redes sociais e plataformas científicas. Estas          

plataformas virtuais oferecem um ambiente propício à divulgação do próprio trabalho,           

assim como um termômetro da força de suas produções através de ferramentas            

comparativas de desempenho como no caso do ranqueamento oferecido por algumas delas.            

As redes sociais Researchgate e Academia.edu se tornaram um campo de atuação extra             

muros das universidades para que pesquisadores de todo o mundo possam compartilhar            

seus méritos, acompanhar a carreira de seus pares e praticar o playlabor seguindo alguns              

dos elementos de gamificação propostos para o universo acadêmico e científico. Estas            

plataformas oferecem toda sorte de estatísticas para que o usuário consiga acompanhar os             

dados referentes à sua conta e o alcance da mesma dentro de um processo de metrificação                

que a cada dia conquista mais adeptos e que serve como base de análise das mais variadas                 

formas. Este tipo de interação é incentivada a cada momento pela própria interface da              

plataforma que indica em suas notificações que existem novos dados para acesso do             

usuário, desta forma servindo como elemento gamificante ao provocar o interesse do            

pesquisador em observar seus próprios dados e de seus pares. Como em um jogo onde o                
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personagem deve elevar seu nível para ter acesso à outras possibilidades, incentivar o             

jogador a conquistar outro nível de participação é uma ferramenta de gamificação que             

também trabalha no campo motivacional. Quanto maior sua capacidade ou nível           

profissional, mais reconhecimentos o profissional vai ter e mais chances de galgar uma             

melhor posição de destaque. A hierarquização nos ambientes produtivos sempre foi usada            

para além da organização, desta forma também para motivação dos envolvidos nos            

processos produtivos em conquistar um posto maior do que tem. [figura 2 e 3]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Histórico das estatísticas presentes na plataforma  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

Figura 3: Notificação dentro da plataforma Researchgate. 
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 Fonte: Arquivo pessoal. 

 
A empresa estadunidense Garthner Group , especializada em tecnologia e         21

consultoria divulgou em 2015 um estudo mostrando que 50% de todos os processos             

operacionais no mundo utilizavam de alguma estratégia de gamificação. O estudo           

demonstrou também que desse percentual está entre o público jovem, pessoas que estão             

ambientalizadas com jogos eletrônicos e portanto mais expostas e acostumados com os            

elementos de gamificação. Como a gamificação é uma tendência global nos mais variados             

níveis de atuação profissional, não seria diferente dos círculos científicos. Cada setor            

apresenta suas particularidades na implantação dos elementos gamificantes, porém a          

estratégia de gamificar os processos produtivos tem potencial de atingir toda esfera das             

relações sociais.  

Capítulo III  
 

Os elementos de gamifica e suas ferramentas nas plataformas acadêmicas. 
 

Neste capítulo trabalharemos a analise das plataformas Reseachgate e Academi.edu          

e seu papel denro dos processos gamificantes nos circuito acadêmico e científico nos dias              

atuais. A comunicação científica tem como objetivo legitimar a produção científica e            

assim legitimar seu resultado dentro do circuito na qual está inserida, como defende Sarita              

Albagli (1996). Porém, em meio à quarta revolução tecnológica, a comunicação científica,            

ou seja, a exposição das pesquisas e do currículo do autor superaram os tradicionais              

espaços para divulgação. Redes sociais, plataformas acadêmicas e vídeos no YouTube           

passaram a ser um lugar de explanação da produção científica. O fortalecimento das redes              

21 https://www.gartner.com/en/newsroom  
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sociais, cada dia mais presente no cotidiano das pessoas, oferece aos pesquisadores            

uma gama de possibilidades de atuação, para além das tradicionais revistas. Hoje, em             

adição à publicações em periódicos científicos, o pesquisador tem em disponibilidade de            

uso ferramentas como redes sociais especializadas, assim como as tradicionais para poder            

divulgar seu trabalho e consecutivamente seu nome dentro da comunidade científica. A            

importância de publicar em periódicos como Qualis, com estratificações mais elevadas           

permanece, não sendo isso uma questão de escolha e sim estrutural. Conseguir uma boa              

qualificação para sua produção científica é o caminho que se deve percorrer.  

 

3.1 Estudos de Plataforma: O papel das plataformas acadêmicas nos processos de            

gamificação. 

O compartilhamento pelas redes sociais oferece novos links para uma audiência que            

extrapola o universo acadêmico e possibilita que seu trabalho tenha maior visibilidade não             

apenas nos nichos de interesse do seu campo de atuação científica. Dentro dos circuitos              

acadêmicos, o Academia.edu e ResearchGate, entre outros sites, são utilizados em todo            

mundo e servem como modelo de gerenciamento da própria carreira científica, pois            

se comunicam com os pesquisadores. O Academia.edu, como exemplo, é uma           

plataforma eletrônica fundada em 2008 que tem formato de rede social voltada para a              

comunidade acadêmica global. O site oferece diversas ferramentas que possibilitam o           

compartilhamento de artigos, monitoramento de acessos, como também seu impacto,          

medido através de um sistema de rating . Duffy e Pooley (2017) apontam para uma grande                

potência de engajamento de pesquisadores no Academia.edu. A plataforma oferece um viés            

de compartilhamento e pesquisa de artigos e publicações sem as barreiras financeiras do             

paywall, assim como a possibilidade de se publicar para um grande número de pessoas sem               

o atraso das publicações, que passam necessariamente pela revisão por pares,           

método   usado tradicionalmente para aceitação de publicações em revistas científicas. 

Fuchs (2015) salienta que por detrás do caráter social que a comunicação em rede              

nos oferece, existe a lógica da propriedade privada e das mercadorias. Na rede, os              

dados pessoais são transformados em commodities que são comercializados. Ou seja, toda            

conexão feita gera dados que são automaticamente transformados em informações          
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vendáveis para todo tipo de anunciante que encontra seu público-alvo através dos            

dados fornecidos pela forma como os sujeitos utilizam as redes. Além da atuação nas              

redes sociais na construção da autoimagem, os participantes ativos das redes sociais            

oferecem seu tempo como forma de monetizar a plataforma, oferecendo de forma            

gratuita uma gama de informações que serão monetizadas. No caso do sujeito pesquisador,             

que de forma ativa utiliza as redes sociais, acadêmicas ou não, presta-se a divulgar              

informações, que sob domínio dos interesses corporativos, vão se tornar moeda de            

troca no mercado privado. As mídias sociais e o mercado do click são uma forma do                

capitalismo tirar maior proveito do tempo livre das pessoas. Mesmo em suas horas de              

lazer o trabalhador, de alguma forma, opera sua força produtiva. Como defende            

Fuchs, essas práticas são tentativas do mercado de capital para conseguir extrair mais valor 

mercantil do tempo que teoricamente seria descartável. Assim, transformando o          

tempo livre do trabalhador em trabalho excedente. O surgimento das mídias sociais é uma              

expressão da contradição entre o tempo e o capitalismo. As mídias sociais corporativas são              

espaços para a exploração de novas formas de trabalho excedente sob condições            

capitalistas. São ao mesmo tempo formas germinativas de uma sociedade, em que o tempo              

de trabalho é minimizado e o tempo de trabalho excedente abolido e criativo é atividade               

que molda a vida humana, defende Fuchs. 

A internet e as tecnologias da comunicação móvel se tornaram um espaço            

propício para a organização do playlabour, dessa forma o valor de uso das ferramentas da               

internet, além de nos ajudar a nos comunicarmos com um número muito maior de pessoas,               

nos permite uma maior potência de conexões e compartilhamentos, como defende Fuchs            

(2015). As redes sociais tradicionais, utilizadas pelas pessoas como forma de comunicação            

interpessoal, servem também à lógica da prática do auto-branding, em que o que se              

mostra na maioria das vezes é a imagem idealizada que o sujeito quer mostrar. Exposta a                

atribuição de que a internet se tornou um lugar de conexão e compartilhamento como              

também uma arena para disputas potenciais, qual o papel que o sujeito pesquisador             

desempenha dentro do mercado científico e de que forma ele opera dentro dessa lógica? O 

playlabor científico, estimulado pelos mecanismos de atuação mercadológicos,        

principalmente pelos interesses em torno da lucratividade do material colhido nas           

pesquisas, passou a exigir do sujeito pesquisador uma atuação que extrapola os muros             
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da academia. As horas laborais não estão mais restritas ao empenho em se debruçar sob sua                

pesquisa e análises de dados, a potência em agir para além dos seus núcleos de interesses                

se  tornou  peça  fundamental para  que  o  profissional  da  ciência  construa  sua  carreira. 

Portanto, o cientista, atuando extramuros da universidade, molda-se ao propósito de           

prateleira, utilizando-se de sua imagem como um produto, os pesquisadores          

expõem-se  à  seus  pares, dentro dos seus campos de conhecimentos, específicos ou não. 

A lógica do playlabor científico pode estar estruturada no fato de que esta está              

vinculada aos valores de mercado assumidos pelas grandes editoras, assim como na            

política de publicação vigente. Porém, é importante salientar que o processo de aceitação             

da gamificação como ferramenta de incentivo à produtividade e ao auto-branding pode            

ter sido acolhido por práticas exercidas dentro do próprio ambiente acadêmico e            

personificado pelos pesquisadores. Cientes de toda a necessidade de se adequar às            

demandas laborais e comportamentais do setor, o pesquisador se coloca de forma a             

participar do jogo e aceita, mesmo que de forma crítica, as regras colocadas. No caso do                

playlabor científico e suas práticas de pesquisa, somado ao impulso da gamificação e             

à construção da autoimagem, o que pode estar havendo é a fetichização da profissão de               

pesquisador. Como argumenta Fuchs (2015), existe uma fixação tão forte no que diz             

respeito à relação entre trabalho e capital assalariado, que o próprio trabalhador não se              

dá conta das relações de exploração. O trabalhador de forma geral, cada vez mais precisa               

dedicar horas não produtivas ao fortalecimento de sua carreira profissional, reflexo direto            

das relações trabalhistas em plena quarta revolução tecno/industrial. O que vem a seguir             

é a melhor compreensão de como as práticas que buscam uma maior reputação             

dentro do campo científico passam pela construção da autoimagem e pela           

gamificação como ferramenta de auto afirmação profissional. E de que forma essas            

práticas, oriundas de setores empresariais, ditam os novos hábitos de atuação dentro            

do  circuito  científico  e  como  isso  afeta  o trabalho de pesquisa e seus resultados. 

 

3.2. Estudos de Plataforma 
 
 

Plataformas digitais dos mais variados gêneros, surgem a cada momento          

impulsionadas pela cada vez mais popularização da web, as plataformas destinadas às            
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relações sociais econômicas tornaram-se com o passar do tempo um local de trocas de              

informações, produção de conteúdo e conhecimento sensível. O número de redes sociais e             

a cultura do compartilhamento de informações através de suas plataformas converteram           

seus usuários em consumidores e produtores de conhecimento e informações.          

Conceitualmente, as plataformas digitais são modelos de negócios que fazem a mediação            

entre produtores e consumidores, conectados dentro de um ambiente onde a interação tem             

como consequência a constituição de um valor de troca, seja ela em nível material ou               

intelectual. As plataformas digitais assumiram o papel no mercado como o campo da             

mediação entre empresas dos mais variados setores e seus potenciais consumidores. Existe            

uma troca de informações entre as partes, através dos seus comportamentos manifestados            

dentro do ambiente virtual. As experiências com as redes sociais foram um fator chave              

para as mudanças que ocorreram na própria concepção de estrutura e finalidade comercial             

das plataformas digitais. Anteriormente as plataformas tinham como objetivo principal          

informar ao consumidor sobre seus produtos e promoções. Eram mais limitadas à            

mensagem que precisavam passar do que ao feedback de seus clientes e consumidores.             

Com o passar do tempo os desenvolvedores e clientes perceberam que precisam alterar as              

estruturas conceituais dos valores entre empresas e consumidores para que as mensagens            

proferidas por seus consumidores pudessem ser introduzidas nas próprias políticas          

comerciais das empresas clientes. Para isso a empresas precisam gerar maior clareza em             

seus cliente, através das plataformas, no que diz respeito às práticas de coleta de dados de                

seus usuários, a propriedade intelectual e o retorno dos consumidores. As plataformas            

digitais tornaram-se categorias de softwares que aspiram atender às necessidade das           

empresas dentro dos processos de transformação digital de nosso tempo, desta forma            

buscando proporcionar mais experiência de suas audiências. Dentro desta lógica de           

plataformas de experiência digital, quem melhor trabalha em conjunto com seus clientes,            

melhor desenvolve seus potenciais de mercado, evolução de seus produtos e a relação com              

seus consumidores. 

Schumpeter (1996) define a inovação digital, processos pelo qual passam as           

plataformas de forma cotidiana, como a realização de novas combinações de componentes            

digitais e físicos para produzir melhores produtos e serviços. Assim, o uso do termo              

inovação digital é parte do foco em estudos e práticas no processo de pesquisas em               
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tecnologias da informação e na inovação dos processos digitais. A evolução digital é o              

princípio da necessidade de uma empresa ou corporação em revisitar os processos de             

gestão através do uso corporativos de infraestruturas de tecnologia da informação. A boa             

relação de uma empresa com seus clientes dentro do ambiente das plataformas digitais que              

utilizam para divulgar suas marcas, tornou-se o fundamento basilar da busca por mais             

respeito e confiança de seus consumidores. Uma empresa que consegue ter diálogo com             

seus clientes, mantenha uma relação dentro dos processos comunicacionais desejados e           

sejam de confiança, tem maior sucesso na coleta e manipulação dos dados gerados no              

sistema.  

Nick Srnicek (2017) conceitua plataforma digital como um modelo de negócios           

utilizados por empresas para melhor lidar com o grande fluxo de produção de dados, gestão               

de negócios e análise dos dados colhidos. O uso das plataformas digitais, incluindo as              

redes sociais dos seus mais diversos tipos e finalidades, passou a funcionar como um              

modelo de negócios que visa gerenciar diversos aspectos da vida corporativa de suas             

empresas através da conectividade. As redes sociais acadêmicas utilizam de seu capital            

social para gerar capital em forma de dados, o usuário compartilha interesses comuns, se              

organizam na maioria das vezes em determinada área de conhecimento e compartilham            

preferências no campo de pesquisa. As interfaces das plataformas tem como objetivo            

organizar a navegação de seus usuários de forma a atender às expectativas de seus              

desenvolvedores nos aspectos pertinentes à melhor coleta dos dados disponibilizados pelo           

tipo de uso. Ou seja, a arquitetura da plataforma busca compreender os padrões de              

pesquisas, interação e organização do próprio ato de navegar. Com isso o algoritmo             

desenvolve processos que fazem com que seus desenvolvedores possam extrair o maior            

número de informações possíveis através dos dados disponíveis. Nas plataformas          

Academia.edu e Researchgate quando um usuario faz download de determinado artigo, a            

plataforma identifica e já contabiliza esse informação em forma de metadados que serão             

utilizados para determinar seu alcance, por exemplo. Mauricio Fanfa (2019) aponta que um             

dos padrões do Academia.edu é o de favoritar publicamente e automaticamente todo            

trabalho baixado por usuários. Toda vez que um download é feito a plataforma mostra para               

os seus seguidores como um artigo ou trabalho marcado como favorito. 
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Jean Platin (2019) aponta que os estudos de plataformas digitais é direcionado à sua              

função mercadológica. O ambiente virtual das plataformas cada vez se torna mais essencial             

para a vida cotidiana das pessoas e das empresas, utilizá-las como fatores de lucratividade              

é o conceito base para os interesses corporativos. Para Platin os estudos das infra estruturas               

das plataformas nos oferece uma perspectiva de suas reais intenções por detrás de uma              

interface que tem como objetivo semiótico uma valoração de estreitamento dos laços            

públicos e corporativos. Ou seja, a construção de suas interfaces com caráter humanizados             

e voltados à uma experiência de troca de informações fica limitada ao ecossistema e seus               

artefatos corporativos dentro da perspectiva do lucro, dos preceitos do capitalismo e            

consecutivamente da revolução 4.0. Autores como Platin, Srnicek e Schumpeter elevaram           

os estudos conceituais das plataformas digitais à uma crítica que transcende o valores             

matemáticos da ciência da informação e às relações entre o homem e sua subjetividade              

para além dos sistemas técnicos. Platin aponta que os estudos de redes e suas estruturas               

baseiam-se na estrutura histórica e na técnica de programação, a primeira usada por             

historiadores, sociólogos e demais teóricos da grande área das ciências sociais para            

compreender as relações entre software e o homem. Dentro desta perspectiva, as            

infraestruturas, que são sistemas sociotécnicos, fase de desenvolvimento conceitual, levam          

em conta as relações sociais que podem ser construídas através das plataformas e de que               

forma essa proposta pode ser aplicada para um melhor desenvolvimento do projeto. A             

concepção conceitual de um projeto de redes necessariamente passa pelo exame humano            

de suas estruturas. Atingir o objetivo dentro da plataforma é conseguir construir uma             

relação onde a plataforma consiga movimentar o capital social e os dados de seus usuários. 

A concepção de que algumas plataformas digitais, como em nosso caso às redes             

sociais acadêmicas, possuem um grande caráter gamificante é parte do princípio de uma             

construção de valores semióticos dentro da infraestrutura que capte o interesse do usuário             

para que utilize de forma mais ampla e imersiva. Quando defendemos em nossas hipóteses              

que as redes sociais acadêmicas tornaram-se um campo de gamificação dentro do circuito             

científico, é pela grande quantidade de ferramentas gamificantes encontradas em sua           

estrutura através das ferramentas disponíveis em sua interface. Ferramentas básicas nas           

plataformas, como dados sobre compartilhamento, número de views, quantidade de          

downloads e números de citações, representam um valor simbólico muito grande no que             
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diz respeito ao próprios afetos dos pesquisadores perante a comunidade científica. Os            

processos de gamificação trabalham com valores simbólicos muito importantes para          

determinados sujeitos, transformam realidade em jogos com o intuito de persuadir o            

usuário de forma a fortalecer nesse, o senso competitivo. Existem nesses casos, estímulos             

intencionais de envolver o usuário através de alegorias narrativas para que ajam conforme             

o interesse de determinada plataforma em se chegar a um objetivo. No caso das              

plataformas digitais que são o objeto desta pesquisa, parte de sua essência mercantil não é               

tão sensível aos olhos como em outros casos com plataformas e propostas de caráter mais               

corporativo. Plataformas como Academia.edu e Researtchgate são de fato ferramentas          

muito úteis para pesquisadores e acadêmicos. Criou-se através dela uma rede de interesses             

interpessoais que antes da web não era possível com a mesma intensidade. As facilidades              

encontradas numa interface, onde pesquisas e projetos de interesses mútuos podem ser            

compartilhados e que permite uma interação bem estruturadas entre os pares, fizeram            

destas redes, lugares onde pesquisadores atentos à circulação de informação devam estar.            

Dentro destas plataformas, os elementos gamificantes são parte inerente da estrutura de            

funcionamento da própria carreira científica e dos valores mercantis incutidos pelas           

políticas acadêmicas em nível global. Afinal de conta, o profissional da ciência precisa             

conseguir galgar espaços dentro de um setor que é muito concorrido e que tem grande               

apelo competitivo na consolidação de suas carreiras como pesquisadores e produtores de            

conhecimento. 

 
3.3 Gamificação nas plataformas de redes sociais acadêmicas 
 

Faremos uma análise das plataformas Academia.edu e Researchgate, trabalhando         

alguns tópicos destinados a uma melhor compreensão dos objetos apresentados por nós            

nesta pesquisa como forma de orientar melhor a leitura. Apresentaremos quatro tópicos            

onde discutiremos o papel das plataformas dentro do processo de gamificação, como forma             

de expor o jogo em si e suas ferramentas, dinâmicas e mecânicas na estrutura das redes                

sociais acadêmicas.  

 

3.3.1. Entrando no jogo: 
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Ao navegar pela página inicial da plataforma Researchgate ou Academia.edu, o           

usuário recebe uma série de estímulos baseados em composições que são colocadas como             

elementos do processo de gamificação presente na interface, como expressam Costa et.al            

(2015). Para os autores esses elementos são aplicações específicas que, dentro de uma             

lógica de jogo, se colocam como um nível mais concreto de seus elementos. Estes              

elementos têm a função de fazer um link com outros componentes da mecânica de              

gamificação na plataforma. Os componentes de gamificação assumem diversos aspectos          

que combinados entre si levam o usuário a se comportar de forma a atender o contexto na                 

qual está inserido. Plataformas que utilizam processos gamificantes precisam programar          

suas mecânicas e elementos de forma satisfatória, fazendo com que auxiliem na maior             

imersão do usuário dentro de seus elementos. As plataformas digitais são objetos técnicos             

que necessitam de toda uma estrutura funcional, pensada através de um script que vai              

operar as pretensões de seus idealizadores. Akrich (1992) aponta para o fato de objetos              

técnicos necessitarem de um script, a mesma lógica de um filme, onde todo um roteiro               

define as ações que coordenam as demandas planejadas para a plataforma. Quando falamos             

em plataformas como Academia.edu e Researchgate, para pensar as questões voltadas aos            

processos gamificantes, precisamos atentar para as formas como estes elementos e           

estruturas são trabalhados.  

Dentro das plataformas, elementos e ferramentas são disponibilizados para conferir          

uma lógica de navegação primária, interfaces estruturadas de forma a prender a atenção de              

seus usuários dentro de uma ação pré programada. Como as plataformas são destinadas à              

comunidade científica, público esse envolto na divulgação e compartilhamento de seus           

trabalhos, o próprio ato de adicionar nas plataformas seus artigos, teses e outras             

publicações os coloca dentro de uma lógica gamificada bem explicita. As características da             

configuração das plataformas e seus padrões tem como objetivo dar funcionalidade não            

somente à experiência de seus usuários, mas também apresenta um caráter semiótico que             

oferece sentidos à própria experiência de navegação. Van Dijck (2013), compreende que os             

padrões aplicados dentro das plataformas, de forma geral, funcionam como espectros de            

uma manobra com fundamento ideológico, ou seja, os usuários passam a seguir padrões             

estipulados pela arquitetura da plataforma. 
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Na página inicial do Researchgate, logo que se conclui o login na plataforma,             

aparece a mensagem na qual é perguntado sobre o que o usuário, no caso o sujeito                

pesquisador, está trabalhando no momento. Um janela simples em meio à interface do site              

que nos oferece alguns caminhos para uma reflexão mais atenta sobre a representatividade             

desse objeto para entender todo o processo de playlabor envolto na mensagem. A relação              

entre o pesquisador usuário das plataformas acadêmicas e a algoritmização proposta dentro            

de suas interfaces objetivam aos seus usuários, reverberar sua produção e interesses de             

pesquisa dentro dos círculos formados nas plataformas. Neste contexto, em que a produção             

do pesquisador, anexada ao banco de dados das plataformas acadêmicas, torna-se uma            

moeda de troca, ao mesmo tempo que reverberam seu trabalho, o algoritmo apropria-se de              

mais dados, moedas de uma relação mercantil. O Academia.edu e Researchgate           

convertem-se numa câmera de eco onde nossas ressonâncias se ampliam para um público             

determinado e tornam-se parte de uma rede de informações que atinge, em boa parte, as               

comunidades acadêmicas.  

A [figura 4] emite uma mensagem simples, a pergunta sobre qual projeto o             

pesquisador está trabalhando e tem como objetivo alimentar a plataforma de forma a             

atualizá-la perante às pesquisas atuais de seus usuários como pesquisadores. Sim, para o             

usuário das plataformas acadêmicas, o ato de atualizar suas pesquisas e referenciais são             

parte medular da própria participação na rede. O algoritmo redireciona a informação            

diretamente para o público que partilha dos mesmos interesses científicos, grupos que se             

dividem primeiramente dentro das grandes áreas de conhecimento e depois se ramificam            

em grupos com temáticas mais próximas.  
Figura 4: Researchgate. 

 
 Fonte: Arquivo pessoal. 
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A mensagem tem como incentivo a possibilidade de compartilhamento dos          

conteúdo trabalhado pelo usuário, valores que objetivam não somente a divulgação do            

trabalho de pesquisa, mas também a construção da imagem do pesquisador usuário dentro             

dos círculos de convivência na academia. Conceitos como da auto-promoção,          

auto-imagem, promoção e capital intelectual estão contidos dentro da própria mensagem.           

Para que tenhamos maior alcance, precisamos expor-nos de forma a reverberar nossa            

produção dentro de nossos círculos. A gamificação fica implícita, caso pensada dentro de             

seus elementos, na forma como o usuário recebe a mensagem de convite para que coloque               

na rede suas produções e atualizações. A divulgação de seus trabalhos, publicações e status              

acadêmico, dentro da lógica proposta pelas redes sociais científicas, assim podendo           

divulgar méritos próprios ou coletivos, representa uma mudança de nível dentro da própria             

comunidade no qual está inserido. É importante salientar que o jogo depende da aceitação              

do jogador, o player precisa aceitar as regras para entrar dentro do processo imersivo da               

gamificação, como defende Johan Huizinga (2014) em seu livro Homo Ludens, clássico da             

teoria dos jogos.  

Nicholson (2012) levanta uma crítica aos processos gamificantes, o autor defende           

que nem toda proposta de gamificação segue os elementos de forma objetiva, muitas das              

vezes ficando restritos a programas de pontuação. O autor aponta para o fato de que o uso                 

do prefixo gamificação passa a ideia que todo o processo será divertido e imersivo, fato               

que muitas das vezes não se concretiza pelo caráter pouco imersivo de algumas propostas.  

Já no Academia.edu [figura 5], o convencimento em torno do aumento da citação             

representa elementos gamificantes que buscam apreender o usuário na forma de jogo em             

torno da própria alimentação do perfil, assim como no alcance que o perfil atingirá.  
 Figura 5: Academia.edu. 
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 Fonte: Arquivo pessoal 

 

3.3.2. Sociabilidade, rankings e gamificação 

 

As plataformas Academia.edu e Researchgate apresentam nossos objetos de análise          

e alguns dos elementos de gamificação como forma de prender a atenção do usuários para               

que as mantenham alimentadas. Dentro de uma plataforma com estrutura de rede social,             

voltadas a públicos específicos, parte do jogo é a troca, o contato social de forma               

sistemática, afinal de contas a ideia é potencializar seu network.  
Figura 6: Academia.edu. 

 
 Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 7: Researchgate.  
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O ranqueamento e status como elementos de gamificação é observado em diversas            

ferramentas oferecidas pelas plataformas [figuras 6 e 7]. Para um pesquisador que seja um              

usuário constante destas plataformas, dados como citações, quantidade de leituras de seus            

artigos, recomendações e número de seguidores, oferecidos em forma de estatísticas           

abertas, tornam-se ferramentas fundamentais para gerir todo o processo de gamificação           

aplicada à estrutura dos sites. Gamificar-se representa a aceitação em fazer parte do jogo.              

Entrar dentro de um nível de imersão ao lidar com tais estatísticas é na prática atuar no                 

jogo proposto, aceitar as regras e entrar na atmosfera de disputas.  

  
Figura 8: Researchgate.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

Figura 9: Traffic Overview. Uff academia.edu. 
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 Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

As plataformas oferecem aos seus usuários ferramentas que se tornaram bem           

importantes para a divulgação em rede de artigos, livros e teses científicas [7, 8 e 9]. A                 

gamificação estrutural das plataformas oferece benefícios bem sedutores para         

pesquisadores interessados em atuar socialmente no circuito científico ao qual pertence.           

Costa (2015), atestam o fato de que plataformas gamificadas necessitam ter diálogo e bom              

relacionamento com seus usuários. O processo de gamificação depende de uma troca,            

quanto mais as partes se sentirem à vontade e assistidas, melhor se torna o processo.               

Levando-se em conta o fato de que os usuários das plataformas acadêmicas tem como              

objetivo a divulgação do seu trabalho, assim como mostrar através de suas estatísticas             

pessoais os potenciais que oferecem, as plataformas passaram a assumir um papel de             

promotora de carreiras. Esse aspecto levanta mais ainda a questão do papel da gamificação              

dentro do universo científico e a importância que tais plataformas podem representar para a              

própria carreira dos pesquisadores.  

 

3.3.3. Trabalho digital nas plataformas sociais 

 

O fato é que essas plataformas oferecem uma aba em suas páginas iniciais para              

quem busca emprego ou oportunidades melhores dentro do circuito de pesquisa no qual             

atuam. No Researchgate, observado de sua home, existem três abas principais, home,            

questions e jobs, chamando a atenção do usuário, logo que se conecta para essas três               
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ferramentas estruturantes. Existe um sentido lógico na proposta das plataformas em           

oferecer para seus usuários ferramentas de auxílio profissional, além de toda estrutura            

social oferecida por elas, as práticas envoltas na alimentação do perfil de cada usuário se               

torna um trabalho para além dos muros da universidade ou centros de pesquisas. Para o               

pesquisador engajado nas redes sociais acadêmicas, o trabalho de sempre atualizar seu            

perfil e produções, buscar seguir outros profissionais que sejam dos seus círculos de             

interesse e alimentar seu perfil é importante como forma de manter-se atualizado e             

consecutivamente dentro do jogo. Para o pesquisador, ter acesso à ferramentas voltadas ao             

mercado de trabalho dentro de uma plataforma de uso global é importante como um              

termômetro do mercado científico e como porta de entrada para algumas oportunidades            

oferecidas em centro de pesquisas e universidades pelo mundo. Adicionar na plataforma            

trabalhos recentes representa uma oportunidade de atualizar seu status e mostrar para a             

comunidade e para seu círculo de interesses em que vem trabalhando [figura 10 e 11].               

Desta forma, outros pesquisadores que possam se interessar pelo seu trabalho, pode            

interessar-se em ler e compartilhar e mesmo citar a pesquisa atualizada.  
 

Figura 10: Página principal do Researchgate mostrando as três principais abas disponíveis na interface.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 11:  Aba  jobs da plataforma Researchgate. 

83 



 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

No ResearchGate existe uma coluna que aparece em sua home que podemos            

traduzir para uma espécie de classificados de empregos [figuras 8 e 9]. O algoritmo              

identifica vagas disponíveis em universidade e centros de pesquisa pelo mundo e direciona             

para o usuário que possa se interessar. Existe um caráter mercadológico forte na estrutura              

da plataforma, certamente o fato de serem redes sociais destinadas ao setor de ensino              

superior, muitas das vezes utilizados por empresas e instituições privadas ou de economia             

mista. O que se trata é de uma plataforma profissional. Esse fato corrobora com a               

percepção de que o Researchgate passou a cumprir um papel para além das relações              

sociais de seus usuários junto à comunidade científica, uma conta ativa na plataforma é              

mais um campo de atuação profissional direto, no que diz respeito à visibilidade de seus               

usuários.  
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Figura 12 e 13: Classificados de empregos e oportunidades página principal do Researchgate.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Partindo do princípio de que as plataformas acadêmicas passaram a absorver em            

sua estrutura um caráter mais voltado à uma ferramenta profissional mais ampla, o próprio              

processo de gamificação ganha maior relevância pelo fato de que no ambiente da             

plataforma, o objetivo é a visibilidade pessoal e profissional. [figuras 12 e 13] Gamificar-se              

para se desenvolver profissionalmente, parece uma boa justificativa para se entrar no jogo,             

aceitar as regras e entrar no campo de disputas, produzir para jogar, tendo a visibilidade               

como objetivo. O que ocorre é uma troca em que as partes são beneficiadas, a gamificação                

acontece dentro de um espectro onde a plataforma e seus usuários trabalham em comum              

em prol de interesses próprios, mas em certa unidade.  

 
 

3.3.4. Playlabor: mecânicas e dinâmicas do circuito científico nas plataformas digitais 

 

Costa (2015) entende que a gamificação como parte de uma estratégia de ação             

utiliza-se de dois momentos para que obtenha sucesso, a dedicação dos responsáveis pela             
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aplicação do processo e que os elementos estejam alinhados com os jogadores. Desta             

forma mantendo-nos imersos no jogo. No caso das plataformas que analisamos, o ambiente             

gamificado é parte muito presente na própria postura de seus usuários que utilizam de suas               

estruturas como forma de atuação profissional. Alimentar seus perfis com suas produções é             

atuar no jogo de forma efetiva, buscar citações e números de compartilhamentos e leituras,              

fortalece o status quo e eleva sua reputação para agir no próprio circuito científico. Um               

usuário que tenha um perfil no Academia.edu ou Researchgate, com grandes números de             

seguidores e citações e que seja ativo dentro da lógica da produção acadêmica, terá melhor               

sucesso em conquistar vagas de trabalho. A busca por prestígio através do fortalecimento             

da autoimagem dentro das plataformas segue o caminho que leva ao debate sobre o próprio               

ethos dos fazeres científicos. Quais os valores reais do conhecimento e da ciência? 

O comportamento do sujeito pesquisador na busca por prestígio e reputação entre            

seus pares dentro do ambiente virtual das plataformas acadêmicas é em certo ponto             

condizente com os próprios valores defendidos pelo mercado científico e editorial. A            

lógica de produção em massa de artigos, da exposição extrema e da valoração da própria               

imagem como mercadorias segue o padrão corporativo dos demais setores da economia.            

Nesse jogo em que a carreira e o conhecimento podem ter agregados em si um valor de                 

mercadoria, a gamificação estrutural do próprio setor científico é um incentivo para que os              

sujeitos se gamifiquem. O prestígio e a reputação das universidades, como o exemplo da              

Times Higher Education (THE), servem de termômetro para os níveis de pretensões            

profissionais de pesquisadores por todo o mundo. Gerir suas carreiras pessoais para que se              

coloquem em determinado nível é parte do jogo e deve ser feito como forma de atuar                

dentro de um mercado profissional extremamente disputado. Como nos demais setores da            

economia, o setor científico, pautado pelos interesses de grandes universidades e pela            

própria indústria editorial científica, se torna estruturalmente gamificado e a gamificação           

nas plataformas segue os valores mercantis propostos. Debater a gamificação no setor            

científico é debater as diretrizes e padrões do próprio mercado científico, dentro de um              

ambiente virtual onde o objetivo é as relações sociais e profissionais de pesquisadores. A              

visibilidade se torna um ferramenta muito funcional.   
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O próprio site da Times Higher Education oferece a seus usuários, além das              

estatísticas de ranqueamento das universidades, um espaço para quem busca colocações de            

trabalho em diversas universidade e empresas pelo mundo.  

Neste ambiente, a gamificação funciona bem no que diz respeito a própria atitude             

de alguns pesquisadores em entrar no jogo, a proposta de uma rede social acadêmica              

voltada à relações interpessoais entre pesquisadores evoluiu para uma plataforma de           

atuação profissional. Dentro das plataformas estudadas existe um sistema de progressão           

bem claro no que diz respeito às estatísticas e o aumento da visibilidade de seus usuários,                

as mecânicas de navegação e pesquisas dentro da plataformas orientam os pesquisadores            

na utilização das ferramentas. As estatísticas oferecem um panorama fiel do alcance do             

usuário na plataforma e consecutivamente perante o seu círculo de interesses científicos.            

Estes dados combinados com o interesse em desenvolver-se dentro das plataformas dá uma             

sensação de progressão do usuário. São mecânicas utilizadas dentro de um ambiente            

gamificado que tem como objetivo criar dinâmicas de imersão dos pesquisadores dentro            

das plataformas e estimular o senso de competição e engajamento na construção de suas              

imagens como cientistas. Estes estímulos, como aponta Werbach (2012), servem ao           

propósito de manter por mais tempo os jogadores atuando dentro do ambiente de             

gamificação, no caso do Researchgate e do Academia.edu, e disponibilizar as estatísticas            

pessoais de um usuário é uma excelente medida para prender sua atenção. Desta forma, as               

mecânicas combinadas agem sobre a dinâmica de navegação da plataforma que eleva o             

interesse dos seus usuários de explorar mais ferramentas. No caso das plataformas            

acadêmicas, oferecer ao usuário uma quadro amplo e objetivo de suas estatísticas e             

alcance, se torna a porta de entrada para o processo de gamificação dos pesquisadores              

cadastrados nelas. [Figura 14].  
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 Figura 14: Banner do Researchgate convidando os usuários ao acesso a suas estatísticas pessoais.  

      
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

Figura 15: Academia.edu. 

 
 Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

Oferecer aos usuários estatísticas compreende valores que determinam feitos         

pessoais, o mérito é uma concepção que fortalece nos pesquisadores a percepção de que              

88 



está no jogo, engajado na construção de suas carreiras. Com a gamificação estruturada             

dentro das plataformas é possível potencializar o interesse no engajamento, sistematizando           

o processo e tornando-o gerenciável dentro das plataformas. Costa et.al (2015) trabalham            

com algumas dinamicas para compreender melhor a atuação dos jogadores dentro de um             

ambiente gamificado. Dentre elas estão às emoções, a narrativa aplicada ao ambiente, a             

progressão do jogador ou usuário dentro do jogo e ao relacionamento entre as partes              

envolvidas. Essas dinâmicas compõem um cenário geral onde a gamificação é estruturada            

de forma a engajar o jogador dentro dos campos de disputas, possibilitando maior imersão              

dos participantes dentro da performance proposta e esperada por seus gerenciadores.           

[Figura 15, 16 e 17].  

 
Figura 16: Researchgate estatísticas pessoais. 

  
  

Fonte:  Arquivo pessoal.  
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Figura 17: Researchgate, convite a mercantilização da produção científica de forma paralela ao mercado 

editorial científico.  

  
 

Fonte: Arquivo pessoal.  
 

Dentro das plataformas acadêmicas a narrativa da gamificação pode ser entendida           

como parte dos valores defendidos dentro dos próprios círculos científicos no que diz             

respeito à produção, qualidade do que se produz e a efetividade das pesquisas para o               

campo de conhecimento trabalhado. Estes valores representam uma narrativa não explícita,           

mas de forma sensível, implícita perante às expectativas dos próprios usuários que            

carregam em si as experiências na atuação dentro do próprio campo científico. Uma             

narrativa implícita dentro de um ambiente de gamificação direciona o próprio usuário a um              

comportamento sem que muitas das vezes se dê conta da forma como age. Não              

necessariamente o usuário das plataformas acadêmicas pode direcionar suas expectativas          

dentro de um comportamento consciente do jogo, mas acabam se comportando para            

atender às próprias expectativas relacionadas ao seu desempenho estatístico na plataforma.           

O número de seguidores, visualizações, leituras entre outras formas de se medir o             

desempenho é por si só mecanismos que elevam o interesse dos usuários em atingir um               

público cada vez maior para seus perfis, assim como para sua produção acadêmica. A              

narrativa, explícita ou não dentro de um ambiente gamificado, se torna uma dinâmica que              

possibilita o efeito de outras dinâmicas. As emoções são pautadas dentro da própria             
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narrativa, onde o enredo leva seus jogadores a um estado emocional propício a             

gamificar-se. A emoção como dinâmica, alimenta o desejo do jogador na busca por compor              

dentro das plataformas o esforço de progressão, elevando seu status e trabalhando na             

autopromoção do seu trabalho como pesquisador.  

 Considerações finais 
 
 

Desde o início de nossa pesquisa buscamos trabalhar sob a ótica dos fazeres             

científicos e sua forma de atuar e alterar o mundo em que vivemos, a importância de se                 

conhecer um pouco mais sobre nós mesmos e como esse conhecimento gerado afeta a              

sociedade e nossa realidade. Refletimos sobre o papel dos fazeres científicos dentro de uma              

sociedade marcada em nosso tempo pelos valores mercantis de uma sociedade voltada ao             

lucro e a fetichização da mercadoria e na forma como o conhecimento é percebido e               

principalmente recebido pela sociedade contemporânea. Nos deparamos com os olhares          

dos pesquisadores e na forma como o próprio círculo científico defende seus fazeres,             

apontam para as ações necessárias na produção do conhecimento em pleno século XXI e              

nas reações da indústria editorial científica envolta à revolução 4.0. Durante a pesquisa             

buscamos questionar não apenas o papel da indústria editorial científica na produção do             

conteúdo, assim como na própria efetividade da produção científica, mas principalmente o            

papel do próprio sujeito pesquisador dentro das lógicas de produção acadêmica nos dias de              

hoje. O mercado científico, estabelecido dentro das regras do sistema capitalista, utiliza as             

mesmas estratégias de distração dos demais setores da economia. O capitalismo é sedutor             

em sua narrativa. Estar inserido como trabalhador, dentro de um mercado concorrido e que              

exige superespecialização, é um incentivo à prática da autoimagem. O pesquisador dentro            

dos círculos acadêmicos são por natureza o próprio capital do seu trabalho, não são              

trabalhadores anônimos facilmente identificado por um número de registro. Compreender o           

trabalho para além dos muros da academia, assim como a construção da autoimagem do              

pesquisador dentro dos seus círculos de interesses, pode ser uma das chaves para uma              

melhor compreensão do playlabor científico.  

A lógica de mercantilização do conhecimento a bem das engrenagens do capital,            

passou a ditar as pautas de pesquisas nos mais diversos setores do conhecimento e com               

isso reforçando as perspectivas liberais na construção das próprias carreiras dos           
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pesquisadores dentro desse mercado altamente lucrativo. Como afirma Christian Fuchs          

(2014), a internet assumiu o campo de organização do playlabor, o local onde o trabalho, o                

potencial de alcance e o entretenimento se tornaram um espaço de acumulação do capital              

social. Para o autor que defende o playlabor como um trabalho biopolítico, que tem como               

objetivo a criação e construção de um capital social e cultural, a internet se tornou               

fundamental para a própria edificação da carreira do pesquisador. As regras do mercado             

científico, somadas às facilidade de comunicação através da internet possibilitou que o            

trabalho do pesquisador, antes confinados à bibliotecas, laboratórios e salas de aula,            

pudessem transpor os muros das universidades e centros de pesquisas e pudessem atuar no              

campo social mais amplamente. Nesse cenário em que cada vez mais o sistema produtivo              

se adequa e absorve os potenciais das tecnologias que regem a revolução 4.0, todos os               

setores econômicos passaram a se adaptar na forma de ação dentro ambiente virtual. No              

campo científico não seria diferente.  

Como defendido por Duffy e Pooley (2017), os pesquisadores são levados a entrar             

no jogo da autopromoção. Para os autores, o engajamento do pesquisador em se adequar              

aos valores mercantis da indústria científica, o faz experimentar melhor desempenho           

profissional. Essa lógica em que os valores promovidos, por exemplo, pela indústria            

editorial científica é transformado em aceito pelos profissionais da pesquisa científica ao            

entrar dentro de um jogo onde o objetivo muitas das vezes é a autopromoção como forma                

de agregar mais capital social e profissional. O playlabor científico, estruturado sobre a             

lógica dos valores mercadológicos envoltos pelas regras das grandes editoras e das            

próprias universidades favorecem um ambiente onde a gamificação assume um papel           

importante na construção das carreiras dos pesquisadores. Desta forma, tendo em vista            

cumprir às demandas marcada como essenciais pelo mercado científico, pesquisadores          

entram no jogo da autopromoção e passam a se gamificar em determinadas esferas, como              

no caso das redes sociais académicas.  

Nos capítulos anteriores buscamos discorrer sobre os aspectos fundamentais no que           

diz respeito hoje à produção do conhecimento e os fazeres científicos, apontando o olhar              

sobre as relações entre a força de trabalho, a produção, em nosso caso o conhecimento, e os                 

lucros do setor científico. A gamificação assumiu um papel preponderante nesse trabalho,            

suas dinâmicas e mecanismos demonstraram métodos bem sucedidos da prática do           
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playlabor e na forma envolvente onde a narrativa liberal assumiu um papel de destaque na               

prática cotidiana dos pesquisadores. Escolhemos as plataformas Academia.edu e         

Researchgate pelo seu potencial em reunir pesquisadores do mundo inteiro e pelo seu             

caráter social, onde o playlabor e os processos gamificantes são bem intensos dentro da              

própria narrativa envolta nas plataformas. As redes sociais acadêmicas tem como objetivo,            

incutido na narrativa, a proposta do relacionamento entre os pesquisadores das mais            

diversas áreas e elevar o nível das relações a um ponto de reconhecimento e a promoção da                 

sua produção entre os pares. Essa relação eleva o nível de comprometimento do próprio              

sujeito pesquisador em divulgar seu trabalho e fazê-lo circular dentro do seu campo de              

conhecimento. Uma dinâmica de reconhecimento dos esforços almejados dentro do campo           

de pesquisa e da troca de informações. A narrativa se torna um caminho para as relações                

pautadas numa proposta de troca e emoções, é importante para o usuário que se faça lido,                

assim como ler o que vem sido trabalhado em suas áreas de interesses de pesquisas,               

atualizar-se e colaborar para a atualização do outro faz parte da dinâmica das plataformas              

acadêmicas. A gamificação implícita dentro das plataformas elevam o labor para fora dos             

muros da academia, torna-se uma prática paralela ao próprio mercado editorial científico,            

faz com que os pesquisadores utilizem as plataformas para publicar o que vem trabalhando.              

Dentro desta perspectiva podemos apontar para uma prática que em muitos aspectos            

irrompem para uma espécie de uberização, conceito esse que pretendemos trabalhar mais            

profundamente num futuro próximo.  

Nas práticas científicas, o pesquisador passa a intermediar e gerenciar sua           

produção. A quarta revolução industrial, pautada pelo uso das tecnologias digitais abrem            

um novo caminho de orientação do trabalho, apontando para uma mercantilização dos            

processos de produção. No que diz respeito ao engajamento, Paes Leme (2017), que estuda              

os processos digitais que influenciam o trabalho na atualidade, defende que estas práticas             

utilizam uma narrativa de cooperação social, onde os sujeitos participantes colaboram para            

para uma realidade que a diferencia do sentido clássico do trabalho, no caso dos              

pesquisadores usuários das plataformas acadêmicas e possam utilizá-las sem a          

intermediação do mercado editorial científico. O ato de disponibilizar sua produção para            

um público de interesse no campo da pesquisa, por vezes se torna uma forma de promover                

sua produção por fora das regras, muitas das vezes rígidas do mercado editorial. A              
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gamificação neste caso anda de mãos dadas no que diz respeito a potência de mostrar-se ao                

mundo, no caso aos círculos científicos no qual o pesquisador está inserido. Para a autora               

esse processo contribui para a precarização do trabalho de forma que essa lógica vai ao               

encontro das próprias diretrizes trabalhistas onde a luta por melhores condições de trabalho             

é trocada por uma nova forma de atuar onde o trabalhador passa a sentir-se sozinho no que                 

diz respeito a forma como trabalha. A gamificação em nosso caso vai ao encontro do               

processo do playlabor já que se torna mais uma vez um parâmetro de atuação onde o                

pesquisador sente a necessidade de construir por conta própria a carreira e desta forma se               

afastando do mercado editorial onde as regras nem sempre são benéficas ao processo de              

produção de suas pesquisas. A atuação do pesquisador dentro das plataformas acadêmicas            

segue, em determinadas esferas, a lógica da economia colaborativa, o ato de fornecer aos              

seus pares seus materiais de pesquisa em seus perfis e de ter acesso ao que vem sendo                 

trabalhado em seus campos de interesses pode representar sim uma espécie de            

desfraldamento das regras vigentes defendidas pelo mercado editorial, mas não altera de            

forma legal e sistemática suas práticas, ou seja, os métodos continuam o mesmo quando se               

propõe a publicar em determinadas revistas e publicações.  

Durante esta pesquisas muitos questionamentos apareceram, buscamos trabalhar        

com o recorte inicial, aprendendo com os novos fatos que aparecem, assim como conceitos              

que vieram acrescentar às nossas reflexões. Pensar o mercado científico é uma tarefa cheia              

de complexidades, observar a realidade da pesquisa no Brasil hoje é por si só um exercício                

de reflexão e muitas dúvidas que pairam sobre o presente recente e o futuro da ciência no                 

país. O fato é que a realidade de 2019 da ciência no Brasil é complicada e cheia de                  

incertezas, cada vez mais governos e instituições adotam práticas para o setor que             

aproximam a ciência no país da economia neoliberal, cada vez mais próximas das práticas              

de privatização das universidades e centros de pesquisas.  

Apontamos para alguns fatores que deveriam ter sido trabalhados com maior           

atenção em nossa pesquisa, aprofundar mais sobre o papel da algoritmização dentro das             

plataformas acadêmicas será importante em um momento futuro como forma de           

compreender melhor todos os processos envolvidos no playlabor científico. Da mesma           

forma que outros pontos devem ser melhores analisados e nos debruçar em determinados             

objetos que poderão ajudar a compreender a própria conduta do playlabor, como no caso              
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do conceito de uberização da práticas de produção científicas. Conceito esse que vem sido              

estudado e que envolve o labor dentro da quarta revolução tecnológica e a utilização das               

ferramentas digitais e suas concepções no mercado de trabalho presente nos mais diversos             

setores da economia. Apontamos nesta pesquisa, fatores que contribuíram para um caráter            

mercantil das práticas científicas e outros que tem como objetivo dar maior liberdade e              

autonomia ao trabalho dos pesquisadores perante a indústria editorial científica e às            

políticas de publicações. Partindo destes princípios, buscaremos desenvolver no futuro          

estudos que possam auxiliar no entendimento de como funciona o playlabor dentro da             

atual conjuntura política e econômica e nas disputas que envolvem os círculos acadêmicos             

na atualidade. Políticas de Open Access, Preprint, entre outras, são importantes para            

visualizar um cenário onde o trabalho de produção de conhecimento busca maior            

autonomia perante à indústria e às políticas universitárias e científicas no Brasil e no              

mundo. Desta forma, propomos estudos baseados nessas concepções para dar seguimento           

ao conceito de playlabor e passar a entender melhor o campo de atuação da ciência no                

presente e no futuro.  
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