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Resumo:  

O objetivo do artigo é analisar a inserção de economistas no campo de públicas no Brasil. Essa 

abordagem se justifica por dois motivos principais. O primeiro é que quando a multidisciplinaridade 

do campo é explicitada, a Economia é citada como um de seus componentes. O segundo é que apesar 

do reconhecimento geral da Economia como um dos pilares do campo, não encontramos estudos que 

se aprofundem nessa relação. Estudamos docentes economistas de 25 cursos do campo de públicas 

(118 de um total de 603 docentes), evidenciando sua formação e produção acadêmica.  Também 

categorizamos se este o quadro docente possui formação disciplinar em Economia, isto é,  – 

graduação, mestrado e doutorado em Economia, – ou formação interdisciplinar (pelo menos uma das 

formações em uma área diferente da Economia). De 118 docentes economistas, 40 são disciplinares e 

78 interdisciplinares. Analisamos as publicações em revistas classificadas no Qualis da CAPES entre o 

ano de defesa do doutorado (ou último grau de formação) e 2019, perfazendo um total de 874 

publicações, sendo 70% em coautoria. Economistas disciplinares tendem a privilegiar revistas de 

Economia; interdisciplinares, revistas mais diversas com ênfase em temáticas urbanas e regionais. 

Finalmente, analisamos estas redes de coautoria tentando investigar o seu perfil e suas principais 

características, principalmente acerca da natureza disciplinar ou interdisciplinar de docentes 

economistas, bem como da inserção de coautores no campo de públicas. Pudemos observar um 

expressivo aumento da produtividade e cooperação, especialmente a partir da década de 2010.  Além 

disso, os artigos em coautoria com docentes que atuam no campo ocorrem predominantemente com 

docentes não economistas, indicando um padrão de publicação multidisciplinar. A presença formal de 

docentes economistas nos cursos do campo de públicas não os coloca automaticamente no campo. Isso 

depende de suas linhas de pesquisa e escolhas de onde e com quem discutir e publicar sua produção.  

Palavras-chave: Campo de Públicas; Economistas; Multidisciplinaridade; Políticas Públicas; Redes 

de Coautoria 
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- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Ele é resultado das discussões realizadas no Núcleo de 

Estudos em Economia e Políticas Públicas (https://sites.usp.br/neepp/). 
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1. INTRODUÇÃO  

No presente artigo, analisamos a inserção de economistas no campo de públicas no Brasil. 

Essa abordagem se justifica por dois motivos principais. O primeiro é que quando a 

multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade do campo são explicitadas, a Economia é 

frequentemente citada. Isso fica evidenciado tanto observando o movimento de professores e 

pesquisadores por sua institucionalização (CARTA, 2010, p. 3), como sua formalização em diretrizes 

curriculares específicas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014, p. 1) e também nos estudos de 

diversos acadêmicos. (COELHO et al., 2020, p. 500–501; VENDRAMINI; ALMEIDA, 2017). O 

segundo é que apesar do reconhecimento geral da Economia como um dos pilares do campo, não 

encontramos estudos que se aprofundem nessa relação. Por exemplo, em um livro (MARQUES; 

FARIA, 2018) bastante informativo que defende a multidisciplinaridade inerente do campo de 

públicas e que propõe um diálogo entre o campo e as diferentes disciplinas que o compõem, a 

Economia é uma ausência que chama a atenção.  

A base do presente estudo para dimensionar  a  inserção de docentes economistas no campo de 

públicas no Brasil são os cursos que prestaram o último Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) e seus docentes. Além disso, realizamos um recorte deste quadro docente, entre 

os que têm “formação disciplinar” em Economia  – graduação, mestrado e doutorado em Economia, – 

ou “formação interdisciplinar” - pelo menos uma das formações em uma área diferente da Economia. 

Esta questão parece relevante na medida em que docentes economistas atuam em um campo do 

conhecimento multidisciplinar e com grade curricular mais diversa do que nos cursos convencionais 

de graduação em Ciências Econômicas refletindo na composição do quadro docente das IES do 

Campo de Públicas e ampliando a possibilidade de diálogo acadêmico de economistas com docentes 

de outras áreas do conhecimento.  

Em seguida, a pesquisa apresenta um levantamento exaustivo dos artigos publicados por estes 

docentes em revistas classificadas no Qualis da CAPES entre o ano de defesa do doutorado (ou último 

grau de formação) e 2019. Este levantamento abrange as palavras-chave e as revistas acadêmicas em 

que estes trabalhos foram publicados, bem como suas coautorias.  

Finalmente, realizamos um estudo das redes de coautorias de docentes economistas, tentando 

investigar o perfil desses coautores, bem como explicitando indicadores de produtividade e 

cooperação.  

Em nossa concepção, embora possamos considerar o campo de públicas em avançado 

processo de institucionalização ou consolidação, ele ainda é de difícil delimitação. Partindo disso, 

propomos a discussão se o fato de um docente economista ser professor em um curso do campo de 

públicas o coloca, automaticamente, “dentro do campo”. No presente trabalho, não temos a pretensão 

de propor uma definição automática de um professor dentro do campo de públicas. No entanto, 
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acreditamos que a macro inserção de economistas no campo de públicas, incluindo sua formação 

acadêmica, publicações e redes de coautorias pode contribuir para compreender a sua participação no 

campo. É este o objetivo deste artigo. 

2. ECONOMIA E O CAMPO DE PÚBLICAS        

Podemos dizer que o Campo de Públicas está em um processo avançado de 

institucionalização. Destacamos três aspectos que evidenciam esta afirmação. Primeiramente, houve a 

recente aprovação, depois de um relativamente longo processo de mobilização de alunos, professores e 

pesquisadores do campo (descrito em detalhes em Pires et al. (2014)), das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração Pública (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2014). Tais diretrizes formalizam o ensino da Administração Pública, reconhecendo sua 

multidisciplinaridade e abrangendo também os cursos criados nos últimos anos, com outros nomes e 

enfoques. O segundo aspecto está relacionado a um expressivo aumento dos referidos cursos de 

graduação, com diferentes denominações. Partindo de apenas 13 cursos em 1995, chegou a 93 em 

2006 (incluindo cursos sequenciais e tecnológicos) (COELHO, 2019, p. 122) e 171 em 2012 (FARAH, 

2016a, p. 205). Finalmente, do ponto de vista da pesquisa, houve um grande aumento no número de 

publicações acadêmicas. De acordo com Trottmann et al. (2017), que analisam os artigos publicados 

sobre políticas públicas em determinados periódicos e anais de conferências entre 2000 e 2011.O 

número passou de 259 durante o período 2000-2002 para 811 entre 2009 e 2011, perfazendo um total 

de 2.341 artigos para o período completo. (TROTTMANN et al., 2017, p. 239). 

Desta forma, se o campo parece estar consolidado, consideramos haver pouca reflexão sobre o 

lugar da Economia no campo de públicas. Conforme destacamos na introdução, a economia é uma 

disciplina que faz parte tanto da multidisciplinaridade
2
 do campo de públicas (no sentido, de ser uma 

das disciplinas que conformam o campo), como também de sua interdisciplinaridade
3
, uma vez que é 

uma das disciplinas com  possibilidade de diálogo interdisciplinar do campo. 

Dito isso, na presente seção nos concentraremos nas conexões entre a Economia e o campo de 

públicas, sob 3 aspectos. O primeiro deles está relacionado à presença de disciplinas de Economia  nos 

cursos do campo de públicas. Portanto, de certa forma, estamos observando os economistas como 

docentes no campo de públicas, partindo das disciplinas de economia. O segundo se refere a como 

políticas econômicas e as teorias econômicas aparecem nas publicações no campo de públicas, 

observando assim os economistas como pesquisadores. Finalmente, o terceiro está ligado à presença 

dos economistas no Estado brasileiro, seja como servidores públicos, assessores ou, tal como apontou 

                                                      
2
 Na multidisciplinaridade, as fronteiras entre as disciplinas são mantidas, mas há conexão entre elas em termos 

dos objetivos de pesquisa. No entanto, não há criação de conceitos e marcos conceituais compartilhados. 

(SANTOS, 2007, p. 53). 
3
 Por outro lado, na interdisciplinaridade há integração de diversas disciplinas em um novo campo, a ponto de ser 

impossível separá-las, com a possibilidade de criação de uma nova “macro disciplina”. (FARIA, 2018, p. 16). 
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Loureiro (1997), dirigentes políticos. Assim, trata-se de um olhar dos economistas como formuladores 

de políticas públicas.   

Sobre  a presença das disciplinas de Economia em cursos do campo de públicas, podemos 

dizer que isso se dá desde os primórdios dos primeiros cursos em Administração Pública criados nas 

décadas de 50 e 60. Partindo de Coelho (2019), vemos que todos os cursos de Administração Pública 

com currículos disponíveis no estudo continham pelo menos 3 disciplinas que provavelmente estão 

associadas com conteúdos de Economia
4
. Em linhas gerais, na maior parte dos cursos a quantidade 

destas  disciplinas variou entre 10,6% e 21,1% do total das disciplinas (com uma mediana de 18,8%), 

com um outlier de quase 33%  no curso da Faculdade de Ciências Econômicas Administrativas 

(FCEA) da Universidade de São Paulo (USP). (COELHO, 2019, p. 42;49;54-55;66-67;95). Em estudo 

recente, mostramos (VALENTIN; MOUNTIAN; MACHADO, 2021) que nos cursos atuais do campo 

de públicas, a presença de disciplinas de economia continua importante. Partindo da mesma amostra 

de 25 Instituições de Ensino Superior (IES) que usamos no presente artigo, o número de disciplinas 

com conteúdo de economia variou entre 4,2% e 21,5% do total das disciplinas obrigatórias, com uma 

mediana de 12,7%.  

Do ponto de vista do segundo aspecto, isto é, da presença do estudo de políticas econômicas 

nas publicações no campo de públicas, vemos que isso não parece ser muito corriqueiro. Neste 

sentido, em diversos estudos que buscam fazer um apanhado da produção do campo, há poucas 

menções (CAPELLA; SOARES; BRASIL, 2014; MELO, 1999; SUDANO; SOARES; VERGILI, 

2015) ou mesmo nenhuma (FARAH, 2018) a estudos que se debruçam sobre políticas econômicas, 

sob uma perspectiva de políticas públicas. Além disso, em um estudo (SUDANO; SOARES; 

VERGILI, 2015) que analisa a produção acadêmica em grupos de trabalho relacionados a políticas 

públicas da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), 

somente 8% dos artigos utilizava teorias da Economia e 9% tinham autores com Doutorado em 

Economia. (SUDANO; SOARES; VERGILI, 2015, p. 13–14).  Desta forma, se por um lado uma parte 

importante dos temas dos quais se ocupam economistas está diretamente ou pelo menos 

marginalmente conectada a políticas públicas, tais temas parecem ser pouco tratados sob uma 

perspectiva do campo de públicas, isto é, usando a perspectiva, teorias e modelos de políticas públicas.      

Finalmente, considerando o terceiro aspecto, a presença da Economia no campo de públicas 

também se dá sob a perspectiva da presença de economistas no setor público. Desta forma, faz sentido 

resgatarmos a competição entre administradores e economistas pelo monopólio das funções 

administrativas do Estado nos anos 50. Silva (1958, p. 25–28) criticava a incursão de economistas em 

funções que seriam de administradores, além de destacar a pouca contribuição da Economia e de 

economistas para o desenvolvimento da Administração como ciência no Brasil. Finalmente, ele 

                                                      
4
 A definição de uma disciplina como “de Economia” nos cursos precursores de Administração Pública é uma 

aproximação, baseada tão somente no nome das disciplinas e não em uma análise detalhada das ementas 
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declara: “Privilégio de todo em todo descabido seria dar o monopólio das atividades administrativas 

aos economistas e impedir, assim, a formação de administradores profissionais, sobretudo para o 

serviço público.” (SILVA, 1958, p. 30).  A profissão de Técnico de Administração foi formalizada 

alguns anos depois em 1965, que somente poderia ser realizada por graduados em cursos de 

administração privada ou pública ou “gestores praticantes” (com pelo menos ensino secundário e 

cinco anos de experiência). (COELHO, 2019, p. 59–60). 

Embora este tema possa parecer relativamente desimportante agora, uma vez que a Administração e 

Administração Pública são profissões consolidadas, em alguns espaços e posições específicos do setor 

público, a presença de economistas é dominante. Por exemplo, entre 1995 e 2016, quase 90% de todos 

os secretários e secretárias do Ministério da Fazenda eram economistas e dos secretários com 

doutorado, todos, com exceção de dois, defenderam suas teses em Economia. (DANTAS et al., 2017, 

p. 13) . 

Outro aspecto digno de nota é trazido por Loureiro (1997) em seu clássico estudo sobre 

economistas no governo brasileiro. A autora afirma que nas democracias estáveis economistas, em 

geral, participam do governo como servidores públicos e como assessores. No entanto, em 

democracias menos estáveis, como no caso do Brasil, eles participam também como dirigentes 

políticos. Desta forma, o acesso de economistas aos centros estratégicos de discussão varia entre 

diferentes países. (WEIR; SKOCPOL, 1985). 

Em linhas gerais, parece que a presença da economia no campo de públicas se materializa 

muito mais em termos das disciplinas de economia nos cursos do campo, do que nas pesquisas de 

políticas econômicas do ponto de vista do campo de públicas, isto é, usando as teorias, modelos e 

abordagens do campo. No primeiro aspecto, aparentemente a presença de disciplinas de economia nos 

cursos do campo tem reduzido, se compararmos os cursos atuais com os precursores dos anos 50 e 60. 

No segundo aspecto, uma hipótese a ser testada em futuras pesquisas é que o estudo de políticas 

públicas econômicas tende a ser realizado muito mais sob uma perspectiva de economia do que de 

políticas públicas. Nesse sentido, uma possibilidade é que esta relação se dê muito mais no sentido da 

economia influenciando o campo de públicas, do que ao contrário
5
. Finalmente, outra presença da 

economia no campo se dá por meio da influência de economistas na administração dos rumos do 

Estado, seja como servidores públicos, assessores ou dirigentes políticos.  

Na presente pesquisa, nos concentramos na atuação de docentes economistas como 

pesquisadores. Partimos do princípio de que, embora “institucionalizado” ou "consolidado", o      

campo de públicas ainda é de difícil delimitação. Nos perguntamos se o simples fato de um docente 

                                                      
5
 Este é um ponto realizado por Smith e Larimer (2009). Para os autores, a economia tem um marco conceitual 

unificado e uma série de métodos para operacionalizá-lo. Tal marco acabou por dominar diferentes campos do 

conhecimento, tais como a administração pública e políticas públicas (Policy studies).  (SMITH; LARIMER, 

2009, p. 19). Desta forma, para estes autores, haveria uma colonização, ainda que incompleta, das outras 

disciplinas pela Economia.  (SMITH; LARIMER, 2009, p. 19). 
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economista ser professor em um dos cursos do campo de públicas, o coloca, automaticamente, “dentro 

do campo”. Embora não tenhamos a pretensão de definir o que coloca ou não, um determinado 

docente no campo de públicas, acreditamos que analisar a trajetória formativa, o perfil de publicações 

e as redes de coautorias pode servir para ajudar a iluminar os contornos do campo e refletir sobre a 

presença de economistas nele. É nesta perspectiva que seguimos na próxima seção. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o objetivo de compreender a inserção de docentes economistas no campo de públicas no 

Brasil, com foco na sua trajetória formativa, publicações e redes de coautoria, selecionamos as 

Instituições de Ensino Superior (IES) que compõem a área de Administração Pública da CAPES 

(código de área 100), modalidade presencial, e que participaram do Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE) em 2018. A amostra de IES obtida é formada por 25 cursos arrolados no 

Quadro 1. 

Observamos a predominância de cursos de Administração Pública nas IES selecionadas, mas 5 

cursos com denominações diferentes, conforme mostra o Quadro 1. A relação de docentes destes 

cursos foi extraída dos sites oficiais destas instituições e dos seus Planos Políticos Pedagógicos 

(PPPs). O período de coleta ocorreu entre agosto de 2019 e maio de 2020 e ressaltamos a 

heterogeneidade de informações obtidas pois, enquanto alguns informam apenas docentes pertencentes 

ao curso, outros agregam colaboradores de outros departamentos ou cursos. Outra dificuldade refere-

se à presença ou não de docentes temporários ou colaboradores; neste caso, quando identificados, não 

foram incluídos na coleta. 

A partir desta amostra, buscamos compreender a trajetória acadêmica de docentes destas IES 

com formação em Economia. Esta pesquisa considera docentes economistas se possuírem pelo menos 

uma formação em Economia, seja graduação, mestrado ou doutorado, independente da sua linha de 

pesquisa atual. Esta informação foi extraída a partir do Currículo Lattes de cada docente. Nos casos 

em que a formação reportada não é na área de Economia stricto sensu, mas em áreas correlatas como 

Desenvolvimento Econômico ou História Econômica, considerou-se como economista se a formação 

foi obtida em uma faculdade (ou departamento) de Economia. Dessa forma, estabelecemos três 

dimensões analíticas:  

(i) Trajetória formativa de docentes economistas que atuam em cursos do campo de públicas;  

(ii) Publicação em revistas Qualis; 

(iii) Redes de coautoria entre docentes economistas e demais professores do campo de 

públicas. 
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Quadro 1 - Instituições de Ensino Superior da área de Administração Pública de ensino presencial e 

que realizaram o exame do ENADE 

Instituição de Ensino Superior Curso Natureza 

Centro Universitário Tabosa de Almeida - UNITA Administração Pública Privada
2 

Escola de Administração de Empresas De São Paulo - FGV Administração Pública Privada
2 

Escola de Governo Professor Paulo Neves De Carvalho – FJP Administração Pública Pública 

Faculdade Processus Administração Pública Privada 

Fundação Universidade do Estado De Santa Catarina – UDESC Administração Pública Pública 

Fundação Universidade do Estado De Santa Catarina
1 
– UDESC

 Administração Pública Pública 

Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC Políticas Públicas Pública 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira – UNILA 
Administração Pública Pública 

Universidade de Brasília – UNB 
Gestão de Políticas 

Públicas 
Pública 

Universidade Estadual De Alagoas – UNEAL Administração Pública Pública 

Universidade Estadual De Campinas –UNICAMP Administração Pública Pública 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 

UENF 
Administração Pública Pública 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho -UNESP Administração Pública Pública 

Universidade Federal de Alagoas -UFAL Administração Pública Pública 

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL Administração Pública Pública 

Universidade Federal de Lavras -UFLA Administração Pública Pública 

Universidade Federal De Minas Gerais - UFMG Gestão Pública Pública 

Universidade Federal do Cariri -UFCA Administração Pública Pública 

Universidade Federal do Estado do Rio De Janeiro – UFERJ Administração Pública Pública 

Universidade Federal do Paraná – UFPR Administração Pública Pública 

Universidade Federal do Rio De Janeiro -UFRJ 

Gestão Pública para o 

Desenvolvimento 

Econômico e Social 

Pública 

Universidade Federal do Rio Grande Do Norte -UFRN Administração Pública Pública 

Universidade Federal do Rio Grande Do Sul – UFRGS 
Administração Pública e 

Social 
Pública 

Universidade Federal Fluminense – UFF Administração Pública Pública 

Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro - UFRRJ Administração Pública Pública 

Fonte: Elaboração própria 
1
A Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina possui cursos de Administração Pública em 

dois campi: Balneário Camboriú e Florianópolis 
2 
Privada sem fins lucrativos.  
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A primeira dimensão de análise busca compreender a formação de docentes economistas que 

atuam no campo de públicas no Brasil e analisar se este quadro docente possui formação disciplinar 

em Economia, isto é, graduação, mestrado e doutorado em Economia, ou formação interdisciplinar 

(pelo menos uma das formações em uma área diferente da Economia). Esta questão é relevante na 

medida em que docentes economistas de nossa amostra atuam em um campo do conhecimento 

multidisciplinar (MARQUES; FARIA, 2013) e com grade curricular mais plural do que cursos 

convencionais de graduação em Ciências Econômicas. Esta diversidade se reflete na composição do 

quadro docente das IES do campo de públicas e implica maior possibilidade de diálogo acadêmico de 

economistas com docentes de outras áreas do conhecimento.  

A segunda dimensão busca analisar a produção acadêmica de docentes economistas que atuam 

no campo de públicas no Brasil. Foram incluídos os artigos publicados por economistas da nossa 

amostra em revistas classificadas no Sistema Brasileiro de Classificação de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento Profissional de Nível Superior (Qualis/CAPES),  a partir da 

informação disponível no Currículo Lattes, com período de coleta que se inicia no ano de conclusão da 

maior titulação (mestrado ou doutorado) até 2019. Para cada artigo, foram coletadas as informações do 

título, autorias, palavras-chave, ISSN, classificação Qualis (2013-2016) das revistas em Administração 

Pública e em Economia. Pretendemos realizar uma aproximação à produção científica deste corpo 

docente e se existe algum padrão diferenciado de publicação entre economistas docentes do campo de 

públicas disciplinares e interdisciplinares. Em relação aos periódicos, acrescentamos as classificações 

Qualis nas áreas de Administração Pública e Economia no último período de análise (2013-2016). 

Temos consciência que a utilização deste indicador, originalmente desenhado para avaliar os 

programas de pós-graduação, não é livre de implicações metodológicas. Como destacam Pires et al. 

(2020), a profusão de listas de classificação de revistas gerou uma mudança da mentalidade 

acadêmica, sendo a publicação induzida mais pela pontuação associada do que um meio de disseminar 

os resultados de pesquisa. No nosso caso este problema ganha uma dimensão específica relacionada ao 

fato que nem todos os docentes investigados estão vinculados a programas de pós-graduação (segundo 

as informações no Currículo Lattes, 42,4%) e, portanto, seriam menos sensíveis à pontuação obtida 

através da escolha de revistas. 

Por último, será analisada a rede de coautores formada por docentes economistas da nossa 

amostra. Delimitando a análise pelo levantamento de cursos e docentes do campo de públicas, deseja-

se compreender se economistas possuem mais trabalhos em coautoria com economistas do campo ou 

com docentes de outras áreas de formação. A estratégia utilizada é uma adaptação de Corrêa et al. 

(2019) e Trottmann et al. (2017) que classificaram as redes de coautoria com os seguintes elementos: 

artigos, autores, autorias, colaboração e produtividade, definidos no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Classificação da rede de coautoria 

Elementos Significado 

Artigos Número de artigos publicados 

Autorias Soma do número de autores de cada artigo  

Autorias do campo 

Soma do número de autores não economistas de cada artigo que 

atuam no campo de públicas 

Autores economistas 

Soma do número de autores economistas de cada artigo que 

atuam no campo de públicas  

Cooperação Divisão de autorias pelos artigos 

Cooperação no campo Divisão de autorias do campo pelos artigos 

Produtividade Divisão do número de artigos pelo número de autores 

Fonte: Elaboração própria com base em Corrêa et al. (2019) e Trottmann et al. (2017)  

 Para evitar o problema de dupla contagem de autores e de artigos, que distorceria os elementos 

acima definidos, cada artigo aparece apenas uma vez na amostra. Isso se justifica pela existência de 

redes de coautoria entre economistas presentes na base. A partir deste levantamento, foram 

contabilizados o número de artigos em três períodos selecionados, com início no ano da publicação 

mais antiga: 1990-1999, 2000-2009, 2010-2019. Adicionalmente, em cada período, foram levantados: 

(i) número de autorias, (ii) número de autorias de docentes que atuam no campo de públicas, sejam 

economistas ou de outras áreas do conhecimento e (iii) o número de autores economistas que atuam no 

campo de públicas. Com estes indicadores foi possível encontrar a produtividade média de docentes 

economistas e, em especial, a cooperação de economistas com docentes do campo. Essa análise 

permitirá compreender a rede que se estabelece entre economistas e docentes do campo e pode trazer 

elementos a respeito da inserção destes docentes no próprio Campo.     

 

 

4. FORMAÇÃO ACADÊMICA, PUBLICAÇÕES E REDES DE COAUTORIA 

4.1 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 O levantamento identificou 602 docentes nas IES acima listadas
6
. Desse universo, 118 

docentes possuem pelo menos uma formação em Economia, seja graduação, mestrado ou doutorado. 

Isso nos permite classificá-los conforme resultados apresentados na Tabela 1. 

                                                      
6
 Nos casos da UNICAMP e da UFAL, com as informações contidas nos sites das instituições e nos seus Planos 

Políticos Pedagógicos, não foi possível separar docentes do curso de Administração Pública da Administração de 

Empresas. Nestes casos, toda a lista de docentes foi incluída na amostra. Argumentamos em Valentin, Mountian 

e Machado (2021) que, embora seja uma limitação da pesquisa, é também um indicador de que a consolidação 

do campo de públicas como autônomo da Administração de Empresas ainda está em processo. 
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Tabela 1 - Trajetória formativa de economistas que atuam no Campo de Públicas no Brasil 

 
Economistas 

Graduação  

Economia 

Mestrado 

Economia 

Doutorado 

Economia 

Economistas disciplinares 40 40 39 32 

Economistas interdisciplinares 78 59 24 13 

Total 118    

Fonte: Elaboração própria   

 Economistas interdisciplinares constituem a maior parte do universo de economistas que 

atuam no campo de públicas no Brasil. De 118 docentes, 78 têm pelo menos uma formação fora do 

campo da Ciência Econômica, representando 66% da amostra. Outra característica que chama a 

atenção na Tabela 1 é que economistas interdisciplinares se distanciam da graduação em Economia e 

se aproximam de outras áreas do conhecimento na pós-graduação. Enquanto 59 docentes com 

formação interdisciplinar fizeram graduação em Economia, apenas 13 têm doutorado na área. Já 

economistas disciplinares representam cerca de 34% da amostra. De 40 economistas com formação 

disciplinar, 32 possuem doutorado na área. Esse número diminui na medida em que 8 docentes 

disciplinares não possuem doutorado
7
. 

 É relevante compreender a trajetória formativa de economistas com formação interdisciplinar, 

na medida em que compõem a maior parte da amostra. Considerando as escolhas na pós-graduação 

deste subgrupo de docentes, os caminhos mais comuns, além da Economia, são: Administração (11 no 

mestrado e 9 no doutorado) e Ciências Sociais/Ciência Política (8 no mestrado e 10 no doutorado). 

Analisando especificamente a área de Políticas Públicas, temos: Administração Pública (2 no mestrado 

e 1 no doutorado) e Planejamento Urbano e Regional (3 no mestrado e 4 no doutorado). Esta última, 

embora não seja de Políticas Públicas a rigor, em nossa avaliação, foi considerada como uma área 

próxima à de Públicas. 

 

 

4.2 PUBLICAÇÕES 

 Considerando a amostra de 118 economistas que atuam no campo de públicas, 97 tiveram pelo 

menos 1 artigo publicado em revistas classificadas no Qualis entre o ano de conclusão da sua maior 

formação acadêmica (mestrado ou doutorado) e 2019
8
. Destes, 12 não haviam concluído o doutorado 

no período de coleta. O número de artigos publicados deste corpo docente foi agregado em três 

períodos, a partir de 1990, ano de publicação do primeiro artigo: 1990-1999, 2000-2009 e 2010-2019.  

                                                      
7
 De 8 docentes disciplinares sem doutorado, 1 faz doutorado em Economia. Além disso, um docente com 

formação disciplinar em Economia foi direto para o doutorado. 
8
 De 97 docentes, 4  tinham Currículo Lattes  desatualizado no período de coleta.  
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Tabela 2 - Número de artigos, ano de término do doutorado e ingresso na IES atual 

Período número de artigos  término do doutorado 
ingresso na IES 

atual 

até 1999 20 10 10 

2000 a 2009 127 36 16 

2010 a 2019 727 39 71 

Total 874 85 97 

     Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 2 mostra que economistas do campo de públicas publicaram 874 artigos no período 

considerado, quantidade obtida após a exclusão de 18 artigos duplicados na base, indicando baixa rede 

de cooperação entre economistas do campo. Chama a atenção o expressivo aumento do volume de 

publicações a partir de 2010, que vem acompanhado pela entrada de tais docentes na IES atual, 

corroborando o processo de consolidação do campo de públicas discutido na seção 2. 

Apresentamos a seguir alguns recortes derivados das publicações registradas no Currículo 

Lattes de docentes economistas. Privilegiamos uma aproximação quantitativa tanto ao selecionar os 

periódicos com maior número de artigos publicados e docentes com maior número de publicações, 

sempre considerando o agrupamento entre disciplinares e interdisciplinares.  

Apresentamos na Tabela 3 a lista dos seis periódicos com maior número de publicações, tanto 

para economistas disciplinares como interdisciplinares. 

O predomínio quantitativo de publicações em favor de economistas interdisciplinares (58 a 

33) reforça a sua maior participação em nossa amostra. Entre as 12 revistas selecionadas, nenhuma 

delas se repete. No conjunto, a lista é composta por periódicos mais amplos e também por 

especializados, temática e regionalmente, especialmente entre as escolhas de economistas 

interdisciplinares.  
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Tabela 3 - Distribuição de artigos segundo periódicos, classificação Qualis e trajetória acadêmica 

Economistas disciplinares 

Publicações 
Qualis 

AP 

Qualis 

Eco 
Artigos 

REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA A2 B1 9 

REVISTA DE ECONOMIA (UFPR) -* B3 6 

NOVA ECONOMIA (UFMG) B1 B1 5 

BRAZILIAN KEYNESIAN REVIEW (AKB) B4 B2 5 

REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA (UFPR) B1 B2 4 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (FGV EBAPE) A2 B2 4 

Economistas interdisciplinares 

Publicações** 
Qualis 

AP 

Qualis 

Eco 
Artigos 

CADERNOS METRÓPOLE (PUC-SP) B1 B2 16 

EURE (Santiago) A2 B4 10 

SCRIPTA NOVA (Barcelona) B1 - 9 

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS (ANPUR) B4 B2 8 

TEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (UNESP) B5 - 8 

REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (UNITAU) B1 B3 7 

Obs.: AP: Administração Pública; Eco: Economia. 
* (-) não possui classificação Qualis 
** A revista Cadernos IPPUR teve 8 artigos, porém foi descontinuada em 2009. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Comparando as listas de classificação entre os dois grupos, há alguns destaques importantes. 

Para disciplinares, as revistas possuem melhor classificação no Qualis de Administração Pública do 

que no de Economia. Enxergamos uma possível estratégia equilibrada entre o pertencimento ao campo 

de Economia e a necessidade de marcar presença produtiva visualizável através de periódicos com 

melhor classificação no campo de públicas. Já no grupo de economistas interdisciplinares, fica 

evidente que a preferência é por publicação em revistas com impacto maior na Administração Pública 

em detrimento da classificação em Economia. Outra característica que diferencia os dois grupos é o 

tempo de existência dos periódicos, mais antigos no grupo de economistas disciplinares. No outro 

grupo o destaque é para dois periódicos mais recente (Temas de Administração Pública e Revista 

Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional), criados quando ocorre a expansão dos cursos de 

graduação de públicas. 

Ainda utilizando os dados da Tabela 3,  no grupo de disciplinares, as quatro revistas 

econômicas concentram 75,7% das publicações. São, exceto a Brazilian Keynesian Review, periódicos 

com mais de 20 anos de existência e todos entre B1 e B3 na classificação Qualis. Completa a relação 

um de administração e um de ciências sociais, também todos com mais de 20 anos. Entre as revistas 

econômicas, apenas duas possuem vínculo com universidades - de nossa amostra - com cursos de 
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graduação em Políticas Públicas (UFPR - Revista de Economia e UFMG - Nova Economia); outras 

duas estão ligadas a associações de pesquisadores.  

No caso das interdisciplinares há um já destacado viés temático significativo, com pelo menos 

cinco periódicos dedicados ao campo de estudos urbanos, regionais e geográficos, concentrando 

86,2% dos artigos publicados. Completa a lista um periódico destinado a estudos de administração 

pública. Além disso, dois dos periódicos não possuem classificação no Qualis de Economia, 

reforçando o relativo distanciamento destes docentes da área. Apenas um periódico está ancorado em 

instituição com curso de graduação presente em nossa amostra (Temas de Administração Pública - 

UNESP), além de uma publicada por uma associação de pós-graduação e duas revistas sediadas em 

outros países. 

Para ilustrar as trajetórias de docentes e sua diversidade, selecionamos os vinte com maior 

número de publicações. Neste conjunto predominam economistas interdisciplinares, com 18 pessoas. 

Essa proporção é bastante superior à participação de docentes interdisciplinares (66%) em relação aos 

disciplinares (34%) em nossa amostra de docentes que publicaram. Nosso interesse neste momento 

não recai na capacidade produtiva, mas na correlação entre a conclusão do doutorado, o ingresso na 

atividade docente na IES até 2019
9
 e possíveis alterações na agenda de pesquisa em função desse 

ingresso. Esta seleção concentrou docentes de 11 IES, praticamente todas com longo tempo de 

existência - FGV (2 docentes), FJP (2), UFRGS (1), UFRJ (3), UFRN (2), UNB (1), UNESP (2), 

UNICAMP (3) E UNIRIO (1), sendo mais novas a UENF (2) e UFABC (1).
10

 Entre os 20, pelo menos 

13 informaram em seus Currículos Lattes a realização de graduação em Economia e, como já 

destacamos, apenas 2 continuaram a formação exclusivamente na área. As áreas de especialização no 

doutorado se mostraram bem diferenciadas: sete em economia, dois em administração, quatro em 

estudos regionais e geográficos, dois em ciências sociais, além de educação, engenharia, demografia e 

contabilidade.  

Sobre o ingresso na IES, metade ingressou na década de 2010. A maioria iniciou a docência 

entre 1 e 6 anos após a defesa; quatro iniciaram as atividades docentes antes da conclusão do 

doutorado e outros quatro ingressaram com intervalo acima de 9 anos após sua conclusão. 

Praticamente todos (19) estão vinculados a um programa de pós-graduação com um número bem 

variável de orientações concluídas até 2019 (1 a 24). E ressaltamos pelo menos um docente que, a 

julgar pelos títulos das publicações, provavelmente pertença ao curso de Administração de Empresas e 

não pode ser assim identificado nas bases de nossa coleta de dados. 

                                                      
9
 Ressaltamos que não conseguimos identificar com precisão se esta data corresponde ao início de atividades 

docentes nos cursos de públicas, mas apenas na IES atual.  
10

 Ressalvamos que IES mais antigas não se relacionam com curso do campo de públicas também antigos. À 

exemplo, na UFRJ, o curso de graduação é de 2009. 
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Independente do momento de ingresso na atual IES, não foi possível notar mudança 

expressiva na linha de pesquisa - a julgar pelos títulos e as palavras-chave dos artigos registrados no 

Currículo Lattes.  

Considerando ainda alguns aspectos relativos ao volume de publicações, é notável a 

prevalência de coautorias nos artigos selecionados: 16 dos 20 docentes possuem coautoria em mais de 

50% das publicações e em 8 a marca supera os 80%. Vale lembrar que 19 dos 20 docentes estão em 

programas de pós-graduação, o que favorece a constituição de redes de coautoria. Apesar de não 

podermos associar uma mudança na linha de pesquisa com o ingresso na última IES, reconhecemos a 

diversidade de objetos de pesquisa entre docentes, bem demonstrado no diagrama abaixo que indica a 

frequência
11

 de termos utilizados nas  palavras-chave dos artigos identificados na plataforma Lattes. 

Figura 1 - Nuvem de palavras das palavras-chave dos artigos publicados por docentes economistas 

com maior número de publicações 

 

Fonte: Elaboração Própria 

                                                      
11

 A análise de frequência das palavras-chave foi feita utilizando o R. Foram removidos as pontuações, números, 

espaços em branco sobressalentes e stopwords (artigos, pronomes, etc.) em português e em inglês. Além disso, 

exclusivamente para as palavras em português, foram agrupadas aquelas com a mesma raiz, utilizando o pacote 

ptstem do R. Partindo da lista de frequência de palavras foi gerado o diagrama de nuvem de palavras, sendo 

incluídas somente aquelas com quatro ou mais registros. 
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Além do efetivo destaque das palavras “políticas” e “pública”, termos como “social”, 

”regional”, “desenvolvimento”, “ambiental”, “urbano”, “economia”, “gestão”, “planejamento”, 

“trabalho” e “participativo”, todos com mais de 20 ocorrências, reafirmam a magnitude da 

interdisciplinaridade dos docentes em tela. Não é demais relembrar que esta relativa diversidade 

também aparece nas escolhas dos periódicos, principalmente entre economistas interdisciplinares. 

4.3 REDES DE COAUTORIA 

  A partir do levantamento realizado foi possível contabilizar o número de economistas que 

tiveram artigos publicados em cada período selecionado. A Tabela 4 mostra que houve um salto no 

número de economistas que tiveram artigos publicados ao longo do tempo. Enquanto entre 1990 e 

1999 apenas 6 docentes economistas que atuam em cursos do campo de públicas publicaram em 

revistas classificadas pelo Qualis, este número aumentou para 34 entre 2000 e 2009, e para 96 

economistas entre 2010 e 2019. A partir destas medidas é possível averiguar a produtividade de 

autores, definida pela razão entre o número de artigos e autores. Na última década de análise, a 

produtividade média por economista foi de 7,57, em torno de 0,76 artigos por ano, com crescimento 

importante em relação aos períodos anteriores. 

Tabela 4  - Número de artigos, autorias, produtividade e cooperação de docentes economistas 

Período número de 

artigos 

autores autorias autorias do 

campo 

Produtividade Cooperação Cooperação no 

campo 

1990 a 

1999 

20 6 23 20 3,33 1,15 1,00 

2000 a 

2009 

127 34 224 129 3,74 1,76 1,02 

2010 a 

2019 

727 96 1968 823 7,57 2,71 1,13 

Total 874 136 2215 972 4,88 2,53 1,11 

Fonte: Elaboração Própria:  

    Acompanhando o crescimento do número de publicações e de autores, é possível perceber 

expressiva elevação no número de autorias a partir de 2010. Este indicador agrega a soma do número 

de autores por artigo e mostra que a quantidade de autorias passou de 224 na primeira década dos anos 

2000 para 1968 entre 2010 e 2019. Em conformidade com a exposição da seção 2,  acreditamos que 
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isso confirma o processo de consolidação do campo de públicas a partir de um dos seus componentes, 

que é o campo da Economia.  

A análise da cooperação é importante para compreender a inserção de economistas no campo 

de públicas. A medida de cooperação utilizada é a razão entre o número de autorias e a quantidade de 

artigos em cada período, de modo que quanto maior o indicador de cooperação, maior o número de 

autores por artigo publicado. A Tabela 4 mostra que a cooperação média no período foi de 2,53, com 

crescimento importante entre 2010 e 2019 em relação às décadas anteriores. Já a cooperação no campo 

de públicas é determinada pela razão entre o número de autorias do campo – ou seja, a soma do 

número de autores não economistas do campo por artigo – e o número de artigos. Observa-se que a 

cooperação média de economistas com o campo é baixa (1,1), mas com aumento de 11 pontos 

percentuais entre 2010 e 2019, relativamente à década anterior.  

    A cooperação de economistas pode ser mais bem apreendida pela Tabela 5 . Do total de 874 

artigos da base, 270 (30%) foram publicados somente por uma autoria (autor(a) principal). Ou seja, o 

padrão de publicação de economistas que atuam no campo de públicas é a colaboração em redes.  

Tabela 5 - Número e características das autorias 

Autorias Número de 

autorias      

Autorias com docentes não 

economistas que atuam no 

campo de públicas 

Autorias com docentes economistas 

que atuam no campo de públicas 

1 270 791      850 

2 252 69 22 

3 176 13 1 

4 89 1 - 

5 ou mais 87 - - 

Total 874 874 874 

 Fonte: Elaboração Própria 

    Quando as autorias são analisadas com docentes que atuam em cursos do campo de públicas, 

percebe-se que 83 (9,5%) dos artigos publicados tiveram pelo menos uma coautoria com docente não 
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economista que atua no campo de públicas. Considerando que o número de autorias com economistas 

que atuam no campo é baixo (2,7%), é possível afirmar que as autorias com docentes que atuam no 

campo ocorrem predominantemente com docentes não economistas, indicando um padrão de 

publicação multidisciplinar. Isso parece consistente com o fato de a maior parte de nossa base ser 

composta por economistas interdisciplinares, o que poderia favorecer as colaborações com docentes 

não-economistas. Além disso, o padrão de inserção em programas de pós-graduação corrobora este 

resultado na medida em que economistas interdisciplinares
12

 estão preponderantemente presentes em 

programas de Políticas Públicas ou outros programas, excluindo de Economia. Isso favorece a 

constituição de redes com não-economistas (VALENTIN; MOUNTIAN; MACHADO, 2021).  Além 

disso, como vimos, a maior parte de docentes economistas com maior quantidade de publicações são 

também interdisciplinares, costumam publicar com coautores e atuam em cursos de pós-graduação. 

Finalmente, nossa base possui um número de docentes não-economistas bastante superior ao número 

de economistas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo buscou analisar  a macro inserção dos docentes economistas no campo de 

públicas, partindo de sua formação acadêmica, publicações e redes de coautorias.  Foi realizado um 

levantamento exaustivo partindo dos Currículos Lattes de tais docentes buscando compreender sua 

participação no campo. 

Um primeiro aspecto que chamamos a atenção é referente à participação da Economia como 

uma das disciplinas que conformam o multidisciplinar campo de públicas. Por outro lado, observamos 

a relativa escassez de trabalhos que tratam de políticas econômicas, sob uma perspectiva de políticas 

públicas, o que pode indicar ainda um incipiente diálogo interdisciplinar entre a Economia e o campo 

de públicas.  

Um segundo aspecto é que a formação predominante é interdisciplinar, ou seja, docentes que 

consideramos economistas nos cursos do campo de públicas possuem pelo menos uma formação em 

outra área do conhecimento, além da Economia. Esta diversidade formativa possivelmente propicia 

maior aderência às diretrizes curriculares da Administração Pública como também aos projetos 

políticos pedagógicos dos cursos. Além disso, apesar de não tratarmos diretamente neste artigo, nossos 

dados apontam que tais economistas apresentam maior participação em congressos do campo de 

públicas e em programas de pós-graduação de Políticas Públicas e outros programas (Ciência Política, 

Ciências Sociais e Administração). Por outro lado, a presença de economistas disciplinares também 

decorre dessa mesma matriz, uma vez que, como já afirmamos, a Economia é um dos pilares do 

                                                      
12

 Já os disciplinares estão preponderantemente alocados em programas de economia e políticas públicas, mas 

com baixa inserção em outros programas. (VALENTIN; MOUNTIAN; MACHADO, 2021).      
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campo de públicas. Tais economistas apresentam maior participação em congressos de Economia e em 

programas de pós-graduação em Economia e em Políticas Públicas.  

O terceiro aspecto é o crescimento do número de publicações de docentes economistas no 

período 2010-2019, de forma consistente com o aumento do número de publicações sobre políticas 

públicas apresentado por Trottmann et al. (2017) e também da quantidade de cursos do campo de 

públicas. (COELHO, 2019, p. 122; FARAH, 2016a, p. 205). Entre 97 economistas que tiveram artigos 

publicados, 73% ingressaram na atual IES na década de 2010, o que pode ajudar a compreender o 

aumento do número de artigos. Foi identificado um padrão de escolha de periódicos      no qual  a 

classificação Qualis em Administração Pública tendia a ser maior do que a classificação em 

Economia. Considerando a clivagem entre economistas disciplinares e interdisciplinares, vemos que 

os primeiros tendem a privilegiar revistas de Economia, enquanto os últimos, revistas mais diversas 

com ênfase em temáticas urbanas e regionais.  

Ainda em relação às publicações, fizemos uma subamostra de 20 docentes com  maior número 

de artigos publicados. Foi constatado que a formação predominante é interdisciplinar e quase todos 

pertencentes a algum programa de pós-graduação. Além disso, não foi possível notar mudança 

expressiva em suas linhas de pesquisa, comparando as publicações anteriores e posteriores à entrada 

na IES atual.  

Por último, foi analisada a cooperação entre economistas e demais docentes do Campo de 

públicas. Verificou-se aumento expressivo no número de autores, autorias, produtividade e 

cooperação, em especial a partir da década de 2010, corroborando novamente o processo de expansão 

e consolidação do campo. A cooperação de economistas com demais docentes do campo é baixa, mas 

também teve aumento importante na última década. Além disso, os artigos em coautoria com docentes 

que atuam no campo ocorrem predominantemente com docentes não economistas, indicando um 

padrão de publicação multidisciplinar. Isso parece consistente com o fato de a maior parte de nossa 

base ser composta por economistas interdisciplinares, o que poderia favorecer as colaborações com 

docentes não-economistas.  

O campo de públicas, dada a sua multidisciplinaridade, compreende a presença da Economia, 

materializada em disciplinas com conteúdo econômico em suas grades. Para lecionar tais disciplinas, 

são atraídos economistas. Desta forma, se dá a presença formal de tais docentes nos cursos do campo 

de públicas, o que não os coloca automaticamente e diretamente no campo. Isso depende de suas 

linhas de pesquisa e escolhas de onde e com quem discutir e publicar sua produção. Este é o aspecto 

de substância. Nossa pesquisa evidencia que economistas que optaram por uma formação 

interdisciplinar possuem maior potencial de aderência ao campo, pelo fato deste também ser 

multidisciplinar.    
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Nossa percepção é economistas disciplinares tendem a privilegiar o diálogo acadêmico com o 

campo da Economia. Já dentre interdisciplinares, há maior heterogeneidade, com parte mais inserida 

no campo de públicas e outros ainda mais vinculados à sua trajetória acadêmica.  

Para o campo de públicas estas opções são insuficientes na medida em que não lidam com o 

aspecto de substância explicitado no parágrafo acima. Alternativamente, em vez de construir espaços 

de pesquisa e discussão sobre políticas públicas em diferentes campos do conhecimento, faria mais 

sentido que  pesquisadores confluíssem para um campo de públicas que se alimentasse das 

contribuições das diferentes disciplinas e pesquisadores, criando uma maneira própria de análise de 

políticas públicas, que dialogue com a proposta interdisciplinar do campo, inclusive aquelas 

econômicas. Acreditamos que a maior vinculação de economistas ao campo,  pensando em 

economistas também como formuladores de políticas, poderia reduzir conflitos entre áreas finalísticas 

e a econômica, viabilizando e aumentando a eficiências das políticas públicas e a expansão do bem-

estar.  
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