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nvestigar as atividades e a cons-
trução das carreiras dos nossos
experts em governança, agentes

de um campo de poder internacio-
nal competitivo que se convencio-
nou chamar de “globalização”, é o
objetivo do projeto temático da
Fapesp Circulação internacional e for-
mação dos quadros dirigentes brasileiros.
À frente do projeto estão os pesqui-

sadores do Focus
– Grupo de Estu-
dos sobre Institui-
ção Escolar e Orga-
nizações Familia-
res, que está sedia-
do na Faculdade

de Educação (FE) da Unicamp e
agrega colaboradores de institui-
ções brasileiras, da Europa, dos Es-
tados Unidos e da América Latina.

“Estamos interessados em co-
nhecer quem são os formadores de
políticas públicas e os recursos
sociais e institucionais mobiliza-
dos que os  capacitaram a partici-
par das práticas de negociação no
mundo de hoje. Trata-se de um
mundo em competição, onde quem
compete não são países, mas pes-
soas de carne e osso”, afirma Letícia
Bicalho Canêdo, coordenadora do
projeto e professora da sFE.

Segundo a docente, esses agentes
do processo de globalização estão
engajados em lutas competitivas
para atualizar dispositivos de Es-
tado, competências de governo e
circuitos de mercado, tanto em ní-
vel nacional quanto internacional.
São alvo da pesquisa os que atuam
em organismos inter-governa-
mentais, associações internacio-
nais, organizações não-governa-
mentais, universidades e socieda-
des profissionais.

Letícia Canêdo coloca este estu-
do entre aqueles voltados para a
compreensão do sentido da glo-
balização – ou do “projeto univer-

salista” que visa estabelecer formas
de organização, princípios de ação
e modos de governo com preten-
sões planetárias. “É um poderoso
dispositivo hegemônico, que tende
a se tornar o lugar central da re-
produção das elites nacionais dos
países periféricos”.

A professora da Unicamp infor-
ma que o projeto temático da Fa-
pesp é o prolongamento de estudos
anteriores conduzidos por uma
equipe de pesquisadores brasilei-
ros e franceses, cujo foco foi a tra-
jetória intelectual e profissional de
universitários brasileiros que bus-
caram o doutorado no exterior, e o
seu papel posterior nas inovações
institucionais, culturais e científi-
cas do país.

Tais estudos, realizados a partir
de 2001 e apoiados por um convê-
nio entre a Capes e o Cofecub (Co-
mitê Francês de Avaliação da Co-
operação Universitária com o Bra-
sil), viabilizaram a formação de
uma rede nacional e internacional
de pesquisadores. Eles possibilita-
ram, também, a consolidação de
um banco de dados sobre a coope-
ração científica e o fluxo de bolsis-
tas brasileiros, particularmente no
período de 1950 a 2000.

“Já sabemos que os altos postos
políticos, por exemplo, hoje são
ocupados por pessoas que estuda-
ram no exterior, e em universida-
des de ponta. Elas se tornam mais
reconhecidas com um currículo
também internacional. Eu estudo
os políticos brasileiros há vinte
anos e vejo que agora eles iniciam
sua trajetória mais tarde, depois de
passarem por cursos de especiali-
zação no estrangeiro, como fize-
ram José Serra, Fernando  Henrique
Cardoso, Marta Suplicy e outros
nomes proeminentes da política
nacional”, diz Letícia Canêdo.

A pesquisadora adianta que o
objetivo final do projeto temático
da Fapesp é construir o miolo cen-
tral da produção dos quadros do-

minantes brasileiros, abordando
os dois lados da questão: a elite que
realizou uma grande carreira para
além das fronteiras nacionais e que,
ostentando um título internacio-
nal, reivindica os cargos de auto-
ridade no país; e os possuidores de
um diploma nacional, que têm que
buscar novas estratégias para não
acabarem relegados a carreiras de
segundo nível.

Na opinião da docente da FE, o
capital cosmopolita das elites en-
gajadas nas lutas pela construção
de um espaço internacional de co-
nhecimentos de Estado propicia
que elas se afirmem num papel
chave para a definição e constru-
ção dos modelos institucionais
nacionais. “São os textos e as idéi-
as que esses ex-bolsistas trouxe-
ram de suas viagens – princípios
jurídicos, valores morais, objeti-
vos econômicos e sociais – que nos
permitem apreender um novo
posicionamento do Brasil no tabu-
leiro do jogo de xadrez mundial”.

Política de bolsas – Os estudos
já desenvolvidos pelo grupo Focus
oferecem boa medida do impacto
causado pela política de bolsas no
Brasil, que começou a ser implan-
tada no pós-guerra, quando as
Nações Unidas lançaram o progra-
ma Átomos para a Paz. Com base
em produtos das pesquisas nucle-
ares dos Estados Unidos e em to-
dos os outros ligados à tecnologia
bélica, iniciou-se uma corrida cien-
tífica induzida pelos americanos e
acelerada pela Guerra Fria, na qual
se incluíram os brasileiros.

“Pela primeira vez no mundo,
surgiu uma agenda de pesquisa
estandardizada, que intensificou o
intercâmbio entre pesquisadores e
instituições dos países ocidentais.
No Brasil, a primeira e bem-suce-
dida reunião de cientistas da Amé-
rica Latina, em 1949, foi um dos
eixos da constituição do CNPq em
janeiro de 1951”, lembra Letícia

Canêdo, acrescentando que depois
seria criada a Capes.

Durante o regime militar, com a
reforma universitária de 1968, a
política de bolsas foi profissio-
nalizada, passando a se basear no
mérito e ampliando o leque para
outras áreas além da física e da
medicina. “Possuímos a listagem
completa dos bolsistas no exteri-
or. É uma quantidade impressio-
nante, que resultou no elevado
aumento da produção científica a
partir dos anos 1980”.

As agências de fomento brasilei-
ras ampliaram as possibilidades de
formação no exterior, o que era um
privilégio apenas das famílias abas-
tadas desde a época colonial. Um
grande número de universitários
teve acesso aos principais centros
científicos, obteve títulos e construiu
competências altamente valorizadas
no mundo contemporâneo.

Outro aspecto observado pela co-
ordenadora do Focus é que, diferen-
temente da Índia e de outros países
onde ocorreu o mesmo fomento à
pesquisa, o governo brasileiro obri-
gou a volta dos alunos titulados. “Até
hoje, o pesquisador precisa atuar
por alguns anos no país, antes de
atender a convites de fora. Graças
a esta medida e à listagem de ida e
volta, pudemos verificar a produ-
ção posterior dos bolsistas”.

Títulos e interesses – A docen-
te da Unicamp afirma que o grupo
Focus, ao dar atenção à inter-
nacionalização dos sistemas naci-
onais de ensino, aborda um com-
ponente fundamental das trans-
formações recentes que constituem
realidades novas, como a mundia-
lização dos mercados e a crescen-
te intervenção de organismos su-
pra-governamentais nos negócios
políticos, econômicos e culturais
locais, além da circulação interna-
cional de bens simbólicos.

Para Letícia Canêdo, os bolsistas
brasileiros ou de qualquer país ad-

quirem competências pretensa-
mente universais no exterior, mas
mantêm sua formação nacional, que
não é eliminada pela globalização.
“Eles voltam com o conhecimento
internacional e, com isso, abrem es-
paço nas universidades para novas
idéias. Em geral, este ganho na car-
reira vai levá-los a instâncias gover-
namentais ou a postos de respon-
sabilidade fora da universidade”.

Daí, a pretensão do Focus de es-
tudar o peso deste retorno do bol-
sista em termos de responsabilida-
de administrativa, científica, polí-
tica e cultural. “Assumindo postos
importantes, essas pessoas tam-
bém vão defender seus pontos de
vista em organismos internacio-
nais. Uma questão, no entanto, é se
elas vão defender os interesses na-
cionais ou a sua carreira e os inte-
resses internacionais. Não que fa-
çam de propósito, mas é assim que
funciona no campo globalizado”.

A coordenadora do projeto te-
mático da Fapesp é de opinião que
a política de pós-graduação no
Brasil tende a se ampliar e se aper-
feiçoar, depois de uma etapa inici-
al cumprida com sucesso. “Antes,
o objetivo era formar mestres e
doutores no exterior, capacitando-
os a criar departamentos nas uni-
versidades e desenvolver a pós-
graduação no país. No meu enten-
der, hoje, os mestres e doutores já
são muito bem formados aqui”.

As agências de fomento, de acor-
do com Letícia Canêdo, agora estão
mais interessadas em oferecer bol-
sas-sanduíche para doutorado e
pós-doutorado, colocando o aluno
em contato com o conhecimento in-
ternacional e o funcionamento de
laboratórios avançados. “Talvez, a
obrigatoriedade do retorno do bol-
sista possa ser repensada, uma vez
que a comunicação científica já é
feita de forma muito profissio-
nalizada. A maioria dos convênios
e contratos contempla pesquisado-
res de todas as partes do mundo”.
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Alunas em laboratório do
Instituto de Biologia: aumenta

a participação feminina no
número de bolsas de estudo


