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Criado em 1994, o Focus – Grupo
de Estudos sobre Instituição Escolar
e Organizações Familiares foi
idealizado pelas professoras Letícia
Canêdo e Agueda Bittencout.
Começou pequeno, centrado num
seminário desenvolvido anualmente,
“O caso e o exemplo numa
metodologia de pesquisa em
ciências sociais”.
Do encontro participavam
pesquisadores nacionais e
internacionais, enfocando, como
sugere o título, o problema da
passagem do caso, da evidência
fácil, a uma reflexão científica que
incentivasse os jovens
pesquisadores a construírem bem os
seus projetos de pesquisa. Tornou-
se, assim, um local de formação.
Nestes 12 anos de vida, entre
dissertações e teses, já foram
defendidos 48 trabalhos de
estudantes.
Em um encontro das professoras
com o pesquisador Afrânio Garcia,
que dirige o Centro de Pesquisas
sobre o Brasil Contemporâneo
(CBRC), na Escola de Altos
Estudos em Ciências Sociais, da
França, idealizou-se o projeto
temático sobre a circulação
internacional. Esse tema havia se
tornado central nos intercâmbios
científicos do CBRC com
pesquisadores brasileiros em
programas de pós-doutorado,
egressos de centros de pesquisa
das principais universidades
brasileiras (Unicamp, UFMG,
UFRGS, UERJ, Cpdoc, dentre
outras) e atividades de ensino junto
a doutorandos, freqüentemente
bolsistas das principais agências de
fomento brasileiras (Capes, CNPq,
Fapesp).
A motivação foi o grande número de
brasileiros que por lá passaram,
como a professora Letícia Canêde, e
participaram de trabalhos no Centro
de Sociologia Européia, dirigido por
Pierre Bourdieu. O Focus, hoje,
transformou-se em uma grande rede
temática, agregando estudiosos
também dos Estados Unidos,
Argentina, Chile, México, Portugal,
Hungria e Romênia.
O grupo organizou vários colóquios
no Brasil e na França, deles
resultando publicações de referência
sobre a escola e família, no âmbito
da antropologia, sociologia, história,
direito e política. O próximo colóquio
internacional, “Saber e Poder”,
acontecerá na Faculdade de
Educação da Unicamp entre os dias
20 e 22 de outubro, com trabalhos
envolvendo três eixos: o patronato,
a atuação dos intelectuais e os
dirigentes políticos.

Os primeiros resultados das pes-
quisas do grupo Focus estão no li-
vro Circulação Internacional e formação
intelectual das elites brasileiras, orga-
nizado por Ana Maria Fonseca de
Almeida, Letícia Bicalho Canêdo,
Afrânio Garcia e Agueda Berna-
dete Bittencourt, e publicado pela
Editora da Unicamp em 2004. O
livro focaliza essencialmente as
condições e os efeitos da intensifi-
cação da circulação internacional
de estudantes, graças aos investi-
mentos em pesquisa científica in-
crementados por vários países no
pós-guerra.

Antes da política de bolsas im-
plantada pelo governo brasileiro
no início dos anos 1950, viajavam
para estudos no exterior apenas os
filhos de famílias ricas – e homens.
A professora Letícia Canêdo lem-
bra que, naquele início, era nítida
a matriz na física e na medicina,
mas que o leque de conhecimentos
foi se abrindo até atender à deman-
da da atual agenda mundial. “Em
meu artigo, analiso o que aconte-
ceu com as mulheres diante desta
possibilidade de circulação inter-
nacional e de profissionalização”.

Com base nas listas da Capes, do
CNPq e da Fapesp, as três princi-
pais agências de fomento do Bra-
sil, a autora constatou que as mu-
lheres representavam apenas 25%
dos bolsistas em 1989, proporção
que foi aumentando até pratica-
mente se equiparar à dos homens:
49% contra 51%. “Iniciei esta pes-
quisa ao ver a foto de premiação dos
pesquisadores do bem-sucedido
Projeto Genoma. O grupo era qua-
se todo de mulheres”.

Entretanto, ao verificar a distri-
buição de bolsistas por áreas de
conhecimento, Letícia Canêdo cons-
tatou que as mais tradicionais con-
tinuam nas mãos dos homens. “Mi-
nha opinião é de que, enquanto a
maioria dos homens opta por áre-
as que exigem maior abstração
(matemática, física, filosofia, mú-
sica), as mulheres buscam áreas
analíticas (química e biologia),
além da pedagogia, da pediatria na
área médica e da engenharia de
produção nas engenharias”.

Este aspecto, segundo a docente,
denota a influência da maneira
como as mulheres são educadas no
Brasil. “Por isso, também começa-
mos a investigar como a formação

nacional pode contribuir para o
sucesso ou fracasso de quem bus-
ca o conhecimento internacional.
Muitos bolsistas voltam do mes-
mo jeito que foram, sem compre-
ender o significado da experiência
em um mundo novo, que exige
muito mais do que se aprendeu na
escola, como a capacidade de criar
redes sociais e de pesquisa”.

A propósito, a professora Ana
Maria de Almeida, também coor-
denadora do Focus, analisa no li-
vro a seleção social operada pelos
vestibulares e mostra que a com-
petência na língua nacional tor-
nou-se um recurso estratégico para
obtenção de títulos de prestígio. A
autora sustenta que, nos vestibu-
lares, o bom desempenho em lín-
gua portuguesa passou a depender
da capacidade de interpretar e cri-
ticar o mundo, o que leva o aluno a
refletir sobre suas relações e a se
abrir para o novo.

Ao mesmo tempo, aumentam as
exigências de domínio de línguas
estrangeiras fora da escola. Dois
artigos do livro tratam do desejo
das famílias de oferecer aos filhos
um conhecimento mais sistemáti-
co de línguas e de estilos de vida
estrangeiros, o que implica cursos
particulares e intercâmbios com
colégios no exterior. O estudo de
Ceres Leite Prado mostra a hege-
monia do idioma inglês, com 71%
dos alunos pesquisados indo para
os Estados Unidos, prevalência
que ultrapassa os 85% se somados
outros destinos de mesma língua,
como Inglaterra, Austrália, Cana-
dá e Nova Zelândia.

Os mineiros – Maria Alice No-
gueira, por sua vez, observa o te-
mor das famílias de empresários
mineiros com as conseqüências de
uma estadia prolongada dos filhos
exterior, o que poderia afastá-los
do seu destino e da vocação empre-
sarial. Na análise da autora, não
existe uma associação importante
entre os estudos no estrangeiro e a
futura competição no mercado de
trabalho; a estada lá fora represen-
taria, para estas famílias, uma dis-
tinção social a mais.

A professora Letícia Canêdo a-
tenta que os mineiros apresentam
a mesma postura em relação à po-
lítica. “Assim como os filhos dos
empresários precisam dar conti-

nuidade aos negócios no Brasil, as
famílias com tradição na política
evitam a saída das novas gerações,
que devem assegurar seus redutos
eleitorais. É diferente das famílias
de empresários  paulistas, que en-
viam o filho ao exterior já visando
prepará-lo para a pós-graduação,
ou do típico político paulista da
atualidade, que possui diplomas de
universidades de ponta nos Esta-
dos Unidos e em países europeus”.

O itinerário de herdeiro e o iti-
nerário de ascensão pela via esco-
lar caracterizam o que  Angela
Xavier de Brito chama de “carrei-
ras morais” dos estudantes brasi-
leiros no exterior. Em seu artigo, a
autora afirma que os dois itinerá-
rios são articulados aos diferentes
princípios e formas de dominação
– de classe, de gênero, simbólica,
econômica, internacional. Fatores
que facilitariam, em maior ou me-
nor grau, a decisão do estudante de
partir para o exterior, a sua vida
em outro país e a escolha entre
voltar ao Brasil ou fazer uma car-
reira internacional.

As políticas – A segunda parte
do livro Circulação Internacional e for-
mação intelectual das elites brasileiras
trata das políticas de Estado cria-
das para incrementar o desenvol-
vimento científico e tecnológico de
cada país. Explora particularmen-
te as agências de fomento, que no
Brasil representam a principal via
de acesso do desenvolvimento de
uma carreira científica.

Na terceira e última parte, o livro
aborda as formas como profissões
e conhecimentos técnicos são im-
portados e exportados, assim como
os efeitos dessas trocas por meio de
redes internacionais. A contribui-
ção dos exilados brasileiros para a
construção dos estados de Moçam-
bique e Angola após a independên-
cia, é um exemplo. Outro é a expan-
são dos cursos de MBA, usados por
engenheiros como rótulos interna-

cionais de prestígio no campo pro-
fissional e nas escolas brasileiras
contemporâneas.

Frutos dos colóquios – Outras
publicações saídas de colóquios in-
ternacionais organizados pela equi-
pe de pesquisadores do Focus abor-
dam profissões mais específicas,
como a formação de artistas pinto-
ras,  psicanalistas, juristas e econo-
mistas, além de debates sobre o
ensino superior. Elas estão no dossiê
Le Brésil et le marché mondial de la coo-
pération scientifique, publicado na
França no Cahiers du Brésil Contem-
porain (2004-2005). “Mais importan-
tes é a formação dos juristas, res-
ponsáveis pelos contratos neste
grande mercado internacionaliza-
do”, diz a professora Letícia Canêdo.

A docente informa que está sain-
do outro dossiê no Cahiers de la
recherche sur l’éducation et des savoirs,
com o título Circulation internationale
des savoirs et recomposition des réseaux
savants et des pouvoirs transnationaux,
resultado de um colóquio organi-
zado pelos parceiros franceses no
ano de 2006. “Ele aborda, entre
outros temas, os mercados finan-
ceiros brasileiros e a gênese dos
cientistas políticos, que hoje ocu-
pam a mídia e dão o tom da políti-
ca brasileira”.

No Brasil, o grupo Focus tam-
bém publicou o dossiê Literatura,
teatro e mutações no espaço político, re-
sultado do colóquio “Intelectuais e
poder político”, realizado na Fa-
culdade de Educação e que compõe
uma edição da revista quadri-
mestral Pro-Posições (dezembro de
2006), da Faculdade de Educação.
Os artigos reunidos no dossiê ofe-
recem instrumentos de análise e
reflexão sobre a circulação trans-
nacional de conhecimentos produ-
zidos pelo teatro e pela literatura.

Os efeitos da política
brasileira para enviar
bolsistas ao exterior

Mais informações:
http://www.fe.unicamp.br/focus/
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