
É necessário que todas as
atividades de cooperação inter-
nacional obedeçam a uma visão
integradora, estabelecida a par-
tir de um "olhar nacional", em
que os interesses maiores e mais
gerais do país presidam a cele-
bração de acordos bilaterais ei
ou a estruturação de seus pro-
gramas. Por mais válidas que do
ponto de vista científico possam
ser as colaborações entre indiví-
duos ou grupos de pesquisa de
dois países, é bom ter em mente
que a soma dos interesses indi-
viduais nem sempre se traduz
no interesse coletivo.

Cooperação contrabalançada
- Em especial, quando lidando
com acordos de parceria e cola-
boração com países desenvol-
vidos, é importante assegurar-
mos que a agenda científica a
ser privilegiada seja ampla o su-
ficiente para compreender temas
e assuntos de interesse mútuo
dos dois parceiros. Assim, por
exemplo, além de temas em que
o Brasil tem condições únicas de
oferta (corno biodiversidade,
meio ambiente, recursos natu-
rais, biocombustíveis etc), a pau-
ta da cooperação com esses
países deve ser contrabalança-
da de modo a permitir a nossos
pesquisadores e instituições o
acesso à colaboração em temas
e problemas na fronteira do co-
nhecimento, em áreas que te-
nham sido previamente identifi-
cadas pelo Brasil como estraté-
gicas para seu desenvolvimen-
to científico e tecnológico (pro-
grama espacial, materiais avan-
çados, biotecnologia e genômi-
ca, nanotecnologia etc). E, dada
a crescente importância que a
inovação vem desempenhando
nas estratégias de crescimento
econômico das nações mais de-
senvolvidas, um aspecto novo a
ser ponderado nessas colabo-
rações bilaterais em áreas de
fronteira é a questão da proprie-
dade intelectual, de como asse-
gurarmos que a criatividade de
nossos pesquisadores não ter-
mine por ser indevidamente apro-
priada por sistemas nacionais
de inovação mais maduros e
eficientes que o nosso.

Fuga de cérebros - Um item
relevante a ser também consi-
derado na colaboração com os
países da Europa e os Estados
Unidos (e quanto a essa preocu-
pação, também nos casos de
Canadá, Austrália e Nova Ze-
lândia) é nosso caráter singular
de nação ainda em crescimento
populacional, com um compara-
tivamente largo excedente não
apenas de jovens, mas especial-
mente de jovens cada vez mais
bem formados em diferentes áre-
as do conhecimento.

A combinação do dinamismo
econômico de suas economias
com o envelhecimento de suas
populações (mais o crescente

desinteresse de uma parcela
significativa de seus jovens pela
atividade técnica ou científica)
faz com que esses países ve-
nham já de algum tempo prati-
cando políticas implícitas - e até
mesmo explícitas - de imigra-
ção seletiva.

O fato de termos em nossa raiz
cultural uma matriz cristã-euro-
péia (o que, com parati varri ente a
imigrantes oriundos da Ásia ou
África, facilita a absorção no teci-
do de suas sociedades dos jo-
vens brasileiros atraídos inicial-
mente por melhores oportunida-
de de trabalho e emprego) torna
extremamente vantajoso para
esses países oferecer a estudan-
tes e recém-doutores brasileiros
benesses temporárias e facilida-
des de aceitação ern Universida-
des e centros de pesquisa.

Essas nações têm políticas
públicas para a atração de jo-
vens pesquisadores do terceiro
mundo; nós, apesar da recente
criação de algumas ações volta-
das para a rnaior inserção de
jovens pesquisadores em em-
presas, temos apenas um limita-
do conjunto de instrumentos iso-
lados para a fixação de nossos
quadros, não dispondo de qual-
quer política mais ambiciosa e
integradora para combater a
evasão de cérebros, ou, muito
menos, capaz de oferecer atrati-
vos para seu repatriamenío.

Por sua vez, a serem confir-
madas as previsões de expan-
são do sistema universitário pú-
blico (através de ações como o
Reuni, por exemplo), haverá nos
próximos doze meses a abertu-
ra de um número expressivo de
vagas para docentes nas Uni-
versidades federais. Seria o mo-
mento de estabelecermos uma
política pública de fixação de
recém-doutores e repaíriamen-
to de jovens {e também dos não
tão jovens) pesquisadores bra-
sileiros atualmente no exterior.

Quantos são eles? Em que
países se encontram? Qual o

seu perfil profissional por área
de atividade? Um bom desafio
seria rnapeá-los e fazer chegar a
eles a informação sobre as opor-
tunidades de emprego no Brasil.
Mas corno assegurar que, uma
vez contratados pelas Universi-
dades brasileiras, espalhadas
pelas mais diferentes cidades e
regiões, eles mantenham sua
produtividade? Não seria che-
gada a hora de, enfim, estabele-
cer uma política pública especí-
fica para isso, talvez sensibili-
zando a área econômica para
finalmente encontrar um destino
nobre a pelo menos uma parce-
la da "cesta de tesouro" dos
intocados recursos dos Fundos
Setoriais contingenciados ao
longo do tempo?

Foco na AL - Agenda distinta
deveria ser perseguida em nos-
sa colaboração com a América
Latina. A dimensão da comuni-
dade científica brasileira, e o grau
de maturidade por ela já alcan-
çado, tende a distorcer qualquer
busca de paridade na coopera-
ção com nossos vizinhos latino-
americanos.

A sabedoria aqui seria con-
seguir reforçar cada vez mais
essa colaboração com a AL, no
entendimento de seu caráter vi-
tal para a preservação de nossa
própria afirmação internacional
perante o mundo, sem que cor-
ramos o risco duplo de agir, ou
mesmo parecer agir, de forma
arrogante com nossos parceiros.

Ao mesmo tempo, essa agen-
da deve ser complexa o suficien-
te para reconhecer a natureza
diversa de uma colaboração com,
por exemplo, Argentina ou Méxi-
co, e com países como Paraguai
ou Costa Rica. E é exatamente a
falta de uma maior colaboração
corn esse último país, privilegia-
do como nós por urna riqueza
singular de biodiversidade, um
exemplo gritante do vazio de
nossa cooperação científica e
tecnológica com a América Cen-

tral e o Caribe. Há nichos claros
de oportunidade para uma mai-
or presença de cientistas brasi-
leiros em programas de colabo-
ração com esses países.

No entanto, atenção especial
deveria ser dirigida aos países
do "arco-norte" da América Lati-
na, pela necessidade de melhor
estudar, para entender e saber
preservar de maneira sustentá-
vel, o patrimônio comum da
Amazônia.

Dentre todos os países da
região, é apenas o Brasil que no
horizonte das próximas déca-
das reúne Condições de liderar e
associar os interesses comuns
em urna forte agenda científica.
Naturalmente, isso deve ser fei-
to em sintonia com a crescente
presença francesa na área, mas
ao mesmo tempo dando a esse
esforço características distintas,
mais próprias dos países em
desenvolvimento.

Devido à assimetria inicial
dessas parcerias, nossa postu-
ra deveria ser generosa em faci-
litar o acesso de jovens desses
países a nossos cursos de gra-
duação e de pós-graduação,
sem que reproduzamos para
com nossos vizinhos a postura
auto-cenírada, e freqüentemen-
te predatória, dos países desen-
volvidos para conosco, Cuidado
semelhante deveria balizar a
nossa ação na crescente agen-
da de cooperação Brasil-África.

Prospecção de temas - Por fim,
comitês técnicos especializados
deveriam ser especificamente
montados para assessorar a es-
colha de temas a serem privile-
giados na cooperação bilateral
com países como China, índia e
Coréia (e talvez, também Rússia
- dentro da idéia dos Brics) e, em
caráter permanente, avaliar o
sucesso e propor reorientações
nos projetos e programas em
desenvolvimento conjunto.

Isso, naturalmente, pressu-
põe o estabelecimento prévio
da visão estratégica sobre o
papei que a cooperação inter-
nacional - em suas diferentes
facetas e na diversidade de seus
múltiplos aspectos - pode e deve
representar como vetor essenci-
al para nosso progresso científi-
co e tecnológico, e para sua in-
serção através da vertente da
inovação no desenvolvimento
econômico e social do Brasil.
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