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arejada por culturas que prezam o em- 
preendedorismo e o mérito tragam uma 
nova mentalidade à academia nacional
— como já ocorreu em países como 
China e Coreia do Sul. cuja economia 
foi revigorada por talentos cultivados 
no mundo desenvolvido. É razoável es
perar isso também no Brasil, mas está 
claro que a missão exigirá extrema pa
ciência e alta capacidade de adaptação. 
O estudante de engenharia ambiental 
Guilherme Iecker. de 23 anos. passou 
um ano submerso numa das mais avan
çadas pesquisas sobre a recuperação de 
campos do mundo, na Universidade 
Tecnológica de Munique (TUM). Ado

rou. só que a área não existe na Federal 
Fluminense, à qual regressou, então não 
pôde dar continuidade ao aprendizado. 
“Estando na graduação, não consegui
ria abrir uma frente de estudos sobre o 
tema”, resigna-se ele, que conta ter ab
sorvido. aí sim, algo replicável aqui: o 
método de investigação científica.

Essa turma se tomou certamente 
menos tolerante com os entraves que 
refreiam a produção científica brasileira
— velhas mazelas como a escassez ma
terial e o excesso de burocracia. “Mui
tas vezes, eu me vejo de mãos amarra
das no Brasil", resume a bióloga Cláu
dia Gai. de 34 anos. que retomou depois

do. Bjorbaek (que dá nome ao laborató
rio) decidiu abrir as portas a outro bol
sista da USP. É o esboço de algo que. se 
elevado a grande escala, pode ajudar a 
firmar o Brasil no mapa: são novos e 
valiosos elos que se formam com os 
melhores do mundo. “Muitas universi
dades brasileiras ainda vivem à margem 
da era global", explica Liane Hentschke. 
diretora de cooperação institucional 
do CNPq. “O Ciência sem Fronteiras 
força uma abertura, fazendo com que 
consolidem suas áreas internacionais e 
olhem para fora.”

A ideia original do programa é jus
tamente que esses jovens com a mente
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de sete anos entre o Instituto Nacional 
de Pesquisas Agrônomas da França e o 
MIT. Ganhou bolsa por uma via do 
Ciência sem Fronteiras que estimula 
gente estabelecida no exterior (brasilei
ros ou não) a se basear no Brasil. Só 
para registrar: pós-doutora em desenvol
vimento de biocombustíveis. ela aguarda 
há três meses a chegada de uma enzima 
essencial para seu trabalho na Federal 
de Santa Catarina.

Há aspectos do programa que ainda 
precisam ser lapidados para que se po
tencializem os ganhos. Ter uma expe
riência profissional fora. em uma em
presa ou mesmo na universidade, é.

segundo o edital, altamente recomen
dado aos alunos — mas para muita 
gente tem sido duro arranjar um está
gio. O CNPq fez um levantamento nu
ma amostra de 5 300 bolsistas e con
cluiu que quase a metade — 44% — 
não conseguiu. Quem costura os elos 
com o mercado no exterior são agên
cias especializadas locais, que esbar
ram ora na falta de cultura desse tipo de 
vínculo de trabalho em seus países, ora 
na própria crise econômica que alguns 
enfrentam. Ainda assim, a grande 
maioria (73%) acredita que a tempora
da fora vai dar impulso à futura carrei
ra. Recentes ajustes no programa po

dem melhorar as perspectivas. Mesmo 
que a maior pane das universidades 
incluídas no Ciência sem Fronteiras 
pertença à elite acadêmica, nem todos 
os estudantes foram alocados em cur
sos e áreas que se encaixassem perfei
tamente em seu perfil. Na volta, inclu
sive, uma parcela não conseguiu apro
veitar os créditos de lá no currículo de 
cá. Agora, antes de embarcar, o aluno 
precisa traçar seu plano de estudos 
junto com um professor, para que te
nha um norte mais definido no exte
rior. “Isso é crucial para o sucesso do 
programa", enfatiza o físico Glaucius 
Oliva, presidente do CNPq.
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A meta de bolsas distribuídas — 
45000 em 2013 — será atingida e até 
superada. A presteza tem a ver com 
uma determinação da presidente Dilma 
Rousseff de oferecer as 101000 bolsas 
prometidas até 2015 já em outubro do 
ano que vem, sincronizando com o mês 
das eleições. O esforço é máximo para 
cravar tais números. Fatores como a alta 
do dólar e o aumento de estudantes en
viados a destinos mais caros, como Es
tados Unidos e Inglaterra no lugar de 
Portugal — que acabou riscado do pro
grama porque muita gente nem sequer 
cogitava outro país —, fizeram inflar as 
cifras em 2013: o orçamento saltou dos

417 milhões de reais previstos inicial
mente para 800 milhões. "Não vamos 
deixar os meninos sem bolsa” é palavra 
de ordem no Planalto.

Uma fonte de dor de cabeça em Bra
sília tem sido a lentidão do setor priva
do em fazer a sua pane: as empresas 
deveriam arcar com 259c das bolsas, 
mas até agora só concederam 3 600 das 
12000 prometidas para este ano. A 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), por exemplo, anunciou que pa
trocinaria a viagem de 6000 estudantes. 
Até hoje não pagou nenhuma. Há diver
gências entre o Planalto e a CNI que os 
emissários de Dilma estão tentando

aparar. A confederação quer poder es
colher os que serão agraciados com 
suas bolsas — estariam incluídos aí alu
nos do sistema Senai e profissionais in
dicados pelas próprias empresas; já o 
governo prefere que o padrão nacional 
de seleção prevaleça. Tomara que se en
tendam em prol do bom resultado dessa 
iniciativa, que, em sua essência, pode 
ajudar a foijar no país um DNA mais 
empreendedor e competitivo, inserindo 
o Brasil no tabuleiro global. Se depen
desse exclusivamente da ambição dessa 
garotada que acaba de voltar para casa, 
o jogo estaria ganho. 

COLABOROU CINTIA THOMAZ
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Caixa de texto
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 48, p. 130-136, 27 nov. 2013.




