Transformações Institucionais e Características
Sociais dos Estudantes Brasileiros na França
A n g ela X a vier de B rito

Introdução

Descrever as características sociais dos
estudantes brasileiros que vêm estudar na
França é tarefa extremamente delicada e difí
cil. As estatísticas brasileiras sobre esse as
sunto são bastante falhas, as categorias ado
tadas pelas estatísticas francesas disponíveis
nem sempre são adequadas e, "last but not
least”, praticamente não há pesquisas quali
tativas.
Para remediar essa situação, utilizarei —
como Thompson (1980, p. 250) diz que fazem
os h isto ria d o res — “ todas as fontes que
pude descobrir, procurando tirar delas o me
lhor partido”, mesmo sabendo que o grau de
rigor pode deixar a desejar. Neste texto, apoiar-m e-ei em m inhas pesquisas sobre o as
sunto, feitas em dois períodos diferentes,
sobre duas populações distintas, com ple
mentadas por vinte e cinco anos de obser
vação das diversas vagas de estudantes bra
sileiro s na F rança. N ão se trata ab so lu 
tamente de uma comparação, pois as fontes
são de natureza muito diferente. Pretendo
apenas esboçar alguns traços que co n tri
buam para um melhor conhecimento em rela
ção aos estudantes brasileiros m atriculados
nas universidades francesas. Levarei também
em conta as transformações dos sistemas de
ensino brasileiro e francês, as representações
mútuas que esses dois países formam um do
outro e as conseqüências desses fen ô m e
nos sobre quem vem estudar no exterior.

A prim eira pesquisa (X avier de Brito,
1991) associou uma coleta exaustiva das es
tatísticas disponíveis no Brasil e na França,
um questionário aplicado a cerca de sessen
ta estudantes e vinte entrevistas em profun
didade com doutorandos que perm aneciam
na França pelo menos por quatro anos. Esse
trabalho me permitiu descobrir as várias m o
dalidades de financiam ento dos estudos no
exterior, evitando a perigosa confusão entre
“estudantes brasileiros” e “bolsistas” — ter
mo este que se aplica à maioria deles, mas
não à totalidade. É certo que grande parte
dos estudantes brasileiros substituiu o pai
carnal pelo Estado mecenas: aproxim adam en
te 72% da am ostra são bolsistas, enquanto
os que utilizam recursos pessoais e/ou fam i
liares para fin an ciar seus estudos som am
apenas 20%, dos quais as mulheres consti
tuem a grande maioria.
A segunda pesquisa (X avier de Brito,
1997) baseou-se em entrevistas qualitativas
com 24 bolsistas sanduíche, cuja estada na
França variava entre seis meses e dois anos.1
Introduzidas nos anos 90, as bolsas sanduí
che se tornaram progressivamente um impor
tante instrumento do intercâmbio de pessoas
entre os dois países. A im plantação desse
tipo de bolsa — que não substituiu as bol
sas mais longas, mas reduziu sua im portân
cia — deixa entrever grandes modificações
na estrutura do sistem a de form ação brasi
leiro: alteraram-se os objetivos para a con
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cessão de bolsas de estudo, com repercus
sões na população dos brasileiros no exteri
or.
Evocarei três aspectos principais para
caracterizar as populações de estudantes: o
lugar ocupado pelos estudos no exterior na
trajetória dos estudantes brasileiros na Fran
ça; suas características sociodem ográficas,
mais precisamente sua origem de classe e sua
posição social antes e durante o período pas
sado na França; e o tipo de estudos realizado,
com sua localização no território francês.
Os Estudos no Exterior na Trajetória dos
Estudantes Brasileiros na França

Os estudantes brasileiros em formação
na França nos anos 80 se caracterizavam por
um perfil de formação permanente. Matricu
lavam -se nas instituições francesas sobre
tudo estudantes com alguns anos de expe
riência profissional, em geral em cargos es
táveis de professores nas universidades bra
sileiras. Por isso, eles eram mais velhos do
que a média da população francesa que fre
qüenta o m esm o nível de estudos: os que
estavam inscritos em ciências hum anas e
sociais se situavam na faixa etária de 36-40
anos, alguns casos ultrapassando esse lim i
te; os m atriculados nas ciências exatas ti
nham, em geral, menos de 35 anos.
Esse perfil de formação permanente in
troduz uma dimensão que afeta de diferen
tes maneiras a população estudante até nos
sos dias: o status do estudante brasileiro na
França. Pelo m enos a m etade desses estu
dantes já era professor universitário no Bra
sil; por isso gozavam , em seu país, de de
terminado status profissional. Durante o tem
po de formação na França, viam-se rebaixados
ao status de estudante, o que era problemáti
co. Uma intelectual de renome no Brasil, que
viveu essa situação, dá seu testemunho:
“Estudei dois anos e meio na França. Foi bas
tante com plicado v o ltar à con d ição de e s tu 
dante porque, por mais gentis que Goldsm ith,
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D eleuze ou Foucault tenham sido com igo, eu
não passava de um a estudante b rasileira que
seguia os cursos deles. Ora, nessa época, eu já
era professora, já tinha um m estrado e estava
fazendo um doutorado...” (professora de filo 
sofia, USP).

Uma rápida descrição das característi
cas sociais desses estudantes permite algu
mas considerações: em sua maioria, eles são
produto de um a estratégia de m anutenção
do status ou de ascensão social pela via es
colar; m anifestam cedo sua vocação pela
carreira docente, em função da qual tentam
utilizar ao máximo as oportunidades institu
cionais de que podem dispor para aperfei
çoar sua formação; seu principal objetivo é
contribuir para o desenvolvim ento científi
co do país, sem perder a perspectiva de cons
truir uma carreira acadêmica que lhes confi
ra, ao mesmo tempo, estabilidade e prestí
gio. Mas, simultaneamente, declaram, quase
em uma só voz, que vieram para a França
para “respirar”, ou seja, retom ar fôlego, du
rante esses quatro anos. Desejam se afastar
das condições de trabalho em vigor na “uni
versidade em ritmo de barbárie” descrita por
Gianotti (1986, p. 52) e, sobretudo, da absor
vente prática política em vigor nos departa
mentos em que trabalham , própria aos paí
ses onde o campo intelectual está subordi
nado ao cam po político (B ourdieu, 1971;
Miceli, 1981). As dimensões pessoal e insti
tucional ficam, assim, intim am ente ligadas,
na medida em que “a probabilidade de que o
intelectual se com porte (desta ou daquela
m aneira) não depende apenas dos motivos
de cada um deles, mas também da natureza
das instituições e do contexto.” (Boudon e
Bourricaud, 1982, p. 318).
E sses e stu d an tes, p o rtan to , não vêm
para a França movidos por uma lógica cega
de prom o ção p ro fissio n al, sim p lesm en te
“para polir sua formação intelectual (ou) para
som ar pontos em um a carreira” (G ianotti,
1986, p. 57). Eles se insurgem contra as más
condições de trabalho porque desejam , se-

gundo as palavras da m aioria, “escapar da
fossilização” {mulher, 44 anos, sociologia) ou
“retom ar fôlego” (mulher, 37 anos, sociolo
gia), para exercer melhor sua profissão e le
var a cabo um projeto intelectual preciso: “se
consagrar à pesquisa” . É essa sua m aneira
de “contribuir para o desenvolvim ento na
cional”. Querem sobretudo tempo para am a
durecer sua reflexão científica, para desen
volver livremente seu pensamento, para ler
o que sempre desejaram, sem o peso das obri
gações acadêmicas, em resumo, querem tem
po para estudar. Por isso escolheram um país
onde predomina uma concepção de pesqui
sa fundamental, onde são menos pesadas as
prescrições da instituição acadêmica em ter
mos de tempo (Verret, 1975). Esses estudan
tes podem ser assimilados aos “intelectuais
por vocação” — m encionados por W eber
(1919/1959), que aliam competência cogniti
va a uma viva sensibilidade em relação aos
valores centrais de sua sociedade — ou ain
da aos “missionários” , de Wilensky (1968, p.
139).
O perfil dos bolsistas sanduíche é dife
rente. A análise de suas entrevistas m ostra
que a população de bolsistas brasileiros na
F rança rejuvenesceu: dos 23 bolsistas en 
trevistados. doze têm m enos de 35 anos.
C ontrariam ente ao que se poderia esperar,
esse rejuvenescimento global se deve à mu
dança de perfil das idades nas ciências hu
manas e sociais — fenômeno provavelmen
te ligado à redução dos prazos dos m estra
dos e doutorados e à possibilidade de pas
sar diretamente ao nível de formação supe
rior sem ter de fazer a dissertação. No que se
refere à relação idade/disciplina, os bolsis
tas matriculados nas duas áreas de conheci
mento diferem: enquanto todos os de ciên
cias exatas se concentram na faixa etária de
31-35 anos,2 os de ciências humanas e soci
ais continuam a se distribuir proporcional
mente entre as diversas faixas etárias.3 A po
pulação feminina também ficou bem mais jo 
vem: contrariamente à população anterior, em

que as mulheres eram mais velhas do que os
hom ens, concentrando-se na faixa etária de
35-45 anos, atualm ente elas se encontram majo ritariam en te na faixa dos 30-40 anos; as
d u as b o lsistas m ais jo v e n s e n tre v ista d as
foram 2 mulheres de menos de 30 anos, m a
triculadas em ciências humanas e sociais.
Tais dados poderiam fazer pensar que,
atualmente, os estudos no exterior compõem
um perfil de formação inicial. Há, na verdade,
en tre os b o lsistas, alguns estu d an tes que
nunca trabalharam — com o essa jovem de
29 an o s, m a tric u la d a em h istó ria (U S P /
EHESS), que declara “já é mais do que tempo
de fazer um concurso” — e uma grande par
te deles não tem um cargo universitário (um
pouco mais de 4 sobre 10 bolsistas, todos
com menos de 35 anos). Mas as entrevistas
mostram que, apesar de jovens, quase todos
já tiveram algum a experiência profissional,
em em presas privadas ou estatais, em escri
tórios privados ou centros públicos de pes
quisa, em universidades privadas (como pro
fessores visitantes).
“Esse troço ligado à poluição, etc... isso sem 
pre me in teresso u , ao m esm o tem po em que
trabalhava, eu continuei a estudar, tive a pos
sibilidade de fazer alguns cursos... Mas daí eu
me disse, bem , já está na hora de retom ar no
duro meus estudos porque, para com eçar ver
d a d e ira m e n te n este cam p o , n ão vai se r um
cursinho aqui, um cursinho alí, que vão adian
tar, preciso de um a base mais... mais profunda,
n é ? ” (h o m em , 31 anos, g e o lo g ia , U S P /U niversité de Paris VI).

De toda maneira, parece-me que, à dife
rença das bolsas integrais concedidas antes
dos anos 90, que tinham sobretudo por ob
jetivo a elevação da qualificação do corpo
d o cen te das u n iv e rsid ad e s b ra sile ira s —
cerca de 40% dos bolsistas dessa época ti
nham um cargo universitário — , as bolsas
sanduíche visam antes a criar um a reserva
de pessoal qualificado que não se destina
exclusivam ente às universidades — 43,5%
dos bolsistas não têm emprego fixo, e vários
deles não vêem a universidade corno princi147

pai carreira. A significação do trabalho de
tese também mudou: enquanto, para a pri
meira população, marcava o ponto culminan
te de suas carreiras, para os bolsistas san
duíche, mesmo os universitários, a tese re
presenta o começo de uma vida profissional.
Os professores que vêm com uma des
sas bolsas — poucos das ciências exatas
(apenas um caso), e bem mais num erosos
nas ciências hum anas e sociais, som ando
mais da metade dos matriculados nestas áre
as — estão submetidos a condições de tra
balho bastante parecidas às de seus colegas
dos anos 80. No entanto, suas estratégias
são bem diferentes, pois não desejam se afas
tar por muito tempo de seu país. Essa inten
ção, explícita na maior parte das entrevistas,
ajuda a com preender o sucesso das bolsas
sanduíche. Com efeito, em sua maioria, os
estudantes preferem essa fórmula, que lhes
permite conciliar vida privada e vida profis
sional. Os que não têm emprego fixo pensam
que um a estada de quatro anos na França
pode prejudicar suas oportunidades de con
seguir um cargo, na medida em que os afasta
por muito tempo dos meios acadêmicos e/ou
profissionais. Os que, ao contrário, já têm
um cargo universitário, não querem se au
sentar muito tempo do diálogo com a comu
nidade científica brasileira, cujo caráter for
temente político exige sua presença física no
Brasil, apesar do desenvolvim ento dos sis
temas de comunicação. Evocam também ra
zões inspiradas em um princípio de justiça:
não querem deixar desguarnecidos departa
mentos que, muitas das vezes, eles mesmos
ajudaram a montar, nem privar os colegas da
oportunidade de estudar no exterior.
“ N ão. n unca pensei em p edir b o lsa integral.
(...) Acho que a bolsa sanduíche é mais interes
sante, na m edida em que não faz você perder
p é em seu p aís e, tam b ém , v o cê não en tra
dem ais no sistem a francês... é mais uma troca.
É assim que eu vejo as coisas, é preciso circular
entre os dois... lugares, desse je ito ” (m ulher,
29 anos, história, U nicam p/E H ESS).
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“ No B rasil, quer dizer, penso que j á há um a
cam ada média, onde acho que tenho meu lugar,
que... enfim ... não é brilhante m as enfim , são
pessoas que sabem trabalhar, ler um texto, e s
crever um artigo e que chegam mesmo a entrar
nos debates públicos de maneira não muito equi
vocada (risos), o que não é sim ples... A gente
tem linhas de pesquisa, tem interlocutores (...)
Acho que este período que você passa no exte
rior, a experiência que você adquire aqui, por
exem plo, é preciso que você converta isso em
um a inscrição no Brasil” (hom em , 31 anos, fi
losofia, U SP/EN S-Fontenay-Saint Cloud).

Os estudantes sanduíche que já têm um
cargo universitário no Brasil vivem o mesmo
problem a de status anteriorm ente com enta
do para os que tinham bolsa integral. Mas
recom endações das agências de fin an c ia
mento — para que não façam a m atrícula re
gular na universidade francesa — tornam seu
status ainda m enos defin id o . O caso dos
bolsistas sanduíche sem em prego acadêm i
co é ainda mais delicado, pois a falta de um
status oficial qualquer, até mesmo o de estu
dante, os priva de existência legal, deixando
pesar in teiram en te sobre seus om bros as
estratégias de apresentação de si e a possi
bilidade de validar seus ganhos p ro fissio 
nais anteriores, na interação com os interlo
cutores franceses.
Outras Características
Sociodem ográficas dos Estudantes

Vimos, na primeira parte deste texto, al
gumas características da situação estudantil
ligadas à distribuição dos bolsistas por ida
de e área de conhecim ento, bem com o os
problem as de status que afetam sua vivên
cia. O que se passa com relação às outras
c a ra c te rístic a s so c io d e m o g rá fic a s, com o
sexo, origem regional, origem social? Em que
m edida os bolsistas sanduíche diferem de
seus colegas de quinze anos atrás?
Sexo
A grande feminização na população dos
bolsistas brasileiros na França — provável

decorrência da crescente profissionalização
das trajetórias femininas no Brasil — chama
a atenção até mesmo de alguns diretores fran
ceses.
“ ...tenho certeza de que há pelo m enos sete
ou oito (...) porque, finalm ente, me dou conta
de que todos os nom es que estou lendo agora
são nomes fem ininos (risos), de jovens m ulhe
res. (...) V erdade que é uma população ex tre 
m am ente fem in izad a” (d ireto ra fran cesa, s o 
ciologia, EHESS).

ponsabilidade dos filhos. Encontram -se neste
caso um a estu d an te de filo so fia das ciên
cias, de 41 anos; um a de sociologia, de 43
anos; uma de etno-m usicologia, de 39 anos;
uma outra de antropologia, de 47 anos.
“Eu trabalho com o consultora de pesquisa, sou
au tô n o m a (riso s). V ários fato res me im p ed i
ram de perm anecer na universidade, eu me se
parei m uito cedo, tinha filhos para criar, tudo
isso... tinha que lutar para conseguir um lugar
no m ercado de trab alh o , não é? T enho duas
filhas, um a ficou no B rasil, a o u tra está aqui
com igo. E isso aí! Eu m e ca se i m uito cedo
(risos), tive filhos m uito cedo. M as enfim ... é
isso aí!” (m ulher, 43 anos, divorciada, dois fi
lhos, sociologia, U nB/EH ESS).

As mulheres, de fato, constituem a mai
or parte dos bolsistas recém-chegados, mas
continuam, como antes, majoritariamente ins
critas nas ciências humanas e sociais, com
presença ainda reduzida nas ciências exatas.
Um fato importante deve ser consigna
do: só as mulheres, que constituíam apenas
quatro décim os dos bolsistas em 1986, ou
savam vir para o exterior sem bolsa de estu
dos. E ssa espécie de “coragem ” que fazia
com que as m ulheres se expatriassem sub
vencionadas por m agros recursos pessoais
— atitude impensável para os homens, que
dizem, em sua maioria, que jam ais teriam vin
do sem bolsa — se traduz de outra forma no
caso dos bolsistas sanduíche. As mulheres
vêm sozinhas para o exterior, acompanhadas
apenas de seus filhos. Não encontrei um só
caso de homem divorciado ou separado que
tivesse vindo para a França com os filhos. A
m aioria deles vêm em com panhia de suas
esposas (6 casos em 10); enquanto bem mais
de um terço das estudantes são separadas
com um ou dois filhos (5 casos em 13).

A análise de vinte itinerários de estu
dantes brasileiros matriculados em doutora
do4 na universidade francesa em meados dos
anos 80 mostra claramente a dependência dos
e s tu d a n te s p ro v e n ie n te s d as re g iõ e s do
N orte/Nordeste do país em relação às insti
tuições de ensino do eixo R io -S ão P au lo Brasília. Por vezes, eles foram forçados a mi
grar com toda a família para encontrar esco
las que lhes conviessem — com o um estu
dante de física que foi de Alagoas para o Rio
de Janeiro buscando um doutorado interes
sante em sua área; ou Tereza e Jayme, que
deixaram sua cidade natal no Ceará para se
m atricular em um m estrado em Brasília. A
CA PES leva em conta essa p o ssib ilid ad e
quando recu sa bolsas para o ex terio r aos
estudantes do N ordeste:

“ Eu conheço várias m ulheres so zinhas, não
sei se você vai verificar isso na sua pesquisa,
mas há um perfil bastante comum de mulheres
sozinhas com filhos... H om ens sozinhos com
filhos, nunca encontrei nenhum , não é?” (m u
lher, 41 anos, antropologia, PUC-SP/EH ESS).

“C om m uito sa c rifíc io , fui até B ra s ilia ver
meu dossiê e ele estava arquivado lá com uma
nota que dizia que eu bem podia fazer a form a
ção que desejava em um dos bons mestrados du
Sul do país” (m ulher, 46 anos, educação, Université Paris V).

Essa situação pode explicar parcialmen
te as longas experiências de trabalho no se
tor privado de algumas mulheres sem empre
go fixo, sobretudo quando se casam e têm
filhos cedo, se separam e ficam com a res

Com efeito, a seqüência lógica do itine
rário de formação dos estudantes dessa re
gião bem poderia ser sua m atrícula em uma
das instituições de excelência do Sul. M as
será que, naquela época, essa saída era as-
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sim tão sim ples com o pareciam supor as
agências de financiamento? Certamente não:
tais centros de excelência não os aceitavam
com facilidade. Tinham processos de recru
tamento e exames de entrada bastante rigo
rosos, que deixavam a poucas pessoas do
Nordeste oportunidade de passar — não só
por sua form ação ser considerada inferior,
mas sobretudo em função dos critérios in 
formais de seleção, que visavam a adequar o
perfil dos candidatos às características de
cada instituição (Hall, 1948), contribuindo
para uma política de reforço dos centros de
excelência entre si. Por exemplo, ao enume
rar a origem dos estudantes do mestrado do
IUPERJ, o então diretor desse Instituto fa
lou de pessoas “do Rio, da USP, alguns da
U FM G ”. Não houve qualquer menção a es
tudantes do Norte/Nordeste. Além disso, os
próprios estudantes dessas regiões h esita
vam em migrar para o Sul do país, onde se
sentiam alvo de um certo desprezo, alguns
chegando mesmo a falar de espírito colonia
lista:
“Jam ais pensei em fazer um curso no Rio ou
em São Paulo. Em 1978, fiz um curso no Rio e
senti que as pessoas nos olhavam , a nós, do
N o rd este, com o g en te de um o u tro m undo.
Tudo o que a gente dizia, eles pensavam que
era coisa de subdesenvolvidos. Eu tive as m e
lhores notas em m atem ática e eles todos me
olharam: que estranho, ela existe, ela sabe coi
sas! Esta foi m inha primeira percepção do Rio”
(m ulher, 52 anos, educação, Université de Pa
ris VIII).
"C reio que existe um a discrim inação, um a e s
pécie de colonialism o bastante forte do Sul, ou
de Brasília, com relação às pessoas do Nordes
te do Brasil, eu senti isso de m aneira bastante
aguda... quando a gente exam ina de perto os
professores da faculdade em Brasília, vê-se que
são quase todos do Sul do país, há até mesmo
alguns estrangeiros, mas muito poucos vêm do
Nordeste. Sobretudo na área de ciências hum a
nas. E m ciências exatas a gente ainda encon
tra alguns, mas nunca em ciências hum anas...
E stas pessoas tem m aiores p ossibilidades de
d esen v o lv im e n to in telectu al, nem m esm o as
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pessoas que freqüentaram as m elhores univer
sidades do N ordeste podem se com parar com
eles” (hom em , 35 anos, sociologia, Université
de Paris I).

Essa situação preocupava tanto as agên
cias de financiamento, que elas procuraram
uma saída institucional através da assinatu
ra do Acordo CAPES-COFECUB, em outu
bro de 1978. No início, o acordo se destinava
sob retu d o às in stitu iç õ e s dos estad o s do
Nordeste. Em estudo anterior (Xavier de Bri
to, 1991), levantei a hipótese de que a lógica
de tais acordos obedecia, em larga medida, a
três pressupostos. Em prim eiro lugar, uma
política de discrim inação positiva para os
estudantes do N ordeste, destinada a equili
brar as desigualdades da rede nacional de
pós-graduação enviando-os ao exterior; em
segundo, o reconhecimento implícito da re
lativa inferioridade da form ação desses es
tudantes, na medida em que o Brasil faz pres
são para que p articip an tes de acordos te
nham um acom panham ento mais rigoroso;
em terceiro, a própria escolha da França, que
se pauta no fato de o preço da escolaridade
e as exigências de seleção deste país serem
mais baixas. Esse último argumento é refor
çado pelo fato de não ter havido acordo do
mesmo tipo com os países anglo-saxões (Es
tados Unidos, Inglaterra), onde as melhores
universidades são particulares, pagas e mui
to seletivas. Assim, a lógica que leva a CA
PES a assinar tal acordo é afetada pelos pró
prios preconceitos que ela busca combater:
estudos mais baratos e m elhor acom panha
dos na F ran ça — m as não os estu d o s de
maior prestígio, na medida em que, para es
ses estudantes originários das regiões m e
nos favorecidas pela oferta brasileira de es
colaridade no nível da pós-graduação, a par
ticipação das u n iv ersid ad es p arisien ses é
reduzida.
Q uaisquer que sejam as críticas que se
possa fazer a estes acordos, eles funcionam
bem do ponto de vista dos dois países que
os assinaram : para a França, aum entam o

conhecim ento de seu potencial científico e
técnico, contribuindo para a descentraliza
ção dos estudantes brasileiros em direção à
província; para o Brasil, a melhor planifica
ção da estada na França reduz o inevitável
choque cultural dos estudantes e aum enta
as taxas de sucesso. Além disso, a matrícula
nas cidades provinciais elim ina as “ tenta
ções da cidade-luz”, como dizia um diretor
da CAPES.5 Mas a avaliação positiva do fun
cionamento desse sistema de cooperação fez
com que os estados do sul do país reivindi
cassem também o direito de ter acesso a eles.
Sua extensão às universidades dessa região,
no início dos anos 80, teve como consequên
cia o aumento da participação das universi
dades p arisienses, so bretudo na área das
ciências humanas e sociais: entre os 42 acor
dos assinados entre 1978-1980, a parte des
sas disciplinas era de apenas 14,3%, enquan
to, em 1982 e em 1984, era respectivamente
de 38,9% e 50% (COFECUB, 1986). A análi
se dos itinerários dos bolsistas sanduíche
confirm a que, atualm ente, os acordos CAPES-COFECUB são muito ativos na região
Sul e que a participação das ciências huma
nas e sociais permanece elevada. Dos 12 es
tudantes que vieram para a França dentro
desses acordos, m etade estava m atriculada
no estado de São Paulo (entre os quais 3 em
ciências hum anas e sociais), quatro outros
no Rio de Janeiro (2 em ciências humanas e
sociais), um em Minas Gerais (em ciências

exatas) e um no Paraná (em ciências huma
nas e sociais). Os dados mostram que a maior
parte destes acordos é feita com centros reco
nhecidos de excelência (Coppe/UFRJ, USP,
UNICAMP, UFMG) e que um único acordo
(com dois estudantes) foi assinado entre uma
universidade do Nordeste e uma universida
de de província, na área de ciências humanas
e sociais, área disciplinar considerada inferior
na França (UFRN/Caen, educação).
A vinda de vários estudantes b rasilei
ros provenientes de regiões m enos favore
cidas pela oferta de escolaridade já se dera
com base numa lógica diferente, relacionada
a estra té g ias in d iv id u ais desses atores: a
utilização das brechas institucionais para a
redução do tempo de qualificação acadêm i
ca. Até um período recente, os diplom as bra
sileiros de graduação ainda podiam obter
equivalência com a maîtrise nas universida
des francesas, dando acesso direto ao DEA.(>
C onhecedores desse fato, alguns estu d an 
tes do N orte/N ordeste buscam com pensar
as desigualdades nacionais em m atéria de
pós-graduação através de estudos na F ran
ça. Com efeito, jam ais poderiam inscrever-se
em um doutorado qualquer, no Brasil ou em
outro país estrangeiro, sem ter antes um di
ploma de mestrado. Conseguiam, dessa for
ma, cumprir as exigências cada vez maiores
de diplom as de pós-graduação na socieda
de brasileira em um tempo menor, como ates
tam seus itinerários de formação.

Itinerários de formação de alguns estudantes do Nordeste na França
E ntrevista

Graduação no Brasil

M estrado no Brasil

Estudos na França

Celina

UEC, pedagogia, 4 anos

não

3ème cycle, Paris X

Cecília

UEC, pedagogia, 4 anos

não

3ème cycle, Paris V

Jayme

UFAM, pedagogia, 4 anos

inscrito, não terminou

3ème cycle, Paris I

Tereza

UFCE, sociologia, 4 anos

inscrita, não terminou

3ème cycle, Paris I

F o n te: X a v ie r d e B rito , 1991

() preço que pagam por isso é bastante
alto, na medida em que, sem bolsas de estu
d o s das agências brasileiras, eles são obri
gados a recorrer a seus recursos pessoais,
cm sua busca de conhecimento, de qualifi
cação e de prestígio. A ajuda familiar, que
lhes é dada de diversas formas, é fundamenlal para a realização desse projeto, sobretu
do a prestada pelos familiares que já se en
contram no exterior. São os “parentes próxi
mos” — no sentido goffmaniano (Goffman,
1968, p. 190), em que essa expressão ultra
passa a rede parental restrita, podendo se
referir a amigos — que os deslumbram com
as vantagens traz id as por um a estad a na
I'rança, que os em purram a partir, que lhes
abrem horizontes insuspeitados, que forne
cem as condições para operacionalizar a es
tada no exterior. São eles que apóiam psico
logicam ente o estu d an te recém -cheg ad o ,
ainda sem recursos próprios, e que colocam
á sua disposição todas as facilidades m ate
riais (habitação, alimentos, ajuda financeira,
ele.).
M as “esta tran sp lan ta çã o do sab er é
acom panhada por transform ações nas im a
gens recíprocas” (Carelli, 1993, p. 54). Na m e
dida em que a circulação de estudantes bra
sileiros na França aumenta, os parceiros fran
ceses se familiarizam com as especificidades
e com as lógicas internas do sistema de for
mação brasileiro. Os orientadores aprendem
a reconhecer a hierarquia das universidades,
dos departam entos e dos diplom as brasilei
ros, sabem ler melhor o currículo dos candi
datos. H oje, um estudante brasileiro sem
m estrado tem muito poucas oportunidades
de se m atricular em um doutorado francês.
Atualmente, os estudantes do Norte/Nordes
te são obrigados a fazer m estrado em sua
região de origem ou em uma universidade do
Sul do Brasil.
As trajetórias dos bolsistas sanduíche
mostram isso claramente, deixando nítida a
importância do estado de São Paulo, até mes
mo para o eixo de formação Sul/Sudeste. Esse
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estado concentra 61% das bolsas co n c ed i
das, e os outros 39% se dividem sobretudo
entre Rio de Janeiro, M inas Gerais e Brasilia.
As u n iv e rsid ad e s p a u lista s a c o lh e m boa
proporção de estudantes originários de ou
tros estados da federação, inclusive do N or
deste: entrevistei 8 estudantes p ro v en ie n 
tes de outros estados (2 do Rio de Janeiro; 2
de Goiás; 2 de Minas Gerais; 1 do Ceará; e 1
da Bahia) matriculados em mestrado em São
Paulo, principalmente na USP ou naU nicam p.
Talvez os estudantes do N ordeste estejam
superando o medo dos preconceitos — ou,
como diz um professor da USP, “o precon
ceito dos preconceitos” -— para poderem se
beneficiar da tradição intelectual acum ulada
por São Paulo. M as os dois casos an alisa
dos são tão opostos que im pedem qualquer
ten tativ a de g en eralização : um estu d an te
baiano, de 32 anos, inscrito em doutorado
de filosofia na USP, estudando em São Paulo
desde a graduação, cuja dissertação de mes
trado foi publicada; e um a professora de 43
anos, originária do Ceará, onde fez seu mes
trado, inscrita em doutorado de sociologia
na USP. Se o primeiro caso pode reforçar a
idéia de super-seleção, o segundo pode in
dicar, senão um certo laxismo do sistema de
seleção, ao m enos um a inadequação entre
os dois sistemas de formação.
E bem verdade que o sistem a de pósgraduação brasileiro se am pliou quantitati
va e qualitativamente, pelo menos em nível
de m estrado — hipótese co rro b o rad a pelo
fato de quatro bolsistas sanduíche terem se
formado inteiramente em seu estado de ori
gem: 3 no Nordeste (dois em Natal, Universi
dade Federal do Rio Grande do Norte, na área
de educação; um em Salvador, Universidade
Federal da Bahia, em medicina); e um em Belo
H orizonte (U niversidade Federal de M inas
Gerais, em química).
Tudo indica que o estado de São Paulo
exerce atualm ente um papel de redistribuição de recursos humanos especializados que
apresenta algumas afinidades com o caso de

Paris, após a política francesa de descentra
lização. Com efeito, as pessoas formadas em
Paris encontram maiores facilidades de em 
prego e possibilidades de prom oção m ais
rápidas na província. Dois jovens filósofos
que entrevistei, originários de São Paulo e
inteiramente formados nessa cidade, fizeram
há três anos um concurso para o estado vizi
nho do Paraná; um estudante de geologia
encara favoravelmente a idéia “de entrar em
uma universidade fora de São Paulo” . Mas
as resistências em abandonar essa cidade,
sobretudo por parte de quem nela nasceu,
são ainda muito grandes. A maior parte dos
bolsistas brasileiros querem ficar nos gran
des centros urbanos e só em última instân
cia aceitam a hipótese de buscar em prego
em outra parte, ainda que o preço a pagar
seja freqüentemente muito alto.
“Eu não faço toda essa força para ficar em São
Paulo, depende, um lugar que está com eçando
a ficar interessante é Ponta G rossa, no P ara
ná, sei disso porque há m uitos estudantes que
vão trabalhar lá depois de formados, no Insti
tuto Estadual de Ponta Grossa, acho que é as
sim que se cham a, não tenho certeza. M as se
houver um a possibilidade de ficar em São Pau
lo, prefiro ficar” (hom em , 30 anos, sern e m 
p reg o fix o , q u ím ic a , U N E S P /U n iv e rsité de
M o n tp e llie r).
“ Não, não tem concurso para a USP! O que a
gente encontra é fora de São Paulo, sabe, 110
estado ou m esm o fora dele... e não quero me
afastar de São Paulo, não é, daí fica difícil por
que não há nenhum cargo mesmo. É um grande
problema... Eu dou uns cursos aqui, outros aco
lá, em universidades privadas, faço traduções,
etc” (m ulher, 40 anos, sem em prego fixo, filo
sofia, USP/CNRS/Université de Paris VII).

Origem e Categorias Sociais
N a pesquisa por questionário feita em
1984, segundo as categorias do INSEE,7 cer
ca de 50% dos estudantes eram filhos ou
filhas de funcionários ou de pais que ocupa
vam profissões intelectuais; 18% eram filhos
de empresários e apenas cerca de 13% pro
vinham de famílias de funcionários médios/

profissões interm ediárias. Mas são bem co
nhecidas as arm adilhas inerentes à aplica
ção de nom enclatura construída para certa
realidade a respeito de pessoas de outro país.
Tentei aplicar o que Théiot (1982) chama de
“abordagem com lente de aum ento” aos vin
te estudantes entrevistados. Isso m e permi
tiu distinguir dois itinerários, baseados no
grau de apoio que os estudantes recebem de
suas fam ílias, 110 tipo de escolarização que
tiveram, nas informações de que dispunham
(Becker e Strauss, 1956/1968) e na utilização
de facilidades institucionais (bolsa de inicia
ção científica, de inserção, de recém-doutores, etc.) no desenvolvimento de seu projeto
profissional. A bolsa de estudos no exterior é
apenas um ponto adicional nessa trajetória,
em coerência com os demais indicadores.
O primeiro itinerário — que chamei de
itinerário de “herdeiro” , inspirando-m e em
Bourdieu e Passeron (1964) — refere-se a
um a m inoria de estudantes que têm sua li
nha de carreira claram ente definida desde
cedo. A família entra com todas as suas for
ças para atingir seus fins, e o ator acaba sen
do socializado precocem ente na profissão à
qual se destina, até a universidade tom ar o
lugar da ação familiar. H á uma entropia em
direção à profissão escolhida que determina
todos os movim entos efetuados e que pode
indicar a adesão dessa fração de estudantes
ao projeto familiar, como sugerem Baudelot
era /. (1981).
O Itinerário de “herdeiro”

a) Os pais pertencem a classes sociais com
um bom nível de vicia (um filho e uma filha
de em presários, 4 filhos/filhas de professo
res universitários) e se em penham para que
seus filhos recebam uma educação de elite.
O nível de informação de que dispõem sobre
0 sistem a escolar lhes perm ite m anter seus
filhos nas melhores escolas, mesmo em pe
ríodo de crise econômica; alguns chegam a
financiar sua migração acadêmica para esta
dos mais desenvolvidos.
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h) A socialização precoce na profissão exi
ge que estes estudantes só aceitem, mesmo
no início da carreira, atividades em estreita
relação com a profissão almejada, que os mer
gulham desde m uito cedo nos m eios que
constituirão seu universo profissional. Hall
(1948, p. 331) já com entava a importância
“destes primeiros passos na carreira ulterior
dos d e b u tan te s” .
c) Sua familiaridade com a carreira acadê
mica e com a form ação no exterior não ape
nas lhes é dada através dos pais, m as se
estende a todo o círculo familiar (avós, tios,
primos, etc.)
d) Desfrutam de “sponsored mobility” (Turner, 1960) no seio da instituição acadêmica e
no momento de sua partida para o exterior,
sobretudo através de seu orientador de mes
trado.
e) A partida para a França fa z parte de uma
estratégia de carreira profissional pensa
da e planejada e se inscreve logicamente em
um continuum . Para os filhos de professo
res universitários, um doutorado no exterior
é algo quase natural, sobretudo quando se
soma às exigências de um campo disciplinar.
O Itinerário de Ascensão Social
pela Via Escolar

A outra fração dessa população põe em
relevo o papel de canal de ascensão social
que a universidade brasileira exerce para a
m aior parte dos estudantes b rasileiro s na
França, mais no caso dos homens do que no
das mulheres. Pode-se perceber aí uma das
estratégias para ingressar na carreira acadê
mica descritas por Riesman (1959) e utilizada
por parte desses “jo v e n s pertencentes às
cam adas inferiores ou m ais m odestas que
aspiram a se tornar professores, de maneira
a se fazer lentam ente cooptar no seio desta
elite fechada”. As características dos estu
dantes com esse percurso podem ser descri
tas da seguinte maneira:
a) Suas fam ílias têm uma estratégia de a s
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censão social pela via esco la r, única bre
cha que lhes é deixada pelo sistema. Essas
famílias de funcionários de escalão médio,
de empregados e até mesmo de operários se
dispõem a todos os sacrifícios para dar aos
filhos a melhor educação possível a seu al
cance e os apóiam na medida de suas possi
bilidades e de sua visão do mundo. Com fre
qüência, a u n iv ersid ad e não faz parte do
horizonte fam iliar dos possíveis (Bourdieu,
1974), mas o fato de freqüentar escolas de
qualidade e o contato com os colegas des
pertam em seus filhos a aspiração de chegar
até os estudos universitários. No caso des
sa categoria indefinida, cham ada de “classe
média” no Brasil, que se compõe na França
q uase ex clu siv am en te de em p reg ad o s de
escritório, a universidade era já o objetivo
último: não qualquer universidade, mas as
federais, o que subentendia um a escolarida
de secundária impecável nas melhores esco
las privadas e uma socialização em valores
m ais burgueses.
b) A ssa la ria d o s estudantes: alguns deles
chegam até o mestrado através de seus pró
prios esforços, porque não dispõem de mui
tas informações sobre a carreira universitá
ria e não podem contar com o apoio financei
ro da família. Eles se vêem obrigados a con
ciliar estudos e trabalho: quem tem menos
recursos é obrigado a trabalhar durante o
dia e freqüentar cursos noturnos em univer
sidades particulares. Seu percurso acadêm i
co sofre interrupções im p o rtan tes, o que
muitas vezes só lhes permite obter o mestra
do bem mais tarde. As bolsas internas não
são o único in stru m en to u tiliz a d o nesse
percurso entrecortado, que avança segundo
as oportunidades: eles utilizam igualmente bol
sas de organizações internacionais (UNESCO,
Rotary) ou de governos estrangeiros (Fran
ça, Itália, Espanha, Estados Unidos).
c) A partida para o exterior não é fru to de
uma estratégia planificada anteriormente, na
medida em que o círculo familiar não lhes pode
dar esse tipo de informação. Com bastante fre

qüência, eles teriam preferido ficar no Brasil,
se tivessem tido condições para isso.
Esses dois itinerários também aparecem
entre os b o lsistas sanduíche, nas m esm as
proporções. D o s pais de bolsistas, um em
quatro exerce profissão intelectual (jornalis
ta, advogado, econom ista), e os outros são,
ou funcio n ário s subalternos, ou pequenos
comerciantes, o que corrobora a tese de que
a universidade continua a ser um instrumen
to de ascensão social, não apenas para os
bolsistas entrevistados, mas para toda sua
fratria. A realização “de estudos” perm ane
ce ainda um valor fundamental para muitas
famílias.
“ E li venho de um a fam ília bem pobre do inte
rior do e sta d o de M inas, não é... m inha mãe
era professora prim ária, foi ela quem me alfa
betizou... m eu pai, que já morreu, só fez até o
quarto ano p rim á rio , não tinha nenhum a in s
trução. M as havia em nossa fam ília esse sen 
tim ento de q u e era preciso estudar. H oje em
dia, me dou conta de com o esse sentim ento foi
im p o rta n te em m in h a h istó ria . S e m p re foi
m uito claro, ninguém falava em parar de estu
dar, era norm al term inar o secundário e ir para
a universidade, e a gente ia fazendo, hoje eu
tenho uma irm ã que é professora de quím ica na
U FM G , o u tra q u e fez psicologia, meu irm ão
e stá estu d an d o tam bém . D aí, é sup erin teressante, nós viem os de uma fam ília bastante pobre
e, se hoje em dia estam os em um a boa situa
ção, é graças aos estu d o s” (m ulher, 31 anos,
solteira, sem em prego fixo, quím ica, U FM G /
Institut N ational P olytechnique/U niversité de
G renoble).

“ Meu paí é funcionário do Banco do Brasil,
m inha mãe sem pre ficou em casa. Som os oito
filhos, q uatro hom ens e quatro m ulheres, to
dos nascidos em Fortaleza. E todos estudaram ,
porque papai dizia: “a única coisa que posso
dar a vocês que ninguém pode roubar é a educa
ção.” Ninguém nunca freqüentou escola públi
ca, sem p rer fom os para esco las particu lares,
não é m esm o? Papai p agava tudo, a esco la,
curso de p in tu ra, curso de piano para quem
quisesse. Som os a prim eira geração que chegou
até a universidade, papai não fez universidade.
Mas ele sem pre respondeu às m inhas dúvidas,
ele tinha um monte de livros, lá em casa havia

um a coleção de enciclo p éd ias...” (m ulher, 43
anos, divorciada, um filho, professora univer
sitária, sociologia, U S P /U niversité Paris V).

No en tan to , e apesar de alguns deles
ap resen tarem to d as as c a ra c te rístic a s do
itinerário de “herdeiro”, não encontrei entre
esses estudantes nenhum cujos pais fossem
professores universitários.8 Seu habitus aca
dêmico provém claramente da influência de
outros membros da família: o padrasto, para
um estudante de filosofia da USP; o avô, no
caso de três mulheres, uma estudante de an
tropologia na PUC-SP, um a de filosofia na
USP e a terceira de psicologia na Unicamp. É
preciso também assinalar que a influência das
migrações nas gerações precedentes contri
bui para construir a decisão de partir para o
exterior — como já havia assinalado em meu
primeiro trabalho (Xavier de Brito, 1991). Isso
me levou a fo rjar a noção de “habitus de
migrante” para examinar o caso de certos es
tu d an tes.
“E ntão, fui m orar em Rom a com m inha mãe,
que é italiana de verdade, ela veio para o Brasil
quando tinha doze anos... é lima loucura! (vi
sos). E la sem pre trabalhou e, num dado m o
m ento, foi obrigada a renunciar à nacionalida
de ita lia n a , q u e d ep o is e la re c u p e ro u , para
poder trabalhar com o jo rn a lista ” (hom em , 31
anos, p ro fesso r un iv ersitário , filo so fia, USP/
ENS F ontenay-S aint Cloud).
“ ...sou filha de um arquiteto, m ilitante com u
nista desde os treze anos, que é filho de um
pintor espanhol do grupo S anta H elena. M eu
pai nasceu no Brasil de pais espanhóis, minha
m ãe é basca, ela vem de um a fam ília de espa
nhóis de B ilbao... ” (m ulher, 40 anos, d iv o r
ciada, dois filhos, sem em prego fixo, filosofia
das ciências, U SP/CN R S/U niversité Paris VII).
“Meus pais são im igrantes, não é? eu sou judia,
meus pais são todos os dois ju d eu s poloneses,
que vieram ... m inha m ãe antes da guerra, pa
pai veio d e p o is...” (m ulher, 43 anos, d iv o r
ciada, dois filos, sem em prego fixo, so c io lo 
gia, UnB/EHESS).
“ ...m eu avô nasceu no L íbano m as veio m o
rar no Brasil no início do século e não tenho
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m ais nada da tradição libanesa, é um a pena!”
(m ulher, 38 anos, solteira, professora univer
sitária, psicologia, USP/Université de Lyon II).

A informação mais pertinente quanto ao
capital cultural dos atuais bolsistas se refere
à m ud an ça de ativ id a d e profissio n al das
mães. O questionário de 1984 informava que
as mães com prendas domésticas eram bas
tante num erosas, sobretudo nos lares dos
estudantes de sexo masculino; as mães das
mulheres se dividiam de maneira quase idên
tica entre as que trabalhavam fora e as que
eram donas-de-casa. No caso dos bolsistas
sanduíche, a mãe da maior parte dos homens
(sete entre dez) não apenas trabalha, mas
exerce profissão independente e tem carreira
própria. Além disso, elas têm um nível de
form ação muito mais elevado, várias delas
fizeram graduação e a mãe de um estudante
em geologia estava mesmo inscrita em dou
torado na USP.
Tipo de Estudos Realizados e
Localização no Território Francês

A imagem da França 110 Brasil é ainda a
de um país em que a cultura clássica predo
mina sobre qualquer outra forma de cultura.
N ão causa, então, espanto constatar que a
m aioria dos estudantes brasileiros sem pre
tem vindo para este país para cursar ciências
humanas e sociais: por volta de 80% dos ins
critos até o fim dos anos 70 (France, SEIS,
1978/79). Mas será que esse efeito não é in
duzido pela própria França? Talvez os estu
dantes venham buscar o que este país con
siderava o melhor que tinha para lhes ofere
cer. A redução dessa porcentagem para 60%
(France, DPE, 1988/89) obedece a um duplo
movimento: por um lado, o esforço francês
para difundir seu potencial científico e técni
co, através de acordos de cooperação com
alguns países da América Latina, no Progra
ma de Ação Prioritária n.° 9, estabelecido em
janeiro de 1976 a partir das orientações do
Sétimo Plano. Por outro lado, as necessidades
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de form ação de funcionários por parte dos
países do continente americano — recém-industrializados (México, Brasil, Venezuela) e
desejosos de fugir à pesada dependência dos
Estados Unidos — acarretam uma política de
reorientação das demandas de bolsas de es
tudo. No que se refere ao Brasil, foram assina
dos o Acordo CAPES-COFECUB em outubro
de 1978 e o Acordo CNPq/CEFI, em janeiro de
1979.9
A pesquisa qualitativa realizada em 1986
(Xavier de Brito, 1991) mostrou melhor dis
tribuição dos estudantes brasileiros nas duas
áreas do conhecimento: entre os vinte entre
vistados, onze (3 homens e 8 mulheres) esta
vam m atriculados em ciências hum anas e
sociais, nove (6 hom ens e 3 m ulheres) em
ciências exatas. Tal tendência continua dez
anos mais tarde (Xavier de Brito, 1997): um
terço dos brasileiros com bolsa sanduíche
está matriculado em ciências exatas.
A grande maioria dos estudantes brasi
leiros experimenta uma atração inegável por
Paris — como acontece, de resto, com a mai
or parte dos estudantes estrangeiros, qual
quer que seja sua nacionalidade: 71,5% dos
brasileiros — 68,7% dos homens e 75% das
mulheres — se concentram nessa cidade. Para
eles. Paris é a mais sonhada, a mais familiar. E
aí que se encontram os professores famosos
cujos trabalhos eles conhecem, as universi
dades que consideram de m aior prestígio,
cujos diplomas são mais valorizados. A res
posta que vem espontaneam ente aos lábios
da maior parte dos estudantes entrevistados
é que “a França é Paris!” (homem, 38 anos,
sociologia, Université de Paris V). As repre
sentações da F rança explicam parte dessa
atração por Paris, mas há também razões ins
titucionais. Com efeito, a ignorância dos or
ganismos brasileiros quanto aos recursos de
formação oferecidos pela França é flagrante,
e as instituições francesas não contribuem
para maior difusão dessas inform ações.
Os estudantes são obrigados a buscar
por toda parte, em suas redes de relações

pessoais, as inform ações sobre os estudos
na França.10 A metade dos entrevistados ti
nha se inscrito em uma universidade parisi
en se p o rq u e seus p ro fe sso re s e/o u seus
amigos tinham estudado aí: o efeito bola de
neve tende a intensificar a influência desta
cidade. As academ ias provinciais que ocu
pam o segundo lugar em ordem de preferên
cia (Grenoble, Toulouse, M ontpellier), com
laços de cooperação com instituições brasi
leiras bastante antigos, têm uma certa difi
culdade em ultrapassar 6% do número anual
de brasileiros na França."
No entanto, um olhar mais atento para a
evolução dos brasileiros m atriculados em
Paris mostra que esta cidade perde progres
sivam ente im portância. Eles eram 78% em
1975/76; são 69% em 1980/81; e apenas 58,6%
em 1988/89. Creio que os acordos CAPES/
COFECUB — em que a influência das uni
versidades parisienses ainda é reduzida, ape
sar da mudança de orientação a partir de 1980
— contribuíram para essa redução. O finan
ciam ento dos estudos tem um a influência
sensível sobre a localização dos estudantes
brasileiros. Os que financiam seus estudos
com recursos próprios ou familiares se con
centram maciçamente (94%) em Paris. É en
tre eles — livres de qualquer constrangimen
to institucional — que o charm e e o mito
dessa cidade exercem plenamente seu efei
to. Os bolsistas dos organism os brasileiros
também se deixam seduzir por Paris, mas em
menor proporção (65%); os que vêm através
de acordos de cooperação universitária, ao
contrário, se distribuem quase que igualmente
entre Paris e a província, com uma pequena
vantagem para a última (55%). Sua escolha é
menos livre, na medida em que suas bolsas
são resultado do encontro entre um a oferta
e uma dem anda institucionais.
A influência dos acordos C A PES-C O 
FECU B sobre a localização dos bolsistas
sanduíche é bastante clara: todos os que vie
ram fora dos acordos estão inscritos em Pa
ris (com exceção de uma mulher, matriculada

na província, mas morando em Paris); os tre
ze estu d an tes cu ja b olsa d ep en d ia de um
acordo CAPES-COFECUB se dividem entre
Paris (4 casos) e a província (9 casos), com
grande su p erio rid ad e desta últim a. M as é
preciso não esquecer que tais aCordos não
são os únicos assinados entre o B rasil e a
França: os acordos bilaterais entre universi
dades com eçam a se tornar freqüentes. No
entanto, o processo de descentralização da
própria França não deixa de incidir sobre es
tes acordos: por exemplo, o que liga a USP à
ENS de Fontenay-Saint Cloud, que trouxe
dois bolsistas sanduíche a Paris, a partir deste
ano deverá m atricular seus estudantes em
Lyon, para onde essa escola se mudou.
Conclusão

Para terminar, gostaria de introduzir al
guns elem entos para um a d iscu ssão mais
ampla sobre o status de “elite”, atribuído com
freq ü ên cia aos estu d an tes b rasileiro s que
vêm para o exterior.
Parece-me que o termo “elite” é em pre
gado com o solução de facilidade, no caso
desses estudantes: ele se refere ao estatuto
minoritário desse grupo de sobreviventes de
um processo de seleção feroz. N os países
em desenvolvim ento, a tentação de utilizar
esse termo é ainda maior: nos anos 80, eles
representavam apenas 0,003% da população
brasileira global e cerca de 3% dos, estudan
tes com um diploma de graduação. Essa ques
tão é efetivam ente mais vasta e rem ete ao
problema geral do status atribuído aos estu
dos no ex terio r nos diferentes países. Em
certos países africanos e asiáticos, sobretu
do os que conservaram laços sólidos com as
antigas metrópoles, “um diplom a estrangei
ro era considerado o mais im portante fator
de ascensão social, um p assap o rte para a
entrada na elite” (Singh, 1967, p. 225). Isso
aconteceu no Brasil até a Prim eira Repúbli
ca. A partir dos anos 30, a intervenção de um
Estado nacional forte e centralizador no es
paço de formação veio m odificar considera157

v< Imente o cenário: são progressivam ente
criadas as condições para que os estudan
tes possam cada vez mais se formar no terri
tório nacional, através do desenvolvim ento
do sistema universitário, da criação de con
dições de financiamento do ensino e da pes
quisa, de bolsas de estudo, etc.
Tais mecanismos abrem uma brecha nes
sa reserva da elite que era o ensino superior.
A grande mudança aconteceu por volta dos
anos 70, com o início do processo de d e
m ocratização da universidade brasileira. A
expansão desordenada desse segm ento do
espaço de formação, feita através da criação
de escolas particulares sobretudo na área das
ciências humanas e sociais, amplia o especIro social da universidade e obriga as fra
ções da classe dom inante a operar uma re
composição dos mecanismos de discrimina
ção social (Cunha, 1975). A criação de níveis
mais elevados de formação obedece parale
lamente a uma lógica de modernização da so
ciedade e de profissionalização das ciências
sociais no Brasil.
N ão estou absolutam ente convencida
de que todos os brasileiros que se formam
atualm ente no exterior possam pertencer à
elite ou mesmo constituir uma elite. As prin
cipais bases dessa discussão se encontram
na distinção feita por Pareto entre elite diri
gente e elites não-di ri gentes, ou seja, na dis
tinção entre elite (no singular) — elite de po
der, segundo M ills — e elite funcional, se
gundo Carvalho.
M ills (1962) atribui à elite um grande
poder de autonom ia de decisão, no sentido
de que seus m embros não se submetem às
contingências sociais; na verdade, eles par
ticipam de sua criação, graças ao poder que
detêm nas esferas importantes de uma eco
nomia capitalista: no aparelho do Estado, nas
grandes empresas, nas hierarquias militares.
Embora estejam prioritariamente inseridos em
uma ou outra esfera, seus laços são bastan
te sólidos para trazer-lhes um poder político
sobre a sociedade em seu conjunto e justifi
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car sua posição de “classe governante” , no
sentido que Pareto dá a essa expresão. Ora,
o m ero diplom a obtido pela população de
estudantes não autoriza o exercício do po
der em nenhuma dessas esferas. Esses estu
dantes vão exercer um certo poder e ter uma
certa parcela de prestígio no contexto de sua
função social — o ensino, a pesquisa, a cul
tura. Nesse sentido, a noção de “elite fun
cional” utilizada por Carvalho (1980), seme
lhante à de “elite cultural” definida por Solari e Lipset (1967), parece mais apropriada Cer
tam ente, alguns grupos de estudantes fo r
mados no exterior chegam a ocupar postos
que lhes garantem o acesso à elite do poder,
como é o caso dos economistas que partici
pam da gestão da econom ia brasileira, for
m ados, em sua m aio r parte, nos E stados
Unidos. No entanto, o diplom a — condição
sine qua non para o exercício deste poder —
não basta como elem ento isolado.
Nenhum diploma superior — nem m es
mo um diploma de pós-graduação obtido no
exterior — é condição suficiente para que
seu detentor tenha autom aticam ente acesso
à condição de membro da elite, como acon
tecia em períodos anteriores da história do
Brasil, quando “a form ação superior era a
m arca d istin tiv a de um a e lite” (C arvalho,
1980). O processo de democratização da uni
versidade certamente enfraqueceu o grau de
hom ogeneidade desse grupo, introduzindo
em seu âmago indivíduos cuja socialização
era diferente. As novas tentativas de d ife
renciação — a hierarquização dos cursos
de pós-graduação, a forte seleção no acesso
aos centros de excelência por mérito ou por
capital social ou sua política de auto-reprodução — não bastaram para reconstituir essa
hom ogeneidade
As duas trajetórias constatadas entre os
estudantes definem frações claras, com status diferentes. Uma fração m inoritária é do
tada de relativa hom ogeneidade de form a
ção, pois é formada nos centros de excelên
cia, onde o contato com os países estrangei

ros contribui para a formação de um habitus
cosmopolita, através da mediação da forma
ção dos professores, da literatura científica
adotada ou da circulação de professores vi
sitantes internacionais. Essa parcela se inte
gra à com unidade científica internacional
através da adoção de critérios internacionais
de carreira ou da socialização nos modelos
internacionais de ciência. Nesse sentido, ela
pode ser identificada como “elite funcional”,
como “fração nâo-dirigente da elite”, dotada
de poder “sim bólico, muito im portante do
ponto de vista da socialização dos indiví
duos e da form ação de um a cultura” (Debray, 1979, p. 45). A outra fração concentra a

maior parte dos estudantes, aqueles que se
matriculam na universidade porque estão pre
ocupados com sua qualificação, que rece
bem uma formação menos elaborada, em que
o contato com o exterior não é tão cotidiano
e a obtenção de um doutorado, m esm o no
exterior, tem o sentido mais banal de rito de
passagem, de certificação. Por essa razão, a
significação dos estudos no exterior não é um
fator independente, mas se soma às carreiras
dos estudantes, mudando de sentido segun
do as trajetórias sobre as quais se enxerta.
(Recebido para publicação
em outubro de 2000)

Notas
1. Além de entrevistas com os dois professores — o francês e o brasileiro — que simultanea
mente orientavam suas teses.
2.

À exceção de um caso excepcional, na faixa etária de 46-50, o único a ter um cargo
universitário.

3.

A distribuição dos bolsistas nas ciências humanas e sociais é a seguinte: 29-35 anos, 5
bolsistas; 36-40 anos, 5 bolsistas; 41-45 anos, 5 bolsistas; um caso excepcional, na faixa
etária de 46-50 anos.

4.

De “troisième cycle” ou de estado.

5.

“MEC limita boisas para a França”, entrevista de Claudio de M oura Castro ao Jornal do
Brasil, junho de 1982.

6.

O nível de qualificação é m edido na França pelo núm ero de anos de estudos após o
“Baccalauréat” (diploma que sanciona os exames de fim de curso secundário). A maîtrise
corresponde ao quarto ano da graduação e o “D iplom e d ’études approfondies” (DEA)
corresponde ao primeiro ano de doutorado, quando se fazem os créditos.

7.

INSEE: Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos.

8.

A mãe de um a bolsista (39 anos, etno-m usicologia) exerceu a profissão universitária
durante algum tempo, mas a abandonou.

9.

Esse acordo, que visa à formação anual de 30 engenheiros, permite aos estudantes brasi
leiros o acesso às Grandes Ecoles.

10. Os entrevistados receberam suas informações, respectivamente, de seus orientadores de
m estrado (3 casos), por m eio de contatos profissionais com professores franceses (4
casos) ou através de colegas que tinham estudado na França (3 casos).
11. A proporção de estudantes brasileiros nessas três academias francesas, em 1980/81 e em
1988/89, é a seguinte: para Grenoble, 4,3 e 6,5%; para Toulouse, 4,8 e 6,3%; para M ontpe
llier, 4,6 e 3,5%. Nancy aparece em 1988/89 com 5,2% dos estudantes, mas esta porcenta
gem se reduz a 1,8% em 1980/81.
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Resum o

Transform ações Institucionais e C aracterísticas Sociais dos E studantes B rasileiros na
França
Este artigo, baseado em duas pesquisas qualitativas, visa descrever as populações de estu
dantes brasileiros em formação na França nos anos 80 e 90. A análise leva em conta as
transform ações no cam po institucional e no cam po das representações que as afetaram
nesse período. Três aspectos principais serão evocados para caracterizá-las: o lugar ocupa
do pelos estudos no exterior na trajetória desses estudantes; suas características sociodemográficas, mais precisamente, sua origem de classe e sua posição social; o tipo de estudos
realizados e sua localização no território francês.
Palavras-chave: estudantes no exterior, estratégias de carreira, elites funcionais, cooperação
acadêm ica

Abstract

Institutional Transformations and Social Characteristics o f Brazilian Students in France
This article, based on two qualitative studies, aims to describe the groups of Brazilian students
in training in France in the 1980s and 90s. The analysis considers transform ations in the
institutional field and in the field o f representations that affected this period. The article
draws on three main aspects to characterize these changes: the place occupied by studies
abroad in these students’ academic careers; their socio-dem ographic characteristics, more
precisely their class origins and social position; and the types o f courses and distribution in
French territory.
Keywords:
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