
A3 - ABRIL A SETEMBRO/2012

INOVAÇÃO

No dia 26 de julho de 2011 foi lançado o Ciência sem 

Fronteiras, um programa do Governo Federal, que 

visa promover a expansão, a consolidação e a inter-

nacionalização da ciência, da tecnologia e da inova-

ção brasileira, através da concessão de cerca de cem mil bolsas 

de estudos para alunos de graduação, pós-graduação e docentes, 

para realizarem estágios nas melhores universidades e empresas 

do mundo. Sem sombra de dúvidas, trata-se da iniciativa mais 

ousada do Governo brasileiro de todos os tempos, em promover 

o crescimento da economia brasileira de maneira sólida, funda-

mentada no conhecimento, aumentando a competitividade de 

nossos produtos no mercado internacional, através da qualidade 

e do aumento do número de patentes. 

Os R$ 3 bilhões investidos são provenientes de impostos pagos 

pelo povo brasileiro, e uma porcentagem menor, cerca de 25%, 

de empresas privadas. Explicar a estreita relação entre educação, 

investimento em tecnologia e desenvolvimento econômico é des-

necessário. De fato, e em tese, este é o caminho trilhado pelas 

grandes potências no mundo. Seus cidadãos pagam impostos 

que são investidos pelos seus governos, na cultura e na qualidade 

de vida daquele país. Seguindo esta lógica, o Ciência sem Frontei-

ras funciona como uma escola, que tem como meta formar alunos 

nas universidades e laboratórios mais conceituados do planeta, 

mudando suas perspectivas de vida, tornando-os competitivos 

em relação à tecnologia e inovação.

A questão principal aí está no investimento nos cérebros mais 

privilegiados do país para funcionarem como mola propulsora do 

conhecimento e da inovação nas universidades brasileiras, melho-

rando a mão de obra, preparando nossos jovens para o futuro que 

A escola Ciência sem 
Fronteiras

desejamos para este país. Para fazer frente às atuais mudanças 

globais da economia é necessária a consciência que o crescimen-

to do país demanda uma massa crítica de talentos; e melhor que 

importá-los de outros países a altos custos, um investimento de 

grande risco, é formar esta massa de brasileiros.

Espera-se que esta ação seja o despertar de uma nova época em 

nosso país. Não se está, entretanto, com esta iniciativa, tirando 

um coelho da cartola. Países desenvolvidos como Estados Unidos 

e Alemanha investem maciçamente há décadas em educação e, 

por isso, produzem grandes talentos, mentes bem formadas. Não 

podemos deixar de reconhecer o mérito desta iniciativa do Go-

verno federal, embora exista uma conjuntura mundial que aponta 

nesta direção. O Brasil tem se destacado com o desempenho de 

sua economia, integrando o conjunto de países emergentes que 

formam os Brics (Brasil, Rússia, Índia e China) e a África do Sul, e 

esta estratégia de investimento em educação está sendo adotada 

por todos eles.

O Brasil, apesar de ser hoje a sexta potência econômica no 

mundo e ocupar a 13ª posição no ranking mundial de produção 

científica, está em 47º lugar na inovação, que faz crescer depósitos 

de patentes. Espera-se assim que estudantes de graduação, 

pós-graduação e pesquisadores ao passarem pelo programa 

Ciência sem Fronteiras retornem para casa com a nova cultura 

de inovação e possam atuar com propagadores deste saber. Na 

UFJF este programa está sendo implementado pela Pró-Reitoria 

de Pesquisa, que já colocou seus alunos de graduação em 

universidades da Austrália, dos Estados Unidos, do Reino Unido, 

da França e da Itália. 

Maria Cristina Andreolli Lopes*

*Professora doutora do Departamento de Física e coordenadora de Pesquisa e Inovação da Pró-reitoria de Pesquisa da UFJF

7


