Migrações altamente qualificadas e seximos: mulheres imigrantes na
academia.
Estrutura Social, dinâmica demográfica e migrações.
Thais França
Pós-Doutoranda, Centro de Investigação em Estudos Sociais, Instituto Universitário de Lisboa –
CIES/IUL
Beatriz Padilla
Professora Associada, Instituto Ciências Sociais da Universidade do Minho e investigadora associada
no CIES-IUL.
Resumo
A produção e a circulação do conhecimento tem se tornado um aspecto cada vez mais relevante
para as sociedades e a mobilidade de cientistas, parte indissociável da carreira acadêmica. Ao
considerar a relevância que as dinâmicas de imigração qualificada têm assumido a mobilidade
científica coloca-se como uma modalidade fundamental de análise, tanto por que concerne ao
deslocamento de indivíduos, como por que traz questões sobre produção de saber e informação, em um
momento em que o conhecimento aparece como recurso central para o crescimento econômico e social.
A intensificação da mobilidade científica provocou uma mudança nos estudos migratórios, por
um lado por que era um tema pouco estudado, por outro porque promove uma discussão acerca da
produção e circulação do conhecimento. Ademais, o aumento do número e da visibilidade de mulheres
em atividades científicas exigiu que as teorias sobre os processos migratórios fossem revistas,
incorporando uma perspectiva de gênero.
A ausência de investigações sobre a feminização da imigração qualificada é internacional
(Acker, 2000; Kofman & Baptiste, 2005; Kofman & Raghuram, 2009), sendo invisibilizada tanto pelas
assimetrias de gênero existentes em nossa sociedade, como pela ênfase excessiva que a imigração de
mulheres para segmentos precários tem recebido. Questões como conciliação-família trabalho,
estruturação da mobilidade em casais acadêmicos, constrangimentos que a exigência da mobilidade
pode trazer para o desenvolvimento da carreira feminina em virtude da pressão social pela dedicação à
família continuam pouco estudadas. Posto isso, é fundamental investigar tal fenômeno para
desenvolver respostas adequadas, identificar boas práticas, evitando assim o desperdício de talentos e
possibilitando a igualdade de gêneros.
Além disso, nos dias de hoje, da compreensão da imigração qualificada não se dá apenas em
termos de brain drain ou brain waste (Salt, 1997), agregou-se a perspectiva de circulação do
conhecimento, brain circulation (Meyer, 2003). Entende-se a imigração como um processo contínuo,
ao invés de um movimento único e estanque, logo, seus efeitos não podem ser avaliados
dicotomicamente, sendo necessário considerar todo o contexto e variáveis envolvidas. A imigração
qualificada aparece, então, como enriquecedora para países emissores e receptores, onde ambos
beneficiam-se do conhecimento produzido (Solimano & Pollack, 2004). Porém essa nova compreensão
não anula antigos problemas, pois, dependendo como a mobilidade científica for administrada, brain
drain e brain waste acontecerão, principalmente, ao considerar-se os mecanismos de segregação de
gênero e étnico-raciais da sociedade e as assimetrias geopolíticas internacionais (Brown, 2010; Padilla,
2010).
A partir do exposto, esse artigo tem três propósitos principais, o primeiro diz respeito reflexão
sobre as especificidades da imigração qualificada a partir de um viés de análise que considere as
diferenças de gênero. O segundo escopo volta-se para discutir os mecanismos e as estratégias de
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circulação de conhecimento empreendidas por imigrantes latino americanas que exercem suas
atividades científicas em Portugal com o país de origem.
Para tanto, seguirá com uma metodologia qualitativa sustentada na análise do discurso de
entrevistas realizadas com investigadoras, cientistas, estudantes, professoras latino americanas filiadas
a centros e universidades portuguesas. Cientes de que várias são as escolas de análise de discurso,
optou-se pelas proposições da Análise Crítica do Discurso (ACD) de Fairclough e van Dijk. A
discussão é atravessada pelas reflexões das metodologias feministas na busca da produção de um
conhecimento crítico e engajado.
Mobilidade científica e migrações qualificadas.
Atualmente os setores financeiros, tecnológicos e científicos são apontados como os
responsáveis pelo crescimento da riqueza mundial. Uma das consequências das atividades das
empresas transnacionais é a intensificação da imigração qualificada, que consequentemente tem ganho
cada vez mais importância política e acadêmica, sobretudo, devido a suas contribuições à economia do
conhecimento. (Kofman, 2012; Padilla, 2010).
À medida que a relevância desse fenômeno cresce, novas perspectivas e abordagens analíticas
têm sido desenvolvidas. Desde a discussões sobre quem pode ser considerado/a um/a imigrante
qualificado/a (Kofman, 2000; Mahroum, 2000; Salt, 1997), passando sobre os impactos econômicos
(Bhagwati, 1979; Bougheas & Nelson, 2012; Reis, Pereira, Tolda, & Serra, 2010) e políticas
migratórias (Cerna, 2010; Kahanec & Zimmermann, 2011; McLaughland & Salt, 2002; Padilla, 2010)
a produção sobre a imigração qualificada tem sido contínua.
Uma das discussões mais atuais e instigantes acerca do tema concerne às dinâmicas de
circulação do conhecimento. Dos estudos iniciais que concebiam o deslocamento de pessoas
qualificadas como um processo irreversível de perda, no qual o país de origem estaria sempre em
desvantagem – bain drain (Salt, 1997) –, alcançou-se uma compreensão mais integrada e sistêmica do
fenômeno, concebendo-o como uma dinâmica de circulação de cérebros – brain circulation – , isto é, o
conhecimento produzido torna-se acessível a todos os países envolvidos através de redes de contato e
mecanismos de compensação (Meyer, 2003; Rizvi, 2007; Williams & Baláž, 2008; Williams & Baláz,
2008). Porém, uma nova compreensão de um fenômeno não é o bastante para extinguir desigualdades e
disparidades políticas, sociais e econômicas historicamente consolidadas, pois a depender de como a
mobilidade científica for conduzida brain drain, brain waste ou brain abuse continuarão a ter lugar,
principalmente, ao considerar-se os mecanismos de segregação de gênero e étnico-raciais e as
assimetrias geopolíticas mundiais (Bauder, 2003; Padilla, 2010).
Dentro dessas dinâmicas de deslocamento geográfico internacional de mão de obra qualificada,
a mobilidade científica aparece como uma variante de grande importância (Ackers, 2004; Canibano,
Otamendi, & Solís, 2011). Presentemente, a mobilidade de investigadores/as é tida como parte
indissociável das atividades científicas, sendo considerada uma prática fundamental tanto para a
internacionalização das universidades e centros de investigação, para a circulação do conhecimento
como para a própria progressão da carreira dos/das cientistas dentro das instituições. A literatura tem
considerado como mobilidade científica, as mudanças geográficas realizadas por estudantes de
doutoramento, pós-doutorandos/as, investigadores/as, cientistas e professores/as no âmbito de suas
profissões (Bauder, 2012; Canibano et al., 2011). Ser internacionalmente móvel tornou-se uma
característica avaliada positivamente e esperada pelas instituições, ainda que pouco se avalie
efetivamente a qualidade e os reais ganhos das estadias feitas no exterior (Ackers, 2005; Leemann,
2010).
São inúmeras e diversas as motivações para um/a cientista optar por deslocar-se para um centro
de investigação no exterior, dentre elas pode-se enumerar melhores salários, acesso a equipamentos
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mais modernos, participação em redes internacionais, publicações conjuntas, interação com outros/as
pesquisadores/as renomados/as, valorização da carreira, aquisição e transferências de conhecimento
(Guth & Gill, 2008; Salt, 1997). E da mesma maneira são vários os obstáculos existentes custos
elevados, burocracia, falta de oportunidades concretas, assimetrias geopolíticas, aspectos familiares,
segregação sexual e racial, exclusão de atividades e redes, desqualificação profissional. Percebe-se
assim que apesar do reconhecimento da relevância da mobilidade científica para a produção, circulação
e compartilhamento do saber alguns elementos estruturais constituem-se como empecilhos e acabam
por contribuir para a reprodução de desigualdade de sexo, raça, etnia, religião e nacionalidade.
Os deslocamentos científicos podem assumir diferentes formatos, como por exemplo as mais
tradicionais modalidades de longo período, ou seja superiores a um ano, estadias curtas entre 3 e 11
meses, participações semanais contínuas e circulares anuais, visitas temporárias para pesquisa ou
atividades sazonais de docência (Ackers, 2010; Canibano et al., 2011). Proporcionando, cada uma
delas, distintos ganhos para as instituições e investigadores/as envolvidos/as.
Já no que diz respeito às dinâmicas de circulação do conhecimento, a ideia central é que mesmo
que o investigador/a não retorne ao país de origem, ou o faça em um tempo muito distante, ele/ela
continuará a manter relações com os antigos contatos, fará visitas frequentes ao centro de origem,
desempenhará o papel de facilitador/a para que outros/as cientistas de seu país possam realizar
mobilidades e quando, finalmente, retornar compartilhará os conhecimentos adquiridos no exterior.
Acredita-se igualmente que a diáspora científica (Meyer, 2001), isto é, os/as cientistas que se
encontram no estrangeiro, teria interesse em organizar-se no sentido de apoiar e desenvolver a
produção científica no país de origem. A aposta dá-se, portanto, na formação de redes de conhecimento
e de comunidades epistêmicas que enriqueceriam o sistema científico de ambos os países envolvidos
(Solimano & Pollack, 2004).
Contudo, apesar dessa abordagem mais dinâmica e interativa possibilitar uma compreensão
abrangente e menos linear do fenômeno, as desigualdades políticas, econômicas e sociais existentes
entre os países não desaparecem e continuam a atuar na forma como as mobilidades se estabelecem e
se estruturam. Ainda que a saída de um determinado grupo de cientistas aproxime-se do modelo de
circulação de cérebros através da manutenção efetiva de redes de intercâmbio com o país de origem
pelo meio de publicações, conferências em conjuntos e parceiras em projetos de investigação, em
virtude das assimetrias geopolíticas internacionais, essa experiência pode resultar em desperdício ou
abuso de cérebros, ou seja, em um aproveitamento inferior do potencial dos/as cientistas (Bauder,
2003). Tal realidade pode ser identificada principalmente nos programas de mobilidade de
investigadores/as no sentido do Sul para o Norte Global. Ao saírem de centros menos reconhecidos
internacionalmente para centros de ponta, não é raro acontecer que os/as investigadores/as sejam
excluídos/as de projetos, de redes de contatos ou não lhes sejam dadas as mesmas oportunidades que
são dadas aos/as nacionais. E ao mesmo tempo, quando o deslocamento se dá em sentido inverso,
Norte-Sul Global, em geral, os/as cientistas do Norte buscam mais realizar suas pesquisas de campo no
Sul, do que propriamente integrar-se às dinâmicas do novo centros de investigação.i
Além disso, caso não existam, por parte dos países envolvidos, políticas claras e estruturadas de
incentivo à formação de redes, promoção de eventos conjuntos, publicações em parcerias, programas
de intercâmbios e projetos de investigação associados é muito mais provável que a saída massiva da
elite científica contribua antes para a fragilização e empobrecimento intelectual do país de origem do
que propriamente para o desenvolvimento do cenário científico local.
E no caso específico das mulheres envolvidas em programas de mobilidade científica, o
sexismo e as desigualdades de gênero presentes na nossa sociedade e internalizadas pelas instituições
continuam a atuar de forma intensa, colaborando para que as mulheres tenham cada vez menos
visibilidade e oportunidades nessas dinâmicas.
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Como ressaltam Kofman e Raghuram (2006, 2009) a escassez de estudos sobre a imigração
qualificada feminina contribuiu para a legitimação dos estereótipos das imigrantes como sendo pobres,
ignorantes, com baixos níveis de qualificação e desempenhando sempre atividades precárias no setor de
limpeza, cuidados e atendimento. E simultaneamente, faz com que as dinâmicas de opressão, exclusão
e inferiorização que estão presentes na experiência das imigrantes qualificadas permaneçam
desconhecidas e veladas. Posto isso, a opção feita nesse paper de debruçar-se sobre a mobilidade de
mulheres cientistas justifica-se não apenas pela relevância das imigrações qualificadas, mas também
pela necessidade de dar visibilidade a outras experiências migratórias femininas e de denunciar como
as desigualdades de gênero atuam nesse fenômeno.
Mulheres e migração qualificada
A entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho reverberou em todos os níveis da
sociedade. Se devido às dinâmicas de precarização do trabalho, em curso nos últimos quarenta anos,
período da intensificação da feminização do mercado laboral, as mulheres foram confinadas aos postos
de trabalho menos qualificados que reproduziam os papéis de gênero e legitimavam estigmas sexistas –
setor de serviços, atendimento, cuidados e reprodução – não se pode ignorar que algumas mulheres
conseguiram subverter essa ordem e igualmente ocupar postos qualificados.
Contudo, é importante não perder de vista que, embora tenham conseguido penetrar nos níveis
mais altos da hierarquia laboral, como médicas, juízas, gerentes ou Professoras universitárias, essas
mulheres continuaram e continuam a enfrentar mesmos mecanismos de segregação sexual – diferenças
salariais, teto de vidro, segregação horizontal e vertical – tal qual as demais trabalhadoras não
qualificadas. (Bruschini, 1994; Ferreira, 1998; Hirata & Kergoat, 2007; Hirata, 2001; Kofman, 2012;
Nogueira, 2004).
Na verdade, criou-se uma polarização do mercado de trabalho feminino, onde de um lado
algumas mulheres exercem trabalhos qualificados e do outro lado, o restante das mulheres desempenha
atividades precárias, porém ambos os grupos estão submetidos ao mesmo padrão patriarcal, sexista e
androcêntrico de dominação (Hirata, 2001).
A literatura tem mostrado como esse movimento de entrada intensa das mulheres no mundo
laboral – qualificado ou não – contribuiu igualmente para a feminização da migração. O aumento da
autonomia feminina, o fortalecimento dos movimentos feministas, a intensificação da precarização do
mercado de trabalho global, o desenvolvimento do setor de serviços e a diminuição dos investimentos
estatais em aparelhos de cuidados e reprodução – creches, asilos e hospitais – criaram um nicho
favorável para o deslocamento feminino internacionalmente (França, 2012; Hochschild, 2000;
Hondagneu-Sotelo, 2007; Kofman, 1999; Malheiros & Padilla, 2010; Piper, 2007; Sassen, 1998, 2002).
Contudo, tal qual como se dá no processo de feminização do mercado de trabalho em geral,
algumas imigrantes logram ter suas credenciais e qualificações reconhecidas nos países de destino e
inseriram-se em atividades correspondentes àquelas que desempenhavam no país de origem. Todavia,
elas também continuam expostas a dinâmicas de dominação sexistas e racistas, tais quais as
trabalhadoras imigrantes não qualificadas (Kofman & Raghuram, 2009).
A escassez de estudos sobre migrantes qualificadas é um sintoma das práticas de invisibilização
que continuam a atuar nas questões relativas às mulheres. Se por um lado poder-se-ia argumentar que a
insuficiência dessas investigações é uma continuação do caráter androcêntrico da academia que
permanece negligenciando as experiências femininas e omitindo as consequências negativas das
desigualdades de gênero (Neves & Nogueira, 2005), por outro, uma análise mais cuidadosa da
produção recente sobre estudos migratórias oferece uma compreensão distinta. Mesmo que não seja a
partir de um viés feminista, crítico e engajado com a transformação social, é preciso reconhecer que
nos últimos anos têm surgido muitos estudos sobre a imigração feminina, ou que pelo menos
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considerem gênero em suas análises, logo já não é possível falar de uma cegueira absoluta da academia
para esse tema (Curran, Shafer, Donato, & Garip, 2006; Donato, Gabaccia, Holdaway, Manalansan, &
Pessar, 2006; Herrera, 2011; Hondagneu-Sotelo, 2011). Contudo, esses estudos debruçam-se
principalmente sobre a migração de mulheres não qualificadas, havendo pouca discussão sobre
experiências alternativas de migração feminina (Kofman, 2000). É fato que esses trabalhos
desempenham um papel fundamental de denúncia dos mecanismos de dominação e segregação
feminina, porém, acabam por sombrear projetos migratórios que fogem a essa lógica, como
participação política das imigrantes, empreendorismo e inserção qualificada. No caso específico da
imigração qualificada, como dito anteriormente, a insuficiência de investigações reforça e reproduz o
imaginário da mulher imigrante como sendo um sujeito subalterno, vitimado e incapaz de ser agente de
sua história.
Como ensinam as teorias da interseccionalidade são vários os marcadores de diferenças que se
articulam nas dinâmicas sociais. Pode-se argumentar que as imigrantes qualificadas, em geral,
pertencem a uma classe social média e que são dotadas de altos níveis de capital cultural e social
(Bourdieu, 2000) e que portanto estariam menos expostas a situações de preconceito e discriminação,
todavia não se pode descurar que outros marcadores como raça, etnia, idade e religião, por exemplo,
também agem nas dinâmicas de inserção social. Como relembram Brah e Phoneix (2004) e Lugones
(2008), a interseccionalidade traz de volta o projeto político de dar visibilidade às consequências
sociais e materiais de marcadores de diferenças como raça, classe e gênero quando analisados em
interação, possibilitando compreender como “efeitos complexos, irredutíveis, variados e variáveis se
seguem quando múltiplos eixos de diferenciação – econômicos, políticos, culturais, psíquicos,
subjetivos e experienciais – se intersectam em contextos históricos específicos” (Brah e Phoenix, 2004:
76). Portanto, não é possível negar que essas mulheres também estão expostas a dispositivos de
dominação que merecem ser desvelados. E mais ainda, ao discutir a imigração qualificada feminina
visibiliza-se outro tipo de experiência das imigrantes, contribuindo para a desconstrução do estereótipo
que inferioriza essas mulheres.
Mulheres cientistas e imigração
A feminização do mercado de trabalho e dos fluxos migratórios, juntamente com a
internacionalização da ciência confluíram para uma presença maior de investigadoras envolvidas em
programas de mobilidade científica. Desenvolveu-se, pois, mais um setor de imigração qualificada
ocupado pelas mulheres, que todavia continua a ser pouco estudado, resultando, portanto, em um
desconhecimento dessas experiências tanto no que concerne aos seus êxitos, como aos obstáculos,
impedimentos e dificuldades.
Alguns estudos têm apontando que os deslocamentos internacionais de mulheres cientistas são
mais problemáticos e em menores proporções do que aqueles dos homens (Ackers, 2010; Bauder,
2012; Jons, 2011; Kulis & Sicotte, 2002; Moguérou, 2004; Shauman & Xie, 1996). Em geral, associase esse fato aos compromissos familiares que impedem o afastamento geográfico de investigadoras por
longos períodos de tempo de seus lares. Contudo, pouco se reflete sobre qual a responsabilidade das
próprias instituições, da cultura científica, do peso dos papéis e estereótipos de gênero nas dinâmicas de
mobilidade acadêmica feminina. Reproduz-se acriticamente o falso entendimento de que os baixos
índices de participação das mulheres em programas internacionais são resultados exclusivamente de
escolhas pessoais.
Em geral os programas de mobilidade científica ficam ao encargo das próprias equipes de
investigação, havendo pouco envolvimento e suporte dos centros, tanto do país de origem como do país
de destino (Ackers, 2004; Peixoto, 2001). Tal fato, torna mais complicado a participação feminina, uma
vez que até hoje a maior parte das obrigações familiares recai principalmente sobre as mulheres, e via
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de regara não há programas de apoio para o deslocamento e reinserção de toda a família (Leemann,
2010). Ackers (2010) discute sobre como esquemas de mobilidade de curta duração, atividades de
docência interinas, participação temporária em projetos de investigação possibilitam que investigadoras
possam envolver-se com mais frequência em atividades internacionais conciliando assim as
responsabilidades familiares.
Outro ponto importante a ser analisado é o fato de que na carreira acadêmica a existência de
um/a mentor/a – relação em geral estabelecida informalmente – é de grande importância para que se
possa participar de redes de contatos, bancas de doutoramento, grupos de investigação e publicações.
Sendo a academia um ambiente ainda predominantemente masculino e androcêntrico (Leta, 2003;
Velho & Léon, 1998), torna-se muito mais difícil para as mulheres desenvolverem uma relação sólida
de mentorado que contribua para o desenvolvimento de sua carreira (Jons, 2011; Leemann, 2010). O
sexismo presente nas dinâmicas dos centros de investigação, bem como a ausência de mulheres em
cargos elevados da hierarquia colaboram para a exclusão das investigadoras dessas redes de contato,
dificultando ainda mais sua possibilidade de participar em programas de deslocamentos internacionais
e consequentemente o desenvolvimento de sua carreira. Pois, como dito anteriormente, a mobilidade
geográfica internacional, em todas as suas formas – estadias no estrangeiro, publicações conjuntas,
participação em projetos, e redes internacionais – tem se tornado mais e mais uma obrigação para a
progressão da carreira científica. Contudo, por conta de práticas e dinâmicas sexistas (Ecklund,
Lincoln, & Tansey, 2012; Fox, 2001; Leta, 2003) torna-se mais difícil para as mulheres participarem
nessas atividades, desencadeando-se assim um ciclo vicioso de segregação e exclusão feminina dentro
do universo científico: I) porque são menos móveis, o desenvolvimento da carreira acadêmica das
mulheres é mais limitado; II) porque possuem uma carreira menos desenvolvida, às mulheres é dada
menos oportunidades de participar em programas de mobilidade internacionais.
É importante sublinhar também que as mobilidades científicas requerem financiamentos para
serem realizadas e que tais financiamentos estão baseados em méritos acadêmicos – publicações em
revistas internacionais, liderança de projetos de pesquisas, pertença a redes internacionais, participação
em bancas e orientações de doutoramento – que, em virtude da cultura androcêntrica científica e de
raramente considerar os efeitos das assimetrias de gênero – como por exemplo o período de menor
produção acadêmica de uma cientista em virtude do nascimento de um filho/a – beneficiam mais os
homens do que as mulheres (Leta, 2003; Monroe, Ozyurt, Wrigley, & Alexander, 2008; Valian, 2005;
Velho & Léon, 1998).
Percebe-se portanto que são muitos os obstáculos que as investigadoras enfrentam para poder
exercerem deslocamentos geográficos ao longo de sua carreira científica. Para além das questões
pessoais relacionadas principalmente com conciliação das atividades acadêmicas e a família –
nascimento de filhos/as, cuidado com pai e mãe, relacionamentos afetivos – as desigualdades de gênero
e as práticas sexistas, patriarcais e androcêntricas presentes na academia contribuem para a exclusão
das mulheres dos programas de mobilidade internacional.
Circulação de conhecimento e redes científicas
Um dos aspectos mais importantes da mobilidade científica concerne a promoção de encontros
reais, face à face entre investigadores/as por períodos relativamente constantes. Essa oportunidade de
desenvolver trabalhos no mesmo espaço físico facilita discussões, debates e análises sobre os temas em
questão, ao mesmo tempo em que permite outros tipos de aproximação – social cognitiva, e
organizacional (Fontes, Videira, & Calapez, 2012a, 2012b). Logo, tais dinâmicas podem mais
facilmente dar origem a comunidades epistêmicas que compartilham significados, linguagem e códigos
de comunicação, criando condições favoráveis para que o conhecimento produzido circule fluidamente
entre os centros envolvidos, apesar das distâncias geográficas (Breschi & Lissoni, 2001).
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Um dos resultados ambicionados pelos programas de mobilidade científica é que ao longo da
estadia no exterior, em especial àquelas superiores a um ano, os/as investigadores/as continuem a
manter contato com as instituições de onde provêm iniciando redes de cooperação e dinâmicas de
circulação do conhecimento. Aposta-se também que ao retornar ao país de origem os contatos
estabelecidos no exterior permaneçam e promovam a produção de trabalhos conjuntos, seja através de
publicações, parecerias em projetos de investigação, realização de eventos internacionais, participação
em bancas de doutoramento e que estimulem a continuação dos intercâmbios entre novos/as cientistas.
Além disso, espera-se que ao voltar ao centro de procedência os/s investigadores/as tragam os novos
conhecimentos adquiridos durante a experiência no exterior, passando a funcionar como um
multiplicador de saberes, conceitos, tecnologias e práticas. Assim, o ciclo de circulação de
conhecimento estaria completo em sua totalidade (Ackers, 2005; Fontes et al., 2012a; Guth & Gill,
2008; Jöns, 2009).
Mais recentemente, começou-se a investir também no fortalecimento de diásporas científicas,
como sendo mais um ator importante na circulação e transferência do conhecimento. Essas diásporas
referem-se basicamente a grupos de cientistas imigrantes que atuam na produção de conhecimento e
que mantém redes sólidas de contato com o país de origem, criando oportunidades de cooperação entre
os países em questão (Meyer, 2001; Tejada, Varzari, & Porcescu, 2013). Nessa perspectiva, os/as
cientistas no exterior são vistos/as como um contato precioso para trazer impactos positivos para o
sistema científico nacional.
Uma ressalva importante no que diz respeito ao estabelecimento dessas redes de conhecimento
e dos resultados que elas podem produzir refere-se às diferenças de práticas existentes entre as áreas do
conhecimento. Enquanto nas ciências naturais e exatas as publicações conjuntas são bastante comuns e
muito frequentes, nas áreas sociais e humanas essa prática é menos constante (Fontes et al., 2012a;
Jöns, 2009). São inúmeros os fatores para isso, desde a natureza dos dados, o tempo necessário para a
análise, às metodologias utilizadas até as próprias opções sobre como e a quem primeiro apresentar os
resultados obtidos – se a comunidade estudada ou a comunidade científica; através de revistas
científicas, apresentações áudio visuais, cartilhas de informação. De forma que é relevante alargar os
parâmetros utilizados para se avaliar a qualidade dos resultados de uma cooperação internacional para
além de publicações tradicionais. Outros efeitos como a formação de novas redes, acessos a fundos e
financiamentos extraordinários e novas oportunidades de mobilidade para outros membros do centro
também devem ser levados em consideração (Jöns, 2009).
Por fim, sublinharia que na mesma medida em que as instituições de origem são responsáveis
em fomentar as atividades de mobilidade científica como uma via para penetrar nos circuitos
internacionais de circulação de conhecimento, também é imprescindível que haja apoio para os/as
investigadores/as retornados/as (Delicado, 2010; Fontes, 2007). Tais apoios podem configurar-se como
criação de laboratórios, núcleos de pesquisa, aquisição de materiais e equipamentos; ou seja, é preciso
que os centros estejam preparados para receberem sua diáspora de volta, oferecendo infra estrutura
material e intelectual para que os conhecimentos adquiridos possam ser aplicados.
A partir do exposto, as práticas de produção e circulação do conhecimento resultantes da
mobilidade científica passam a ser vistas como um fenômeno complexo, multi-dimensional e multidirecional, afastando-se da perspectiva mais pessimista que associavam-nas unicamente à fuga de
cérebros e simultaneamente abre-se espaços para que outros atores e variáveis sejam consideradas
(Ackers, 2004, 2005).
Cientistas latino americanas em portugal: mecanismos e estratégias de produção e circulação de
conhecimento.
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Com base em entrevistas exploratórias conduzidas com investigadoras latino americanas em
mobilidade científica ii em Portugal é possível ilustrar preliminarmente alguns dos mecanismos e
estratégias de produção e circulação de conhecimento que elas mantém com o país de origem. As
análises que se seguem sustentam-se nas proposições da Análise Crítica do Discurso (ACD) de van
Dijk (2008, 2010) e Fairclough (2001), que compreendem os discursos como práticas sociais que
formam sistematicamente os objetos de que falam. As práticas são o que fazem as pessoas: seus
comportamentos, escolhas, crenças e histórias. Por isso, as práticas não se opõem nem se separam dos
discursos: estes constituem, desde o início, práticas específicas.
Enquanto autoras do presente artigo, identificamo-nos como imigrantes latino americanas
(brasileira e argentina, respectivamente) e acadêmicas feministas, demarcando assim o lugar de onde
falamos e o contexto no qual esse trabalho é construído. Devido a essa proximidade entre nós e as
entrevistadas, adotamos também a autorreflexividade como metodologia, identificando-a como uma
possibilidade de indagar a realidade com base tanto em pressupostos teóricos, como nos nossos
próprios lugares de enunciação (Cunha, 2011).
Atualmente os projetos de cooperação internacional entre Universidades brasileiras e
portuguesas têm crescido bastante, podendo os programas Brasil sem Fronteiras e o CAPES-FCT
serem apontados como exemplos emblemáticos da parceria entre os dois países. Sendo esse um meio
bastante favorável para a manutenção dos vínculos entre investigadoras brasileiras em Portugal e o
centro de origem, como é o caso de Helena.
Eu vim para Portugal por minha conta para fazer doutorado e no segundo ano consegui
uma bolsa da FCT. Terminei o doutorado fui ficando e comecei a participar em projetos
de investigação no centro onde eu estava. Mas eu nunca tinha perdido contato com
meus Professores da Universidade onde eu fiz graduação. Aí, uma dia conversando com
uma minha supervisora de pós-doc aqui em Portugal, a gente viu o edital CAPES-FCT
e resolvemos fazer um projeto em conjunto com a minha antiga Universidade no Brasil,
porque como eu conhecia o pessoal já era mais fácil e eu achava que podia ser uma
oportunidade tanto para eu voltar lá e trabalhar na Universidade onde estudei, como
para outras pessoas virem para cá. Aí foi fácil, entrei em contato com o pessoal de lá e
escrevemos o projeto. O projeto foi aprovada e já vieram algumas pessoas de lá para
cá e agora é a nossa vez de ir (Helena, Brasileira, investigadora de pós-doc).
O depoimento de Helena aproxima-se bastante do que se espera das Diásporas Científicas,
ainda que formalmente a entrevistada não pertença a nenhuma rede específica. Uma vez que nunca
perdeu o contato com sua Universidade de origem, Helena pode ser vista como um meio de ligação
entre os dois países. A possibilidade de entrar em contato com o corpo docente da Instituição onde
tinha estudado anteriormente e o fato de fazer parte de um centro em Portugal mostrava-se como a
oportunidade ideal para submeter um projeto ao edital CAPES-FCT. Ao mesmo tempo, Helena
vislumbra a oportunidade de poder voltar temporariamente para o Brasil e contribuir de alguma forma
para a Universidade de onde veio, como também identifica uma oportunidade para que
investigadores/as do Brasil possam vir a Portugal. Ou seja, de certa forma, a entrevistada optou por
investir no fortalecimento e desenvolvimento da ciência brasileira.
Eu vim fazer o pós-doutoramento aqui porque minha orientadora do
doutoramento fez o doutoramento dela aqui, por isso já tinha muitos contatos e
sabia que a bolsa de pós-doutoramento era para estrangeiros também. Nós
escrevemos um projeto já pensando numa possibilidade de eu poder fazer
algumas estâncias em Lima, para poder não perder de vez o contato com o
trabalho que já vínhamos desenvolvendo. Na verdade, existe um outro projeto
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Europeu que envolve esse centro onde eu estou e a minha Universidade do Peru
e outras mais, é como se meu pós-doc estivesse dentro desse projeto maior
(Adriana, Peruana, investigadora de pós-doc).
Do testemunho de Adriana pode-se perceber como as conexões entre centros e investigadores/as
podem transformar-se em redes complexas. A vinda da entrevistada é resultado dos contatos
estabelecidos previamente por sua orientadora no quando de sua experiência de doutorado, pode-se
dizer que é ela (a orientadora) quem possibilita a entrada de Adriana no meio científico português.
Sabe-se que a seleção de pós-doutoramento em Portugal requer um aceite prévio da Instituição
acolhedora e de um/a supervirsor/a, essa mediação foi facilitada pela orientadora do doutoramento.
Mais ainda, chama a atenção como desde o início o pós-doutoramento já foi pensado como uma
experiência que permita uma dinâmica de circulação do conhecimento produzido entre os dois centros,
posto que o projeto busca adequar-se a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido anteriormente em
Lima. Além disso, a proposta de investigação de Adriana procura encaixar-se dentro de um projeto
Europeu maior do qual a instituição de origem e acolhedora também fazem parte, juntamente com
outras Universidades. Isso permite que a troca de conhecimento entre as duas tenha continuidade e ao
mesmo tempo abra outros espaços de circulação do que é produzido pelas duas instituições, elevando
assim a outro nível a complexidade da rede.
Cheguei em Portugal há muito tempo, acompanhava meu marido que
vinha trabalhar, tinha acabado a licenciatura e para não ficar parada
comecei um mestrado e aos poucos fiz carreira acadêmica aqui.
Praticamente não mantenho mais nenhuma ligação com a Universidade
onde fiz licenciatura. Eu não sabia muito como iam ser as coisas e não
preocupei em manter essa ligação. Hoje em dia já não conheço mais
ninguém por lá. Fora isso, desde cedo percebi que na minha área (física
aplicada) era muito mais interessante eu criar redes com os Estados
Unidos ou Alemanha, que são mais desenvolvidos técnica e teoricamente
do que com Equador. Uma parte do doutoramento eu fiz nos Estados
Unidos e agora no sou investigadora em um projeto Europeu e trabalho
diretamente com uma Universidade alemã (Cláudia, Equatoriana,
Investigadora Associada).
O caso de Cláudia é um contraponto aos dois outros apresentados até agora. A sua saída precoce
do Equador, induzida principalmente por motivos pessoais e independente de qualquer programa ou
orientação acadêmica contribuiu para que os laços entre a Universidade onde fez a graduação se
perdessem facilmente. E ao longo de sua carreira não houve nenhum esforço de retomada desses
contatos. Soma-se a isso o fato de que sua área de atuação ser uma área onde seu país de origem não é
muito forte e que outros países possuem mais produção teórica e técnica no assunto, ilustrando como as
desigualdades geopolíticas repercutem e se reproduzem no meio acadêmico. Dessa maneira, o
conhecimento produzido por Cláudia não alcança o Equador.
Atualmente eu faço doutoramento em Portugal, mas é um doutoramento
com bolsa mista da FCT, ou seja, eu tenho um co-orientador oficial no
Brasil e uma vez por ano eu faço mobilidade para lá. A minha
orientadora aqui em Portugal passou um semestre na minha
Universidade como Professora visitante, foi então que nos conhecemos e
ela me convidou para o doutoramento com ela. No começo eu fiquei
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muito em dúvida, porque não queria me afastar da Universidade no
Brasil porque quero dar aulas lá e tem sempre o problema da validação
do título que é demorado, porém ponderei que uma experiência no
exterior seria boa para o currículo e que eu poderia tentar essa
modalidade de bolsa mista que me permitiria continuar trabalhando com
minha equipe lá no Brasil, participando dos projetos, publicações e
eventos, ao mesmo tempo que eu fazia isso aqui também. E até agora tem
dado certo (Fátima, Brasileira, Doutoranda).
A declaração de Fátima traz um elemento bastante interessante para a análise das estratégias de
produção e circulação de conhecimento. A opção por fazer doutorado em Portugal só se tornou
verdadeiramente interessante quando encontrou uma maneira concreta de continuar as ligações com a
Universidade do Brasil, posto o interesse claro e explícito de retornar ao país para trabalhar. E surge
como resultado da experiência de mobilidade científica de uma Professora portuguesa, que se mescla
agora com sua própria mobilidade ao mesmo tempo em que incorpora também um terceiro Professor,
seu co-orientador brasileiro, ou seja, trata-se de mais um exemplo da complexidade que as redes de
contato podem assumir. Fátima também deixa claro sua preocupação em dar continuidade a
publicações conjuntas com a equipe com que trabalhava no Brasil, garantindo que assim parte da sua
produção também seja divulgada no país.
Por fim, mesmo sendo uma das autoras do artigo, acredito que meu depoimento também possa
ser ilustrador de algumas dessas estratégias. Sou brasileira e depois de ter realizado meu doutorado em
Portugal dei continuidade ao pós-doutorado. Infelizmente nenhum dos meus projetos incluía
deslocamentos oficiais para o Brasil, contudo sempre que retornei ao país de férias, articulava com a
faculdade onde fiz graduação encontros e conferências onde pudesse apresentar o que eu estava
trabalhando e ao mesmo tempo conhecer as discussões que estavam sendo feitas no país. Isso permitiame não só entrar em contato com perspectivas de análises distintas das que eu vinha trabalhando, como
conhecer novos/as investigadores/as com quem poderia pensar em parcerias futuras. Além disso,
mantive-me como membro de um projeto de investigação do CNPq do qual participo das reuniões
sempre que vou ao país. Outra estratégia utilizada por mim é participar anualmente de algum evento de
grande porte que me possibilite um mapeamento geral de como anda a produção científica brasileira na
minha área – estudos migratórios, estudos feministas e de gênero e mercado do trabalho. E por fim
ressaltaria ainda que tenho procurado trabalhar com Professores/as aqui em Portugal que mantenham
alguma ligação com o Brasil, podendo dessa forma promover eventos e participar de publicações
conjuntas que terão repercussão lá também.
As estratégias por mim utilizadas assemelham-se bastante às descritas anteriormente, porém
gostaria de observar que reconheço muito da facilidade na manutenção desse diálogo com o fato que já
na graduação participei em atividades de investigação na Universidade, tendo desde cedo construído
uma rede de contato bastante sólida e, embora a saída para o mestrado e doutorado tenha sido uma
iniciativa individual sem apoio formal da Universidade, os/as professores/as com quem trabalhava
acompanharam todo o processo. Além disso, a própria mobilidade de algum/as desses/as professores/as
em ir para a Europa (em especial Espanha) permitia tanto programarmos de apresentarmos trabalhos
conjuntos em eventos, como possibilitava encontros onde podíamos discutir sobre nossa produção
acadêmica. Da minha parte, o interesse de manter esse exercício de circulação do conhecimento se dá
pelo reconhecimento da qualidade da ciência brasileira, sendo uma escola que utilizo bastante para
meus trabalhos e ao mesmo tempo de um interesse latente de retornar ao país e inserir-me novamente
no seu meio acadêmico.
Considerações finais
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A mobilidade científica tem assumido cada vez mais importância nas discussões sobre
imigração qualificada. Tanto porque diz respeito ao deslocamento de sujeitos através do globo, como
porque abrange processos de produção e de circulação de conhecimento, atividades de grande
importância para o crescimento econômico mundial atualmente.
O deslocamento geográfico de investigadores/as pode ser visto como um ganho para a produção
científica mundial, uma vez que atua diretamente na internacionalização da ciência, incentiva a
circulação e a produção de conhecimento transnacional e ao mesmo tempo permite que os/as cientistas
tenham contato com culturas diferentes das suas. Nesse sentido, a mobilidade científica pode ser
compreendida como uma situação de ganho para todos os centros de investigação participantes.
Contudo, é preciso que exista uma política por parte países envolvidos de fomento à produção conjunta
e ao acesso igualitário do que vem sendo produzido, para que a saída desses/as cientistas não se
configure como fuga de cérebros, ou seja, uma situação em que apenas o país de destino é beneficiado.
Outro aspecto relevante e ainda pouco estudado acerca do deslocamento internacional de
investigadores/as concerne às mulheres cientistas. Assim como acontece nos demais fenômenos
sociais, as diferenças de gênero moldam as experiências de homens e mulheres de formas distintas. No
caso de investigadoras, ainda que possam ser consideradas como possuindo um alto nível de capital
social e cultural (Bourdieu, 2000) e que façam parte de uma elite intelectual, isso não evita que
dinâmicas de exclusão, subalternização e segregação sexual e racial atuem. A própria invisibilidade em
relação ao tema, bem como as análises que em geral culpabilizam as investigadoras por sua capacidade
de mobilidade ser inferior a de seus colegas do sexo masculino devido às responsabilidades familiares,
sem questionar o papel das próprias instituições, do patriarcado e do androcêntrismo nesse processo
apontam para como tais mecanismos continuam a atuar, ainda que menos explícitos do que em outras
situações.
Em geral os mecanismos e as estratégias de circulação e produção de conhecimento
empreendidos pelas imigrantes latino americanas em Portugal assemelham-se com aquelas já descritas
anteriormente na literatura: publicação em conjunto com investigadores/as do centro de procedência,
participação de eventos e em projetos de investigação em parceria com as instituições de origem e o
estabelecimento de relações de co-tutoria no caso de doutorandas. Ressaltaria porém parecer haver uma
diferença significativa na manutenção desses vínculos de acordo com a maneira como o projeto de
mobilidade foi estruturado. Ao que parece, quando esse é organizado em conjunto com apoio do centro
de origem, ainda que não seja um apoio financeiro, mas intelectual, é mais fácil haver a preocupação
com a manutenção desses vínculos, do que quando o deslocamento geográfico deu-se de forma
independente.
Posto isso, reforça-se a urgência e a necessidade de um envolvimento maior dos países de
origem com os processos de mobilidade científica, tanto no que diz respeito a uma maior preocupação
no fomento a políticas que incentivem a igualdade de gênero em programas de mobilidade, como que
estimulem a manutenção de redes de contatos entre os/as investigadores/as que deixaram o país e os/as
que permaneceram.
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i

É claro que com a atual crise da economia global, os próprios conceitos de Norte e Sul estão passando por alterações e
países como Brasil, Índia e China que tradicionalmente eram exportadores de cientistas, começam a despontar como centros
de referencias em determinadas áreas. Contudo, a maioria dos centros de investigação dos países do continente africano ou
mesmo da América Latina continuam a ser visitados/as por investigadores/as do Norte para realizarem suas pesquisas de
campo, não havendo um diálogo com a produção científica desses centros. Ou seja, não se rompe com as dinâmicas de
dominação resultantes do colonialismo do poder e perpetua-se as práticas de reprodução de uma ciência eurocêntrica.
ii

Tal qual Bauder (2012) nesse artigo considera-se cientistas e investigadoras os sujeitos envolvidos em atividades
acadêmicas como doutorado, pós-doutorado, projetos de pesquisas e professoras universitárias.

