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Cebrap completa meio século com múltiplos 
objetos de pesquisa e estrutura de financiamento 
apoiada na captação de recursos de fontes diversas

R
EU

T
ER

s 
/ 

a
m

a
n

d
a

 P
ER

o
b

El
li

 /
 F

o
T

o
a

R
En

a

o 
Centro Brasileiro de Análise e Plane-
jamento (Cebrap) chega aos 50 anos 
com linhas de pesquisa reformula-
das, atendendo a novas demandas 
da sociedade e com uma estratégia 

de captação de recursos equilibrada entre o fi-
nanciamento público e o privado, com aportes 
das três esferas de governo, agências de fomen-
to, organizações internacionais, empresas e en-
tidades do terceiro setor. Estabelecido durante 
a ditadura militar (1964-1985), com cerca de 500 
projetos de investigação científica desenvolvidos 
até hoje, com destaque para estudos pioneiros 
sobre temas como população, instituições polí-
ticas, mercado de trabalho e desigualdade, o cen-
tro segue refletindo sobre as principais questões 
políticas, econômicas e sociais e é hoje uma das 
mais sólidas instituições de pesquisa em ciências 
humanas do Brasil.

O Cebrap foi concebido em 1969 por um grupo 
multidisciplinar de professores afastados da uni-
versidade em virtude de perseguição política – 
entre eles o sociólogo Fernando Henrique Cardo-
so, o filósofo José Arthur Giannotti, a demógrafa 
Elza Salvatori Berquó e o sociólogo e demógrafo 
Cândido Procópio Ferreira de Camargo (1922-
1987), todos da Universidade de São Paulo (USP). 
A partir de 1975, sua operação foi impulsionada 
com a constituição de um endowment, fundo 
patrimonial filantrópico, pela Fundação Ford, 
com aportes que totalizaram US$ 3,47 milhões 
(em valores atualizados). “A fundação estava em-
penhada em fomentar a criação de institutos de 
pesquisa no Brasil, para evitar a evasão massiva 
de intelectuais, conforme já tinha acontecido na 
Argentina”, lembra Giannotti, da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 
da USP. Em entrevista dada este ano para vídeo 
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em comemoração ao cinquentenário do centro, 
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ex-
plica que a obtenção de apoio financeiro começou 
a ser delineada em interlocução com o defensor 
norte-americano de direitos humanos Peter Bell 
(1941-2014), que desde 1964 trabalhava no escri-
tório da Ford, no Rio de Janeiro. 

Até meados da década de 1990, além da Ford, 
instituições como a Fundação MacArthur e a Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos (Finep) apoia-
vam, ainda que com volume menor de recursos, 
as operações do Cebrap. O dinheiro era utilizado 
no custeio administrativo e na remuneração de 
um quadro fixo de cerca de 20 pesquisadores, 
mantidos independentemente da quantidade de 
investigações em curso. “Fundações como Ford 
e MacArthur, apesar de liberais na acepção po-
lítica norte-americana, eram progressistas e de-
fendiam valores democráticos. Para exercer um 
contrapeso ao contexto autoritário, apoiaram 
distintas organizações da sociedade civil durante 
as ditaduras latino-americanas”, explica o cien-
tista político Adrian Gurza Lavalle, da FFLCH e 
diretor científico do Cebrap entre 2008 e 2010. 

A socióloga Angela Alonso, da FFLCH e presi-
dente do Cebrap nos últimos quatro anos, conta 
que com parte dos recursos do endowment se 
adquiriu, na década de 1980, um conjunto de 
salas comerciais na cidade de São Paulo. Aluga-

dos, tais imóveis subsidiaram o custeio do centro 
até meados dos anos 2000, quando foram ven-
didos por cerca de R$ 3 milhões, hoje investidos 
em aplicações financeiras. Antes disso, no final 
de 1976, outra parcela do endowment havia sido 
utilizada na aquisição das atuais instalações, no 
bairro de Vila Mariana. A opção pela sede própria 
aconteceu por razões de segurança, depois de 
atentado a bomba na casa que abrigava o centro, 
em Higienópolis, naquele mesmo ano. 

De acordo com Alonso, o estatuto do Cebrap 
prevê que o montante principal do endowment só 
pode ser utilizado mediante autorização prévia 
de assembleia de associados e do conselho fiscal, 
em situações consideradas críticas, quando, por 
exemplo, não for possível sustentar a operação 
administrativa ou honrar direitos trabalhistas. 
“Fora dessas situações, o centro está autorizado 
a gastar apenas os recursos que ultrapassem a 
correção do montante principal”, detalha.

ponto de virada
Até então subsidiado principalmente por linhas 
internacionais de fomento, a redemocratização 
do país em meados dos anos 1980 representou 
um novo desafio ao centro. Se por um lado a volta 
à democracia significou o fim da pressão política 
sofrida por alguns de seus integrantes e trouxe 
novas perspectivas para o desenvolvimento da 
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pesquisa científica – uma de suas frentes de tra-
balho passou a ser a análise da nova conjuntura 
e seus desdobramentos na sociedade civil e em 
contextos urbanos –, também exigiu a revisão da 
estratégia de sustentação financeira. Ao deixar de 
ser visto como país em situação de vulnerabilida-
de, o Brasil viu decrescer o apoio de instituições 
internacionais, que passaram a direcionar seus in-
vestimentos a países do Leste Europeu, da África 
e América Central. O cientista político Fernando 
Limongi, da FFLCH, conta que quando assumiu 
a presidência do Cebrap, em 2001, a única linha 
de financiamento institucional que ainda se man-
tinha era a da Finep. “Naquele momento, fomos 
obrigados a nos reorganizar”, recorda. “Deixamos 
de ter uma equipe permanente de pesquisadores 
e o centro passou a se sustentar a partir de recur-
sos obtidos para o desenvolvimento de projetos 
específicos. Criamos um caixa comum, formado 
pelo overhead de cada uma dessas iniciativas, 
que desde então tem nos permitido arcar com 

as despesas administrativas”, explica Limongi. 
Na mesma época, de acordo com ele, fundações 
internacionais também adotaram um novo mo-
delo gerencial, priorizando o apoio a projetos 
com aplicação prática e resultados mensuráveis, 
diferentemente de estudos majoritariamente 
acadêmicos, que até então prevaleciam entre as 
atividades desenvolvidas pelo Cebrap.

Além dos estudos convencionais, subsidiados 
principalmente por agências públicas de fomento 
à pesquisa, e de serviços de consultoria e pesqui-
sa aplicada prestados a órgãos públicos, o Cebrap 
passou a desenvolver investigações para o setor 
privado e organizações do terceiro setor. “Os tra-
balhos para o setor privado vêm ganhando força, 
nos últimos 10 anos. Temos conseguido criar pro-
jetos para empresas que pensam os problemas da 
sociedade, caso das análises de mobilidade urbana 
para o banco Itaú, de impacto social para a Natura 
e de acompanhamento do Legislativo Federal pa-
ra o jornal Valor Econômico”, informa o sociólogo 
Carlos Torres Freire, que desde 2015 responde pela 
diretoria científica da instituição. Hoje 35% dos 
recursos do centro advêm de agências de fomento 
como a FAPESP, a Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) – no caso da FAPESP, desde 
1962 foram concedidos 442 fomentos, entre auxí-
lios à pesquisa e bolsas, intensificados a partir dos 
anos 2000. Outros 15% do orçamento provêm de 
linhas de financiamento internacionais, enquan-
to 20% resultam de parcerias com o setor gover-
namental e envolvem, por exemplo, diagnósticos 
georreferenciados sobre pobreza; transferência 
de tecnologia para dimensionamento de favelas; 
avaliações demográficas; e iniciativas que propõem 
intervenções diretas no contexto urbano. Pesqui-
sas de interesse público para o setor privado res-
pondem por outros 18% dos recursos, estando os 
12% restantes relacionados a serviços prestados 
para organizações do terceiro setor.Fo
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A antropóloga Paula Montero, da FFLCH e pre-
sidente do Cebrap entre 2008 e 2015, explica que 
para assegurar a saúde financeira do centro são 
necessários pelo menos 20 projetos de pesquisa 
em desenvolvimento, simultaneamente. Hoje há 
28 em andamento. Cerca de 20% do financiamento 
desses trabalhos destina-se ao custeio operacio-
nal. Atualmente a gestão do Cebrap é feita por 
um presidente, uma diretora administrativa e 
um diretor científico. O trabalho de captação de 
recursos, que envolve a prospecção de editais e o 
estabelecimento de parcerias com organizações 
não governamentais (ONGs), governos e empre-
sas, está a cargo do diretor científico e dos coorde-
nadores dos 15 núcleos de pesquisa da instituição.

“Pesquisadores mais jovens têm revelado am-
pla capacidade para pensar novas formas de fi-
nanciamento, dialogando com o setor privado 
para desenhar propostas de interesse público que 
impulsionem a sustentação financeira da casa”, 
afirma Montero. Outro aspecto relacionado à vi-
talidade do Cebrap decorre do empenho em for-
mar pesquisadores. “Contar com novas gerações 
de profissionais que têm a mesma relevância no 
debate público e na produção científica também 
se revelou uma maneira de atrair recursos”, ob-
serva Alonso. Integram o Cebrap hoje sete profis-
sionais em funções administrativas, cerca de 50 
pesquisadores contratados em projetos, além de 
30 bolsistas de pós-doutorado, doutorado, mestra-
do, iniciação científica e treinamento técnico. Os 
voluntários não remunerados somam três deze-
nas e incluem tanto aqueles diretamente ligados 
a projetos de pesquisa quanto os envolvidos em 
atividades institucionais. 

“A estratégia para assegurar nosso equilíbrio 
financeiro é não depender apenas de uma fonte, 
conciliando a capacidade de realizar pesquisa 
acadêmica com o atendimento de demandas de 
aplicação e difusão do conhecimento”, resume o 
filósofo Marcos Nobre, do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da Universidade Estadual de 
Campinas (IFCH-Unicamp) e atual presidente 
do Cebrap. Além da pesquisa propriamente dita, 
o centro edita a revista Novos Estudos, financiada 
pela Fundação Carlos Chagas (FCC), promove 
atividades de capacitação, seminários sobre te-
mas relevantes do debate público e atividades de 
divulgação científica. 

temas ClássiCos e emergentes 
A capacidade de reconfiguração da estrutura de 
financiamento desenvolveu-se de forma paralela 
ao esforço do Cebrap de renovação das áreas de 
atuação, que hoje envolvem linhas de pesquisa 
seminais, mas também estudos sobre temas emer-
gentes. A temas clássicos na agenda de pesquisa, 
presentes desde a fundação do centro, como mer-
cado de trabalho, sindicalismo, pobreza, movimen-
tos sociais, população e instituições políticas, nos 
últimos 10 anos vieram somar-se outros, como 
inovação, internet e inclusão digital, observa o 
diretor científico Freire, indicando a questão me-
tropolitana como exemplo. “O tema faz parte da 
agenda do Cebrap desde sua fundação. O livro São 
Paulo 1975: Crescimento e pobreza [Edições Loyola, 
1976], publicado a partir de estudo elaborado para 
a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São 
Paulo, sobre as conexões entre desenvolvimento 
econômico e miséria na cidade, é um dos nossos 
trabalhos mais relevantes”, diz o sociólogo. “Nos 
anos 2000, pesquisas sobre a temática urbana fo-
ram reconfiguradas. Hoje, uma área importante 
é a que trata de mobilidade.”

Outro tema clássico, cuja abordagem vem se 
transformando junto com a instituição, diz res-
peito às relações entre Estado e sociedade civil. 
Adrian Lavalle conta que, no começo dos anos 
2000, tais estudos buscavam compreender como 
essas interações se estruturaram desde o fim da 
ditadura. “Trabalhava-se com a hipótese herdada 
pela literatura de transição de que a sociedade 
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civil definharia, após o retorno à democracia, 
algo que não se confirmou. Constatamos que a 
sociedade cresceu de modo contínuo e ampliou 
sua incidência sobre as políticas públicas, notada-
mente sobre aquelas de índole social”, comenta.

Dentre as investigações pioneiras que se man-
tiveram e seguiram atraindo recursos ao longo 
de toda existência do centro, uma das principais 
envolve os estudos populacionais conduzidos pela 
demógrafa Elza Berquó (ver Pesquisa FAPESP nº 
262). Na década de 1960, Berquó fundou o pio-
neiro Centro de Estudos de Dinâmica Popula-
cional (Cedip), na Faculdade de Higiene e Saúde 
Pública, hoje Faculdade de Saúde Pública (FSP) 
da USP. Com apoio financeiro da Organização 
Pan-americana da Saúde (Opas), a pesquisa do 
Cedip rompeu com paradigmas anteriores que 
estudavam apenas os determinantes do compor-
tamento reprodutivo. Partiu-se do pressuposto 
de que mecanismos mais complexos, ou seja, os 
modos de organização da produção e do trabalho, 
mediados por instituições como família, escola 
e religião, acabariam por influenciar o compor-
tamento reprodutivo. Temporariamente inter-
rompida com o golpe militar e a aposentadoria 
compulsória de Berquó, a pesquisa foi retomada 
com sua ida para o Cebrap. Anos depois, a primei-
ra ação afirmativa em prol da população negra, 
concebida pela demógrafa no centro, recebeu 
aporte de US$ 2 milhões da MacArthur. 

Outra iniciativa de fôlego que tem aportado co-
nhecimento novo e subsidiado políticas públicas 
é o Centro de Estudos da Metrópole (CEM), fun-
dado por um grupo de pesquisadores do Cebrap 
a partir do primeiro edital dos Centros de Pes-
quisa, Inovação e Difusão (Cepid) da FAPESP 
em 2000. Montero, que fez parte dessa equipe, 
conta que o CEM foi desenvolvido tendo como 
um de seus objetivos realizar a transferência 
de conhecimento à sociedade. “Com a criação 
do CEM, o Cebrap consolidou sua trajetória na 
elaboração de pesquisas interdisciplinares de 
alta performance, em sintonia com a agenda dos 
governos”, considera a antropóloga. A cientista 
política Marta Arretche, diretora do CEM, explica 
que a instituição tem se dedicado à análise das 
relações entre políticas públicas e desigualdade, 

com base em diferentes abordagens disciplinares 
e metodológicas. “Na origem, nossa agenda de 
pesquisas estava voltada para a metrópole pau-
listana”, conta. “Gradativamente esse escopo foi 
sendo ampliado de modo a captar a diversidade 
de situações urbanas e metropolitanas do Brasil.” 
Também em sintonia com as demandas prove-
nientes da esfera pública, em 2004 o sociólogo 
Glauco Arbix, da FFLCH, elaborou para o então 
Ministério do Desenvolvimento estudo com-
parativo sobre estratégias de inovação em sete 
países. “O trabalho envolveu 40 pesquisadores e 
resultou na produção de relatórios que mais tar-
de fomentaram o desenvolvimento de algumas 
políticas federais de ciência e tecnologia”, relata. 
O desafio da construção democrática permanece 
como pano de fundo de todas as pesquisas em 
andamento na instituição. n

Projeto
há 442 auxílios à pesquisa e bolsas concedidos pela FaPEsP a pes-
quisadores ligados ao Cebrap. ver bv.fapesp.br/48035.
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