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Harvard,Princeton,Stanforde
Columbiaestãoemquasetodas
as listas das dez melhores uni-
versidadesdomundo.Seus for-
mandos compõem parte da eli-
te financeira e intelectual dos
EstadosUnidos.Cadaestudan-
te, ao se graduar, terá deixado,
emquatroanos,quaseUS$200
mil nos cofres das instituições.
Como ex-alunos, continuam
contribuindocomdoações,mui-
tas vezesmilionárias.

Ainda assim, com todos es-
tes recursos, as universidades
americanas não escaparam da
crise financeira internacional e
implementaram cortes. O pro-
blemanãofoiareduçãonospre-
ços. Esses não param de cres-
cer. Apesar da crise, Harvard,
por exemplo, recebeu US$ 682
milhões (R$ 1,1 bilhão) de seus
alunos, uma redução de 1% e
quesedeveuaocrescimentode
bolsas de estudo oferecidas.

O responsável pelas perdas
bilionárias são fundos de inves-
timentos privados pertencen-
tes a essas universidades, que
aplicamodinheirocomoseelas
fossem o Goldman Sachs. Os
fundos de Harvard tiveram
uma queda de 27,3%, caindo de
US$ 36,9 bilhões para US$ 26
bilhões, segundo balanço anual
publicado na semana passada.
Consequentemente, Harvard,
que ainda é a mais rica e uma
das mais influentes dos Esta-
dos Unidos, teve de recorrer a
cortes no orçamento. Porcen-
tuaispróximosaessesforamre-
gistrados em Columbia, Yale,
Princeton e Stanford.

“Tivemosdereduziragressi-
vamente as contratações e o
preenchimento de posições va-
gas.Oferecemostambémincen-
tivosparaaposentadoriavolun-
tária. Cortamos 275 de nossos
colegas, que serviramHarvard
pormuitos anos. E congelamos
o salário dos professores e dos
funcionários”,disseemcomuni-
cado público Drew Gilpin
Faust, atual presidente da uni-
versidade–cargoque já foi ocu-
pado por Lawrence Summers,
atualassessoreconômicodaCa-
saBranca.

Os alunos da universidade,
acostumados com cafés dama-
nhã fartos e gratuitos, disse-
rampara oTheNewYorkTimes

queficaramsemosomeleteseo
bacon na hora que acordam.
Até mesmo bibliotecas secun-
dárias e serviços de transporte
entre alguns dormitórios e os
prédios comas salas de aula fo-
rameliminados, o que obrigará
os estudantes a caminhar lon-
gas distâncias a temperaturas
abaixo de zero no inverno de
Cambridge.

Aculpapara aenormeredu-
ção nas finanças da universida-
de estarianaHarvardManage-
mentCompany (HMC), quead-
ministra os fundos da institui-

ção e foi dirigida, até dois anos
atrás, pelomegainvestidorMo-
hammad El Erian, atualmente
no fundo de investimento Pi-
mco. Ainda hoje, os funcioná-
rios da HMC são oriundos de
Wall Street, recebem salários
mais elevados quePrêmiosNo-
bel de Harvard e assumem os
mesmos riscos debancos e fun-
dos de investimento de Nova
York. Assim como nas institui-
ções financeiras, de acordo
com analistas, eles investiram
equivocadamenteodinheiroda
universidade e, agora, toda a
instituição tem de arcar com o
prejuízo.

DanielShore,chefedasfinan-
ças de Harvard, afirmou que o
HMC, dirigido atualmente por
JaneMendillo,manteveapolíti-
cadearriscarnomercadofinan-
ceiro como emanos anteriores,
masagoraacabousendoatingi-
do crise internacional. Dentro
dauniversidade,muitosprofes-
sores protestam que não teria
havido perdas caso o dinheiro

houvessesidocolocadoemin-
vestimento seguro. O HMC
rebateafirmandoqueos fun-
dos da universidade seriam
bemmenores se não fossem
os ganhos do passado.

Se nas universidades pri-
vadas o cenário é grave, nas
públicas a situação é pior. A
Califórnia, tradicionalmen-
te, possui as melhores insti-
tuiçõespúblicasdosEstados
Unidos e possivelmente do
mundo. Berkeley e UCLA
são algumas das principais
potências acadêmicas e es-
portivas dosEUA.

Porém,parafecharoorça-
mento,ogovernadordaCali-
fórnia,ArnoldSchwarzeneg-
ger, teve de reduzir brusca-
mente os fundos destinados
às universidades. Pesquisas
foram suspensas, bolsas de
estudo, canceladas, e times
esportivos, eliminados. Se-
gundo professores dessas
instituições, o nível do ensi-
no tambémdeve cair. ●

R$ 10,1 milhões
é o valor total das condenações
aplicadas pelo Tribunal de Contas
da União a ex-bolsistas

R$ 2,03 milhões
é o valor que foi devolvido até
agora pelos condenados

76 é o número debolsistas
inadimplentes na Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes)

40 é a quantidade de
bolsistas que fizeram acordo

DECLÍNIO–Universidades americanas, como Harvard, têm enfrentado problema com queda de recurso

Harvard, a particular mais rica do país, perdeu bilhões de dólares e fez
cortes; fundos de investimento estão entre os motivos do problema

Em 16 Estados brasileiros, porém, o valor ainda é
inferior à média nacional; Pernambuco paga R$ 982

Além de mais barato, curso ajuda a
evitar que bolsista não volte ao País

Criseafetauniversidades
tradicionaisdosEUA
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Saláriomédiodosprofessores
sobedeR$994paraR$1.527

Brasil investe
em‘doutorado
sanduíche’
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Osaláriomédiodosprofesso-
res no País subiu de R$ 994,
em 2003, para R$ 1.527 em
2008.OvaloréquaseR$600
maiordoqueamédiadostra-
balhadores brasileiros. O es-
tudo, divulgado na semana
passada pelo Ministério da
Educação (MEC), mostra,
no entanto, que essa é uma
realidaderestritaaalgunslo-
cais do País. Em 16 Estados
brasileiros, o salário do pro-
fessor ainda é inferior a essa
média nacional.

ODistritoFederal, quehá
cinco anos já tinha o maior
salário docente nacional,
continua na ponta. Hoje, um
professor da educação bási-
canacapitalfederal,comcar-
gahoráriade40horassema-
nais, recebe R$ 3.360 men-
sais–umaumentosuperiora
100%desde 2003.

OutrosEstados,comoTo-
cantins e Maranhão, tive-
ram aumentos substanciais,
apesar de ainda estarem
abaixo da média nacional,
comsaláriosdeR$1.483eR$

1.313, respectivamente.
Estado mais rico do País,

SãoPaulopagahoje,aseuspro-
fessores, em média R$ 1.845 –
contraosR$1.305decincoanos
atrás. Pernambuco tem o pior
salárioetambémpromoveuum
reajuste pequeno no período:
passou deR$ 701 paraR$ 982.

Hoje,noentanto,nenhumEs-
tado temumamédia salarial in-
ferior aos R$ 950 do piso sala-
rial nacional do professor. No
entanto,éprovávelqueboapar-

te das redes municipais ainda
não tenhaalcançado essa faixa.
O Ministério da Educação ain-
da não temdados sobre isso.

Apesar de terem um salário
médio superior aodamédiana-
cional, os professores perdem
paraoutrosprofissionaisquan-
do entra na comparação aque-
lescomensinosuperiorcomple-
toouincompleto.Amédianacio-
nal de um profissional desse ti-
poé,hoje,deR$2,5milmensais.
Paraumprofessor,alcançaape-
nasR$ 1.638.

PISO SALARIAL
Em julho de 2008, os professo-
ressetornaramaprimeiracate-
goria a ter um piso salarial na-
cionaldefinidonaConstituição.
Pela lei, os professores da rede
pública (Estados, municípios e
União)nãopoderãoreceberme-
nosdoqueR$950paraumajor-
nadadetrabalhosemanalde40
horas. O piso entrou em vigor,
mas os Estados e municípios
que pagavam abaixo desse va-
lor têm até 2010 para atingir o
valor fixado. ● L.P.
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OTribunal de Contas daUnião
condenou, na semana passada,
o engenheiro ambiental Lucia-
no Fleischfresser a devolver
aos cofres públicos R$ 282,3
mil. Ex-bolsista da Coordena-
çãodeAperfeiçoamentodePes-
soal de Nível Superior (Capes),
Fleischfresser decidiu não vol-
tar ao Brasil quando terminou
seu doutorado e ficou por sete
anosdandoaulanoestadoame-
ricano de Oklahoma. O enge-
nheiro é o casomais recente de
condenação para uma prática
que se tornou comum.

Em2008 e neste ano, o TCU
condenou23ex-bolsistasdaCa-
pes e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) a devolve-
remR$10,1milhõesaoTesouro
por terem se recusado a voltar
ao País depois de concluídos os
estudospagospelogovernobra-
sileiro.Fleischfresser,hojepro-
fessor na Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná, vol-
tou ao Brasil em 2007, mas o
processo continuou correndo
no TCU. Procurado pelo Esta-
do, disse quenão tinha sido avi-
sadonemquiscomentarocaso.

Até hoje, Capes e CNPq têm
registrado316bolsistasinadim-
plentes, além dos já condena-
dos pelo TCU. São 76 na Capes
e 240 no CNPq. Outros 66 fize-
ram acordos com os órgãos e
estãodevolvendoosrecursosin-
vestidos na formação. Só a Ca-
pes está recebendo, em parce-
las, outros R$ 2milhões.

“Onúmeroépequeno.OBra-
sil tem uma das mais insignifi-
cantes fugas de cérebros entre
todos os países em desenvolvi-
mento, porque nós temos em-
prego.Faltapessoalaqui”,expli-
caopresidentedaCapes, Jorge
Guimarães. “Mas não há per-
dão.Nos casos das pessoas que
não voltam, não abrimos mão
dereceberosrecursosdevolta.
A lei nos garante isso.”

As condenações são susten-
tadas por uma decisão do Su-
premo Tribunal Federal de se-
tembrode2008, emquese con-
siderou uma quebra de contra-
to o fato dos doutorandos não
voltaremaoBrasil – essa é uma
norma prevista no acordo assi-
nado na hora da concessão da
bolsa. De fato, o número de bol-
sistasquenãoretornamaoPaís

é pequeno, especialmente se
comparado a bolsas concedi-
das para o exterior.

Em 2008 foram 4,2 mil ape-
nas naCapes, entre doutorado,
especialização emestrado.Nos
últimosdezanos,maisde30mil
pessoas foram estudar fora do
Brasil financiadaspelaCapes, e
número semelhante pelo
CNPq.

Aindaassim,osdoisorganis-
mos (que mais concedem bol-
sasnoBrasil) decidiram,paula-
tinamente, diminuir os investi-
mentos nos doutorados plenos,
em que o candidato faz todo o
cursono exterior – e se concen-
trarnochamadodoutoradosan-
duíche, em que parte dos estu-
dos é feita lá fora,mas a conclu-
são acontece noBrasil. “Émais
seguro,mas tambémémais ba-
rato. Com os recursos que se
manda um no pleno, manda-se
quatro no sanduíche”, afirma
Guimarães. “É mais bem sele-
cionado,émaiseficiente.”Onú-
mero de doutorado sanduíche
subiude424em1998ealcançou
1.564 em 2008. Já o pleno pas-
sou de 1.106 há dez anos para
724 no ano passado.

Os doutorados plenos con-
centram-se hoje em áreas em
que o Brasil ainda tem poucos
cursos. É o caso das engenha-
rias–especialmentenaáreama-
rítima. “Estamos mandando
doutorandos para o exterior
nessa área. É um investimento
necessário. O que se espera é
que eles voltem a ajudem a for-
marnovoscursosnoBrasil”,ex-
plica o presidente daCapes. ●

27,3% foi quanto
desvalorizaram os fundos da
Universidade Harvard, segundo o
balanço atual mais recente

275 funcionários
tiveram de ser demitidos

R$ 3.360 é quanto
ganha um professor que trabalha
no Distrito Federal; o valor é o
maior pago no País

R$ 1.845 é o valor
pago, em média, para um docente
que trabalha no Estado de SP

R$ 950 é opiso
salarial do magistério
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