
R$ 0,12
é o preço de importação de
cada par, vendido no Brasil
por até R$ 2

6 milhões
é a população do país. A leva de
meias, 3 vezes maior, não deve
aquecer só pés paraguaios

19 milhões
de pares de meias chinesas
entraram no Paraguai no
primeiro trimestre deste ano
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No fim do ano passado,
nove das principais
universidades chine-
sas se uniram, no ano
passado, para criar um
consórcio de elite co-

nhecido como a “Ivy League da Chi-
na” (Ivy League nos EUA é formada
pelas mais tradicionais universida-
des americanas). A união foi vista co-
mo algo normal em um país que pre-
za pelo conhecimento e pensa que
centros de formação superior de ní-
vel mundial impulsionam seu cresci-
mento econômico. Hoje, a China é a
prova principal do surgimento de um
novo mercado universitário global,
cada vez mais florescente.

Ao mesmo tempo, o impressionan-
te progresso chinês na educação su-
perior fez com que Pequim se tornas-
se símbolo da ameaça competitiva re-
presentada por “potências acadêmi-
cas em ascensão”. São temores injus-
tificados. Mas não surpreende que te-
nham se tornado comuns, conside-
rando o aumento da atividade acadê-
mica na China e em outros países.

Conhecida por muito tempo prin-
cipalmente como a maior exportado-
ra de estudantes, a China agora em-
preende esforços muito maiores pa-
ra formar capital humano dentro de
suas fronteiras. Além de ampliar o nú-
mero e a qualidade de suas universi-
dades, estabeleceu parcerias com ins-
tituições ocidentais que têm progra-
mas na China. Trouxe de volta ainda
alguns acadêmicos que haviam ido
para o Ocidente, oferecendo-lhes
atraentes oportunidades.

E a China não está sozinha. O dese-
jo de criar universidades competiti-
vas é também amplamente visível
em Cingapura, que pretende se tor-

nar um centro acadêmico de renome
mundial, trazendo numerosos parcei-
ros ocidentais, como o Massachusetts
Institute of Technology (MIT). A Co-
reia do Sul, por sua vez, acaba de criar
uma espécie de zona de livre-comércio

acadêmico em um complexo de 21.450
hectares nas proximidades do aeropor-
to de Inchon, hospedando filiais de câm-
pus de várias universidades ocidentais.

Tampouco a globalização acadêmica
está restrita à Ásia. A Universidade Rei

Abdullah de Ciência e Tecnologia
(Kaust), que dispõe de imensas verbas,
inaugurada na Arábia Saudita no ano
passado, procura chegar ao topo do
mundo acadêmico por meio de alianças
com o Imperial College, de Londres, e a
Stanford University, dos EUA. Aprovei-
tando-se do novo mercado global de ta-
lentos, a Kaust elegeu como seu primei-
ro presidente Choon Fong Shih, da Uni-
versidade Nacional de Cingapura.

Na Europa Ocidental, também, os go-
vernos estão ansiosos em ressuscitar
universidades outrora de grande reno-
me que se tornaram medíocres. Alema-
nha e França, por exemplo, estão empe-
nhadas em amplos e controvertidos es-
forços para abandonar um regime de fi-
nanciamento igualitário, adotando ou-
tro modelo pelo qual as universidades
competem por financiamentos públi-
cos. A mudança, esperam, permitirá ele-
var um pequeno número de instituições
para um padrão de classe mundial.

Temores. Contudo, embora haja um
crescimento da concorrência, das parce-
rias universitárias, e os quadros das li-
gas globais e a mobilidade acadêmica se
ampliem, a globalização acadêmica ins-
pira periodicamente certa resistência.
Na Grã-Bretanha, Ian Gow, funcionário
da Universidade de Nottingham e fun-

dador do câmpus Ningbo na China, ad-
verte que as parcerias Pequim-Londres
não passam de um esforço unilateral
que se beneficia do vigor da ciência e da
tecnologia da Grã-Bretanha. “As insti-
tuições britânicas devem parar de olhar
esse país agressivamente ambicioso
através de lentes cor de rosa”, alertou.

Em um contexto diferente, mas rela-
cionado, durante sua campanha à presi-
dência, Barack Obama falou dos peri-
gos de EUA ficarem atrás de países asiá-
ticos na produção de doutores em enge-
nharia. Mais restritivos, Malásia e Índia
impuseram limites, respectivamente,
ao número de estudantes estrangeiros e
às parcerias com universidades de fora.

Por outro lado, certas advertências
quanto à ascensão de potências estran-
geiras na área da educação podem cons-

tituir pretextos retóricos para um au-
mento das verbas governamentais.

Ações protecionistas, porém, têm
consequências. Robert Dingwall, di-
retor do Instituto para Ciência e So-
ciedade da Universidade de Not-
tingham, observou que as barreiras à
concessão de vistos de ingresso não
são apenas um problema para países
que podem se beneficiar do elevado
nível acadêmico de estudantes e pro-
fessores estrangeiros, mas para todo
o programa de colaboração interna-
cional na área de pesquisa. Quando a
burocracia interfere na mobilidade
acadêmica, “essa visão de um mundo
sem fronteiras em que o conhecimen-
to flui livremente não está acompa-
nhada pela livre movimentação das
pessoas”, disse.

O primeiro passo para preservar a
globalização universitária é com-
preender que, para o Ocidente, o cres-
cente vigor das instituições estran-
geiras é uma oportunidade – e não
uma ameaça. Do mesmo modo, paí-
ses em desenvolvimento só poderão
se beneficiar com o intercâmbio de
ideias e pessoas permitido pela com-
petição acadêmica global. Como eco-
nomistas observam frequentemen-
te, o conhecimento é um bem públi-
co que pode ser utilizado por muitos
indivíduos e nações.

Avanços de um país não precisam
constituir prejuízos de outro – ao
contrário. Portanto, um sistema uni-
versitário “turbinado” que forma um
número maior de chineses melhor
preparados e produz descobertas
mais significativas na área da pesqui-
sa é bom – não ruim – para o resto do
mundo.

Se não encontrar impedimentos, a
crescente rede global de pesquisado-
res, estudantes e universidades, com
todo crescimento econômico que po-
derão propiciar, deverá se tornar
uma proposta benéfica e de uma mag-
nitude cada vez maior para todos os
atores envolvidos. / PUBLICADO SOB
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TALKING POINTS MEMORY
Quênia promove uma
Tea Party de verdade
Alguém na embaixada queniana
em Washington sabe aproveitar
o marketing alheio. Um convite
do governo do país africano cir-
cula na capital americana com a
seguinte mensagem: “O gover-
no do Quênia, o maior exporta-
dor mundial de chá, cordialmen-
te convida você para uma verda-
deira Festa do Chá (Tea Party,
em inglês) no Capitólio.” O con-

vite, desenhado nas cores mar-
rom, verde e vermelho, marca a
degustação “sem agenda políti-
ca” para a próxima terça-feira,
entre 12h30min e 13h30min, no
centro de visitantes do prédio
do Senado. Os participantes
terão a oportunidade de provar
comidas típicas na companhia
do “honorável” Uhuru Kenyat-
ta, o vice-premier do país, e par-
ticipar da leitura da sorte feita a
partir da forma das folhas de
chá no fundo da xícara. O car-
tão satiriza o movimento Tea
Party, nome do grupo político
conservador que ganhou força
nos últimos meses nos EUA ao
associar o presidente Barack
Obama ao socialismo. Ao final,
o convite reforça sua vantagem
em relação ao original: “O Capi-
tólio finalmente terá uma Tea
Party que servirá chá.”

LA NACIÓN
Eleição cubana usará
pombos-correio
Mais de oito milhões de cuba-
nos escolherão domingo os ve-
readores e prefeitos de 169 mu-
nicípios da ilha. Como em
muitas regiões a comu-
nicação está sucatea-
da ou a chegada de
cabos é difícil (caso
da serra), os organi-
zadores lançarão
mão de um antigo
modelo de transmis-
são sem fio: pombos-
correio. Cada distrito
eleitoral isolado contará com
seis pássaros para vão atualizar
a apuração. Apenas na provín-
cia de Holguín, no sul da ilha,
foram arregimentados 500 pás-
saros.

BBC
Britânica pega sotaque
chinês após enxaqueca
A inglesa Sarah Colwill sofre de
uma doença que afeta apenas
20 pessoas no mundo. Após

uma enxaqueca, ela passou a
falar inglês com um sota-

que chinês. Segundo
um especialista em
fonética de Oxford,
trata-se de uma sín-
drome provocada

por derrames ou
lesões na parte do

cérebro que controla
a fala e a pronúncia. “Es-

tou falando em um tom muito
mais agudo, desafinado. Quan-
do ligo para meus amigos, mui-
tos batem o telefone na minha
cara pensando que é trote”, afir-
mou. “É muito frustrante.”

THE NEW YORK TIMES
Corte libera vídeos
com castigos a animais
Não foi suficiente o apelo dos
ambientalistas. A Suprema Cor-
te americana decidiu esta sema-
na que proibir vídeos com cruel-
dade contra animais é uma
afronta à liberdade de expres-
são. Ambientalistas temem que
a decisão estimule os castigos a
animais. Por 8 votos a 1, o tribu-
nal inocentou um homem sen-
tenciado a três anos por colocar
na internet imagens de brigas
de pitbulls. O voto dissidente
partiu do juiz Samuel Alito, do-
no de um cocker com que sua
mulher passeia ao redor do tri-
bunal. Ao final da sessão, Alito
estava inconformado: “Na práti-
ca, a decisão legalizará a venda
destes vídeos”, disse.

Fronteiras acadêmicas
Investindo para abrigar universidades de excelência, países como China, Coreia do
Sul e Arábia Saudita entraram numa disputa educacional de elite com EUA e Europa
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O salto dos liberais bri-
tânicos nas pesqui-
sas de opinião, de-
pois do primeiro de-
bate televisionado
da história do país,

há uma semana, levou o jornal The
Sunday Times a comparar a populari-
dade do líder do partido, Nick Clegg,
à do premiê Winston Churchill. A his-
tória dos terceiros partidos na Grã-
Bretanha, porém, está repleta de desi-
lusões. Com mais de duas semanas
de campanha ainda pela frente, a es-

calada liberal nas pesquisas – que colo-
cam o partido no mesmo patamar dos
trabalhistas e dos conservadores – pode
ruir tão rapidamente quanto subiu.

Trinta anos depois de uma geração
prometer romper a política bipartidá-
ria, o repentino crescimento do centro
poderá determinar quem governará a
Grã-Bretanha após as eleições do dia 6.
“Estamos em um território nunca antes
desbravado”, disse John Curtice, analis-
ta político da Universidade Strathclyde,
de Glasgow. “Nunca tivemos esses re-
sultados numa campanha eleitoral”.

O primeiro-ministro britânico, Gor-
don Brown, líder do Partido Trabalhis-
ta, de centro-esquerda, reconheceu no
domingo que perdeu o debate no que
diz respeito à forma e ao estilo. Embora
afirmasse à BBC que ganhou em “subs-
tância”, ele disse que, agora, o resultado
da eleição “está em aberto”.

Brown criticou a política dos liberais,
mas os conservadores, de centro-direi-
ta, que entraram na campanha como fa-
voritos, reagiram de modo bem mais
agressivo. Seu líder, David Cameron, de
43 anos, posicionou-se como o candida-
to da mudança, mas encontrou Clegg,
também com 43, que roubou a cena no
primeiro debate.

Há mais dois debates marcados. Ex-
plorando o desencanto popular com a
política depois de um escândalo de gas-
tos de parlamentares, Clegg apresentou-
se habilmente como um azarão. Isso pa-
receu despertar os eleitores, que não es-
tão dispostos a eleger novamente Bro-
wn, mas que também não estão conven-
cidos em votar em Cameron.

O líder dos conservadores tem moti-
vos para se preocupar com o crescimen-
to dos liberais. Um renascimento mode-

rado, provavelmente, privaria o partido
de vitórias importantes no sul da Ingla-
terra, vitais para a eleição. Nesse caso,
Brown poderia continuar no posto, o
que explica por que várias personalida-
des trabalhistas estão se esforçando pa-
ra realizar um contraponto à performan-
ce de Clegg a, e não à de Cameron.

Centristas. Trabalhistas e conservado-
res dominaram a vida política britânica
na maior parte do século passado. Alter-
naram-se no poder por um sistema que
encoraja a formação de uma clara maio-
ria e torna uma coalizão quase impossí-
vel em condições normais.

O antigo Partido Liberal, precursor
do atual Partido Liberal Democrata, par-
ticipou brevemente de uma aliança
com um governo trabalhista minoritá-
rio em 1974. Em 1981, um novo partido
centrista formou uma aliança com os
liberais, que pareciam ter uma chance
de conseguir o poder de fato.

Desde que essa ressurreição foi esma-
gada, os liberais tiveram uma lenta, mas
constante recuperação. Eles entraram
na atual campanha eleitoral com 63 ca-
deiras no Parlamento. No entanto, a gui-

nada foi além de suas expectativas.
“O debate na TV foi o momento em
que Cameron acordou para a realida-
de de que existem três partidos políti-
cos. E pareceu um pouco chocado
com isso”, disse Olly Grendor, ex-di-
retora de comunicação dos liberais.
“Aparentemente, ele tinha um plano
de jogo para lidar com Brown, mas
não com Clegg.”

O líder liberal está acostumado a
ser subestimado. Durante os emba-
tes semanais no Parlamento, em que
parlamentares têm o direito de fazer
perguntas, Clegg é relegado a um sta-
tus secundário. Ele fala depois do
confronto de gladiadores entre o pri-
meiro-ministro e o líder da oposição
e, em geral, precisa refutar os cons-
tantes apartes dos representantes de
ambos os principais partidos.

Entretanto, no debate, Clegg mos-
trou que está no mesmo nível dos ou-
tros candidatos a premiê, algo que
nenhum de seus antecessores conse-
guiu.
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Guinada britânica
A ascensão dos liberais rompe o sistema bipartidário na
Grã-Bretanha, mas a vitória do ‘terceiro partido’ é incerta
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