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NOVOS RUMOS ACADÊMICOS

O 
governo russo quer
ter suas próprias
universidades de
nível internacional.

Mas para isso precisa intro-
duzir o conceito de diferen-
ciação na educação superior
e deixar claro que nem todas
as universidades são iguais
em qualidade de ensino e po-
tencial de pesquisa.
Seguindo o exemplo notável
da China, mas também de pa-
íses que vão da Alemanha ao
Paquistão, o governo russo
está implementando um am-
bicioso programa de qualifi -
cação e modernização de um
grupo seleto de universida-
des. Mais de duas dúzias das
vencedoras das competições
realizadas no outono de 2009
e no inverno deste ano estão
recebendo fundos e direitos

Igor
Fediukin 
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adicionais para compor seus
próprios currículos. Em troca, 
espera-se que estas institui-
ções de ponta melhorem a ad-
ministração, atraiam pesqui-
sadores  mai s  j ovens ,
aperfeiçoem o treinamento
do corpo docente e, em últi-
ma análise, produzam mais
e melhores pesquisas e se tor-
nem visíveis no cenário aca-
dêmico global.
Tal diferenciação é urgente-
mente necessária. Um dos
problemas que atormenta-
ram a educação superior
russa nos anos pós-soviéti-
cos foi a baixíssima compe-
tição entre as universidades.
Embora alguns dos melho-
res estudantes de cada região
se candidatem todo ano às
faculdades mais prestigiadas
de Moscou e São Petersbur-
go, as universidades locais 
continuam a desfrutar de
mercados cativos em suas re-
giões nativas.

O motivo para isso é o gran-
de aumento na demanda de
educação superior que sur-
preendeu a Rússia pós-sovi-
ética, quando a população 
estudantil mais do que do-
brou. Quase todo esse cres-
cimento foi impulsionado por
estudantes pagantes (em opo-
sição àqueles candidatos – 
teoricamente os melhores –
cuja educação é paga pelo 
Estado).
Muitos desses candidatos se
interessavam pela educação
superior principalmente
como um meio de evitar a 
convocação para o exército.

Outros eram os primeiros da
família a frequentar uma uni-
versidade, e não podiam ava-
liar a qualidade da educação
que estavam comprando, ou
simplesmente não se impor-
tavam com isso. Esse fato
criou incentivos óbvios para
que as universidades abar-
rotassem suas salas de aula,
comprometendo a qualidade
de ensino e abandonando
quaisquer tentativas de con-
duzir pesquisas.
A situação, porém, está des-
tinada a mudar. Devido ao
colapso demográfico, o volu-
me de candidatos potenciais
em três anos será, na melhor
das hipóteses, metade do que
era há dois anos. Isto, espe-
ramos, finalmente forçaria as
universidades a competirem
por calouros e a melhorar a
qualidade de seus progra-
mas.
Finalmente, a introdução dos
exames ao estilo americano,

uma versão nacional dos SAT
(Scholastic Aptitude Tests),
também iria acirrar a com-
petição, tornando a qualida-
de do estudante aceito por 
diferentes universidades mais
facilmente comparável.
Naturalmente, os desafi os são
imensos. Para começar, pou-
cos membros da comunida-
de acadêmica russa conhe-
cem uma universidade de alto
nível global. Nossa análise 
(empreendida pela Nova Es-
cola de Economia de Mos-
cou) de biografias dos reito-
res das novas “universidades
nacionais de pesquisas” mos-
tra que apenas um desses lí-
deres tem experiência de es-
tudo ou trabalho numa
universidade estrangeira. De
cada 24 reitores pesquisados,
22 se formaram na mesma 
universidade que agora di-
rigem, e apenas dez têm qual-
quer experiência fora da sua
universidade de origem. Isso

leva a planos patentemente
irrealistas, incluindo promes-
sas de se equiparar a Stan-
ford em 15 anos, ou de tri-
plicar o número de artigos 
em publicações de alto nível
em três anos.
Ainda assim, é muito prová-
vel que o panorama da edu-
cação superior na Rússia
deva mudar num futuro pró-
ximo. Algumas universida-
des, felizmente, se transfor-
marão de modo radical e se
juntarão às mesas de discus-
sões globais, nas quais a Rús-
sia atualmente só é represen-
tada por duas instituições.
Mais importante, esperamos
que se torne mais fácil para
as novas gerações saber em
que universidades valerá a
pena investir tempo e dinhei-
ro.

Governo deve tratar
instituições de forma
diferente se quiser
criar universidades
de ponta

Igor Fediukin é um dos dire-
tores da Nova Escola de Eco-
nomia de Moscou.

MUDANÇAS NA POLÍTICA EXTERNA
DISCUSSÃO  MEDVEDEV E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

OLHOS VOLTADOS PARA
O OCIDENTE

Jeffrey Mankoff
UNIVERSIDADE

DE YALE

 Jeffrey Mankoff é diretor associa-
do de Estudos de Segurança In-
ternacional na Universidade de
Yale.

E
m um polêmico pronuncia-
mento aos embaixadores
russos no mês passado, o
presidente Dmitry Medve-

dev deu suas últimas e mais ex-
plícitas sugestões sobre como de-
seja mudar o curso da política 
exterior da Rússia e colocou três
pontos em destaque: promoção da
modernização econômica, melho-
ria das relações ("alianças de mo-
dernização") com os Estados Uni-
dos e os principais países europeus
e, implicitamente, prioridade às
relações com o Ocidente – e a Ásia
Oriental – em detrimento das re-
lações com os vizinhos pós-sovi-
éticos.
Desde que assumiu o poder, em me-
ados de 2008, Medvedev bate na
tecla da modernização tanto no
plano doméstico quanto em rela-
ção ao exterior.A visão de moder-
nização do presidente é impelida
principalmente por um desejo de
fortalecer a posição internacional
da Rússia e garantir que ela acom-
panhe outros importantes países
em desenvolvimento, como a China
e a Índia, que continuaram a cres-
cer rapidamente no cenário pós-
crise, enquanto a Rússia ainda vem
lutando para se recuperar.

A modernização da economia não
só trará aos russos um melhor pa-
drão de vida, como também re-
forçará o país como uma grande
potência num mundo em que as
cifras do Produto Interno Bruto
significam mais do que o núme-
ro de ogivas nucleares, em termos
de infl uência internacional.
A Rússia precisa manter melho-
res relações com o Ocidente, prin-
cipalmente porque ela quer que
a tecnologia e os investimentos 
ocidentais impulsionem sua cam-
panha de modernização. O obje-

tivo da parceria econômica é ga-
nhar acesso ao capital , à
tecnologia e ao know-how estran-
geiros.
Vale ressaltar, no entanto, que
pouco na nova política exterior
de Medvedev é especialmente re-
volucionário. O presidente não 
está abandonando a política ex-
terna tradicional de grande po-

tência da Rússia, mas sim adap-
tando-a para lidar com as
realidades pós-guerra da Geór-
gia e pós-crise.
Mesmo quando o olhar de Mos-
cou se volta para a reforma da 
economia, ele não abandona suas
ambições de grande potência e,
embora a modernização precise
de melhores relações com os pa-
íses ocidentais, a Rússia não busca
a integração com instituições oci-
dentais como a Otan ou a União
Europeia.
E priorizar as relações com o Oci-
dente, em detrimento de seus vi-
zinhos pós-soviéticos, é mais um
reconhecimento de que a Rússia
agora tem quase tudo o que quer
do que uma decisão de abando-
nar sua reivindicação de “inte-
resses privilegiados” na região.
O novo curso apresenta uma opor-
tunidade para que os Estados
Unidos e seus aliados desenvol-
vam uma relação mais coopera-
tiva com a Rússia. Alianças de 
modernização são uma ferramen-
ta útil para promover a reconci-
liação mutuamente benéfi cas, já
que a Rússia é um mercado po-
tencialmente imenso para as em-
presas de tecnologia ocidentais.
O Ocidente deveria atender o
apelo de Medvedev para alianças
de modernização. De braços aber-
tos – e olhos abertos.

No mundo atual, as
cifras do PIB valem mais
do que o número de
ogivas nucleares, em
termos de influência

Fedor
Lukianov

THE MOSCOW TIMES

DIPLOMATAS EM BUSCA DE
PRIORIDADES

Fedor Lukianov é editor-chefe da
revista Russia in Global Affairs

deveriam focar em criar condições
favoráveis ao desenvolvimento na-
cional, garantir relações normais
com países vizinhos e outros par-
ceiros e evitar confl itos desneces-
sários. No entanto, a paz e a se-
gurança dominam qualquer
agenda e, para os diplomatas rus-
sos, isso é mais importante que a
modernização que Medvedev está
constantemente promovendo.
As tentativas do governo de con-
duzir políticas econômica e mili-
tar sensatas frequentemente en-

contraram resistência (ou a
passividade) dos países vizinhos. E
as declarações dos líderes russos
ajudam pouco na hora de decidir
qual é a prioridade maior: inte-
gração global e ingresso na Orga-
nização Mundial do Comércio ou
cooperação regional, com a pro-
moção da União Aduaneira.
Ambos cenários têm seus pontos
fortes, mas são incompatíveis, por-

É 
indiscutível que a Rússia
necessita urgentemente ace-
lerar uma política exterior
pragmática e se moderni-

zar, depois de ter exaurido seus re-
cursos em tecnologia, infraestru-
tura e educação da era soviética.
Mas ainda não ficou claro o que
existe por trás das alianças de mo-
dernização apregoadas pelo pre-
sidente russo Dmitry Medvedev.
Em encontro com diplomatas, no
mês passado, Medvedev deixou
claro que a política externa russa
deve servir a propósitos domésti-
cos. No entanto, garantir alianças
de modernização não signifi ca,ne-
cessariamente, mudar a política
exterior do país.
Os esforços hoje em dia são para
recompor as relações com os Es-
tados Unidos e para expandir a
cooperação com a União Europeia, 
com o objetivo de atrair tecnolo-
gia pioneira e investimentos. E,
para atrair capital estrangeiro, o
ambiente de investimento e o do-
mínio da lei são muito mais im-
portantes do que as questões de
política exterior. Nesses áreas, os
diplomatas não têm infl uência.
As relações internacionais do país

tanto a Rússia terá de fazer uma
escolha.
Para a maioria dos analistas, o dis-
curso do presidente revela uma in-
clinação para o Ocidente - no en-
tanto, dentro de uma cooperação
seletiva, nas áreas em que Moscou
está interessada, e não de integra-
ção total. A Rússia é uma grande
potência, o que faz com que seus
interesses, inevitavelmente, entrem
em choque com os de parceiros glo-
bais.
O desenvolvimento doméstico pode
ser vinculado à política exterior,
mas existe o perigo de que a par-
ceria econômica com países oci-
dentais substitua a democratiza-
ção do Estado e da sociedade,
enquanto o desejo de fortalecer a
“aliança de modernização” venha
a restringir as oportunidades da
política exterior.
Segundo Medvedev, hoje a tendên-
cia óbvia é a harmonização das 
relações, o diálogo e a redução das
tendência para o conflito. Mas,
diante de instituições globais que
se degradam, do colapso da ordem
mundial e de políticas nacionais
imprevisíveis, é preciso ser um oti-
mista exacerbado para acreditar
em relações harmoniosas num pano
de fundo de conflito reduzido. O
pragmatismo é uma ideia em voga,
mas às vezes parece que este é ape-
nas um eufemismo para a incapa-
cidade de Moscou de definir o papel
global do país.

Para atrair investimentos
é preciso que o
ambiente interno seja
bom, o que não se
muda com diplomacia

Ben Aris
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ignorar as regras, embora, ofi -
cialmente, somente numa
emergência. Os VIPs que di-
rigem estes carros perderam
o controle.
Em protesto, motoristas têm-
se recusado a abrir caminho
quando um sedan de luxo
avança sobre eles. E algumas
poucas pessoas estão atacan-
do os carros que estacionam
em fila dupla diante do Kre-
mlin. Os protestos do balde
azul são resultado de uma 
mudança comportamental
nas ruas da capital. Os mo-
toristas estão finalmente
aprendendo a melhorar suas
maneiras.
Após o colapso da União So-
viética, os únicos carros nas
ruas eram Ladas ou o sedan
Volga. No entanto, à medida
que alguns homens de negó-
cios conseguiam mandar co-
piosas quantidades de petró-
leo e metais para o outro lado
da fronteira, uns poucos Mer-
cedes extremamente caros vi-
nham no sentido oposto. Isto
iniciou uma tendência, e mul-
tidões de Mercedes roubados
os seguiram em meados dos
anos 1990.
Hoje as ruas de Moscou estão
coalhadas de todo tipo de car-
ros. Os Mercedes ainda estão
por aí, mas agora novos em
folha e legalmente importa-

A
coisa mais irritante
para quem mora em
Moscou é o trânsito.
Não os engarrafa-

mentos lendários, mas a ar-
rogância dos carros de luxo,
alguns ostentando pisca-pis-
cas de luzes azuis. Eles pas-
sam jovialmente à sua fren-
te no tráfego, ou avançam em
sinais vermelhos, forçando-
o a pisar nos freios para evi-
tar uma batida.
Para obter uma luz azul da
polícia, é preciso que você 
seja um funcionário de mi-
nistério ou deputado da As-
sembléia Federal numa mis-
são muito importante. No
entanto, moscovitas alegam
que com US$ 10 mil e um 
pouco de persuasão você
pode ser um VIP com pisca-
pisca.
Agora uma pequena revolu-
ção contra as luzes azuis está
em andamento nas ruas da
capital: cidadãos comuns
deram um basta e vêm co-
lando baldes azuis nos capôs
de seus carros para zombar
das sirenes, conhecidas como
“migalki” em russo. Os pis-
ca-piscas originais concedem
aos motoristas o direito de

Os motoristas ainda se enfi a-
rão numa fila de trânsito, em
vez de aguardarem sua vez,
e os cruzamentos estão regu-
larmente obstruídos. Mas os
motoristas estão lentamente
aprendendo a relaxar à me-
dida em que a vida fi ca me-
lhor. Uns poucos agora espe-
ram para deixar você sair de
uma rua lateral ou abrem es-
paço para que você tenha
acesso às faixas de rodagem.
Se você oferece cortesias se-
melhantes, poderá ser brin-
dado com uma piscada das
luzes laterais em sinal de
agradecimento.
O protesto do balde azul é 
com certeza um importante
indício de consciência polí-
tica entre os cidadãos russos.
Proprietários de carros estão
entre as mais organizadas for-
ças políticas do eleitorado 
rural no país e já organiza-
ram protestos de massa con-
tra os altos preços dos com-
bustíveis, as tarifas de
importação e a corrupção na
polícia do trânsito. Agora,
estão se tornando extrema-
mente ativos em sua luta con-
tra a elite dos “migalki”.
Os ânimos se incendiaram em
maio, quando um Mercedes
S600 último tipo, piscando
uma luz azul, furou um sinal
vermelho na “Quinta Aveni-

DEMOCRACIA DO BALDE AZUL

Ben Aris  é o editor-chefe do
jornal Business New Europe

Motoristas usam um
balde sobre o carro
para ironizar a elite
que pode ignorar
regras de trânsito

Sirenes seriam para
políticos graduados,
mas estão
disponíveis por US$
10 mil

dos, embora sejam menos nu-
merosos do que os Fords, Da-
ewoos e Toyotas. Se nos anos
1990 o cidadão russo comum
estava ocupado demais em
sobreviver para se preocupar
com os hábitos de direção dos
ricaços, isso está mudando à
medida que a classe média
cresce.

da” de Moscou, chamada
Tverskaia, e abalroou um
BMW. Ninguém fi cou ferido,
e verificou-se que o Merce-
des pertencia a um alto fun-
cionário.
A polícia inicialmente negou
que tivesse havido qualquer
acidente, e o ocupante (não-
identificado) do Mercedes
partiu em um jipe cheio de
seguranças. No entanto, vá-
rias testemunhas postaram
fotos do incidente no princi-
pal site social da Rússia, o 
LiveJournal.ru, e uma ava-
lanche de protestos popula-
res se seguiu.
Os manifestantes do balde 
azul organizaram um movi-
mento recentemente, desfi -
lando com seus carros pela
cidade. Outro grupo de jovens
começou a circular nas pro-
ximidades do Kremlin e a 
atacar carros com “migalki”, 
correndo por cima dos capôs,
enfiando um balde azul na
cabeça e gravando os inci-
dentes para a internet.
Esta é a classe média em ação. 
Ela está mostrando cada vez
mais iniciativa e, por estra-
nho que pareça, a democra-
cia na Rússia hoje usa um 
balde azul na cabeça.

DMITRY DIVIN
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Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 set. 2010, Gazeta Russa, p. 7.




