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Volume de teses e artigos é grande, mas impacto, pequeno

O rçamento apertado, pouco
tempo para o lazer e mui-
tas horas de estudo. Para
consolidar o desejo de ter

um título pela USP, os estudantes de
pós-graduação, bolsistas ou não, aca-
bam fazendo uma série de renúncias
na vida pessoal e profissional. No caso

daqueles que recebem bolsa, o trabalho
ficaaindamaiscomprometido, poisalgu-
mas agências de fomento exigem que
eles não tenham outra fonte de renda.

A situação foi diagnosticada pela re-
vista Science, que publicou, no fim do
ano passado, um raio X da pesquisa no
País. Um dos títulos da reportagem defi-
ne os estudantes de doutorado como
“talentosos, mas subfinanciados”. O
texto descreve a rotina de um pós-gra-
duando em bioquímica da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Com rendimentos que não ultrapassam
R$ 2 mil, ele enfrentava a aventura de se
sustentar e ajudar a família. Ninguém

ganhava mais do que ele em sua casa.
As dificuldades também perpassam a

vida dos alunos da USP. Rutinéia Miche-
letto, de 32 anos, doutoranda no depar-
tamento de Clínica Médica da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Preto, preci-
sa da ajuda do pai para se sustentar. Há
um mês, ela conseguiu uma bolsa da
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) de
cerca de R$ 1,8 mil. Mesmo assim, ainda
não é suficiente para as despesas. “Isso
desestimula muita gente, principalmen-
te profissionais que podem ter uma ren-
da melhor. Eles não vão se submeter a
pressões e prazos de uma pós”, afirma.
“Só termina um doutorado quem real-
mente ama a vida acadêmica.”

O mestrando em Filosofia João Alex
Carneiro, de 28 anos, concorda com Ru-
tinéia. “Não dá para ter uma vida muito
dispendiosa.” Ele veio de Vitória (ES)
para se titular pela USP. “Mesmo tendo
alguns problemas, a USP oferece uma
estrutura muito boa, com bibliotecas e
vida cultural.”

Para o professor titular da Faculda-
de de Direito da USP e ministro da
Justiça no governo Fernando Henri-
que Cardoso, Miguel Reale Júnior, o
grande obstáculo dos alunos é conci-
liar atividade profissional com estu-
do. “A maioria trabalha. Eles se des-
dobram para atender as exigências
da vida prática e da pesquisa.”

Empregabilidade. O mestrando
João Alex Carneiro diz que alguns se-
tores públicos não valorizam a pós-
graduação. “Isso desestimula o pes-
quisador a atuar em outras áreas
além da acadêmica mesmo”, opina.

Kazuo Nishimoto, do Departamen-
to de Engenharia Naval e Oceânica da
Escola Politécnica da USP, destaca ou-
tro obstáculo. “O Brasil ainda não tem
empresas nas quais se possa absorver
deformaeficienteessestitulados”,afir-
ma. “Isso começa a mudar, porque a
indústria está se preparando, requisi-
tandomestrandosedoutorandos.Mas
a transformação é tímida.” / M.M. E A.G.

Marca histórica

● Mayana Zatz
Em 1974, defendeu uma tese de
doutorado em Ciência Biológicas
em que estudou distrofias
musculares hereditárias.

● Miguel Nicolelis
Em 1989, defendeu sua tese de
doutorado na Faculdade de Medicina. O
trabalho recorria à computação para
analisar propriedades de redes neurais.

● Fernando Novais
Seu doutorado, Portugal e Brasil na
crise do antigo sistema colonial
(1777-1808), de 1973, inovou a análise
da dinâmica entre metrópole-colônia.

● Anamaria Aranha Camargo
Em 1997, defendeu o doutorado pelo
Instituto de Ciências Biomédicas e pela
Universidade de Wurzburg, na Alemanha.
Teve papel decisivo no Projeto Genoma.

● Eros Grau
O ministro aposentado do STF
obteve o doutorado em 1972 com a
tese Aspectos Jurídicos do Planeja-
mento Metropolitano.

A Unicamp contabiliza, desde 1971,
36.502 mestrados e doutorados.
O número é próximo do total da
Unesp, que é de 30.414 títulos
concedidos desde 1977.

RENÚNCIA PESSOAL
E PROFISSIONAL
MARCA PERÍODO

QUANTIDADE
NÃO SE TRADUZ
EM QUALIDADE

Reportagem Especial ✽

Onúmerodetítuloscon-
feridos pela USP não
atraisóelogios.Paraal-
guns pesquisadores,
deveria levar gestores
públicos a um exame

de consciência. A ciência do País – em
geral–eadamaioruniversidadedaAmé-
rica Latina – em particular – ainda têm
impacto tímido no cenário mundial.

A USP é responsável por 25% da pro-
dução acadêmica nacional. Forma um

porcentual semelhante dos doutores no
País.Masnãoalcançaposiçõesempolgan-
tes nos principais rankings internacio-
nais. Na lista do Instituto de Educação
Superior da Universidade de Xangai Jiao
Tong, ficou na 143.ª posição. No índice do
jornal The Times, obteve o 232.º lugar. Em
2009, por exemplo, a USP publicou prati-
camente o mesmo número de artigos que
aUniversidadeStanford –mas osdainsti-
tuição americana receberam três vezes
mais citações que os da brasileira.

Oreitor da USP,João GrandinoRodas,
considera a posição da USP nos rankings
“boa”, mas afirma que ela “pode e deve
melhorar”. Para o físico José Goldem-
berg, que construiu sua carreira na uni-
versidade,éprecisofazercomqueaquan-
tidade de teses e artigos científicos se
transformeemqualidade.“Publicar mui-
to não significa publicar bem”, resume.

Sérgio Ferreira, do Departamento de
Farmacologia, em Ribeirão Preto, desta-
caque muitas tesesde doutoradonão po-

demserconsideradasciência.“Nãodeve-
mosconfundirpesquisacompós-gradua-
ção”, aponta o cientista, que realizou es-
tudos importantes na área de analgési-
cos anti-inflamatórios. “Quando você
obrigaum estudanteapublicarváriospa-
persemumperíodocurto, elepodepubli-
car porcaria. É o caso da maioria dos tra-
balhos brasileiros. Só foram feitos para
cumprir uma demanda burocrática. Mas
isso não é ciência: é burocracia.”

O biólogo Marcelo Hermes-Lima, da
Universidade de Brasília (UnB), vai
mais longe. “Metade da produção cientí-
fica nacional é lixo”, afirma, sem ro-
deios. “Não acredito que o número de
pessoas interessadas em fazer ciência
cresceu. O que aumentou foi o número
de pessoas atrás de um título para enfei-
tar o currículo.” Ele atribui o aumento
no número de mestres e doutores no
País a uma política “fast food” para jul-
gar produção acadêmica e conferir títu-
los. Coeditor da revista científica PLoS
One, argumenta que ninguém é reprova-
do nas bancas de mestrado e doutorado.
“Não é academicamente honesto. Os
avaliadores são escolhidos para garantir
a aprovação”, critica.

Novas ideias. Goldemberg reconhece
uma resistência à aplicação de critérios
meritocráticos. “Quando fui reitor da
USP (entre 1986 e 1990), decidimos pu-
blicar um relatório com os artigos mais
importantes feitos pelos pesquisadores
da universidade”, recorda. “Quem não

tinha nada relevante para mostrar, re-
clamou.” Ele diz que a atual Pró-Rei-
toria de Pesquisa está no caminho
certo ao entregar recursos direta-
mente aos pesquisadores, com base
no impacto da ciência que realizam,
em vez de pulverizar o dinheiro de
forma igualitária. “A melhor forma
de estimular excelência é premiar
quem faz um bom trabalho.”

A química Ohara Augusto colecio-
na vários artigos científicos sobre ra-
dicais livres que alcançaram excelen-
te impacto nos últimos anos. Coorde-
nadorado InstitutoNacional de Ciên-
cia e Tecnologia Redoxoma, pondera
que há muita pressão hoje por inova-
ção. “Ninguém é contra inovação”,
afirma. “Mas precisamos melhorar o
nível da ciência nacional para ter
ideias realmente novas. Até lá, só fare-
mos melhoras incrementais.” /

MARIANA MANDELLI E ALEXANDRE

GONÇALVES
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Excelência.
A química
Ohara
Augusto

Para conquistar o título
de mestre ou doutor,
pós-graduandos vivem
com orçamento apertado
e focam nos estudos

GERAÇÃO PÓS-1969

Vantagens. Vindo de Vitória (ES), o mestrando em Filosofia João Alex Carneiro elogia a vida na USP, apesar dos problemas: ‘Estrutura é boa, com bibliotecas e vida cultural’
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A26.




