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Metrópole Protesto no Rio
Professores em
greve terão os dias
descontados. Pág. A19

USP cai em ranking internacional e
Brasil deixa top 200 do ensino superior

Dilma diz que
Pronatec é saída
do Bolsa Família

D esde que os primeiros rankings uni-
versitários foram publicados, dois
fenômenos aconteceram: a prolife-

ração crescente desses rankings e a preo-
cupação dos países mais desenvolvidos
em colocar suas melhores instituições em
boas colocações.

Isso porque, além de ser um indicador
de excelência cultural, é uma fonte de atra-
ção para estudantes e professores, garan-
tindo a viabilidade financeira das universi-
dades em países onde o pagamento eleva-
do das mensalidades por estrangeiros é
receita decisiva, como na Grã-Bretanha.
Todos os países com peso internacional
querem ter instituições nesses rankings.
Todos menos o Brasil! Em recente artigo,
o professor J. P. Alperin, da Universidade
Stanford, afirma que o Brasil é o único
país de porte (e isso acredito tanto o gover-
no quanto academia) que não se voltou à
meta de colocar suas melhores universida-
des nos rankings.

Em vez disso, o governo desenvolve uni-
versidades públicas de forma isonômica,
sem concentrar esforços em privilegiar
algumas poucas para destacá-las no cená-
rio internacional, e isso não é de hoje. É
uma opção. Além disso, as universidades

brasileiras não procuram implementar
mecanismos eficientes para sua interna-
cionalização, atraindo estudantes e pro-
fessores estrangeiros. É um problema.

Embora os rankings não representem a
verdade objetiva, mesmo porque não con-
cordam entre si, a análise dos indicado-
res e a colocação das universidades tra-
zem subsídios para orientar seus progra-
mas. O erro seria correr atrás de qual-
quer ranking para atingir seus indicado-
res a qualquer preço.

A notícia de que a USP e a Unicamp caí-
ram no ranking do Times Higher Educa-
tion não acompanha os outros rankings.
É possível que isso se deva a mudanças
internas de critério do grupo que o elabo-
ra. A posição da USP e da Unicamp não
tem, em geral, piorado. Ao contrário. É
importante destacar que as 30 melhores
universidades do mundo têm muito me-
nos alunos e professores do que a USP. A
USP está na busca da união de quantida-
de, qualidade e inclusão social, receita
difícil, que pode ter atingido seu limite.

Em relação a indicadores per capita
(por aluno ou professor), as duas institui-
ções têm números semelhantes, abaixo
dos das melhores universidades. Há ain-
da bastante que melhorar nossas institui-
ções para poder ocupar posição de desta-
que no cenário internacional.
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Em apoio à ocupação da Reito-
ria da Universidade de São Pau-
lo (USP) e à greve geral por elei-
ções diretas para reitor, os alu-
nos da USP Leste ocuparam on-
tem a diretoria da unidade. Eles
pediram também o afastamen-
to do vice-diretor e diretor inte-
rino da Escola de Artes, Ciên-
cias e Humanidades (EACH),
Edson Leite, e a regularização
ambiental da unidade.

“A luta é por uma democrati-

zação e transparência de toda a
universidade”, afirmou Marce-
lo Fernandes, de 23 anos, estu-
dante do 4.º ano de Gestão de
Políticas Públicas. Desde 10 de
setembro, alunos, professores
e funcionários estão em greve
na unidade. Eles pedem que a
universidade cumpra as exigên-
cias feitas pela Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo
(Cetesb) para despoluição do
solo do câmpus e pelo afasta-
mento de Leite.

Ontem, após protesto dos alu-
nos, Leite se recusou a deixar a
direção da unidade, alegando,
segundo os estudantes, que
“não seria elegante”. Os alunos
aguardam uma reunião entre o
reitor da USP, João Grandino

Rodas, e o diretor interino da
EACH, às 16 horas de hoje, para
decidir se vão desocupar o pré-
dio. Segundo a assessoria da
USP Leste, nenhum membro
da administração da unidade

vai se pronunciar.
A Cetesb informou que o limi-

te de 60 dias para que a USP se
ajuste às exigências da agência
ambiental deve terminar ama-
nhã. O auto foi lavrado em 2 de

agosto. O prazo é contado, se-
gundo o órgão, a partir da data
de entrega do auto à USP, que
não foi informada.

Assembleias. Até as 20h de on-

tem, aconteciam assembleias
em todas as unidades da USP
para que cada curso votasse se
aderia ou não à greve geral. O
prédio da antiga Reitoria foi
ocupado na tarde de anteon-
tem, depois de o Conselho Uni-
versitário, instância máxima da
instituição, não atender às mu-
danças pedidas pelo corpo dis-
cente para a escolha do reitor,
como a eleição direta.

O Diretório Central Acadêmi-
co (DCE) da USP convocou ain-
da, para as 18h de hoje, uma as-
sembleia geral para decidir os
rumos da greve e da ocupação.

Ontem, segundo os estudan-
tes, não houve aproximação da
Polícia Militar ou da Guarda
Universitária. Faculdade de
Economia e Administração, Es-
cola Politécnica e Instituto de
Geociências tiveram aula nor-
malmente. Segundo assessoria
da USP, a “Reitoria avalia a situa-
ção para tomar as medidas ne-
cessárias” e disse que os funcio-
nários que trabalham no prédio
estão em outras áreas do câm-
pus. /B.F.S., V.V. e RENATO VIEIRA
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Alunos de unidade da
zona leste ocupam
diretoria da EACH
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Modelo adotado pelo
País é uma opção
e um problema

Barbara Ferreira Santos
Victor Vieira

A Universidade de São Paulo
(USP) caiu de posição no ran-
king da Times Higher Educa-
tion (THE), a principal lista
do ensino superior do mun-
do. Em 158.º lugar no passa-
do, a instituição paulista ago-
ra figura entre as 226 e 250 me-
lhores, segundo o levanta-
mento 2013-2014, divulgado
ontem. A Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp)
nem sequer aparece entre as
300 instituições. Com o revés
da USP, o Brasil deixa o topo
das 200 melhores universida-
des do mundo.

O THE não revela a posição
exata de cada universidade de-
pois do 200.º lugar. Dos países
que tinham ao menos uma uni-

versidade no topo, o Brasil é o
único que não está mais na lista.
Hoje há 26 nações bem avalia-
das, com a volta de Turquia, Es-
panha e Noruega. Não há ne-
nhum país da América Latina.

Os Estados Unidos, com 77
universidades, lideram o ran-
king, seguidos de Reino Unido,
com 31, e Holanda, com 12. O
Instituto Tecnológico da Cali-
fórnia aparece em primeiro lu-
gar pelo terceiro ano seguido, à
frente de Harvard, Oxford e
Stanford.

O ranking adota 13 critérios
para examinar as universida-
des, divididos em cinco catego-
rias: ensino (30%), pesquisa
(30%), citações (32,5%), parce-
rias com indústrias (2,5%) e di-
versidade internacional (5%).

“A saída de USP e Unicamp
surpreendeu porque ambas ha-
viam avançado nos anos ante-
riores”, disse o editor da THE,
Phil Baty, em entrevista ao Esta-
do. Para ele, as universidades
brasileiras enfrentam burocra-
cia e dificuldades para contra-
tar novos professores. Baty tam-
bém disse acreditar que aulas
em inglês e programas de inter-
câmbio, como o Ciência Sem
Fronteiras, podem estimular a
internacionalização.

Alerta. A pró-reitora de Pesqui-
sa da Unicamp, Glaucia Maria
Pastore, não vê piora de produti-
vidade. “Os rankings geralmen-
te são pontuais, não indicam
uma tendência”, diz. Para ela,
no entanto, o resultado serve
para sinalizar possibilidades,
como aproveitar o bom momen-
to do País para cruzar as frontei-

ras. “Conforme se envia e rece-
be cientistas, a instituição au-
menta a visibilidade, o que inter-
fere no ranking”, afirma.

A substituição de docentes
aposentados por novos talen-
tos e a redução dos entraves bu-
rocráticos para a pesquisa tam-

bém são desafios. “Além disso,
temos de aproximar empresas
da universidade”, diz Glaucia.

A reportagem solicitou entre-

vistas com representantes da
USP. A instituição manifestou-
se por meio de nota, na qual afir-
mou que a universidade esteve
bem em outras avaliações e que
há políticas de parcerias com ou-
tras instituições e intercâmbio
de alunos e professores.

Critérios. Segundo o ciencio-
metrista (especialista em anali-
sar produção científica) da USP
Rogério Meneghini, variações
metodológicas entre uma lista-
gem e outra explicam discrepân-
cias. “Cada ranking tem um fo-
co diferente, o que impacta o
resultado final”, explica.

Para ele, listas internacionais
costumam privilegiar fatores
em que universidades estrangei-
ras são superiores, como o nú-
mero de citações em publica-
ções científicas. “A tendência é
de citar pouco os países menos
visíveis”, diz.

A presidente da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), Helena Nader,
estranha o resultado. “USP e
Unicamp têm aumentado a pre-
sença no cenário acadêmico in-
ternacional. É importante con-
siderar quais quesitos foram
avaliados”, afirma. Para ela, o in-
glês é um dos principais obstá-
culos para pesquisadores brasi-
leiros em trabalhos e publica-
ções científicas estrangeiras.

Lisandra Paraguassu
ENVIADA ESPECIAL / NATAL

A presidente Dilma Rousseff de-
fendeu ontem a educação como
a principal porta de saída do pro-
grama Bolsa Família. Criticada
constantemente pelo senador
Aécio Neves, pré-candidato do
PSDB à presidência em 2014,
por não dar oportunidades para
que as pessoas não dependam
mais do programa, Dilma res-
pondeu ontem em uma entre-
vista a rádios do Rio Grande do
Norte, onde esteve para a forma-

tura de 4,5 mil alunos do Progra-
ma Nacional de Ensino Técnico
(Pronatec).

“Uma coisa muito importan-
te é o Pronatec Brasil sem Misé-
ria. Dos 8 milhões (de matrícu-
las), a gente reservou 1 milhão
para dar às pessoas mais po-
bres, aquelas do Bolsa Família,
uma oportunidade de ascen-
der, de sair do Bolsa Família, de
ter uma profissão”, disse. “Ou
seja, aquela célebre porta de saí-
da é a educação.”

Dilma esteve ontem em Cea-

rá-Mirim, na região metropoli-
tana de Natal, para inaugurar o
câmpus do Instituto Federal
Tecnológico da cidade e fazer a
formatura do Pronatec. Em um
discurso de mais de 40minutos,
a presidente defendeu o progra-
ma e afirmou que o governo de-
ve alcançar 5 milhões de matrí-
culas no próximo mês e 8 mi-
lhões em 2014, em um investi-
mento de R$ 14 bilhões nas gra-
tuidades.

Ontem, ficou claro o apelo
emocional do programa, exalta-
do pelo orador da turma, Marco
Antônio Rodrigues, que
cunhou a expressão “pronate-
quianos”, logo adotada pela pre-
sidente. “É um caminho onde
cruzam os interesses de vocês e
os interesses de todo o País”,
disse a presidente.

Educação. Lista da Times Higher Education, a principal do mundo, rebaixa instituição paulista da 158ª colocação para
entre 226 e 250; Unicamp nem sequer figura entre as 300 melhores. País foi o único que saiu do topo, e EUA e Reino Unido lideram

Butantã. Estudantes cercam administração e exigem eleições diretas para cargo de reitor

Segundo estudantes,
ação é em apoio à greve
geral na USP, por
afastamento de diretor e
regularização ambiental

● Marca
“Eu quero que a marca do
meu governo seja a
educação”
Dilma Rousseff

1º California Institute of Technology

2º Universidade de Harvard

3º Universidade de Oxford

4º Universidade Stanford

5º
Massachusetts Institute of

Technology

6º Universidade de Princeton

7º Universidade de Cambridge

8º Universidade de Califórnia, Berkeley

9º Universidade de Chicago

10º Imperial College London

226º-250º Universidade de São Paulo

301º-350º Universidade Estadual de Campinas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A17.




