
O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2013 Metrópole A31

Ranking. Veja a
colocação de todas
as instituições

O próximo desafio para as uni-
versidades brasileiras é agilizar
o seu processo de internaciona-
lização. A avaliação é do editor
de rankings da revista Times
Higher Education. Para ele, o
idioma é um dos principais en-
traves para esse processo, não
apenas no Brasil, mas entre as
instituições de ensino latino-
americanas em geral.

● O Brasil é uma das principais
economias do mundo, mas não
está tão bem no ranking. O que
se pode fazer para mudar isso?
Não há dúvidas de que o Brasil
está fazendo um importante
trabalho em algumas áreas,
principalmente em universida-
des como a USP e a Unicamp,
mas o próximo passo é aumen-
tar a internacionalização. Em
lugares como a China, por
exemplo, há um grande esfor-
ço para atrair talentos interna-
cionais, oferecendo salários
competitivos. Outro problema
é a burocracia.

● Quantas universidades o Brasil
deveria ter no ranking?
Considerando o tamanho da
economia, podemos dizer que
com certeza deveriam existir
mais instituições do País na lis-
ta. Precisamos de mais partici-
pação e envolvimento das uni-
versidades brasileiras. Os go-
vernos da Índia, da Rússia e da
China incentivam as suas uni-
versidades a participar da Ti-

mes Higher Education, porque
elas precisam avaliar as suas
performances e comparar os
seus desempenhos com outras
instituições.

● O que contribui para o resulta-
do ruim do Brasil?
O fator principal é a produção
de pesquisa científica, o quão a
pesquisa de cada instituição é
influente e tem poder para mu-
dar o mundo por meio da pro-
dução de conhecimento. Essa
é a área mais fraca do Brasil.
Os pesquisadores do País pre-
cisam se envolver mais com a
comunidade de pesquisadores
internacionais.

● A que o senhor atribui esse de-
sempenho ruim dos países latino-
americanos?
Acredito que o problema seja a
língua. O inglês se tornou a lín-
gua internacional do ensino e
da pesquisa. Países que ado-
tam o idioma no ensino univer-
sitário naturalmente apresen-
tam mais internacionalização
e participam de uma conversa
global. Esse é um grande desa-
fio para o continente.

● Por que a China tem tantas uni-
versidades no ranking?
A China reconhece a importân-
cia de investir em universida-
des para sustentar a economia.
E esse é um processo relativa-
mente recente: começou nos
anos 1990 e acabou levando o
país, que era uma economia in-
dustrial, a se tornar uma eco-
nomia do conhecimento e de
inovação. No Brasil, o Ciência
sem Fronteiras é uma mudan-
ça muito positiva nesse senti-
do e vai contribuir no proces-
so de internacionalização./ M.A.
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O resultado do ranking universitário
é mais um indicador da baixa com-
petitividade do Brasil. Apesar de

ser a sétima economia do mundo e a segun-
da do grupo de países analisados, atrás só
da China, o desempenho do Brasil, medido
por qualquer indicador de competitivida-
de internacional, seja econômica, de inova-
ção ou educacional, é sempre decepcionan-
te e declinante em muitos casos.

É preciso contextualizar o que é avalia-
do pelo Times Higher Education: há um
grande peso em pesquisa. No caso do Bra-
sil, esse indicador está na faixa de 65% da
média mundial, ou seja, artigos de autores
com sede no País são citados em número
que está bem abaixo da média. Na compa-
ração com China, Taiwan, Índia e mesmo

Turquia e África do Sul, estamos em situa-
ção precária. A desculpa da língua não po-
de ser usada. Nem o nível de desenvolvi-
mento econômico, pois nosso PIB per capi-
ta é maior do que o da China e da Índia.

Parte relevante do problema está no mo-
delo de governança vigente, que trata nos-
sas universidades como órgãos públicos
genéricos, sujeitos às restrições em contra-
tações, compras e decisões estratégicas.
Isso pode ser suficiente para manter um
sistema medianamente qualificado, mas
não será nesse modelo, sem diferenciação
de missões ou liberdade para contratar
competitivamente, que chegaremos ao ní-
vel de excelência dos países emergentes da
Ásia. É hora de se repensar o modelo de
governança das universidades públicas
brasileiras, adequando-o a um mundo ca-
da vez mais aberto e competitivo.
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Nº MÉDIAS PAÍS

1º Univ. de Pequim China
2º Univ. Tsinghua China
3º Univ. da Cidade do Cabo África do Sul
4º Univ. Nacional de Taiwan Taiwan
5º Universidade Bogaziçi Turquia
6º Univ. de Ciência e Tecnologia China
7º Univ. Técnica de Istambul Turquia
8º Universidade Fudan China
9º Univ. Téc. do Oriente Médio Turquia
10º Univ. Estadual Lomonosov Rússia
11º USP Brasil
24º Unicamp Brasil
60º UFRJ Brasil
87º Unesp Brasil
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Nenhuma universidade brasi-
leira aparece entre as dez me-
lhores no ranking de países
emergentes, segundo a lista
divulgada ontem pela Times
Higher Education (THE), res-
ponsável pelas principais me-
dições de qualidade do ensi-
no superior do mundo. A
mais bem classificada é a Uni-
versidade de São Paulo
(USP), na 11.ª colocação. Bai-
xa internacionalização, buro-
cracia e poucas verbas de pes-
quisa, segundo especialistas,
impedem avanços.

Além da USP, outras três bra-
sileiras estão entre as 100 me-
lhores: a Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp),
em 24.º lugar, a Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), em 60.º, e a Universida-
de Estadual Paulista (Unesp),
em 87.º. Os cinco critérios usa-
dos pela THE são: qualidade de
ensino, visibilidade internacio-
nal, número de citações, pesqui-
sa e trabalhos em inovação. É a
primeira vez que a THE faz uma
lista com países emergentes –
de 22 nações avaliadas, 18 entra-
ram no ranking.

O top 100 é dominado pela
Ásia (70%). Atrás da líder Chi-

na, com 23 universidades, estão
Taiwan (21) e Índia (10). A USP
está no topo das latino-america-
nas, seguida da colombiana Uni-
versidade dos Andes, em 17.º.

Para o reitor da USP, João
Grandino Rodas, a experiência
chinesa mostra que são necessá-
rios mais recursos. “A USP tem
sido uma exceção no que tange
a seu tempo de existência, tama-
nho e número de alunos de gra-
duação e pós-graduação. Esta-
mos superdimensionados para
ser universidade de ponta”, dis-
se o reitor, por meio de nota.

Entraves. A pró-reitora de Pes-
quisa da Unesp, Maria José
Giannini, comemora os resulta-
dos. “Diferentemente das uni-
versidades de fora, não temos
como contratar docentes es-

trangeiros de renome”, diz. A
pró-reitora de Pesquisa da
Unicamp, Gláucia Pastore, des-
taca a necessidade de interna-
cionalizar. “A globalização nos
obriga a discutir em conjunto.”

Especialista em análise de
produção científica, Rogério
Meneghini diz que o fraco inter-
câmbio prejudica o Brasil. “Ou-
tros fatores são a baixa colabora-
ção internacional em pesquisas
e mau domínio do inglês.”

Em outubro, a USP saiu do
grupo das 200 melhores da lista
global da THE. Embora o resul-
tado tenha piorado, 15 mil servi-
dores e 5 mil docentes recebe-
rão, de prêmio, R$ 2 mil – R$ 40
milhões no total.

Ontem, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva comentou o
mau desempenho do País em
rankings anteriores. “Fiquei
horrorizado que o Brasil não
tem nenhuma universidade en-
tre as 100 melhores do mundo.
Em tudo o Brasil fica entre os
dez primeiros”, disse ele ao re-
ceber, ao lado de Dilma Rous-
seff, o título de doutor honoris
causa na Universidade Federal
do ABC. / COLABORARAM BÁRBARA

FERREIRA SANTOS e PAULO SALDAÑA

País fica fora de top
10 de universidades
entre emergentes
Mais bem colocada em ranking global, USP está na 11ª posição;
mais 3 instituições aparecem entre 100 melhores – China lidera
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Competitividade
do ensino brasileiro
é decepcionante

‘O próximo passo
é aumentar a
internacionalização’

Phil Baty, editor dos rankings da Times Higher Education

Explicação. Reitor diz que USP está superdimensionada para ser universidade de ponta

● Brasil tem só quatro entre as
100 primeiras

Na opinião do editor dos
rankings da Times Higher
Education, o inglês é uma
das dificuldades dos
latino-americanos
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A31.




