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Vem gerando grande polêmica
o estabelecimento no Brasil de
escritórios das mais famosas
universidadesdosEstadosUni-
dos, como Yale e Harvard, e da
Austrália, como a USQ, com o
fim de recrutar osmelhores es-
tudantes brasileiros. Essa polê-
mica está centrada na concor-
dância com a conveniência, ou
não, dessas iniciativas. A ado-
çãodeumpontodevistasobrea
questãopressupõeoaprofunda-
mento da discussão, o que pode
ser feito,emprimeiro lugar,por
meio da rememoração de al-
guns aspectos da evolução das
universidades no Brasil.
Emcomparação comoutros

países da América Latina, a
criaçãodeuniversidadesfoitar-
dia por aqui. Enquanto, por
exemplo, a Universidade de
SãoMarcos, noPeru, foi funda-
da em 1551, a Universidade de
Buenos Aires em 1821 e a Uni-
versidad Nacional Autónoma
de México em 1910, a primeira
escolasuperiorfundadanoBra-
sil foi a Universidade do Rio de
Janeiro, em 1920, que se trans-
formou depois na Universida-
de do Brasil. Ummarco decisi-
vo foi a criação da Universida-
de de São Paulo, em 1934. No
atodesua fundação, foicriadaa
Faculdade de Filosofia, Ciên-
ciaseLetraseforamincorpora-
das as Faculdades de Direito,
Medicina, Farmácia e Odonto-
logia, além da Escola Superior
deAgricultura Luiz deQueiróz
e da Politécnica.
Para o sucesso do projeto

de criação da USP foi funda-
mentalo recrutamentodepro-
fessoreseuropeus,alguns figu-
ras eminentes e outros jovens
talentosos em início de carrei-
ra.Elesse tornaramresponsá-
veis pela maioria das cadeiras
da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras. Na visão de
seus fundadores, o projeto de
criaçãodaUSP traria grandes
benefícios ao Estado por meio
da formação de profissionais
qualificadosdedicadosaoensi-

no, à indústria e à administra-
ção pública.
Se num momento inicial os

professores foram trazidos do
estrangeiro, numa conjuntura
muito especial o passo seria
mais complexo e envolveria vá-
rios fatores. No curto espaço
que disponho seria impossível
realizar uma análise mais alon-
gada desse processo. Optei, as-
sim,porumadiscussãoquepar-
te de uma situação específica,
minha própria experiência, o

queme permite ilustrar um ca-
minhoadotadoparaodesenvol-
vimento exemplar de uma área
daciênciaemumadasuniversi-
dades públicas do país.
Na área de estatística fui o

primeiro acadêmico a sair do
Brasilparafazerdoutoramento
noexterior, naUniversidadeda
Califórnia, em Berkeley. Em
1968, assumi a regência da Ca-
deira de Estatística Teórica no
Departamento de Estatística

daFaculdadedeFilosofia,Ciên-
cias eLetras.Osprofessores do
departamento eram então res-
ponsáveisporministrardiscipli-
nas de Estatística Básica para
os cursos de Ciências Sociais e
Pedagogia, além de lecionarem
emumapós-graduação latosen-
su emestatística.
Comvistasafortaleceracade-

micamente o departamento,
aprofundando as pesquisas em
teoriaeaplicaçõesdaestatística
eprobabilidade, foramtomadas
diversasmedidas.Primeiramen-
te foi necessário reformular a
pós-graduação, transforman-
do-a em um programa de mes-
trado (stricto sensu) para aten-
der, inicialmente, à necessidade
de formação do próprio corpo
docente do departamento. As-
sim, foi estabelecido um amplo
programa de intercâmbio com
pesquisadoresdeuniversidades
estrangeirasquevinhamaoBra-
sil por curtos períodos ou para
longas estadias. Além disso, pa-

ra aperfeiçoamento da forma-
ção docente optou-se por uma
políticaquepriorizavaarealiza-
ção de doutoramentos emEsta-
tística em renomadas universi-
dades dosEstadosUnidos eEu-
ropa. Tal política foi posta em
prática com o auxílio da FA-
PESP, CAPES e CNPq. Final-
mente, foi essencial expandir o
departamento, recrutando no-
vos docentes em diferentes uni-
versidades brasileiras.
O programa demestrado do

DepartamentodeEstatísticara-
pidamente se consolidou; o re-
tornodeváriosdocentesqueha-
viam saído para o exterior para
realizarseusdoutoradospermi-
tiu que fosse iniciado, pela pri-
meiraveznoBrasil, umprogra-
ma de doutoramento em Esta-
tística. A ampliação dos grupos
de pesquisa do departamento e
de sua produção científica esti-
mulouumverdadeirointercâm-
bio científico no sentido que se
passou a participar de grupos

internacionaisetambémarece-
beralunosdepós-doutoradoda
América Latina e de vários paí-
ses de outras regiões.
Tendo essas considerações

como pano de fundo, é possível

voltaràdiscussãoacercadoesta-
belecimento de escritórios de
universidades de países desen-
volvidos noBrasil. Considero de
extrema importância o inter-
câmbioentreuniversidadesbra-
sileiraseestrangeiras,noentan-
to, não me parece que se deva
simplesmente autorizar a insta-
lação de franquias ou filiais des-
sasuniversidadesnoBrasil.Não
érecomendávelqueosdiplomas
fornecidosporessasinstituições

sejam automaticamente aceitos
no País. É necessário que conti-
nuem sendo submetidos ao pro-
cesso de revalidação de diplo-
mas já existente no Brasil, con-
formea legislação vigente.
Aqualidadedeumauniversi-

dade é causa e conseqüência do
alto nível de seus alunos. O re-
crutamento de nossos melho-
res estudantes por universida-
des do PrimeiroMundo coloca-
se no contexto de concorrência
acirradapor cérebros e futuros
mercados e não acontece so-
mente no Brasil. A concessão
debolsasde estudoparanossos
alunos não representa uma be-
nesse,maséantes umaestraté-
gia das instituições estrangei-
ras nessa disputa. Nesse am-
biente, devemos nos defender,
procurando reter os melhores
alunosnãosóemnossosprogra-
mas de mestrado e doutorado,
como na graduação. Disso de-
pendeaexcelênciadenossapro-
duçãocientífica,mas tambéma
própria continuidadedenossas
universidades públicas, cuja
existência e sucesso, a despeito
desucessivascrises,tantoexigi-
ramdo povo brasileiro.
Como exemplo de um tipo

benéfico de cooperação entre
universidades públicas brasi-
leiras e instituições estrangei-
ras, pode-se citar o convênio
firmadoentreaEscolaPolitéc-
nica da USP e universidades
francesas. Tal convênio impli-
careciprocidade:alunosdaPo-
li passam um período cursan-
do disciplinas e desenvolven-
do atividades educacionais e
estágios na França, e estudan-
tes franceses fazem o mesmo
naUSP.Cumpridosos requisi-
tos em ambas as universida-
des, estudantes franceses e
brasileiros recebem um diplo-
ma de cada uma delas.●
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Umcerto cheiro deconcorrência
Interessedasuniversidadesestrangeirasemalunosbrasileirospodenãomais se limitar ao intercâmbio

●●● A seleção americana de fute-
bol perdeu por 2 a 1 paraGana e
teve de fazer asmalas. A lição
aprendida pelos jogadores ameri-
canos nesta Copa: reclamar da
arbitragem.O time dos EUA não
ganhou nenhuma partida e arran-
cou umempate coma Itália.

Osmelhores
namira

Adesclassificaçãodosbuchananites
Não é que amídia nos EUA politizou o debate futebolístico e trata o esporte como coisa de antiamericanos?
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●●● Universidades tradicionais
estrangeiras, como as america-
nas Yale e Harvard, abrem
escritórios noPaís embusca de
jovens brasileiros que queiram
se graduar lá fora. OBrasil tem
hoje 4,1milhões de alunos no
ensino superior.

Sérgio Augusto

Omelhor das Copas do Mundo
é o sentimento de superiorida-
de que se apossa de todos nós.
Somos a potência hegemônica
dofutebol,osEUAdabola.Com
uma vantagem sobre os EUA
de verdade: o mundo inteiro
nos respeita e adora. Somos os
favoritos, jogamos o futebol
maisalegre, fazemosescola, es-
banjamos simpatia. Isso pode
nãoserfundamental,masémui-
tobom:lavaaalma,elevaaauto-
estima–e até nos torna genero-
sos com os boleiros emergen-
tes. Torci para a equipe dos
EUA sair-se bem nesta Copa e
fiquei chateado com o pênalti
inexistente que o dentista ale-
mão Markus Merck, dublê de
árbitro da Fifa, marcou a favor
deGana.Masnãotemjeito:eles
ainda precisam aprender mui-
ta coisa sobre o esporte que só
eleschamamdesoccer,paradi-
ferençar daquela sucessão de
trancos e trombadas por eles
batizada de football. Só garra e
forçadevontadenãobastampa-
rasechegaràsoitavas-de-final.
Acreditava que um sucesso,

mesmorelativo,daseleçãoame-
ricana daria um empurrão no
soccer (já é o terceiro esporte
maispopulardopaís, sóperden-
doparaobasqueteeo football)e
ajudaria a calar a boca daqueles
jacobinos que odeiam futebol e
nãosecansamdedepreciá-lo.In-
comodam-lhes,sobretudo,apar-
cimônia de gols e a falta de um
intervaloacada15minutospara
oscomerciaisevisitasaobanhei-
ro (é nisso que dá encharcar-se
de cerveja). ParaFranklinFoer,
editor da revista The NewRepu-
blic, a má vontade de seus patrí-
cioscomosocceréfrutodaigno-
rância,“umametáforadaaliena-
ção americana em relação a um

porçãodecoisas importantesno
restodomundo”.
Minhatorcidapelaequipeco-

mandada por Bruce Arena foi,
acima de tudo, um gesto políti-
co, uma forma de combater o
intenso lobby antifutebol nos
EUA, que quase sempre sema-
nifestadeformadebochada, jin-
goístaebelicosa.JackKemp,ex-
jogadorde football e umdos co-
lunistas mais reacionários da
imprensa americana, combate
há anos o futebol como um es-
porte “antiamericano”, “coisa
deeuropeuecomunista”.Aprá-
tica e a paixão pelo futebol não
são exclusividade de países eu-
ropeus e comunistas. Já a cam-
panha contra o futebol parece,
sim, ser uma exclusividade da
direita americana.
Kemp fezescola.Outro colu-

nista político, Stephen Colbert,
recomendoua seus leitores que
ignorassem por completo a Co-
pa do Mundo, como se presti-
giar o Mundial da Fifa configu-

rasse uma traição aos ideais
americanos. Jonathan V. Last,
editor da versão online do
Weekly Standard, um dos bas-
tiões do conservadorismo, ali-
nhavouumamontoadodeasnei-
rasnoThePhiladelphiaInquirer:
omundo inteiro torcia contra a
seleçãoamericana como repre-
sália aogovernoBush; futebol é
chatoporqueseus jogadoresvi-
vem caindo no chão; assistir a
umjogode futebol sónãoémais
tediosoqueassistiraumaparti-
da de dominó. Well, well, Mr.
Last, a equipe de Bruce Arena
nem sequer precisou do pé-frio
de Bush para acabar na lanter-
nadeseugrupo;cairedartrom-
badas é uma especialidade do
football, um esporte cujos joga-
dores já começam, et pour cau-
se, de quatro; para a maioria
dosmortais,umapartidadedo-
minó é até mais excitante que
um jogo de beisebol.
No blog da National Review,

outro baluarte da direita ameri-
cana, John J. Miller insinuou,
porviastransversas,queosuces-

so da seleção dos EUA na Copa
poderia comprometer ainda
mais a reputaçãodopaís no res-
todomundo,ampliandoa inveja
que todos têm da superioridade
americana. Em seguida, conci-
tou seus conterrâneos a volta-
rem sua atenção para os espor-
tes que, além de superiores ao
soccer, são domínios america-
nos. Não os especificou, mas é
bom lembrar que emquatro de-
les, o beisebol, o basquete, o hó-

quei sobre o gelo e o tênis, os
EUAfracassaramnaúltimatem-
porada.
Franklin Foer inventou um

apelido para esses inimigos do
futebol: “Buchananites” (leia-
se bucananaites), homenagem
a Pat Buchanan, o mais patrio-
teiro dos colunistas america-
nos. Um dos subordinados de
FoernaNewRepublic, Jonathan
Chait, vestiu a carapuça. No
blogGoalPost, desancouaCopa
eosoccer,reduzindo-oaumfes-
tival de pontapés, sem futuro
nos EUA. Chait, 31 anos, jogou
bolaquandoadolescente,masa
única lembrança que daquele
tempoguardoufoiamaneiraco-
mo o técnico do seu time sem-
presereferiaaosoccer: “umes-
portedecomunistasehomosse-
xuais”.Piordoqueessacompro-
metedoralembrança, foioarre-
matedoblog: “Asimplesverda-
de é que nenhuma nação onde
sepraticaofutebol (americano)
jamaisperdeuumaguerrapara

umanaçãoondesepraticaosoc-
cer.” Se o futebol americano só
é praticado nos EUA, pensei cá
comigo, a arrogante assunção
de Chait não faz sentido. E ain-
da está sujeita a uma verifica-
ção: joga-se soccer noVietnã?
De tanto esbarrar na inter-

net com buchananites, acabei
me desinteressando pelo desti-
no da seleção americana. Com
sua retórica invariavelmente
bélica, o técnico e os jogadores
dosEUAincumbiram-sedeaze-
dar minha simpatia. Roger Co-
hen,quemontouumdosmelho-
res blogs daCopano Internatio-
nal Herald Tribune, também fi-
cou chocado com as metáforas
marciais (guerra, guerreiros,
batalha, sangue, lutar até oúlti-
mo homem) empregadas a tor-
to e a direito porBruceArena e
seus gladiadores. O que já seria
um despropósito em qualquer
outro Mundial, neste, enfatica-
mente pacifista, virou uma tre-
menda gafe, para dizer o míni-

mo. E com eventuais reflexos
numa pesquisa divulgada esta
semana pelo Financial Times,
que apontava os EUA como a
maior ameaça à estabilidade
mundial na opinião de 36% dos
europeus. O Irã pegou a segun-
da colocação, com30%, e a Chi-
na, a terceira, com 18%.
Hámaisdemeioséculo,Eise-

nhower abriu o jogo: “A verda-
deiramissão dos esportes ame-
ricanoséprepararos jovenspa-
ra a guerra”. Poucos dias antes
do empate dos EUA com a Itá-
lia, o atacante Eddie Johnson,
vindodeumavisitaàbaseaérea
de Ramstein, não fez por me-
nos: “Estamos aqui para uma
guerra. É vencer ou morrer.
Não quero voltar cedo pra ca-
sa.” Se dessem essa opção aos
soldados americanos que estão
no Iraque, não sobraria um em
Bagdá e arredores.
Já desencantado comosma-

riners de Bruce Arena, só me
restou rir dos ressentidos co-
mentáriosdealgunsbuchanani-
tes depois da desclassificação
dosazuisna tardedequinta-fei-
ra, emNuremberg. Omais lido,
suponho,saiunapáginadeedito-
riaisdoNewYorkTimes, traziaa
assinatura de David Brooks e
eraumprimorde“sourgrapes”
(as uvas da inveja, em inglês,
nãosãoverdes,masazedas).Co-
meçava assim: “Os americanos
nãoconseguiramenfiarumabo-
la na rede de Gana, mas o time
dos EUA lidera o mundo numa
categoriavital:diplomasuniver-
sitários.”Depois,salientavaque
a maioria dos jogadores ameri-
canos fizera curso superior, ao
contrário da elite do futebol
mundial, comoseZidane,Figoe
Beckham, os exemplos citados,
necessitassemdeformaçãoaca-
dêmica para a carreira que tan-
tas glórias lhes deu.●
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