
uma mudança perfeitamente
suportável”, brincou.

Com uma agenda apertada,
que incluiu visitas à Pinacoteca
e ao Mercado Municipal, a reito-
ra participou basicamente de
eventos para convidados. Um
deles foi um seminário realiza-
do na quarta-feira, no Insper,
na Vila Olímpia, zona sul, pro-
movido pela Fundação Estu-
dar, que apoiou a vinda da comi-
tiva de Harvard ao País. Criada
pelos ex-sócios do Banco Ga-
rantia e controladores da Am-
bev, a fundação dá bolsas a estu-
dantes brasileiros seleciona-
dos para as melhores universi-
dades do mundo.

Um dos patronos da funda-
ção, Jorge Paulo Lemann, de 71
anos, contou no evento sobre
sua passagem por Harvard, on-
de se formou em Economia em

1961. Uma experiência que co-
meçou de forma bem pouco
convencional. “Jogava muito
tênis e surfava muito. Estudava
pouco”, disse. “Meu primeiro
ano em Harvard foi um hor-
ror.” E terminou ainda pior: Le-
mann foi flagrado atirando
bombinhas pela janela do dor-
mitório no fim do ano.

No ano seguinte, o brasilei-
ro desenvolveu um “sistema”.
Ouvia ex-alunos e professores
antes de escolher as discipli-
nas, para descobrir o foco do
curso. “Descobri que as provas
passadas eram arquivadas na bi-
blioteca”, contou. “E descobri
que o professor em geral repete
as perguntas das provas.” A per-
formance de Lemann melho-
rou sensivelmente. “Passei pa-
ra o grupo dos melhores.”

Apesar de achar que poderia

ter aprendido mais, Lemann
considera a passagem pela uni-
versidade americana funda-
mental. “Descobri o poder das
ideias”, disse. “Ter um sonho
grande dá o mesmo trabalho
que ter um sonho pequeno.”

Interdisciplinar. Coordena-
dor do Centro de Tecnologia e
Sociedade da FGV do Rio, Ro-
naldo Lemos, de 34 anos, fez
mestrado em Direito em Har-
vard em 2002. Lá, juntou-se a
um grupo que discutia direitos
autorais no mundo digital, área
na qual o brasileiro é hoje refe-
rência internacional.

Um aspecto positivo que Le-
mos ressaltou da universidade
foi o caráter interdisciplinar do
mestrado, algo que, no seu en-
tender, falta ao ambiente acadê-
mico do Brasil. “Pesquisa tem

de fazer interlocução com polí-
ticas públicas e empresas. Fal-
tam pesquisas comprometidas
não com o problema, mas com
a solução.”

Outro participante do semi-
nário foi o reitor da USP, João
Grandino Rodas. Ele estudou
em diversas instituições dos Es-
tados Unidos e da Europa, mas
garante que a passagem pela
universidade hoje comandada
por Drew foi especial. “A des-
peito da excelência desses lo-
cais, minha estada em Harvard,
cursando as matérias que me
deram o título de mestre em Di-
reito, em 1978, foi a experiência
mais intensa”, afirmou. “Har-
vard, além de ser uma universi-
dade, é um modo de ser, um es-
tado de espírito, que segue seus
antigos alunos por toda a vida.”

Na quinta-feira, a reitora te-
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Reitora diz que Harvard tem interesse em
intercâmbio proposto por Obama e Dilma

A reitora de Harvard, Drew
Faust, deixou as portas abertas
para ampliar o intercâmbio
com instituições brasileiras em
sua visita a São Paulo. Simpáti-
ca, disse ter ficado impressiona-
da com o tamanho da cidade.

● Qual sua impressão inicial so-
bre São Paulo?
Durante anos ouvi falar de São
Paulo e de como ela é grande.
Mas, do avião, você vê a exten-
são da cidade. É dramático.

● A senhora disse que pretende
atrair alunos brasileiros para
Harvard. Existe uma meta?
Gostaríamos de ver um aumen-
to do número de brasileiros no
nosso corpo de estudantes,

mas não definimos números.
Quando falamos em aumentar
a quantidade, queremos que
brasileiros talentosos partici-
pem do processo de seleção e
sejam admitidos.

● Como a universidade tem lida-
do com os reflexos da crise?
Os Estados Unidos estão en-
frentando grandes desafios,
com uma economia que não se
recuperou tão rapidamente
quanto a de vocês. Parte do or-
çamento de Harvard está basea-
do em dinheiro pago pelas famí-
lias dos alunos – embora tenha-
mos um programa de auxílio fi-
nanceiro substancial. Cerca de
35% do orçamento operacional
vem de doações, afetadas pelas

perdas em investimentos. Rece-
bemos ainda fundos substan-
ciais do governo para pesquisa,
mas, com os déficits orçamen-
tários, não estamos certos se ha-
verá aumento ou queda nos re-
passes. Estamos sob todo tipo
de pressão: sobre as famílias,
doações e fundos federais.
Com a crise, agimos inicialmen-
te para cortar despesas. Depois
olhamos a longo prazo. Temos
o compromisso de sustentar as
nossas prioridades de ensino e
pesquisa. Mesmo que o cenário
financeiro mude.

● O auxílio aos alunos menciona-
do pela senhora é concedido
também a estrangeiros?
O apoio é concedido e reavalia-
do todos os anos, em junho.
Analisamos se a situação do alu-
no mudou, se sua família está
enfrentando ainda mais dificul-
dades ou se sua renda cresceu.

● Na recente visita ao Brasil de
Barack Obama, ele e a presiden-
te Dilma Rousseff anunciaram a
intenção de estimular o inter-
câmbio de estudantes dos dois
países. Harvard tem interesse

em participar dessa iniciativa?
Definitivamente. Precisamos
saber o que exatamente eles
têm em mente – se estão falan-
do de um programa ou é só um
encorajamento em geral. Mas
queremos participar de todos
os modos que pudermos.

● Como avalia a atuação do es-
critório de Harvard no Brasil?
Ele tem ido extremamente
bem, gerado uma série de pro-
gramas e conexões. Muitos es-
tudantes nossos têm vindo ao
Brasil para programas e vários
alunos e pesquisadores daqui
têm ido a Harvard.

● O Brasil se destaca em pesqui-
sas na área de saúde pública. É
um campo promissor para esse
tipo de intercâmbio?
Já temos tradição nesse tipo de
relacionamento e podemos
avançar. Nossa Escola de Saú-
de Pública é uma das que mais
têm se engajado internacional-
mente, porque toda a premissa
da saúde pública é de que ela
não é restrita por fronteiras.
Basta ver os casos da Sars, da
gripe suína e da aids.

Em busca de
talentos brasileiros
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