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tuto de Estudos Latino-Americanos e Cen
tro de Estudos Brasileiros da Universidade 
Columbia, Thomas J. Trebat. Ele ressalta 
que o foco do programa é descobrir impor
tantes temas locais para transformá-los em 
globais por meio da conexão entre pessoas 
e centros de referência. Segundo o diretor, 
as atividades desenvolvidas envolverão vá
rias escolas e departamentos de Columbia, 
ganhando, assim, ampla divulgação. "O tra
balho realizado no Brasil será conhecido no 
mundo inteiro", garante. 

A troca de conhecimento entre os cen
tros acadêmicos espalhados pelo mundo é o 
que move uma rede como essa. A realização 
de intercâmbios, palestras, eventos e parce
rias viabiliza o processo. "A ideia é que tudo 
esteja interligado. Experiências adaptadas a 
diferentes realidades podem se tornar im
portantes lições para o resto do mundo", 
avalia Trebat. 

Para gringo ver 
Um ponto crucial para o interesse da 

Universidade Columbia no Brasil foi o au
mento do número de estudantes nos cur
sos de graduação, que nos últimos dez anos 
cresceu 110%. Na visão de Trebat, a amplia
ção do ensino superior brasileiro significa 
que o país está apto a receber influências 
vindas do exterior. "Isso cria pressão nas 
universidades internacionais. Portanto, 
queremos mostrar, sem arrogância, é claro, 
o nosso modelo de educação", destaca. 

Assim como grande parte das consagra
das universidades americanas, Columbia 
vive um intenso processo de internaciona-

lização. E os Global Centers são componen
tes fundamentais do programa. "O mundo 
em que a Universidade Columbia foi criada 
mudou muito. Hoje, precisamos estar in
tegrados com o planeta inteiro", pondera o 
executivo. Segundo ele, no futuro não haverá 
diferenças entre a Columbia de Nova York, 
do Brasil ou da Jordânia. "Todas farão parte 
de uma universidade globalizada." 

O Global Center no Rio será o segundo 
na América Latina - o primeiro iniciou as 
atividades no último mês de março no Chile 
- e o oitavo do mundo. Partindo dos Esta
dos Unidos, a rede da Columbia se estende 
ainda para China, França, Índia, Jordânia, 
Quênia e Turquia. 

Preparando o terreno 
Não é, porém, a primeira investida da 

Universidade Columbia no Brasil. A insti
tuição está presente no país, desde março 
de 2011, quando instalou, também no Rio 
de Janeiro, o Studio-X, um dos mais inova
dores centros de pesquisa em arquitetura e 
urbanismo do mundo. A unidade faz parte 
de uma rede global criada em 2008 para 
pensar no futuro das cidades. "A ideia é que 
funcione como uma rede mesmo, onde as 
pessoas compartilham experiências, vi-
venciam intercâmbios e discutem ideias 
voltadas para a arquitetura, o urbanismo e 
a transformação das cidades", descreve o 
diretor e curador do Studio-X, Pedro Rive
ra. Para ele, o primeiro ano do projeto no 
Brasil serviu, principalmente, para experi
mentar formatos e engajar pessoas. 

Entre outras atividades, o sobrado ce
dido pela prefeitura carioca, sede do Stu
dio-X, abriga espaço para exposições, ofici
nas e workshops. E, apesar da ainda tímida 
estrutura, a unidade brasileira já celebra a 
assinatura de convênios de peso: um com a 
própria prefeitura e outro com a EBX, em
presa do grupo de Eike Batista, que doará 
recursos para os estudos da rede global. 

Atualmente, compõem a rede do Stu
dio-X outras quatro unidades estrategica
mente localizadas no centro histórico de 
cidades de destaque, como Nova York, nos 
Estados Unidos; Pequim, na China; Amã, na 
Jordânia; e Mumbai, na Índia. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 18-19, maio 2012.




