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Educação
É a posição da Universidade de Michigan no
último ranking mundial de universidades,
elaborado anualmente pela Times Higher
Education. No quesito reputação
acadêmica, a instituição aparece em 12ª.20ª

“Tivemos que aumentar as mensalidades, mas aumentamos
também a ajuda financeira aos estudantes. Cortamos muito, mas
ampliamos investimentos.”

ANTÔNIOGOIS

antonio.gois@oglobo.com.br

‘Crise econômica ameaça universidades
que realizam pesquisa de ponta’

Nametade do século passado, o esta-
do deMichigan vivia seu apogeu eco-
nômico, impulsionado pela indústria
automobilística sediada em Detroit,
até então a quarta maior cidade dos
Estados Unidos, comdoismilhões de
habitantes. Naquela época, a Univer-
sidade de Michigan, a principal do
estado, era mantida basicamente
com recursos públicos, fonte de 70%
de sua receita. A chegada dos carros
japoneses, no entanto, foi um duro
golpe na hoje decadente indústria
automobilística local. Detroit, maior
símbolo dessa crise, viu sua popula-
ção encolher para 700mil habitantes.
Em muitas áreas, mais parece uma
cidade-fantasma.
Enquanto a cidade de Detroit enco-

lhia, no entanto, a Universidade de
Michigan foi atrás de outras fontes de
recursos e conseguiu se reinventar,
mantendo-se entre as 20melhores do
mundo. Agora, a universidade volta a
enfrentar um desafio semelhante,
mas, desta vez, em companhia de
quase todas as instituições america-
nas de excelência em pesquisa, afeta-
das pela ameaça de cortes em suas
atividades por causada crise financei-
ra internacional.

l Como a Universidade de Michigan
sobreviveu à crise da indústria auto-
mobilística de Detroit, que deixou
quase todo o estado em situação de
decadência econômica?
No nosso caso, conseguimos sobrevi-

ver à crise da indústria de automóveis
porque fomos capazes de diversificar
nossos recursos.Temos fundosdogover-
no federal, de fundações, da iniciativa
privada e de filantropos, especialmente
nossos ex-alunos. Somosmuito cautelo-
sos em achar meios de preservar nossos
fundos e fazer coisas mais baratas e me-
lhores, de forma mais eficiente. Por isso
chegamos mais fortes nessa recessão do
que éramos antes. Nos anos 1960, 70%
denossos fundos vinhamdo estado.Ho-
je, este percentual é de 16%. Tivemos
que fazer coisas diferentes. Fizemos par-
cerias, buscamos dinheiro privado. Cor-
tamos despesas e fomos mais eficientes,
para preservar as pesquisas e até au-
mentar o investimento nelas. Tivemos

que aumentar asmensalidades, mas au-
mentamos também a ajuda financeira
aos estudantes. Cortamos muito, mas
ampliamos investimentos. A universida-
denãopodepararde fazernovos investi-
mentos.

lComo as universidades americanas
têm se mantido em meio à crise eco-
nômica mundial?
Há uma preocupação muito grande.

Recentemente, a Academia Nacional
de Ciência fez um grande relatório, tra-
tando do tema da ameaça às universi-
dades americanas que realizam pes-
quisa de ponta. É um grande debate
nos Estados Unidos para os próximos
anos. Entendemos que, para que o país
continue competitivo, é preciso conti-
nuar investindo em pesquisa. É um as-
sunto muito crítico. Temos um débito
grande enquanto nação, e este foi um
dos principais tópicos da campanha
presidencial. Mas acreditamos que o
trabalho que fazemos hoje será impor-
tante em 20 anos. Nos anos 1960, o in-
vestimento em pesquisa no programa
especial produziu chips, novos apare-
lhos e toda uma tecnologia digital que
utilizamos até hoje. Acreditamos que a
pesquisa que fazemos agora gerará be-
nefícios nos próximos 20 anos.

lMichigan teve umdos programas de
ação afirmativa mais conhecidos dos
Estados Unidos. Qual o balanço que a
senhora faz dos resultados?
Nonosso caso, a evidência que temos

é que foi uma boa ferramenta que aju-
dou a trazer grupos populacionais que,
até então, não tinhamespaçono ensino
superior. O contexto brasileiro é dife-
rente, e não quero opinar sobre se fun-
cionaria aqui, mas, no caso de Michi-
gan, a avaliação foi muito positiva.
Lembro-me de ter levado, em 2003, um
grupo de ex-alunos a um programa da
NBC sobre o tema. Eram estudantes
que foram beneficiados por ações afir-

mativas nossas na década de 1970. O
mais interessante no caso deles foi
notar que, em suas famílias, foram
os primeiros a chegarem ao ensino
superior. Mas, entre seus filhos, 90%
conseguiram chegar à universidade
e viraram médicos, advogados e
profissionais de alta qualificação.
Houve um grande impacto entre ge-
rações, de um grupo onde quase
ninguém conseguia ingressar no en-
sino superior para outro em que
quase todos chegaram lá. Essa histó-
ria prova que você pode mudar o
curso de famílias inteiras provendo
acesso a esses estudantes em gran-
des universidades.

l Mas isso não aconteceria natu-
ralmente, sem a necessidade de
privilegiar um grupo de alunos
por critérios raciais em detrimen-
to de outros?
No caso dos Estados Unidos, acre-

dito que este não era um curso natu-
ral. Fez muita diferença. Em Michi-
gan, não usamos cotas, nem aceita-
mos estudantes que achávamos que
não seriam bem-sucedidos academi-
camente. Mas o programa fez grande
diferença, e trouxe mais diversidade
ao campus. Fizemos pesquisas mos-
trando que essa maior diversidade
melhora a educação que você recebe
em sala de aula. Quando me formei,
na década de 1960, na Universidade
da Carolina do Norte, praticamente
não havia mulheres ou afro-america-
nos no campus. Hoje, a universidade
é um lugar mais democrático e mais
interessante por causa desses movi-
mentos.

lQual o interesse da Universidade
de Michigan no Brasil?
Temos um longo histórico de par-

ceria com o Brasil, que vem de 140
anos. Achamos em nossos arquivos
que, em1870, umprofessor de nossa
instituição foi visitar a Amazônia e
coletou várias espécimes que servi-
ram de base para o primeiro museu
de história natural emumauniversi-
dade pública americana. Temos até
hoje um robusto intercâmbio com
pesquisadores brasileiros e quere-
mos aprofundar esta relação.

l Muitas universidades estrangei-
ras propõem parcerias a institui-
ções brasileiras de olho apenas em
mais alunos. No caso de vocês, que
são uma universidade com pes-
quisa de ponta, o que têma ganhar
com parcerias?
A relação que queremos ter com

universidades brasileiras é de mútua
cooperação, e já temos projetos em
áreas de saúde, sustentabilidade e
cultura. Nossos estudantes querem e
precisamconhecermais o Brasil, país
que tem passado por dramáticas
transformações. Queremos criar
oportunidades para nossos estudan-
tes virem aqui. Para serem cidadãos
globais, nossos alunos precisam co-
nhecer a América Latina, e o Brasil é
umdos locaismais interessantes para
isso.Mas estamosmuito interessados
também em dar oportunidades para
estudantes brasileiros em Michigan,
seja pelo programa Ciência sem
Fronteiras, seja por meio de bolsas-
sanduíche emprogramas de pós-gra-
duação. Admiramos também a ênfa-
se que o governo brasileiro está colo-
cando em ampliar a presença de ci-
dadãos brasileiros no exterior, por
meio do programa Ciências sem
Fronteiras, e preparando esses jo-
vens, inclusive oferecendo cursos de
inglês. Isso é desafiador. l

DIVULGAÇÃO/UNIVERSIDADE DE MICHIGAN

Troca de sorrisos. O presidente Obama e Mary Sue Coleman, reitora da Universidade de Michigan, instituição que aparece em 12º lugar no ranking mundial de reputação acadêmica

Dirigente, que esteve no
Brasil em setembro, conta
também como a instituição
pública que dirige conseguiu
sobreviver à decadência da
indústria automobilística de
Detroit ao diminuir a
dependência do estado.

Reitora da Universidade de Michigan vê riscos para instituições com maior produção científica

ENTREVISTA Mary Sue Coleman

DIVULGAÇÃO UNIVERSIDADE DE MICHIGAN

Em aula. Estudantes em auditório na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos

“Tivemos que fazer
coisas diferentes.
Fizemos parcerias,
buscamos dinheiro
privado. Cortamos
despesas e fomos
mais eficientes,
para preservar as
pesquisas”
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  4 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. 6.




