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A
ntes de Lawrence
Summers anunciar
a saída como reitor
da Universidade
Harvard(provocada

pelos atritos surgidos após afir-
mar,noanopassado,queascien-
tistastêmmenosêxitonessecam-
po por causa de suas obrigações
familiaresequeafaltadehabilida-
des naturais explicam o fato de
existiremmenosmulheresatuan-
tesnosetordoquehomens),aúlti-
maturbulênciadeigualmagnitu-
de na instituição aconteceu há
140anos.Essevelhodramafoital-
vezoepisódiomais representati-
vo da história da educação supe-
rior americana, que não apenas
criouainstituiçãoondeumLarry
Summers podia florescer como
estudante e professor, mas que
também espalhou as sementes
desuaqueda.
De 1846 a 1868, Harvard teve

cinco reitores cujos mandatos
curtosefrustrantesevocamosli-
mitadoscincoanosdeSummers.
A época era de fortes discordân-
cias sobre o objetivo central de
umauniversidade.
Um movimento controlador

foiareaçãocontraoflorescimen-
to liberaldosanos1830quehavia
expandido os campos de estudo
oferecidosea liberdadedosestu-
dantes em aproveitá-los. Até os
anos1860,osreitoresdeHarvard
eram indicados e respondiam ao
ConselhodeSupervisoresdauni-
versidade,umgrupopoderosode
eminentes figuraspolíticasereli-
giosas.Mas, em 1865, uma lei de-
mocratizouascoisas,permitindo
aos alunos de Harvard eleger os
supervisores, em umesforço pa-
raemancipara instituição.

RESISTÊNCIA
Nosanosdetransição,osreitores
lutaramcontraaondadeliberalis-
mo, limitandoo númerode disci-
plinase,dentrodelas,manipulan-
doasescolhasdosalunosemdire-
ção a estudos clássicos rigida-
menteestruturados.Osestudan-
tes eram até mesmo repreendi-
dosporsereuniremgrupo.
Todos os cinco reitores deste

período–EdwardEverett, Jared
Sparks, James Walker, Corne-

lius Felton e ThomasHill – fo-
ramalunos deHarvard e qua-
tro eram religiosos. Eles luta-
ramcontraaexpansãodaslín-
guasestrangeirasedo“anti-re-
ligioso”darwinismo.
Os estudantes combate-

rama ênfase institucional nas
palestras, ométodo pedagógi-
co de memorização e repeti-
ção e forçaram o campus a se
abriraomundoexterior.
Mas a lei de 1865, chacoa-

lhandooConselhodeSupervi-
sores,permitiuàuniversidade
seajustar aos acontecimentos
deforadosportões.Omaiorre-
sultado, quatro anosmais tar-
de,foiaseleçãodoreitorChar-
les William Eliot, com apenas
35 anos, que conduziu refor-
mas quemarcaramo renasci-
mentodaeducaçãoartísticali-
beral emHarvard e nos EUA.
Eliot ficou no cargo por 40
anos, omaiormandato da his-
tóriadauniversidade.

PARADOXO
Noentanto,asmesmasmudan-
çasqueliberaramEliotparare-
novarHarvardemummodelo
mais independente também
atuaram sobre Larry Sum-
mersaodeixarosreitoressem
umgrupoaoqualresponder.O
reitornãopodemaisseconcen-
traremagradar o finito grupo
que o aprovava epodia censu-
rá-lo. A partir de Eliot, cada
presidente tinhadeestaraler-
taparanegociarexigências in-
compatíveis de várias facções
–conselhosadministrativos,fa-
culdade, alunos, doadores e
quem está com as chaves dos
cofrespúblicos.
QuandoSummers, através

de uma série de erros e afron-
tas evidentes, perdeu o apoio
dapartemais eloqüente da fa-
culdade, a Harvard Corpora-
tion não tinha como salvá-lo,
mesmo que quisesse. O reitor
foidestituídoporquequalquer
ou todos os gruposde pressão
poderiam lhe causar proble-
mas.Hoje,oreitordeHarvard
temumeleitoradomaisamplo
doquequalquerprefeitoougo-
vernador, mas também mais
vagoe indefinido.●
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A grande concentração de lama
ainda encontrada noRioMuriaé,
afluente do Paraíba do Sul, deve
prolongarpor todaapróxima se-
mana o abastecimento de água
em caminhões-pipa para cinco
municípioslocalizadosnonoroes-
tedoEstadodoRio(Miraí,Lages,
Itaperuna,Italva,CardosoMorei-
ra) e outras duas cidades minei-
ras(MuriaéePatrocínio).
Oriofoiatingidonaquarta-fei-

ra por umvazamento de 400mi-
lhõesdelitrosdeargilamisturada
comóxidodeferroealumínio,por
causa do rompimento da barra-
gem da mineradora Rio Pomba
CataguasesMineração.

ApesardeaFundaçãoEsta-
dual de Engenharia do Meio
Ambiente(Feema),daSecreta-
riadeMeioAmbienteeDesen-
volvimentoUrbano,terconfir-
mado que não existem resí-
duos tóxicos no Muriaé, a go-
vernadora Rosinha Matheus
manteráoscarros-pipa.Unida-
des de tratamento não teriam
comoprocessarobarroencon-
tradonaágua.Tambémserão
abertas comportas de três pe-
quenashidrelétricas, paradar
vazãoàáguacontaminadaeim-
pediramortandadedepeixes.
AfaunadoMuriaépodeter

sidobastanteatingida,poisala-
ma, mesmo que não seja tóxi-
ca,alteraopHdaágua,reduzin-
doooxigênio.●

BRIAN SNYDER/REUTERS – 22/2/2005
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