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O sonho de François Goulard, o ministro delegado para o ensino superior, é de aproximar as 
"grandes escolas" da França das universidades do país. Mas esta idéia está longe de ser 
unânime 
 
 
A pouca distância da Avenida dos Champs Elysées, a principal artéria de Paris, a Casa dos 
"centralianos" --como são chamados os alunos e ex-alunos da Escola Central de Paris, um 
centro prestigioso de formação de engenheiros-- está em plena efervescência.  
 
A visita do ministro-delegado para o ensino superior e a pesquisa científica, François Goulard, 
na segunda-feira (12/06), atraiu a multidão dos grandes dias. 
 
São 20h. O ministro apresenta-se como um amigo e faz questão de lembrar que em 1976, ele 
foi diplomado por esta prestigiosa escola. O tema do jantar-debate desta noite é "O ensino 
superior na França, a pesquisa científica e a competitividade do nosso país". A associação dos 
centralianos, que conta, segundo os seus dirigentes, "potencialmente mais de 17.000 
membros", está acostumada com esses encontros entre pares.  
 
No momento em que a refeição se aproxima da sobremesa, o ministro sugere algumas pistas 
de reflexão sobre as grandes escolas. Diante disso, a platéia se mostra um pouco alvoroçada. 
François Goulard argumenta a favor, entre outros, de uma aproximação "dotada de geometria 
variável" entre universidade e grandes escolas.  
 
No dia seguinte, em entrevista para a agência de notícias Agence France-Presse (AFP), ele 
repete suas declarações: "O modelo das grandes escolas é muito específico da França e eu 
gostaria de acentuar as convergências entre os dois sistemas". O ministro escolhe 
cuidadosamente as palavras que emprega, uma vez que ele sabe que em relação a esta 
questão, ele está pisando em ovos.  
 
A expressão "grande escola" designa na França certo número de estabelecimentos de ensino 
superior que se caracterizam por promoverem uma seleção prévia para a admissão dos seus 
alunos (em geral, um concurso do nível do 2º ano universitário), pelo seu tamanho restrito e 
pelo tipo de ensino (generalista) que elas ministram ao longo de 3 ou 4 anos. É este perfil, de 
concepção elitista, que as diferencia das universidades.  
 
Já faz muito tempo que as universidades se dizem favoráveis à aproximação com as grandes 
escolas, sugerida agora pelo ministro Goulard, em nome principalmente da coerência e da 
competitividade do ensino superior francês no exterior.  
 
"Basta você tentar explicar para um estudante chinês a diferença entre grandes escolas e 
universidades", observa Yannick Vallée, o primeiro vice-presidente da Conferência dos 
presidentes de Universidade (CPU). "O nosso sistema é incompreensível para todo e qualquer 
estrangeiro. Se as grandes escolas se aproximassem das universidades, é o ensino superior 
como um todo que se beneficiaria com isso". 
 
Enquanto os argumentos da universidade já estão bem afiados, as grandes escolas, por sua 
vez, se mostram mais reticentes a ouvi-los. Na qualidade de fina-flor do ensino superior 
francês, elas defenderam por muito tempo sua independência com unhas e dentes. Até hoje, 
elas têm dificuldades para admitir que a sua notoriedade fora das fronteiras nem sempre é 
suficiente para garantir-lhes um lugar ao sol no mercado mundial do ensino, que vem se 
tornando cada vez mais concorrido.  
 
"O nosso sistema tem lá as suas particularidades, mas ele não é mais específico do que 
qualquer outro", considera Hervé Biausser, o diretor da Escola Central de Paris. "Se o nosso 



modelo fosse tão complicado, como explicar então que a Central conseguiu implantar parcerias 
com 80 universidades estrangeiras?"  
 
É verdade que os dois mundos (grandes escolas e universidade) nunca se ignoraram 
mutuamente por completo. Diversas pontes foram implantadas, principalmente por meio das 
escolas doutorais ou dos mestrados de pesquisa científica. 
 
Na Escola das Minas, por exemplo, dos 14 centros de pesquisas deste grupo que inclui três 
estabelecimentos de ensino superior, dois formam uma equipe comum com a universidade de 
Paris-VI (Pierre-et-Marie Curie) e a universidade de Marne-la-Vallée (região parisiense). A 
cooperação existe também no nível dos docentes-pesquisadores.  
 
Mas as instituições francesas sofrem do seu tamanho. Em 2003, universidades e grandes 
escolas não mais puderam fingir ignorar a verdade. No ranking mundial das universidades, 
estabelecido pela Universidade de Jiatong em Xangai (China), as jóias francesas do ensino 
superior são laminadas. Mesmo se os critérios que foram levados em conta podem ser 
discutíveis --entre outros porque eles só consideram o desempenho de cada estabelecimento 
no campo da pesquisa científica--, a divulgação desta classificação causa um verdadeiro 
choque.  
 
A primeira universidade francesa, Paris-VI (Pierre-et-Marie Curie) está apenas no 46º lugar, na 
frente de Paris-XI (Orsay), 61ª, de Strasbourg-Louis-Pasteur, 92ª, e da (grande escola) 
Normale-Sup, 93ª. 
 
A afronta é tão severa quanto para as outras grandes escolas. Polytechnique não figura nem 
entre as 200 primeiras, enquanto a escola das Minas se situa ainda longe dos primeiros 
lugares... 
 
Na comunidade docente, muitos recebem como um soco na cara esta realidade da qual eles já 
tinham consciência intuitivamente: a dispersão dos meios e dos talentos prejudica o ensino 
superior francês.  
 
"Há muito, o tempo da guerra de trincheiras acabou. Existe uma verdadeira conscientização 
por parte das grandes escolas do interesse que elas têm em trabalhar junto com as 
universidades", considera Marie Reynier, membro do escritório central da Conferência das 
Grandes Escolas (CGE) e diretora-geral da Escola Nacional Superior de Artes e Profissões (cuja 
sigla em francês é Ensam). 
 
"Mas, uma vez admitido isso, são as formas de implementar esta parceria que preocupam". 
Para Benoît Legait, o diretor da Escola das Minas de Paris, "a força de uma grande escola está 
no fato de ela ser pequena, de saber reagir com agilidade e de estar próxima aos meios 
econômicos".  
 
"A sua força também se deve ao fato", precisa Legait, "de ela ter uma governança forte se 
comparada com a da universidade. Acima de tudo, não se deve quebrar esta dinâmica 
específica". Por sua vez, François Bonvallet, o diretor da Reims Management School (escola 
superior de gestão empresarial), se mostra ainda mais firme: "Não faria sentido algum 
compartilhar a penúria das universidades. É preciso que os diferentes parceiros entendam bem 
as razões desta aproximação". 
 
"O principal pavor das grandes escolas é de acabarem se inserindo dentro de um sistema no 
qual elas atolariam", resume Thomas Frohlicher, o diretor-geral da Escola de Gestão 
Empresarial de Nancy (Meurthe-et-Moselle, nordeste). 
 
Um membro da Conferência das grandes escolas, o seu estabelecimento foi fundado em 1905 
pela universidade de Nancy e pela câmara de comércio e de indústria do departamento de 
Meurthe-et-Moselle.  
 



"A universidade não nos assusta, uma vez que nós nos originamos em parte dela, mas, deste 
ponto de vista específico, nós somos um pouco atípicos", explica Frohlicher. "De nada 
adiantaria aproximá-la das grandes escolas por meio de fórceps. Aliás, ninguém sequer cogita 
isso, já que tal empreitada estaria fadada ao fracasso. Para que esta fusão seja realmente 
possível, é preciso raciocinar não em termos de instituição, e ainda, sobretudo, se perguntar 
quais são os atores pertinentes para um projeto". 
 
No momento em que a presidente do Medef (principal sindicato patronal), Laurence Parisot, 
acaba de qualificar a situação da universidade na França de "vergonha para o nosso país", é 
grande a angústia das grandes escolas diante da perspectiva de serem absorvidas pelo 
"Mamute" (apelido irônico dado ao conjunto das universidades, consideradas como antiquadas 
e obsoletas). O medo é tanto que elas acabam esquecendo dos benefícios que elas poderiam 
tirar desta união. 
 
"Haveria seguramente ganhos em termos de visibilidade internacional, além de tal aliança 
constituir uma abertura maravilhosa para elas, com a condição de lograr construir um sistema 
maleável", reconhece Marie Reynier, da Conferência das grandes escolas, que faz parte do clã 
dos otimistas. "Num mundo ideal, as grandes escolas poderiam contar com as universidades 
para colocar à disposição dos seus alunos opções das quais elas não disporiam internamente". 
 
Será que a criação, por meio da lei de programa de 18 de abril de 2006 para a pesquisa 
científica, de pólos de pesquisas e de ensino superior (cuja sigla em francês é PRES), que 
incentivam os estabelecimentos de ensino superior a trabalharem juntos e com parceiros no 
exterior, permitirá desfazer as reticências? Para Yannick Vallée, seria preciso, afinal, que "a 
governança da universidade seja mais maleável", de modo que as suas concorrentes se 
tornem finalmente parceiras.  
 
Trata-se de uma solução simples na teoria, mas que nenhum governo, há muito tempo, teve a 
vontade de tentar implementar.  
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