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Quando o ensino
mobiliza e encanta
Enquanto a maioria dos estudantes brasileiros, da alfa-
betização à formação superior, procura superar como
pode as deficiências do ensino no país, uma elite estu-
dantil busca usufruir da melhor forma da educação de
ponta que recebe no exterior. São cerca de 40 alunos,
brasileiros e de outros países da América Latina, que cur-
sam o MBA da Harvard Business School e, como inte-
grantes do Clube Latino-Americano de Harvard, organi-
zam a próxima Conferência Latino-Americana da HBS,
que acontece dia 11 de abril, no campus da instituição.

Governantes, ex-presidentes, empresários de peso
palestram no evento sobre tendências e políticas, provo-
cando debates com os alunos. O tema este ano é “Oppor-
tunities Ahead”. Os estudantes querem dar visibilidade à
América Latina. Consideram vantagens da região, em
relação a outras, “a maior homogeneidade quanto à cul-
tura e idioma, o potencial de mercado em 562 milhões de
habitantes e uma capitalização superior à do leste euro-
peu e Rússia combinados”, resume o argentino Agustin
Costa, do grupo da conferência. O Brasil é destaque no
cenário pelo tamanho de sua economia, a expectativa de
crescimento e, claro, Copa e Olimpíadas “ahead”.

Esses estudantes poderiam apenas dar conta da sua
formação, superexigente, já que a conferência não é tare-

fa escolar. “É 100% ini-
ciativa dos alunos. A es-
cola, por criar um am-
biente de discussão sau-
dável e prover a infraes-
trutura necessária, esti-
mula os estudantes a
expandir suas ativida-
des”, conta outra estu-
dante do grupo, a brasi-
leira Luana Bichuetti.
Ela e os colegas aprovei-
tam a experiência para
colocar em prática ha-
bilidades desenvolvidas
em sala de aula. Mas se
lançam à coordenação
de tarefas sem necessa-

riamente terem intimidade com elas. “A ideia é aprender
um com o outro a partir de um objetivo comum”, diz

A observação reflete a cultura colaborativa que, na
opinião dos estudantes, marca a educação diferenciada
de Harvard quando comparada às suas experiências edu-
cacionais anteriores. “Há uma postura ativa em relação
ao conhecimento. Abordamos situações pensando em
propor novos caminhos, em gerar valor para a socieda-
de”, avalia Pedro Zemel, também organizador do evento.

A diversidade dos alunos, o preparo dos professores
e a infraestrutura são outros fatores de qualidade apon-
tados pelos alunos. Na sala de aula, significam alto nível
de debate entre culturas diferentes; mestres que, além
de acadêmicos ou pesquisadores, são profissionais
atuantes no mercado de trabalho e investem no dese-
nho da aula, fazendo as disciplinas se interrelaciona-
rem; e forte apoio ao empreendedorismo, carreira e
clubes de interesse como exemplos da infraestrutura
focada em viabilizar as iniciativas estudantis.

Estudantes privilegiados. Experimentam o ensino
que as ciências da cognição têm confirmado ser o me-
lhor: aquele que mobiliza o corpo, envolve emocional-
mente, transforma a informação em prática ou projeto de
vida. “Alguns dias, fico absolutamente encantado em
perceber o quanto fomos capazes de construir juntos a
partir de um problema”, diz o estudante Pedro Zemel.
Não parece novidade, mas é a inovação que todos gosta-
ríamos que a educação brasileira perseguisse para en-
cantar seus estudantes nos vários níveis de ensino. ■
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