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Eles chegam em um número não
tão grande, mas suficiente para
chamar a atenção dos transeun-
tes e propositadamente dos fre-
quentadores do bar, na esquina
da Vila Mariana, em São Paulo.
Ao entrarem no recinto, os es-
tudantes universitários, acom-
panhados de um professor, in-
citam as pessoas a opinarem so-
bre o auxílio financeiro do Brasil
à Grécia. A cada manifestação,
introduzem algum conceito da
sociologia e vão fermentando
um debate. Tudo isso sem per-
der a harmonia descontraída.

Essa cena foi importada do
Canadá e emprestou cenário e
atores brasileiros. Faltou “ape-
nas” o papel principal: uma
universidade do país capaz de
sair do recinto convencional
para ensinar em ambientes pú-
blicos. Qual o atributo necessá-
rio? Interesse de interagir com
uma comunidade além dos cír-
culos acadêmicos. Se aqui um
programa como esse parece im-
provável, na canadense Con-
cordia faz parte do cotidiano.

Apesar de inaugurada em
1974, a universidade é fruto da
fusão de duas fundações da ci-
dade de Montreal, no estado de
Quebec, cujas origens remetem
ao século XIX. São elas: Loyola
College e Sir George Williams
University. “A união das essên-
cias dessas duas escolas define a
filosofia da Concordia”, anteci-
pa o diretor Internacional da
instituição William Cheaib.

A Loyola tratava-se de uma
entidade jesuíta, pautada por
um sistema rígido de ensino. A
outra promovia um caráter mais
atento à sociedade e ao ambien-
te à sua volta. Estava aberta a
uma “segunda chance” ao alu-
no e dotada de métodos de cur-
sos mais flexíveis. “A combina-
ção balanceou essas caracterís-
ticas, moldando os pilares de
educação da Concordia: acessi-
bilidade de ensino, qualidade
acadêmica elevada e inovação”,
decreta o executivo.

Por trás do corpo estudantil
ativo, há um currículo interdis-
ciplinar. Antes separadas, as fa-
culdades de humanas e de ciên-
cias naturais são uma só. E hoje
é uma das maiores do Canadá,
absorvendo a maioria de in-
gressantes na Concordia. É pos-
sível, por exemplo, graduar-se
em jornalismo e, depois, se es-
pecializar em biologia.

Considerando as etapas mais
elevadas da formação acadêmi-
ca, o leque é ainda maior. “O
estudante praticamente molda o
currículo. Se você quer estudar

‘o efeito da luz nos olhos de um
peixe’, precisa de matérias de
biologia e química. Aí é como
uma rede, você tem ideias de
diferentes áreas combinadas em
uma proposta”, detalha Cheaib.

Para o diretor da Concordia,
outro ponto de destaque é o am-
biente multicultural. São estu-
dantes e professores de quase 150
países. Os professores são ins-
truídos a trazer exemplos atuais e
experiências reais, muitas vezes
recorrendo ao seu país de ori-
gem. Isso trava a atenção do alu-
no. “Nossos estudantes são en-
gajados com a sociedade. Eles
querem fazer alguma coisa”. O
barulho aumenta rapidamente.
Para padrões canadenses, os 40
mil alunos atuais compõem uma
instituição numerosa.

O intermédio academia e co-
munidade é o principal êxito

inovador da Concordia. Essa in-
teração encontra poucos para-
lelos no Brasil. Como lembrou o
ex-presidente da República e
sociólogo Fernando Henrique
Cardoso, em palestra na Escola
Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), em São Pau-
lo, há alguns meses, “as trans-
formações acontecem dentro da
universidade, mas no Brasil há
uma desconexão entre a univer-
sidade e a vida”.

Embora tenha afirmado pos-
suir “total conhecimento” do
sistema de ensino brasileiro,
Cheaib preferiu não opinar sobre
as distorções existentes. Quando
questionado sobre as políticas es-
tatais de aumento do número de
alunos no ensino superior, limi-
tou-se a criticar o foco quantita-
tivo, preferindo “qualidade, qua-
lidade e qualidade, sempre”. ■

Campus da Concordia: pequenas organizações
sociais de Montreal são convidadas
a trabalhar junto com os estudantes

No Canadá, a universidade está
Concordia esbanja inovação por encorajar
diálogo da academia com a sociedade
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“A qualidade acadêmica
e de pesquisa é uma premissa
de toda instituição pública
do Canadá. Mas o que posso
dizer é que nossos estudantes
são engajados com a sociedade
e com a comunidade”

William Cheaib
Diretor
internacional
da Université
Concordia

MILITÂNCIA GLOBAL

Mobilização avança
até Índia e Uganda

Começou como um projeto
voluntário. Alguns estudantes
da Concordia foram para Uganda,
na África, para desenvolver
um programa de assistência,
a priori com o intuito de ajudar
a população local. Descobriram,
porém, problemas terríveis
ligados ao vírus HIV e doenças
infecciosas. Quando retornaram
para Montreal, decidiram recrutar
um grupo e voltar. Hoje possuem
uma força tarefa, com clínica
médica e escola. Além disso, no
Canadá, alguns alunos coletam
dinheiro, através de eventos
nas ruas, como peças teatrais,
para construir escolas na Índia.

“As transformações
acontecem dentro
da universidade,
mas no Brasil há
uma desconexão
entre a universidade
e a vida

Fernando Henrique Cardoso,
ex-presidente
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conectada ao social
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Colossal avanço em
curtíssimo espaço de tempo
A morosidade do setor educacional em promover mudanças já é
conhecida por todos. Os motivos são muitos: conservadorismo da
academia; excesso de discussão teórica e pouco pragmatismo; ri-
tos de passagem inúteis e ultrapassados; falta de gestão e controle
da relação ensino/aprendizagem, entre outros.

Nem todos, porém, se acomodam a um modelo que vem se
mostrando incompatível com as atuais necessidades da socieda-
de. Aqui e ali aparecem iniciativas inovadoras, que rompem para-
digmas e eliminam barreiras antes intransponíveis. Algumas nas-
cem no seio de instituições convencionais, por iniciativas de ges-
tores ousados que fogem aos limites da mediocridade. Mas a
maior parte surge fora do sistema formal, onde há mais espaço à
criatividade a livre iniciativa.

Um exemplo de instituição tradicional, mas muito inovadora, no
Brasil, é o da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
– PUC/RS. É um dos mais significativos exemplos de como a uni-

versidade pode fomentar o proces-
so da inovação e o do desenvolvi-
mento. O programa InovaPUC e o
parque tecnológico TecnoPUC fo-
ram desenvolvidos com o objetivo
de atrair empresas de pesquisa e
desenvolvimento para promover a
criação de novas empresas de base
tecnológica e estimular a interação
empresas-universidade.

Fora do Brasil temos o exemplo
da Faculdade Esade de Barcelona,
na Espanha, onde foi criado o Esade
Creapólis (também chamada de ci-
dade da criatividade). É um dos
maiores centros mundiais de inova-
ção e integra no mesmo espaço físi-
co o meio empresarial e o acadêmi-
co, com a presença de 50 empresas

dentro do campus. Seu maior diferencial é o sistema de Open and
Cross Innovation, que consiste em um trabalho colaborativo cruzan-
do o conhecimento e a experiência de empresas de diferentes setores.

A maior parte das inovações, no entanto, vem de fora do ambien-
te acadêmico formal. Um bom exemplo é o da Universidade da Sin-
gularidade (Singularity University) no Vale do Silício, na Califórnia,
patrocinada pelo Google e pela Nasa. Ela oferece apenas cursos livres
e tem como objetivo formar mentes brilhantes, superselecionadas,
que estudarão o futuro da tecnologia do planeta a partir do conceito
de singularidade tecnológica, definido pela Wikipédia como a “de-
nominação dada a um evento histórico previsto para o futuro no qual
a humanidade atravessará um estágio de colossal avanço tecnológi-
co em um curtíssimo espaço de tempo”.

No Brasil os cursos livres tem crescido em proporção cinco vezes
maior do que a procura pelo ensino formal. O grande impulso vem
das vantagens promovidas pelo uso da tecnologia da informação e
comunicação (TICs). Mas não é só isso. A qualidade do conteúdo
oferecido aliada a um possível processo de interação mais significa-
tivo e a uma aplicabilidade mais direta e objetiva tem ajudado.

Nos milhares de pesquisas com estudantes realizadas pela nossa
empresa, temos começado a ouvir frases como esta: “vou para a fa-
culdade para ter um diploma. Para aprender vou para a internet”. A
internet, neste caso, refere-se às redes sociais, Wikipédia, Google,
fóruns, vídeos, chats, troca de e-mails e até dos cursos livres via e-
learning. Um rico universo interativo que ocupa cada vez mais o es-
paço dedicado ao aprendizado na sociedade contemporânea. ■

RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação

Nas pesquisas
com estudantes
que realizamos,
temos começado
a ouvir frases como
esta: “vou para
a faculdade para
ter um diploma.
Para aprender vou
para a internet”

Fotos: Divulgação

● Assim é conhecido o centro de
pesquisas da faculdade de artes, uma
das maiores do gênero na América
do Norte. Os trabalhos de design
para videogames desfrutam de ampla
conexão com o setor, grife canadense.

● Além dos pesados investimentos
da Fundação para Inovação do
Canadá e das próprias empresas,
a formação e a experiência de campo
dos professores estrangeiros ajudam
no relacionamento com a indústria.

HEXAGRAMA

Faculdade de Engenharia e Ciências
da Computação, no centro de Montreal,

polo da indústria aeroespacial

Text Box
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 16-17.


	Binder1
	P_1
	P_2
	P_3
	P_4
	P_5
	P_6
	P_7

	Binder2
	BE08-14
	P_08
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12_TROCA
	P_13
	P_14

	BE15-24
	P_15
	P_16
	P_17
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24

	BE25-48
	P_25
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29
	P_30
	P_31
	P_32
	P_33
	P_34
	P_35
	P_36
	P_37
	P_38
	P_39
	P_40
	P_41
	P_42
	P_43
	P_44
	P_45
	P_46
	P_47
	P_48

	OTLK
	Outlook_ED_32_P01
	Outlook_ED_32_P02
	Outlook_ED_32_P03
	Outlook_ED_32_P04
	Outlook_ED_32_P05
	Outlook_ED_32_P06
	Outlook_ED_32_P07
	Outlook_ED_32_P08
	Outlook_ED_32_P09
	Outlook_ED_32_P10
	Outlook_ED_32_P11
	Outlook_ED_32_P12
	Outlook_ED_32_P13
	Outlook_ED_32_P14
	Outlook_ED_32_P15
	Outlook_ED_32_P16
	Outlook_ED_32_P17
	Outlook_ED_32_P18
	Outlook_ED_32_P19
	Outlook_ED_32_P20
	Outlook_ED_32_P21
	Outlook_ED_32_P22
	Outlook_ED_32_P23
	Outlook_ED_32_P24
	Outlook_ED_32_P25
	Outlook_ED_32_P26
	Outlook_ED_32_P27
	Outlook_ED_32_P28
	Outlook_ED_32_P29
	Outlook_ED_32_P30
	Outlook_ED_32_P31
	Outlook_ED_32_P32





