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radição, inovação, compe
titividade - mas, sobretudo, 
muito dinheiro para investir. 
Cientes de que encontrariam 

uma realidade educacional bastante 
distinta da brasileira ou da americana, 
os educadores que participaram do II 
Tour Internacional de Gestores Edu
cacionais conferiram de perto como 
instituições de peso na Holanda e na 
França se organizam para se destacar 
no cenário mundial. A conclusão mais 
marcante é a de que, com fundos so
brando no caixa e ideias inovadoras, só 
não alcança a excelência em qualidade 
quem não quer. 

Essa foi a segunda vez que o Sindi
cato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior 
no Estado de São Paulo (Semesp) to
mou a iniciativa de levar os gestores 
de todo o país ao exterior, em uma 
excursão que em 2009 já tinha atraído 
35 visitantes aos Estados Unidos. No 
Velho Continente, a viagem durou dez 
dias e contou com 37 gestores. O pró
ximo tour já está sendo planejado e um 
dos destinos sondados é a Ásia. 

O contato com a realidade europeia 
trouxe visões bem diferentes daquelas 
a que os brasileiros estão acostumados, 
embora as comparações com a situação 

no país natal sejam inevitáveis. Tanto na 
Holanda como na França, mais de 90% 
do ensino superior é público. 

"Não se pode esquecer que, apesar 
de serem públicas, a maioria das ins
tituições cobra anuidades dos alunos. 
Os valores podem ser tão salgados que 
acabam conferindo um status privado 
para essas, que são justamente as de 
maior prestígio", avalia o presidente do 
Semesp, Hermes Figueiredo. 

A universidade holandesa Technical 
University Delft despontou na preferência 
dos gestores por uma razão muito simples: 
colocou os participantes no que se pode 

imaginar como a aula da próxima geração. 
Chamado Collegerama, o programa revi
sitou o conceito de construtivismo social 
para chegar a uma aula em que todo tipo 
de interação é possível, em tempo real, 
onde quer que o aluno esteja. 

Usando ferramentas virtuais ado
tadas sem qualquer res t r ição pelos 
estudantes, como webcams, Facebook 
ou Twitter, os professores conseguem 
ingressar no universo estudantil de uma 
forma mais natural, ao mesmo tempo 
em que transmitem o conhecimento 
sem abandonar as metodologias tradi
cionais de ensino. 
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Velho Continente 

No estúdio virtual do conhecimento 
do Collegerama, todas as aulas são 
transmitidas, gravadas e armazenadas 
online e o estudante tem o direito de 
escolher, com toda a liberdade e sem 
prejuízos, de onde vai acompanhar as 
lições na própria sala de aula, em 
uma sala anexa ou da própria casa. As 

exposições são um espetáculo à parte: 
o professor tem à sua disposição telões 
pelos quais pode convidar outros do
centes para participar ao vivo da aula, 
em teleconferência. 

Oaluno que decidir acompa
nhar sem sair da cama não 
perde nada - a ferramenta 
divide a tela em até quatro 

partes em que são mostrados os confe
rencistas e os recursos multimídia. Até 
mesmo o que o professor escreve na 
lousa é diretamente transmitido para 
o computador, e para levar o clima da 
sala de aula à casa dos estudantes, a TU 
Delft ainda planeja disponibilizar ima
gens do público, completando o cenário 
da exposição, da qual qualquer aluno 
que a esteja assistindo pode participar 
com webcam. Mas, apesar do recurso 
ultramoderno, por enquanto 40% dos 
estudantes ainda preferem comparecer 
pessoalmente às aulas, enquanto 25% 
as assistem pela internet. 

"Isso não apenas revoluciona o en
sino a distância como o próprio ensino 
presencial. Na Holanda, a liberdade dos 
projetos pedagógicos é muito maior do 
que no Brasil", atesta Rodrigo Capelato, 
diretor-executivo do Semesp. 

A segunda parte da visita à Ho
landa, em Haia, t ambém não ficou 
para trás. As metodologias interdis
ciplinares praticadas nos cursos da 
Maastr icht Univers i ty , ins t i tu ição 
criada sob a égide do Problem-based 
Learning ( P B L ) , impressionaram os 
brasileiros. Na universidade, os alunos 
são divididos em pequenos grupos que 
atuam juntos durante todo o semestre 

em busca de uma solução para um ou 
mais problemas, todos com paralelo 
direto no mercado de trabalho. 

A multidisciplinaridade, possibili
tando as mais variadas visões sobre 
um mesmo tema, é que vai trilhando 
um caminho nesses labirintos, os 
primeiros que os futuros empresários 
encontrarão na vida real. Além disso, 
os gestores visi taram ins t i tu i ções 
tradicionais holandesas como a Ho-
geschool van Amsterdam e o Instituto 
de Ciências Sociais (1SS), da Univer
sidade de Rotterdam, que adotam sis
temas binários de cursos profissionais 
e direcionados à pesquisa. 

"Essas visitas abrem uma nova rede 
de contatos muito importante para tentar
mos fechar parcerias para o futuro. Nada 
substitui o contato direto com os respon
sáveis pelas questões internacionais de 
cada instituição que conhecemos", avalia 
o vice-reitor da P U C do Paraná, Paulo 
Otávio Musse Augusto. 

O foco da visita a Paris - a parte 
mais longa da viagem - foi nas grandes 
écoles, instituições de alto nível de ex
celência que há dois séculos formam a 
elite da sociedade francesa. Para muitos 
dos participantes esse foi o primeiro 
contato com esse tipo de instituição. 
Os gestores ficaram impressionados 
com o orçamento dessas instituições, 
cujas anuidades de escolaridade podem 
chegar a € 15 mil - contra no máximo 
€ 330 anuais para estudar nas univer
s idades , o que possibilita instalações 
impecáveis e a contratação do melhor 
corpo docente. 

"A gente pensa que estudar na Sor-
bonne é o grande sonho de qualquer es-
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tudante, mas, ao vir aqui, percebi que não 
é bem assim", diz Adriano Gargalhone 
Novaes, diretor acadêmico da E S A M C , 
de Minas Gerais. "As grandes écoles são 
o objetivo dos melhores estudantes, en
quanto a massa não tem outra alternativa 
senão as universidades. É claro que isso 
não é uma coisa ruim, mas confesso que 
fiquei muito surpreso." 

A H E C , por exemplo, se localiza 
no centro Paris Tech, que também foi 
apresentado aos gestores no primeiro 
dia de visita. O centro reagrupa 12 gran
des écoles de prestígio em um imenso 
campus, na periferia de Paris. 

utro estabelecimento v i 
sitado foi o Insead, que é 
totalmente independente, 
privado e focado na inter

nacionalização. A meta da instituição é 
não ter mais do que 10% de alunos de 
uma mesma nacionalidade. Para isso, 
todas as aulas são em inglês, o que atrai 
estudantes de 83 países diferentes. 

Com um orçamento anual de € 150 
milhões, o Insead oferece cursos de 
M B A de um ano, tempo em que os 
alunos moram na própria instituição, 
instalada ao lado da floresta de Fontai-
nebleau. O custo para o aluno, claro, 
não é barato: a matrícula sai por € 50 

m i l . "É um padrão americano, mas 
instalado na Europa. Achei bem inte
ressante porque é um ano de formação 
muito intensiva, mesmo que não exis
tam grandes inovações metodológicas. 
Nessas horas, o peso dos professores 
que dão aulas aqui é que faz a diferen
ça", afirma José Roberto Provesi, reitor 
da Unival l i , de Santa Catarina. 

Como a maioria dos gestores brasi
leiros vem de instituições privadas, a 
visita ao Insead e também à escola de 
culinária privada Cordon Bleu foram 
inspiradoras, em meio a um sistema 
fortemente baseado nos estabelecimen
tos públicos como o europeu. Ao longo 
do tour, os brasileiros perceberam que 
existe um certo preconceito contra os 
estabelecimentos privados, mas o fato 
de alguns deles terem destaque mun
dial contribui para que essas barreiras 
estejam sendo quebradas. 

"Em Estrasburgo chegamos a ouvir 
de um diretor que as faculdades priva
das são fábricas de diplomas. Acho que 
a rede internacional de parcerias deles 
poderia se aprimorar muito mais se eles 
mudassem essa visão", argumenta Valdir 
José Lanza, da Unibr, em São Paulo. "O 
curioso é que as instituições que têm uma 
gestão mais parecida com a das privadas 
são justamente as de maior sucesso." 
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