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Em defesa do fim da Lei
de Gérson na educação
Segundo a Wikipédia, na cultura brasileira, a Lei de Gérson é uma
norma não-escrita segundo a qual a pessoa que gosta de levar vanta-
gem em tudo segue no sentido negativo de se aproveitar de todas as si-
tuações em benefício próprio, sem se importar com questões éticas ou
morais. O caso de sucesso da universidade colombiana Minuto de
Dios, apresentado no Brasil pelo seu reitor, professor Camilo Bernal
(BRASIL ECONÔMICO, dia 13 de setembro), causou grande impacto exata-
mente por apresentar uma antítese à Lei de Gérson. Muito mais do que
mostrar uma universidade que cresceu de dois mil para 50 mil alunos
em poucos anos, com excelente qualidade e uma profunda inclusão
social (recebendo, em sua maioria, alunos das classes D e E), Bernal
nos mostrou o que podemos conseguir se tivermos uma mentalidade
de cooperação, ao invés de pensarmos exclusivamente em competir.

Na Colômbia, para inveja dos brasileiros, universidades públicas e
particulares coexistem em harmonia e cooperam entre si. Governo e Mi-
nistério da Educação apoiam o crescimento de ambas e juntos todos sus-
tentam o desenvolvimento da educação no país, que apresenta mais de
35% de taxa de escolaridade superior — no Brasil é 14,7%. Aqui, públicas

e privadas não se falam, o governo des-
preza e persegue a iniciativa privada e, o
pior de tudo, as particulares, focadas em
seus próprios umbigos, não conseguem
cooperar e se ajudar mutuamente.

Em países desenvolvidos, grandes
universidades se integram nos mais
variados tipos de consórcios, para coo-
perarem e atingirem objetivos maiores.
No Brasil, casos assim são raríssimos.
No setor público temos o Reuni, de su-
cesso parcial, e no setor privado não
temos um único caso digno de comen-
tário. A última tentativa de consórcio
que se tem notícia foi o da Universidade
Virtual Brasileira - UVB , de dez gran-

des universidades particulares para atuação no ensino a distância, e
que resultou em absoluto fracasso em função da guerra de vaidades.

Não se pode entrar em consórcio, rede ou parceria com a menta-
lidade tupiniquim da Lei de Gérson. Leonardo Boff resumiu muito
bem o porquê da necessidade do princípio cooperativo: “tudo o que
realizamos, incluindo a realidade em si mesma, é consequência de
um existir com os outros”. Não é por acaso que os fatos mostram que
onde existe mais cooperação há maior desenvolvimento. Basta lem-
brarmos do sucesso da Toyota com a rede de aprendizagem entre to-
das as centenas de empresas fornecedoras (a Kyohokai).

Infelizmente, no Brasil, preferimos confrontar. Um exemplo é a
Frente Parlamentar em Defesa da Livre Iniciativa na Educação, con-
junto de parlamentares que “defendem” os interesses da iniciativa
privada na educação. Com isso, o setor optou pela confrontação polí-
tica junto ao governo ao invés de escolher o caminho, a meu ver mui-
to mais promissor, da cooperação técnica, a exemplo de muitos ou-
tros países. Outro fato que atesta a falta de mentalidade cooperativa
na educação é a existência de mais de seis diferentes entidades de
classe que representam donos de escolas. Se nem para defendermos
nossos próprios interesses conseguimos cooperar, que dirá para de-
fender os interesses do país. Neste ponto, temos ainda muito a apren-
der com a Colômbia, que por sorte, não conhece a Lei de Gérson. ■
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1 Universidade
Católica da
América é uma
das quatro
católicas
participantes
do consórcio;
2 Alunos têm
opção de fazer
cursos específicos
ministrados em
outra faculdade
do sistema;
3 Dentre as nove
universidades hoje
presentes, há uma
só de mulheres,
a Gallaudet.

COMPETIÇÃO

Green
Atualmente, a principal
disputa entre universidades
nos EUA é mostrar quem
consegue ser a mais eficiente
energeticamente. Ganha
a autoestima estudantil.

GESTÃO

Treinamento
Cada instituição trata
de sua administração
individualmente. Há
a prática de conselheiros e,
eventualmente, associações
oferecem treinamento.

OPORTUNIDADE

Estado
O consórcio oferece
oportunidades de estágio
em pesquisa para agências
federais, bem como
indica professores para
consultorias de curto prazo.

RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 19




