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A ambição por caçar talentos é
o paradigma enraizado no sis-
tema educacional dos Estados
Unidos. Para universidades
americanas, em meio aos obje-
tivos particulares, o senso co-
mum é encontrar a melhor for-
ma de atender aos estudantes.
Nesta empreitada, todos ga-
nham com os braços unidos.
Pelo menos é sob essa filosofia
que prospera há 46 anos uma
espécie de parceria entre 14
universidades do país. Uma ati-
tude que não elimina a compe-
tição saudável pelas melhores
matérias-primas egressas do
ensino médio, mas enriquece o
caminho para se chegar a um
denominador similar nos desa-
fios impostos à gestão escolar.

John Childers, presidente do
Consórcio de Universidades da
Área Metropolitana de Wa-
shington, conversou com o
BRASIL ECONÔMICO sobre o siste-
ma, criado em 1964, por cinco

instituições da capital dos EUA.
“O projeto nasceu com a inten-
ção de dividir ideias comuns e
preocupações e servir como
uma plataforma de partilha-
mento de recursos e cooperação
em benefício aos estudantes”,
afirmou o executivo, que estará
no Brasil quinta e sexta-feira
próximas para proferir uma pa-
lestra no Fórum Nacional do En-
sino Superior, em São Paulo.

Atualmente, o consórcio é
formado por nove universida-
des privadas, dentre as quais
quatro de origem católica e
uma destinada só para mulhe-
res, além de três estatais e duas
militares federais. O grupo di-
verso tem a possibilidade de
promover encontros regulares
entre seus funcionários visan-
do trocar ideias e planejar
atuações conjuntas.

Para Childers, isto é replicá-
vel ao Brasil. “Na área econômi-
ca, acordos de compras conjun-
tas são certamente possíveis e
poderiam poupar dinheiro. A
cooperação acadêmica poderia

ocorrer onde as universidades
são fisicamente próximas umas
das outras para intercâmbio de
estudantes, ou poderia ser feita
via on-line se estiverem distan-
tes”, antecipa. O retrospecto
vivenciado hoje nos Estados
Unidos respalda um olhar mais
amplo: “eu não sei o suficiente
sobre política educacional no
Brasil para saber como as insti-
tuições poderiam influenciá-la,
mas, em geral, ações unidas são
frequentemente mais eficazes
do que individuais”, analisa.

A maioria dos programas fir-
mados no consórcio em Wa-
shington se referem a atividades
acadêmicas, econômicas e polí-
ticas. O presidente explicou que
uma das linhas de trabalho es-
tende o leque de matérias possí-
veis para o aluno de determina-
do curso. Através do programa
de matrícula cruzada, os es-
tuantes são beneficiados ao po-
derem frequentar as salas de
aula de uma universidade irmã,
o que elevou dramaticamente as
opções de cursos disponíveis,

aponta Childers. Outro ganho,
ressalta ele, é a faculdade em-
penhada em sociologia poder se
concentrar no fortalecimento
dessa área sem despender ener-
gia em ampliar o leque de opor-
tunidades aos estudantes na
área de exatas. De um corpo de
155 mil estudantes, 1.455 lança-
ram mão disso no ano passado.
Para completar, os membros
agora estão começando a de-
senvolver programas acadêmi-
cos integrados, especialmente
nas áreas de ciências.

Em termos de inovação eco-
nômica, o consórcio analisa pro-
jetos de eficiência de custos,
atualmente mais voltados à área
energética. E, politicamente, re-
laciona-se próximo ao governo
para construir posições consen-
suais, como o programa estatal
de assistência ao financiamento
estudantil, destaca Childers.
Nem sempre é fácil. “O proble-
ma, de vez em quando, é chegar
a um acordo sobre como proce-
der, particularmente no arca-
bouço político”, revela. ■

Faculdades trocam figurinhas
em prol dos alunos nos EUA

Presidente do consórcio de universidades em Washington acredita que o modelo é replicável ao Brasil

“Definitivamente eu
acredito que o modelo
de consórcio é
replicável no Brasil.
Na área econômica,
acordos de compras
conjuntas são
certamente possíveis
e poderiam poupar
dinheiro

John Childers,
Presidente do Consórcio

de Universidades
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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. ■

Em países
desenvolvidos,
grandes
universidades se
integram nos mais
variados tipos de
consórcios. No
Brasil, casos assim
são raríssimos
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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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19




