
“Os países da América Latina
dividem os mesmos problemas
e as mesmas aspirações quando
o assunto é capacitação de pro-
fissionais”, afirma Patrick Dev-
lin, vice-presidente Global de
Vendas da Blackboard. A dife-
rença está nos instrumentos
adotados para resolver a ques-
tão. Na Colômbia o Serviço Na-
cional de Aprendizagem, que
atua como o Senac e o Senai no
Brasil, está desenvolvendo um
programa de capacitação que
visa atender 6 milhões de jo-
vens e adultos neste ano. “É a
maior iniciativa do mundo des-
te gênero”, afirma Devlin.

As ações foram definidas em
2003, quando a organização che-
gou à conclusão de que precisa-
va expandir a sua esfera de atua-
ção, encontrando uma solução
de como chegar aos locais mais
distantes do país — vilas, cam-
po e nos locais onde não havia
centro de treinamento. A solu-
ção foi investir em instrumen-
tos de ensino à distância. O pro-
grama, feito em parceria com a
Blackboard, visa treinar profis-
sionais e oferecer cursos de de-
senvolvimento de aptidões a co-
lombianos com dificuldade de
acesso a um nível mais alto de
instrução. Trata-se de cursos co-
mo o “Inglês para todos os co-
lombianos”. “O plano é tornar
o país mais competitivo e para
isso é preciso elevar as habilida-
des dos trabalhadores”, diz.

Devlin afirma que a Colôm-
bia sofre os mesmos problemas
“globais da educação”, como
crise no financiamento, acesso
à educação superior, analfabe-
tismo funcional. E que resol-
veu parte das questões dimi-
nuindo o custo. “A tecnologia
pode fazer isso”, garante.

A principal vantagem dos
cursos à distância é que eles per-
mitem que os alunos se inscre-
vam e participem em qualquer
lugar do país — não há nenhu-
ma limitação quanto ao local
ou horário em que o aluno está.
Além do mais, a aprendizagem
virtual on-line promove o aces-
so à tecnologia e à informática
e auxilia no apoio às regiões tipi-
camente marginalizadas.

A Blackboard também traba-
lha desde 2009 com a Universi-
dade Cooperativa da Colômbia
(UCC), que atende a mais de 50
mil estudantes em 18 sedes, o
foco é atender principalmente
a zona rural. A UCC teve um au-
mento de 59% no número de
matrículas no segundo semes-
tre de 2011. ■ R.O.
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O Instituto Rodrigo Mendes,
ONG que há 18 anos se dedica
ao tema da inclusão, fechou
uma parceria com o Ministério
da Educação para lançar o
projeto Diversa Gestão Pública,
plataforma que tem como
objetivo dar visibilidade a
práticas de educação inclusiva
que estão em desenvolvimento.
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Recentemente, em viagem de negócios à China, fui as-
sistir à Ópera de Pequim, um espetáculo tradicional
com toda a força da China antiga. O show conta histo-
rietas, quase sempre relacionadas à vida na corte,
com suas imperatrizes, concubinas e todo o jogo de se-
dução e de poder que ali devia existir. Diferentemente
das óperas ocidentais, cantadas e contadas com as vo-
zes empostadas, na Ópera de Pequim as vozes são es-
ganiçadas, mas de uma suavidade tocante.

No teatro, telões nas laterais do palco nos tradu-
zem, por meio de simples frases em inglês, as cenas
dançadas e cantadas. Fica muito fácil entender, mes-
mo porque as histórias não são sofisticadas, são re-
presentações do cotidiano da época. Sofisticado é o
espetáculo, de uma beleza plástica de tirar o fôlego!
Diferentemente das “nossas” óperas, onde os cená-
rios têm forte presença na cenografia e nas narrati-
vas, os cenários ali são simples, quase inexistentes,

talvez com o propósi-
to de permitir que o fo-
co das atenções seja to-
talmente concentrado
nos personagens. E
que personagens! Difí-
cil dizer o que predo-
mina, se a performan-
ce dos atores, se as ves-
tes magníficas ou as
maquiagens, verdadei-
ras obras de arte.

O que mais impres-
sionou foi a performan-
ce dos atores, com um
capricho e uma preci-
são indescritível nos
gestos. Os movimen-
tos do corpo, principal-
mente da cabeça e das
mãos, prendem o es-
pectador nos detalhes
milimétricos com que
são executados. Tudo
isso com um fundo mu-
sical simples e diferen-
te, executado com ins-

trumentos de percussão antigos e uma espécie de ra-
beca de uma corda só. Realmente um espetáculo ma-
ravilhoso!

Tem a ver com a receita, também simples, para o
sucesso da China, hoje o país que mais cresce no mun-
do, dono do maior PIB do planeta. Sem cenários gran-
diosos ou efeitos especiais, o país passa por uma revo-
lução na preparação de seus estudantes, principal-
mente nas áreas de ciência e tecnologia, e se prepara
para ser líder em pesquisa e desenvolvimento com a
execução de seu Plano Educacional 2010-2050. Atual-
mente são 300 milhões de estudantes e 14 milhões de
professores, esses últimos atendidos por um progra-
ma de atualização de conteúdo e aperfeiçoamento di-
dático. Tudo muito simples, mas com precisão nos de-
talhes, nas performances.

Mas triste foi ver a plateia vazia na Ópera de Pe-
quim. O belo teatro antigo com cerca de mil lugares re-
cebia naquela noite menos de cem espectadores, na
grande maioria turistas. Uma pena. Um país que busca
se internacionalizar sem perder suas características e
tradições, que olha para frente e consegue enxergar
que seu futuro será decidido nas salas de aula, precisa
despertar em seus jovens o interesse por seus grandes
espetáculos, o amor pela sua tradição, pela sua histó-
ria. O que também precisamos muito no Brasil. ■
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O Grupo Onebiz, líder português
no mercado de franquias,
vai trazer ao Brasil a marca
Morangos, que atua na área
educacional infantil. A primeira
unidade será aberta em Sorocaba
(SP), com investimento inicial
de R$ 500 mil. A meta da
empresa é ter 100 escolas
no país no prazo de três anos.

A Siemens convidou estudantes
para encarar o desafio de
desenvolver soluções inovadoras
para a Copa do Mundo no Brasil. E
o vencedor foi Jonathan Pedreira,
20 anos, do 3º ano de Engenharia
Mecânica da UFBA — Universidade
Federal da Bahia, com seu
projeto “Política de troca de
recicláveis por Crédito Verde”.

A Goodyear, em parceria com
o Instituto Ayrton Senna, lança a
campanha "Acelerando pela
Educação", em comemoração
aos 21 anos do tricampeonato
do piloto. A empresa vai repassar
à entidade parte das vendas de
uma edição limitada dos pneus
Eagle Excellence AquaMax
Ayrton Senna, que trazem a
assinatura do ídolo gravada.
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Com tecnologia, país ampliou número de alunos
técnicos de 3,3milhões, em 2011, para 6milhões
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