
Podemos
explorar a
possibilidade de
fazer no Brasil
minicursos
certificados e
palestras com
complemento
online”
John DeGioia, reitor da
Universidade de Georgetown

Pegada
cosmopolita

No início do século 20, logo de-
pois da Primeira Guerra, os Es-
tados Unidos ainda acordavam
para as necessidades criadas pe-
la sua ascensão global. Coube à
Universidade de Georgetown,
criada em 1789, ano da Revolu-
ção Francesa, liderar o esforço
de formação de pessoal com vi-
são global para conduzir esse
processo. Sua School of Fo-
reign Service, nascida em 1919,
antecedeu em seis anos a cria-
ção do próprio corpo diplomáti-
co do país.

O reitor da universidade,
John DeGioia, esteve em São
Paulo no dia 14, para participar
do Grandes Universidades,
evento da Fundação Estudar
que, com apoio do Estadão.
edu, busca apresentar ao públi-
co brasileiro as melhores insti-
tuições de ensino do mundo.
Concordou que há semelhan-
ças entre o momento atual do
Brasil e o dos EUA de 1919. “En-
quanto vocês se preparam para
desempenhar seu novo papel
no mundo nos próximos cem
anos, seria um privilégio mos-
trar um pouco do que aprende-
mos em termos de currículo
edesenvolvimento de ta-
lentos.”

DeGioia co-
manda uma
instituição
p e c u l i a r .
R e l a t i v a -
mentepeque-
na, George-
town tem cerca
de 16 mil alunos,

mas forte pegada internacional
– os estudantes vêm de 130 paí-
ses. Fica em Washington, lugar
de sonho para qualquer obser-
vador da área de Relações Inter-
nacionais. Comparável a ou-
tras universidades de elite na
antiguidade, difere da maioria
delas na origem jesuíta.

O substrato religioso pode-
ria ser um entrave, mas na ver-
dade acaba ajudando George-
town a dialogar com parceiros
tão díspares como o Ministério
de Assuntos Religiosos da Chi-
na ou a monarquia islâmica do
Catar – a universidade tem um
câmpus avançado na capital do
país, Doha.

Mas qual papel DeGioia acha
que Georgetown pode desem-
penhar no Brasil? “O contexto
é o de uma das mais antigas uni-
versidades do mundo que tem
se debatido já há alguns anos
com essa grande questão que
afeta a todos nós, a globaliza-
ção. Olhando dez anos atrás, fa-
zemos coisas que antes não fa-
zíamos, como o câmpus em
Doha e as parcerias na China”,
disse. “Reconhecemos o papel

importante do Brasil no nos-
so hemisfério e queremos
criar uma presença, com
estudantes e professores,
para entender, acima de
tudo, quais ideias novas
estão surgindo aqui. E
nos antecipar à deman-
da de nossos alunos. Em
2005, tínhamos 38 estu-
dantes participando de
projetos na China; hoje

são quase 2 mil.”
Com interlocutores no País

como o ex-ministro e embaixa-
dor Marcílio Marques Moreira,
personagem-chave na história
das relações Brasil-EUA, Geor-
getown não descarta a hipótese
de abrir um escritório aqui, co-
mo o que Columbia inaugura
no Rio em setembro. “Eu não
diria não a nenhuma ideia, em-
bora uma experiência como a
de Doha, por exemplo, seja difí-
cil de replicar, porque as cir-
cunstâncias são únicas em ter-
mos de recursos e infraestrutu-
ra oferecidos pelo governo do
Catar”, diz DeGioia. “Em paí-
ses como Coreia, China, Indo-

nésia, Malásia e Cingapura há
muito interesse na formação ge-
neralista que o Georgetown
College, nossa escola de liberal
arts, pode oferecer.”

Embora não afaste a ideia de
abrir um escritório aqui, De-
Gioia diz estar atento às “novas
dinâmicas” da educação que es-
tão emergindo nos EUA graças
às ferramentas online. “Pode-
mos explorar a possibilidade
de fazer minicursos certifica-
dos, breves seminários, com-
plementados online, nos quais
poderemos discutir temas co-
mo estratégia com parceiros,
estudantes e think tanks.”/
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Câmpus.
Washington,
imãpara quem
gosta de RI

Excelência
Um dos carros-chefes de Georgetown é a
School of Foreign Service (SFS), criada em
1919, que recebe todos os anos cerca de 2.100
estudantes de 80 países. Entre os professores
estão a ex-secretária de Estado americana Ma-
deleine Albright e o ex-primeiro-ministro da
Espanha José María Aznar. Entre alunos anti-
gos da SFS estão o ex-presidente americano
Bill Clinton e o rei Abdullah, da Jordânia

Número 1
A SFS ficou em primeiro lugar no ranking de
2012 da revista Foreign Affairs em cursos de
mestrado em RI e em quinto lugar entre os cur-
sos de bacharelado

16 mil alunos
estudam em Georgetown, dos quais 7,4 mil
fazem cursos de graduação
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2012, Educação, p. 6.




