
%HermesFileInfo:A-14:20121022:

A14 Vida SEGUNDA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Sergio Pompeu

“Ganhei dinheiro suficiente,
é tempo de retribuir.” Com
essa frase o israelense Shai
Reshef explicou ao portal
americano Huffington Post
por que decidiu criar uma
das maiores iniciativas de en-
sino online do mundo, a Uni-
versity of the People (Univer-
sidade do Povo ou, na sigla
em inglês, UoPeople).

Escolhido em 2010 pelo
Huff Post como uma das pes-
soas que estão “mudando o
jogo” da educação e neste
ano pela revista Wired como
uma das 50 personalidades
que estão transformando o
mundo, Reshef fez fortuna
como executivo. Transfor-
mou a Kidum israelense de
um cursinho preparatório pa-
ra exames em um gigante da
prestação de serviços educa-
cionais – ela foi comprada pe-
la americana Kaplan em 2005
por mais de US$ 25 milhões.

Depois disso, Reshef doou
US$ 1 milhão para o projeto
da UoPeple, lançado em
2009 com apoio da Organiza-
ção das Nações Unidas. Com
cursos de Administração e
Ciências da Computação, a
universidade cobra apenas
uma taxa de inscrição e ou-
tra para custear o processo
de avaliação, no valor total
de US$ 150. A UoPeople tem
vivido dessas taxas e da doa-
ção de fundações como a de
Bill Gates, graças a um mode-
lo de baixíssimo custo, apoia-
do em professores voluntá-
rios de primeira linha.

Reshef, que participou na
semana passada, no Rio, do
Global Economic Sympo-
sium, organizado pela Funda-
ção Getúlio Vargas, planeja
tornar a UoPeople sustentá-
vel a partir de 2015, sobrevi-
vendo só com a receita das ta-
xas, no que pode ser o primei-
ro modelo de negócio viável
de uma instituição de ensino
online. Nesta entrevista, ele
falou sobre o interesse de fir-
mar parcerias no Brasil:

● Desde que o senhor lançou
a UoPeople, houve várias ou-
tras iniciativas de ensino onli-
ne gratuito, como Coursera e
Udacity, ambos criados por
professores da Universidade
de Stanford. O que o sr. acha
deles e como vê o atual está-
gio do ensino online?
A UoPeople apoia totalmen-
te o conceito de Mooc (sigla
em inglês para cursos abertos on-

line massivos, criados para atingir
grandes públicos) e o movimento
de Recursos Educacionais Aber-
tos (material e ferramentas de ensi-
no com licença aberta de uso). Os
Moocs representam a livre dis-
seminação do conhecimento pa-
ra o aperfeiçoamento da huma-
nidade e são excelentes ferra-
mentas de aprendizado.

A UoPeople se diferencia por
ser uma universidade com currí-
culo amplo que dá acesso a di-
plomas formais de Administra-
ção e Ciências da Computação.
Os Moocs são bastante atraen-
tes se a pessoa quer se aprofun-
dar em um tópico específico ou
deseja ver um professor reno-
mado tratando de um tema,
mas não abrem caminho para o
diploma.

Outra distinção importante é
o fato de que a UoPeople garan-
te ao estudante atenção indivi-
dualizada. Em vez de oferecer
um só curso para milhões, que-
bramos os nossos em classes de
20, 30 estudantes. Isso permite
ao instrutor fazer a supervisão
e interagir com os alunos, algo
básico no processo de aprendi-
zado.

● Qual é a situação atual do mun-
do no que diz respeito ao acesso
ao ensino superior?
Milhões de pessoas em todo o
planeta enfrentam obstáculos
por limitações financeiras, geo-
gráficas, sociais e pessoais. Pro-
jeções da Unesco sugerem que
até 2025 haverá um público de
98 milhões de jovens que preci-
sam de ensino superior, mas
não terão vaga nas instituições
existentes.

O ensino online é uma manei-

ra excelente de conseguir aten-
der a essa demanda incrível por
ensino superior – não só para
atender demandas individuais,
mas também para tornar o mun-
do um lugar melhor para todos.

● Quais são os próximos passos
da UoPeople? Vocês mantêm
a meta de construir um modelo
de negócios sustentável até
2015?
Embora não cobremos mensali-
dade, o ensino que oferecemos
não é totalmente gratuito. Mas
a UoPeople tem sido bem-suce-
dida em cortar quase todo o cus-
to associado ao ensino supe-
rior. Não cobramos, por exem-
plo, por livros e material didáti-
co. Tudo o que pedimos é que o
estudante pague uma taxa para
entrar na nossa seleção, de US$
50, e para bancar o processo de
avaliação do seu curso, de
US$100 – mesmo assim, só se
eles puderem.

Precisamos de recursos no va-
lor de US$ 6 milhões para che-
gar a 2015. Daí em diante, não
apenas vamos nos sustentar in-
tegralmente com as taxas de
avaliações como também pode-

remos ajudar a um número
maior de estudantes que não
podem pagá-las. Além disso, es-
tamos criando um Portal de Mi-
nibolsas, o primeiro do gênero
em qualquer universidade, no
qual estudantes que não podem
bancar as taxas podem contar
sua história e pedir ajuda a nos-
sos apoiadores que se interes-
sam por patrocinar alunos.

● Quantos estudantes,
voluntários e funcionários vocês
têm agora? E quais instituições
apoiam a UoPeople?
Temos 3 mil voluntários e 1,5
mil estudantes de 132 países. Es-
tamos ligados à Organização
das Nações Unidas, à Escola de
Direito da Universidade de Yale
e à Iniciativa Global de Bill Clin-
ton. Recebemos apoio de mais
de 1 milhão de pessoas no Face-
book e temos acordos de cola-
boração com a Universidade de
Nova York, que identificou ta-
lentos entre nossos estudantes
e os selecionou para seu câm-
pus em Abu Dhabi, e com a
Hewlett-Packard, para oferecer
estágios a alunos. Recebemos
apoio de líderes de universida-
des como Oxford e de diversas
fundações, entre elas as de Bill
& Melinda Gates e do Google.

● O que o senhor sabe sobre a
educação no Brasil?
Sei o básico. Por exemplo, que
os estudantes têm de passar
por um processo competitivo
para ter acesso ao ensino supe-
rior. Dos vários brasileiros que
estudam conosco e comparti-
lharam suas histórias, notamos
que, além da gratuidade, um
dos grandes motivos para esco-

lher a UoPeople é a capacidade
de se comunicar globalmente.

Temos depoimentos nessa li-
nha: “Escolhi a UoPeople por-
que ela me oferece uma oportu-
nidade de intercâmbio cultural,
além de me ensinar a ser uma
pessoa mais centrada. Se você
quer ser especial, precisa fazer
parte de algo especial”.

● Vocês planejam ter parcerias
aqui no Brasil?
A UoPeople está aberta a parce-
rias em todo o mundo e está an-
siosa por fechar acordos no Bra-
sil, especialmente com gente
disposta a patrocinar estudan-
tes brasileiros.

● O sr. mencionou em uma
entrevista anterior a necessidade
de se aperfeiçoar o ensino
médio. Também disse que
achava que era uma tarefa
urgente para governos e outras
instituições trabalharem com
níveis inferiores de educação.
Há progressos sendo feitos em
relação a isso?
Quanto mais alunos se forma-
rem no ensino médio, maior o
número de pessoas que nós po-

deremos ajudar. Alguns go-
vernos até podem passar a
considerar que o que faze-
mos na UoPeople tem poten-
cial para ser aplicado nesse
nível de ensino.

● É correto, do ponto de vista
de um governo, considerar o
ensino gratuito de qualidade
uma ferramenta para aumen-
tar dramaticamente o Produto
Interno Bruto (PIB)?
Não existe necessariamente
uma correlação entre PIB al-
to e ensino gratuito. No en-
tanto, há uma clara conexão
entre PIB alto e altas taxas
de acesso e frequência à uni-
versidade. Assim, deveria ser
do interesse dos governos ga-
rantir taxas mais altas de
acesso à universidade. Se as
pessoas não conseguem pa-
gar as mensalidades, o foco
deveria ser garantir acesso
ao ensino gratuito. Conhece-
mos diversos governos que
estão olhando para o modelo
que construímos na UoPeo-
ple como uma opção para li-
dar com essa situação.

● Hoje, pelo menos aqui no
Brasil, é muito comum ver
autoridades e a sociedade
em geral atribuir parte dos
problemas do País à falta de
instrução da população. Não
faz sentido, nesse cenário,
oferecer ensino online gratuito
em larga escala?
Totalmente. Nós adoraría-
mos participar dessa missão
tão importante – seja com-
partilhando nosso conheci-
mento ou oferecendo educa-
ção a mais brasileiros.
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Quando voltou do Afeganis-
tão, Mauricio Moreira, brasi-
leiro naturalizado americano,
nãopôde levar seu cãoe “assis-
tente” Renegade, mas não de-
sistiu do amigo. As professo-
ras Mary Zanine Mirian Sofiat-
ti usaram a história da dupla
para desenvolver o o projeto
Uma História de Vida: Ouvir,
Entender e Reescrever, que in-
troduz temas como religião,

direitos humanos e interpreta-
ção de textos a crianças com ne-
cessidades especiais.

“Nós apresentamos a história
a eles e perguntamos: ‘Será que

nós podemos ajudar?’”, explica
Mary, professora do Colégio Me-
todista de São Bernardo do Cam-
po na Grande São Paulo.

Desde maio, dez alunos do cur-

so regular da escola frequentam
aulasfora do horárionormal foca-
das nas crianças com dificuldade
de aprendizado. “Temos alunos
portadores de dislexia, distúrbio
do déficit de atenção e hiperativi-
dade, que precisam do conteúdo
passado de uma forma diferen-
te”, diz a orientadora psicopeda-
gógica Keila Araújo.

As professoras propõem aos
alunos que montem uma apre-
sentação de slides que reconte a
história de Mauricio e Renegade
para ajudá-lo a superar o trauma
pós-guerra. Até temas como bio-
logia são abordados: Mirian usa o
período em que o cão teve de fi-
car em observação no Paquistão
para lecionar sobre transmissão
de doenças. “Quando eles come-
çam alguma coisa, vão com dedi-
cação total”, diz.

Ao fim do projeto, os alunos
mandarampor e-mail as apresen-
tações para Mauricio, “É incrível
ver como um cachorro pode fa-
zer tudo isso”, admira-se ele.

Renegado. Aos 2 meses e ainda
sem nome, Renegade, cachorro
de raça não definida, ainda per-
tencia ao Exército afegão. Ele se-
guiu o Platoon Renegade (pelo-
tão de Mauricio) em uma patru-
lha pelas ruas de Kandahar, se-
gunda maior cidade afegã, e foi
adotado.

Ocão ficava solto mas, por von-
tade própria, passou a acompa-
nhar as missões do batalhão.
Mauricio era o “squad leader”,
militar que anda à frente da tropa
para fugir das minas terrestres.
Quandopreviaperigo, elemanda-
va o companheiro andar na fren-
te. “Era difícil, mas necessário”,
diz. Seguindo o caminho traçado
pelo cachorro, a tropa nunca foi
atingida por nenhum ataque.

Em julho de 2011, a missão
de Mauricio no Afeganistão
terminou e, com isso, ele teve
de deixar o cão lá. Após um
mês de trabalho, ele recorreu
à ONG Puppy Rescue Mis-
sion, especializada em resga-
tes de animais. Eles arrecada-
ram US$ 3,5 mil em doações e
trouxeram Renegade de volta.

O cão ficou cinco horas em
um táxi para Cabul, a capital
afegã.Delá,voouparaoPaquis-
tão, onde passou por três dias
de quarentena até rumar para
NovaYork.“Quandofuibuscá-
lo no aeroporto, ele tinha que-
brado a porta da gaiola. Os car-
regadores estavam com medo,
por isso tive que buscá-lo den-
tro do bagageiro” lembra. Ho-
je, Mauricio recruta soldados
para o Exército no Texas. “É
estranho olhar para ele hoje e
lembrar de tudo que já passa-
mos”, diz Mauricio, que não
planeja voltar ao Brasil.
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Trauma pós-guerra ensina alunos no ABC

APOIO

das vagas nas universidades federais para 2013
terão de ser reservadas a cotistas, segundo nova lei

R$ 600 milhões
é quanto o Ministério da Educação diz ter ampliado neste
ano os recursos para assistência estudantil dos cotistas

✽ Executivo e empresário isra-
lense, doou US$ 1 milhão para
criar a University of the People
em 2009. Lançada com apoio
da ONU, a UoPeople, presidida
pelo israelense, atende hoje a
1,5 mil alunos de 132 países,
graças a uma rede de 3 mil
professores voluntários.
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Universidade virtual ‘descobre’ o Brasil
Shai Reshef, criador da University of the People (UoPeople)

Parceria.
Mauricio
Moreira e
Renegade;
quando
havia perigo,
o cão ia
na frente

Simpósio. Interlocutor de governos e fundações em todo o mundo, Reshef (à direita) quer fechar acordos com interessados em patrocinar estudantes

Professoras usam
história de brasileiro que
lutou no Afeganistão
para estimular
aprendizado de jovens

● Demanda global

Instituição apoiada pela
ONU só cobra taxas de
US$ 150 de alunos e
implodiu custos graças
a rede de voluntários

SHAI RESHEF
CRIADOR DA UOPEOPLE
“Projeções da Unesco sugerem
que até 2025 haverá 98 milhões
de jovens no mundo que
precisam de ensino superior,
mas não terão vaga nas
instituições existentes. O ensino
online é uma maneira excelente
de atender a essa demanda.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




