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ARNALDO NISKIER
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS E PRESIDENTE DO CIEE/RJ

A 90 minutos de Londres, por uma boa
estrada, localiza-se em Milton Keynes um
dos orgulhos da cultura inglesa: a Open
University (OU). Nasceu em 1968 e hoje é
considerada uma das três Universidades
mais importantes do Reino Unido, do
ponto de vista da satisfação dos alunos.

São 296 mil matriculados, hoje, dos
quais 36% estudam on-line, nos seus
mais de 500 cursos (inclusive de pós-
graduação). A OU está em 23 países, real-
izando inteligentes parcerias, como são
os casos de Espanha e Kuwait. Pratica-
mente todos os cursos são oferecidos,
menos um: medicina. A explicação é sim-
ples: ainda não conseguiram harmonizar
procedimentos com uma boa Universi-
dade, que disponha de um hospital de al-
ta qualidade.

A idade média dos alunos é de 31 anos
e mais de 70% dos seus estudantes trabal-
ham em regime full-time, portanto estu-
dam de acordo com as suas possibili-
dades, num ritmo próprio. Para se ter
ideia do que a Open mobiliza, veja-se o
número anual de telefonemas: 12 mil-
hões de chamadas. Por aí são tiradas
dúvidas, ocupando os sete mil tutores
que se encontram à disposição dos
alunos. Outra forma de trabalho é através do comparecimento aos diversos
centros de atendimento, os quais são submetidos a uma auditoria perma-
nente de qualidade.

Escusado dizer (porque isso nos foi mostrado) que os conteúdos são trabal-
hados cuidadosamente por cerca de mil professores que atuam em Milton
Keynes, com todo o conforto. Além da atualidade do material, a impressão é
das mais modernas (serviços gráficos). Os módulos são encaminhados via
Correio e de uma só vez. Como tínhamos visto alguns programas pela BBC de
Londres, quisemos saber como funciona essa interação. É completa e a au-
diência alcança cerca de oito milhões de telespectadores, dos quais 300 mil
procuram informações que possam ser úteis aos seus cursos.

A entrada na Universidade Aberta pode ser feita duas vezes ao ano, claro
que respeitados alguns pré-requisitos, pois os diplomas têm perfeita equiv-
alência no ensino superior britânico. Os créditos obtidos na OU podem ser
válidos para outras instituições superiores e, por isso, não há qualquer tipo de
complacência quando se trata da qualidade do que é ministrado e apreendido.

Via internet, os alunos podem dispor de acesso a uma incrível quantidade
de revistas científicas, além da British Library, que, quando necessário, envia
livros para os interessados. 

Não se trata de ensino gratuito, mas as anuidades são inferiores às do mer-
cado em geral. São cerca de 7.500 libras anuais, com um pormenor: o governo
ajuda a sustentar a Open University, que completa o seu orçamento com o
apoio de diversas empresas interessadas nos seus recursos humanos. Elas co-
laboram para que se formem cerca de 96 mil diplomados em setores que são
essenciais para o desenvolvimento social e econômico do Reino Unido
(Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda).

A universidade e a Carta Magna
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DIRETOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA ALLIANZ SEGUROS E VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-ALEMANHA

A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Bra-
sil. De 2002 a 2012, as exportações brasileiras para o país eu-
ropeu cresceram 186% e as importações de produtos ale-
mães pelo Brasil subiram 194%, passando de US$ 4,4 bilhões
para US$ 14,2 bilhões. 

Desde 2005, a corrente de comércio bilateral passou de
US$ 11,2 bilhões em 2005 para US$ 21,5 bilhões. Para o go-
verno alemão, o Brasil é parceiro essencial na América Lati-
na. Os alemães reduziram suas exportações para a União
Europeia e passaram a buscar novos mercados, especial-
mente entre as economias emergentes. 

Nos últimos três anos, cerca de 300 companhias alemãs se
estabeleceram no País, e as empresas germânicas têm um
estoque de investimentos de US$ 30 bilhões no Brasil.

Pesquisa de clima feita pela Câmara Brasil-Alemanha
(AHK-São Paulo) em 2012, revelou que 77,7% dos associados
da Câmara (1.200 empresas no total, que representam apro-
ximadamente 10% do PIB industrial brasileiro) afirmam
possuir planos concretos de investimento no Brasil.

O Brasil é o único país na América Latina com o qual a
Alemanha mantém parcerias estratégicas. Com a assinatura
do Plano de Ação de Parceria Estratégica entre Alemanha e
Brasil, em 2008, os países se comprometeram a avançar na
cooperação bilateral e multilateral. Tal cooperação também
engloba a proteção climática, políticas ambientais e o G20
(questões financeiras, monetárias e econômicas).

Os brasileiros e alemães podem aproveitar cerca de 230
cooperações de institutos de ensino superior entre os dois
países. Há bolsas do programa Ciências sem Fronteiras, um
projeto junto ao MCTI (Ministérios da Ciência, Tecnologia e
Inovação) e ao MEC (Ministério da Educação) que tem par-
ceria com o Daad (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmi-
co). Os dois países tem muito que aprender um com o outro. 

Há 20 anos, um estudante brasileiro teria mais interesse de
ir para Alemanha que o inverso. Mas o papel do Brasil no ce-
nário mundial mudou e hoje o fluxo de informações entre es-
ses países se igualou. O Brasil tem empresas sofisticadíssi-
mas, como Embraer, e universidades de ponta como a USP e
a Unicamp, além de uma das cadeias de agronegócio mais
desenvolvidas do mundo.

Hoje, há 1,4 mil empresas alemãs no País. Aproximada-
mente 900 delas estão sediadas na Grande São Paulo, tor-
nando-a a região com maior concentração de empresas ger-
mânicas no mundo. As empresas alemãs empregam 250 mil
pessoas no Brasil. Nunca se teve uma concentração de investimentos tão positiva entre os dois
países como agora e temos tudo para avançar para um cenário mais próspero para os próximos
anos. 

As duas nações assinaram o acordo bilateral de Previdência Social, que garante a proteção pre-
videnciária aos 89 mil brasileiros que vivem na Alemanha e aos 27 mil alemães radicados no Bra-
sil. Também estão adotando algumas iniciativas de livre comércio.

No ano de 2012, a AHK atendeu 12 mil solicitações de informações comerciais de empresas
alemãs sondando oportunidades no Brasil e organizou rodadas de negócios para 43 delegações
empresariais alemãs. Todos esses dados mostram que o momento é crucial para estreitar as rela-
ções entre os países. Os números são promissores, mas ainda há muito a ser feito. É hora de arre-
gaçar as mangas.

O ano da 
Alemanha no Brasil

CANDIDO MENDES
MEMBRO DO CONSELHO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIANÇA DAS CIVILIZAÇÕES, DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS E DA COMISSÃO BRASILEIRA DE JUSTIÇA E PAZ

A
vançam as nossas
tomadas de con-
sciência programáti-
cas para as futuras
eleições, e, nelas, co-
mo uma tônica dom-
inante a do ensino e,
sobretudo, a da uni-

versidade. O significativo, entretanto,
é como as novas políticas apregoadas
enfrentam, cada vez mais, incertezas
jurídicas que levam a perplexidades,
senão ao retrocesso, junto ao Judi-
ciário, para garantir-se o direito de ed-
ucar. Este que, pela Carta Magna, não
é uma concessão, mas uma prerrogativa conjunta da so-
ciedade e do Estado, que hoje se espelha pelos quase dois
terços da prestação universitária, pela iniciativa privada. O
questionamento começa pela própria competência regula-
mentar na área, que é indiscutivelmente federal, mas que se
vê, hoje, violada pelas Comissões Parlamentares de Inquérito
estaduais, em franca afronta ao art. 58 da Carta Magna.
Saliente-se que esta vincula o exercício do direto de educar,
primariamente, ao desenvolvimento da pessoa e da cidada-
nia, para depois falar da qualificação para o trabalho. De-
paramos, contudo, a diretriz do Ministério da Educação de, à
base de um possível excesso, em detrimento da qualidade,
negar a outorga, em várias áreas do país, à abertura de novos
cursos de Direito. Prima, aí, uma inquietante determinação
corporativista, vinda da Ordem dos Advogados, desatenta ao
preceito constitucional. A opção por esse acesso universitário

está, exatamente, muitas vezes ligada ao exercício direto da
cidadania, no que, sobretudo, a carreira política é outra
opção, e plena para o desempenho social das novas gerações
brasileiras. 

É, aliás, e nesta mesma medida, que a própria noção do
acesso à mobilidade social do País, nas classes D e E, vai à
opção pelo Direito. É o sentido do status que aí predomina,
numa alavanca de destaque das classes sociais, e de seu in-
trínseco ganho de consciência e seu desempenho cidadão, à
margem de um exercício profissional, ou do desempenho da
carreira. 

Emergem, por outro lado, no país, as inquietantes mu-
danças de escala desse mesmo setor privado, na expansão das
chamadas “universidades comerciais”, no atendimento do
terceiro grau. Vem, agora, um supercomplexo paulista de
fundir mantenedoras, provendo à demanda de 1,5 milhão de

estudantes. Nada impede, inclu-
sive, que, nessa escalada, essas in-
tegrações possam ganhar um rit-
mo exponencial, respondendo ao
vulto do investimento estrangeiro,
que ora ocorre em nossos campi.
Mais ainda, assumem uma di-
mensão interestadual, discrepan-
do da matriz federal, para a im-
plícita garantia da diferença e da
especificidade regional que pede
a demanda do ensino superior. 

O que está em causa, outrossim,
é a obediência ao princípio funda-
mental do art. 206, III, da Carta

Magna, que estabelece o essencial pluralismo de ideias na
atividade educacional, como, inclusive, condição para a efeti-
va “coexistência das instituições públicas e privadas de ensi-
no”, no vácuo, ainda, da regulamentação. 

Define-se a expectativa do cumprimento do mandato
constitucional que determina, especificamente, o auxílio
público às atividades de pesquisa e extensão. Significativa-
mente, esta mesma pesquisa é quase inexistente no setor
comercial privado, e quase que apanágio das universidades
confessionais e filantrópicas. Nem, por outro lado, se aten-
tará à pobreza da inovação no país, ainda de larga dependên-
cia internacional. Impõe-se o primado desta prioridade, que
continua como uma esperança piedosa, nos sucessivos
Planos Nacionais de Educação, a não explicitar, inclusive,
este imperativo específico, ao falar na “promoção humanísti-
ca, científica e tecnológica do País”.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17, 18 e 19 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A17. 




