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Francisco - Como você vê todas essas 

mudanças na educação executiva? 

Claudio - Se nós tomarmos a Popu

lação Economicamente Ativa (PEA), 

da Suécia, veremos que um terço 

dessa população es tá estudando. 

Porque m u d a m as tecnologias, os 

processos, as organizações e as pes

soas têm de se atualizar. O r i tmo de 

mudança é ta l que não é mais possí

vel aprender tudo na faculdade. No 

Brasil , 20% dos graduados na área 

social - administração, economia 

etc. - , es tão exercendo a prof i s 

são escrita no diploma. Nos outros 

países, é assim também e mostra 

que é impossível antecipar o que o 

camarada vai precisar quando entra 

no primeiro emprego. A ideia de que 

você se forma e vai fazer aquilo para 

o que foi treinado não dá mais certo. 

Francisco - O que dá certo? 

Claudio - Você se forma, arruma um 

emprego e depois vai descobrir o que 

deve aprender para desempenhar 

cor re tamente a função. Daí esse 

mundo de t re inamento . Dez anos 

atrás, 40 milhões de brasileiros fa

ziam anualmente algum tipo de cur

so que não constava das estatísticas 

oficiais. Ou seja, temos uma educa

ção invisível, e parte dela é represen

tada pela universidade corporativa. 

Francisco - Universidade corporati

va, evidentemente, não é universidade. 

Claudio - Na verdade, a universidade 

corporativa é o centro de treinamento 

que funcionou durante muitos anos. 

Na hora em que a empresa precisa 

recrutar os seus executivos para 

t ransmit i r valores e ideias, botá-los 

de volta ao banco da escola, o nome 

centro de t re inamento não é mais 

atraente. Então, eles mudam de nome. 

Chamam de universidade corporati

va. Você consegue levar o diretor para 

a universidade corporativa, mas não 

para o centro de treinamento. É uma 

dessas mudanças semânticas. 

Francisco - Por que as universidades 

federais ficam limitadas a mestrados e 

doutorados? 

Claudio - Em primeiro lugar, alguém 

tem de fazer essa formação de base, 

que é muito malfeita na graduação. É 

bom que as federais façam isso com 

subsídio público. Agora, a demanda 

por cursos específicos surge depois 

que o aluno se forma, entra num em

prego e vê que aquilo que aprendeu na 

escola não é bem do que ele precisa 

para trabalhar. Os cursos mais espe

cializados e curtos são feitos para per

mi t i r a adequação do funcionário às 

necessidades específicas da empresa. 

Acontece que, pela legislação horren

da do serviço público, a universidade 

federal está totalmente peada [com os 

pés amarrados] em sua possibilidade 

de oferecer esses cursos. Para come

çar, não deve cobrar. Cobra, não cobra, 

entra o Tribunal de Contas, é aquela 

confusão toda. Esse é o filé mignon 

das escolas privadas. 

Francisco - A USPjá descobriu isso. 

Claudio - Tem de ter sempre uma 

fundação para financiar. É assim com 

esses cursos de pós-graduação lato 

sensu. O setor público, com os seus 

pesados subsídios, se especializa na 

formação de base, que é o mestrado, o 

doutorado etc. E o setor privado - que 

tem mais flexibilidade e faro para per

ceber onde estão as necessidades, as 

falhas e os buracos na formação - ofe

rece cursos de curta duração, que po

dem ser de três horas ou de dois anos. 

Alexandre - A USP estabeleceu a Fun

dação Instituto de Administração (FIA), 

que se tornou concorrente das escolas 

particulares. Pessoalmente, vejo como 

um retrocesso essa legislação que proi

biu a FIA de operar dentro da USP. Isso 

permitia, por exemplo, que a Faculdade 

de Economia e Administração (FEA) con

seguisse mais recursos. Além disso, essas 

fundações, que só utilizam professores 

que vêm das universidades, têm uma 

certa dificuldade em desenvolver cursos 

que estejam de acordo com as atuais 

necessidades do mercado. A impressão 

que tenho, no caso da FIA, é que os exe

cutivos que procuravam seus cursos iam 

muito mais pelos professores do que pelos 

aspectos inovadores dos programas. 

Hoje, vejo que os executivos começam a 

sefiar em cursos curtos, e me parece que 

as certificações on-line ocuparão espaço 

importante na educação executiva. 

Cláudio - Esse tema é muito interes

sante. A primeira coisa é que, com as 

tecnologias de imagem, você pode 

oferecer um curso muito melhor do 

que o melhor curso presencial, uma 

aula muito melhor do que a aula que 

o melhor professor do mundo pode 
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dar. Porque, além de já ter um pro

fessor excelente que você escolheu, 

ainda tem a produção. E isso pode 

ser oferecido a um custo quase zero. 

O Telecurso custa, no primeiro e no 

segundo grau, US$ 4 por aluno. 

Alexandre - Isso é o custo marginal 

ou de produção? 

Claudio - É o custo da produção. Você 

divide o que custou o vídeo pelo núme

ro de graduados. É imbatível. Nunca 

mais vamos poder oferecer uma edu

cação competitiva sem pensar no fato 

de que a melhor aula do mundo vai 

ser gratuita, daqui a pouco. A questão 

é como você combina essa aula, h i -

perproduzida, com o resto. Você pode 

ter uma tutoria de um para um. De 

um para cinco. De um para 50. De um 

para 500. Ou um computador fazendo 

a tutor ia . Você pode ter um curso 

presencial, semipresencial, com per

guntas on-line... Tudo o que não é o nú

cleo duro da aula expositiva, nós não 

sabemos como vai ser. Isso tem de ser 

incorporado na lógica de quem quer 

ter futuro na área de educação. 

Francisco - No Telecurso, qual é a 

porcentagem de desistência dos alunos? 

Claudio - Vamos pensar no Telecurso 

de duas maneiras diferentes. Para 

cada aluno do Telecurso que está 

assistindo às aulas com o objetivo 

de obter um diploma, existem entre 

cinco e dez que estão espiando aquele 

curso porque acham interessante 

ou porque aprendem alguma coisa. 

É surpreendente que um curso com 

currículo oficial, que é uma das coisas 

mais chatas do mundo, consiga se 

tornar atrativo. Mas consegue. Seis 

milhões de pessoas já se formaram 

no Telecurso. Não podemos falar em 

uma taxa de evasão, porque grande 

parte do Telecurso é recepção organi

zada. Seja na própria rede pública dos 

Estados ou municípios, seja por meio 

de ONGs. Varia muito. Na prática, o 

Telecurso é um edutainment. O sujeito 

assiste àquilo porque acha divertido. 

Por outro lado, é uma escola na qual a 

aula expositiva é dada pela TV. 

Alexandre - O que temos visto acon

tecer nas concorrências para cursos 

em grandes empresas, é a opção por 

uma entrega que mistura cursos físicos 

e tecnologia por parte do contratante. 

Alguns dos melhores contratos que 

a gente tem com empresas de maior 

porte são assim. Essa é uma tendência 

para a educação executiva. 

C l a u d i o - Vamos pensar em três 

modelos - a educação presencial, a 

educação a distância e a educação 

misturada - e fazer um exercício de 

futurologia. O que vai desaparecer 

antes? É a aula puramente presencial. 

Onde estará a maioria dos programas? 

Na tecnologia mista, um pedaço pre

sencial e um pedaço a distância. O 

[modelo de ensino] a distância não vai 

desaparecer. Basta olhar para o mapa 

do Brasil. Uma coisa é universidade 

aberta em Londres, onde você toma 

um trem e meia hora depois está numa 

cidade onde vai participar de um se

minário. No Brasil, isso é inviável. En

tão, a educação a distância vai sobre

viver. Mas o que, provavelmente, vai 

dominar é o modelo misto. Quando 

se trata de leitura, não há razão para o 

professor repetir o que está escrito no 

livro. O aluno vai à aula para discutir, 

ter um intercâmbio com o professor e 

socializar com os colegas. 

Francisco - Logo estaremos enfrentan

do a concorrência das escolas de fora. 

Claudio - O que nos salva é aquilo 

que [o romancista português] Eça de 

Queirós chamou de "O túmulo da lite

ratura". Ou seja, a língua portuguesa. 

A nossa proteção contra essa invasão 

é que somente 5% da população têm 

conhecimentos adequados do inglês. 

Francisco - Com isso, torna-se ainda 

mais importante afigura do professor 

comofacilitador. 

Claudio - São dois: o professor que é o 

grande conferencista, o grande prega

dor, um Antônio Vieira da educação; e 

o professor que convive com o aluno, 

estimula e resolve o problema, aplica 

o conhecimento dele no cotidiano. 

O Ricardo Semler [controlador da 

Semco], na escola que ele tem em São 

Paulo e na que está abrindo em São 

José dos Campos [interior paulista], 

separa, desde o primário, o professor 

de conteúdo daquele que é babá do 

aluno. Para o conteúdo de história, 

você chama o velhinho que é membro 

do Ins t i tu to Histórico. Ele vai falar 

com paixão do que está estudando e 

vai embora para casa. Depois, entra 

o professor que vai trabalhar com o 

aluno, para ver se ele entendeu, para 

fazê-lo ler e escrever. 
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Alexandre - Quais competências o 

executivo mais precisa desenvolver? 

Claudio - O executivo, antes de tudo, 

tem de ser bem formado. Se ele estudou 

a Suma Teológica ou cálculo i n f i n i 

tesimal, se estudou física ou ciência 

política, precisa ter uma formação 

sólida. Precisa entender o que leu. Saber 

escrever. Ser culto. Tem de ler literatura, 

porque os grandes problemas da huma

nidade não estão nos livros de ciência. 

Estão nos livros de ficção. 

Alexandre - Isso é verdadeiro. 

Claudio - O [matemático efilósofo 

Alfred North] Whitehead disse, numa 

conferência famosa que fez em Har-

vard, que o ensino é uma combinação 

de educação e profissionalismo. O 

grande desafio de quem opera uma es

cola é decidir o peso dessas variáveis. 

Quanto você vai dar de uma formação 

geral que lida com as questões univer

sais, com aquilo que não será nunca 

obsoleto? E quanto você vai dar de 

conhecimentos próprios da profissão? 

Francisco - As empresas nos culpam, 

injustamente, por não lhes entregar jo

vens trainees, que serão os executivos do 

futuro, com um sentido claro de respon

sabilidade, compromisso, amor ao tra

balho árduo, ética pessoal e social. Essa 

é a principal crítica que fazem às escolas. 

Levantamos isso em pesquisas, entrevis

tas e conversas. São coisas que deveriam 

vir de baixo, mas, falando como escola 

de nível superior, não podemos simples

mente dizer. "Não é nossa culpa". 

Claudio - As escolas erram quando 

querem que as pessoas tenham valo

res e, então, ensinam valores. Querem 

que as pessoas tenham tolerância? 

Então, dão aulas sobre tolerância. 

Querem que as pessoas tenham sen

tido de justiça? Então, dão aulas sobre 

justiça. Isso não adianta. Como se 

aprendem esses valores? Com aquilo 

que a própria escola pratica. Você 

aprende tolerância numa escola tole

rante. Aprende justiça numa escola 

justa. A instituição ensina valores ao 

praticá-los. Você aprende valores nos 

clássicos, na grande literatura. Robert 

Coles, que é professor de Harvard, diz 

o seguinte: se você quer ler alguma 

coisa que vá desenvolver o seu sentido 

de valor, nunca será o catecismo, e sim 

as narrativas. Existem escolas, nos Es

tados Unidos, que têm cursos de ética 

para os quais convidam pessoas para 

falar de problemas éticos que tiveram, 

para discutir como l idaram com as 

crises que enfrentaram. Não ensinam 

valores e ética. Expõem o aluno... 

Francisco -À natureza humana. 

Claudio - À natureza humana. Len

do os clássicos, Shakespeare, Dom 

Quixote... As nossas escolas supe

riores nunca fizeram uso da grande 

l i te ra tura . Essa é a base do ensino 

inglês e americano. Nos Estados Uni

dos, são dois anos de estudos gerais. 

Na Europa, eram dois, mas estão 

passando para três. Nossos cursos de 

business estão fazendo o que podem, 

que é ensinar aquilo que precisa ser 

ensinado, que está claramente especi-

ficado. Mas eles não estão ensinando 

aquilo que devia ter sido ensinado na 

graduação. Não podem ensinar isso. 

Alexandre - Num curso para executi

vos, isso é ainda mais difícil. 

Claudio - Ainda assim, lembro-me do 

seminário executivo do Aspen Institu-

te. Ele foi criado pelo filósofo Mortimer 

Adler [quefoi o editor geral da Enciclopé

dia Britânica] na década de 1950, existe 

até hoje. São duas semanas de interna

to, lendo os clássicos e discutindo. E é 

um curso para executivos. Eu fiz esse 

seminário. É um privilégio maravilho

so. Você passa a tarde inteira lendo o 

que vai discutir no dia seguinte, quan

do chega um moderador e diz: "Do que 

vocês leram de Aristóteles, o que ressoa 

como sendo algo que faz parte da sua 

experiência?" O que eu tirei de Aristóte

les, Marx, Freud, Adam Smith? Você lê 

pequenos trechos e passa cinco horas 

discutindo. 

Alexandre - Essa ideia é sensacional. 

Eu sei que você teve cargos executivos em 

organizações importantes. Nos cargos 

de liderança que você ocupou, que tipo 

de competência sentiu que precisaria 

desenvolver, e como foi atrás disso? 

Claudio - Quando assumi a Coorde

nação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), eu já t inha 

dirigido um projeto internacional em 

dez países latino-americanos, porém 

não t inha grande experiência admi

nistrativa. Meus amigos da área me 

deram um livro do Peter Drucker. Eu li 

e aprendi muito. Ele diz o seguinte: "O 

ri tmo de decisões que um executivo 

tem de tomar é ta l que, se ele parar 

para pensar muito, trava o processo. 

Então, ele tem de tomar decisões pela 

inspiração do momento. Mas não na 
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área de pessoal. Na área de pessoal, 

pense mui to bem antes de tomar 

decisões, porque as repercussões são 

enormes". Do ponto de vista intelec

tual, estava bem equipado para as po

sições que ocupei. O grande problema 

é lidar com a burocracia pública ou in

ternacional - que não é um bicho me

nos cabeludo, sendo um pesquisador 

intelectual. Aí é que estão os desafios. 

Alexandre - O que acontece? 

Claudio - Quando entra numa reu

nião, você sabe muito mais do que os 

seus interlocutores, tem um tremendo 

sentimento de superioridade em re

lação ao seu domínio do tema e a cer

teza absoluta de que o burocrata que 

está ali vai te engolir no fim daquele 

encontro. Porque ele domina a máqui

na. A fragilidade diante do domínio 

desse segundo escalão talvez tenha 

sido o que mais me chamou a atenção. 

Francisco - Há outro tema que eu 

gostaria de levantar. É o que as empresas 

estão fazendo hoje, sobretudo quando 

se trata de trainees. Nas empresas de 

vanguarda, como a Bosch, os trainees 

dividem seu tempo entre a prática, que é 

o trabalho lá dentro, e a teoria dos cursos 

preparados especialmente para eles. E 

dentro do ciclo de um trainee, ele passa 

um tempo fora, vai morar em algum 

lugar do mundo. Qual é a sua opinião so

bre essa simbiose entre trabalho e teoria? 

Claudio - Vamos pegar um homem 

do mundo das ideias: Kant. Parece 

que ele nunca saiu de sua cidade [a 

vila prussiana de Konigsberg da virada 

do século 18 para o 19]. Ele nunca es

creveu sobre um assunto prático da 

vida, mas fazia questão de almoçar 

e jantar com os homens de negócio 

do vilarejo. A teoria existe para ser 

aplicada no mundo real. A ideia oci

dental de ciência, que começa com 

Francis Bacon, é que você formula 

uma ideia, que pode ou não ser malu

ca, mas que só sobrevive se você for 

perguntar ao mundo real se ele está 

de acordo com ela. Esse processo é 

que completa a dualidade da ciên

cia. Se você ficar só no pensar, está 

fazendo meia c iência . É o que faz 

muito cientista de terceira categoria. 

Voltando a Kant. Ele pensava todas 

aquelas coisas, mas ia conversar 

com comerciantes de sua cidade, o 

mundo real. No estágio da Bosch, é na 

prática que você vai aprender a teoria. 

Francisco - As escolas deveriam ma

nejar esta ferramenta. 

Claudio - Com certeza. O drama da 

universidade federal é que os pro

fessores são contratados em tempo 

integral e dedicação exclusiva. Um 

arquiteto que fez graduação, mestrado, 

doutorado, e foi ser professor em tem

po integral, vai se aposentar sem ter 

jamais assinado o projeto de uma casa. 

Porque não pode. Agora, na prática, ele 

já assinou 200 m i l projetos, porque não 

se cumpre a lei. O que salva a universi

dade federal brasileira é que os profes

sores de dedicação exclusiva não cum

prem a lei. Seria uma catástrofe para o 

ensino se cumprissem. Todo arquiteto 

de federal está assinando projeto. Todo 

engenheiro de federal é consultor. É la

mentável que seja preciso descumprir 

a lei para ter professores que saibam do 

que estão falando. 

F r a n c i s c o - Outra questão é a da 

globalização. Será que as escolas estão 

conscientes de que, assim como os alu

nos, têm de se tornar cidadãs do mundo? 

Claudio - Curiosamente, uma presi

dente, pela qual não tenho admiração 

tão extraordinária, deu uma virada na 

educação brasileira, abrindo a porta 

da internacionalização. Se ela não 

fizer mais nada, só por isso devemos 

agradecer. Acabou com aquele ranço 

xenofóbico de maneira drástica. 

Francisco - Era um absurdo esse ranço 

num país de descendentes de imigrantes. 

Claudio - Se examinarmos a pro

posta de reforma da universidade 

do (ex-ministro da Educação) Tarso 

Genro, o único ponto em que ela 

fala de internacionalização é para 

proibir. Felizmente, travou no meio 

do caminho , de tão boba que era. 

E n q u a n t o p a í s e s c o m o Core i a , 

Malásia, Chile e México, para não 

fa lar de C h i n a , T a i w a n e Cinga-

pu ra , t êm po l í t i c a s de l iberadas 

de i n t e rnac iona l i zação , o B r a s i l 

p r o p u n h a u m a l e i que falava em 

pro ib i r . Nesse ponto , demos uma 

bela melhorada. 

Francisco - Você sabe o que os profes

sores estrangeiros representaram para a 

USPno começo. 

Claudio - A USP é uma universidade 

filha da Europa. Filha do melhor scho-

larship europeu. 
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Text Box
Fonte: Revista da ESPM, São Paulo, ano 19, n. 4, p. 14-19, jul./ ago. 2013.




