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Renata Cafardo

Elas querem nossos alunos. O
Brasil se tornou recentemente
um mercado estratégico para
universidadesestrangeiras,prin-
cipalmenteamericanaseaustra-
lianas.Não,elasnãovãooferecer
cursosaqui. Estãomontando es-
critórios, promovendo eventos e
oferecendobolsascomoobjetivo
delevarosjovensafazergradua-
ção foradoPaís.
“Queremos os melhores estu-
dantes domundoe oBrasil, com
China e Índia, é um dos nossos
focos”,dizoodiretordeassuntos
internacionais da Universidade
Yale, JoãoAleixo, que esteve em
SãoPaulonestemês.Pelaprimei-
ra vez noPaís, seu objetivo era o
decomeçarapromoverainstitui-
çãoaquiefazercontatosparaor-
ganizaraYaleWeek,eventoque
trará os diretores responsáveis
pelaadmissãodosalunosnauni-
versidadeaoBrasil.Aprevisãoé
queeleocorranoanoquevem.
MasAleixojáadiantaque,des-
de2005, osbrasileiros têmdirei-
toabolsascompletasemYale,ca-
sosejamadmitidosenãotenham
condiçõesdepagarosUS$40mil
anuais. O interesse pelo Brasil
faz parte de um recente progra-
madeinternacionalizaçãodeYa-
le, que tem mais de 300 anos e

formou de Bill Clinton a George
W. Bush. Hoje 16% de seus estu-
dantessãoestrangeiroseapenas
26,brasileiros.“Oambientededi-
versidadeéimportantíssimoden-
trodocampusuniversitário”,diz
Aleixo, que recebeu convidados
na Brazilian Business School
(BBS),umainstituiçãodeforma-
çãodeexecutivos.
Yale veio depois de Harvard,
que em abril anunciou que abri-
ria escritório em São Paulo. Em
entrevista ao Estado, o diretor
doCentroRockefellerparaEstu-
dos Latino-Americanos, John
Coastworth, disse que há dois
anosauniversidade tem incenti-
vadooconhecimentodoPaísedo
portuguêspor seusalunosepro-
fessores. Ele também enfatizou
que a política de Harvard é de
nãodeixarnenhumbomestudan-
te de fora,mesmoquenão tenha
comopagarUS$45milporano.
AUniversidadeHarvard con-
firmounasemanapassadaquejá
alugouumescritórionaAvenida
Paulistaequeostrabalhoscome-
çamnoiníciodejulho.“Nãohave-
rácursosaqui.OBrasiléumdes-
taque na internacionalização da
universidade”, diz Jason Dyett,
diretor do escritório brasileiro.
Umabolsaespecíficaparabrasi-
leirosemHarvard,financiadape-
lo empresário Jorge Paulo Le-

mann, jácomeçounesteano.

MILHÕES DE ALUNOS
As universidades estrangeiras
também deixam claro que o ta-
manho do Brasil importa nessa
decisão estratégica. O País tem
atualmentecercade9milhõesde
alunosnoensinomédio,etapaan-
terioraoensinosuperior,com4,1
milhõesdeestudantes.
Para o ex-ministro da Educa-
ção e consultor Paulo Renato
Souza, a tendência é positivapa-

raoBrasil. “Sãopoucososbrasi-
leirosfazendograduaçãonoexte-
riore issoacabacriandoumpro-
blema de não olharmos para fo-
ra,daumaeducação fechada.”
Tambémpareceserconsenso
queodiplomanoexterioragrega
pontos aos currículos. “Além de
ter estudado em universidades
conhecidas mundialmente, con-
solidaroinglêseconheceroutras
culturaséumdiferencialcompe-
titivo”, diz a sócia-diretora da
CarrerCenter,empresadeplane-

jamento de carreiras, Karin
Parodi. “Ocrescimentoépes-
soal e profissional”, diz Tatia-
naZanon, que conheceuAlei-
xo durante sua visita e pensa
emestudaremYale.
Alguns cursos, no entanto,
nãotêmvalidaçãoautomática
no ensino superior brasileiro,
como Medicina e Arquitetu-
ra. As universidades públicas
têmautonomiaparareconhe-
cerounãoosdiplomaseoscur-
rículoscursadosnoexterior.
OdepartamentodeEduca-
ção do Consulado Australia-
noabriuem2005umescritó-
rionoPaísembuscadenovos
alunos.Onúmerodeestudan-
tes lá quase duplicou depois
disso e já há 7 mil brasileiros
estudando na Austrália. Só
existem 39 universidades no
paísemuitasdelasestãobem
posicionadas em rankings
mundiais.
Outras vantagens são que
hágraduaçãopor20mil dóla-
res australianos por ano, com
cotaçãomaisbaixaqueoame-
ricano, e duração de só três
anos. “Os estudantes brasilei-
rosdãodinâmicaàsaladeau-
laesãoestudiosos”, justificaa
gerentedaAustralianEduca-
tion International, Priscila
Trevisan.●

Ilona
Becskeházy*

Osbrasileirosquemoramna
EuropaenoJapãopoderão
fazeroExameNacional deCer-
tificaçãodeCompetênciaspa-
raoEnsinode JovenseAdultos
(Encceja), quedácertificação
aoensino fundamental emé-
dio.As inscriçõesestãoabertas
atéodia26nositewww.pr.gov.
br.A idademínimaéde15
anosparaoensino fundamen-
tal ede 18anosparaoensino
médio.Asprovasserão feitas
nosdias23e24desetembro.
Os livrosdeestudo, pordiscipli-
na, estãono sitewww.inep.gov.
br/basica/encceja.

Osprofessores daUniversida-
dedeSãoPaulo (USP) fazem
hojeassembléia paradecidir
se aderemounãoàgrevedas
trêsuniversidadespúblicas
estaduais.Os funcionários e os
alunos da instituição já estão
paradosdesde a semana retra-
sada.Háprofissionais parados
tambémnaUniversidadeEsta-
dual Paulista (Unesp) e naUni-
versidadeEstadual deCampi-
nas (Unicamp).Osgrevistas
pedem7%de reajuste salarial
emais verbas para educação
em todosos níveis. Naquarta-
feira, eles fazemmanifestação
naAssembléia Legislativa.
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D
equinta a sábado,
as principais lide-
ranças empresa-
riais do Brasil e da
AméricaLatinavão

se reunir na conferência Ações
de Responsabilidade Social em
Educação: Melhores Práticas
na América Latina – não para
discutir, mas para se compro-
meter comações concretas pa-
ramelhorar o ensino na região.
AeducaçãonaAméricaLati-

na não pode continuar do jeito
queestá.É inaceitávelque,com
os recursos que os países já in-

vestem em seus sistemas de
educação, ainda não promo-
vaminstruçãoadequadaemlín-
guamaterna ematemática.
Por que deixamos chegar a

esseponto?Porqueamaiorpar-
tedospaísesdaAméricaLatina
ainda não conseguiu fazer do
problema da educação uma co-
moçãonacional?Realmentees-
tamos satisfeitos com o que te-
mos, não nos damos conta do
tamanhododesafioourealmen-
te não ligamos?
Aqui no Brasil temos uma

pista: a baixa qualidadeda edu-
cação não produz cadáveres de
forma imediata, ao contrário
dos resultados negativos em
saúde e segurança pública, que
os produzem aosmontes.

Osdaeducaçãosóaparecem
lá na frente, quando, por falta
dela, vãoengrossaras estatísti-
cas dos problemas da seguran-
ça pública, por exemplo.
O dia-a-dia da educação no

Brasil e em boa parte da região
é um cenário no qual cada um
faz crer que cumpre sua parte.
Gasta-se dinheiro, contratam-
se profissionais, elaboram-se
programas e políticas públicas,
compram-sematerial emeren-
da e os alunos participam ape-
nas como espectadores, pois
quasenadaaprendem.Após vi-
sitarescolaseobservarofuncio-
namento de secretarias, che-
guei a uma conclusão: a educa-
ção não avança porque não tra-
balhamos o suficiente.

TEMPO DIANTE DOS LIVROS
Partedaquestãodafaltadequa-
lidade de ensino é simplesmen-
te faltadeaula.Elasnão sãomi-
nistradas em quantidade sufi-
ciente e, quando professores e
alunos estão em sala, vale toda
desculpa para não produzir.
Produzir,emeducação,éalu-

no fazer redação e tê-la corrigi-
da.Éresolverquestõesdemate-
mática e entender a solução. É
consolidar tudo isso em muita
lição de casa, que depois deve
ser revista em sala para que se
tenha certeza de que cada alu-
no progrediu. Em cima disso é
preciso avaliar, e muito, para
avançar e corrigir o rumo onde
for necessário.
Um dos maiores especialis-

tasdeeducaçãodoBrasil,Cláu-
dio de Moura Castro, diz que o
resultado dos alunos é direta-
mente proporcional à fórmula
“horas de fundilhos na cadeira
na frente do livro”. Traduzindo
isso para uma linguagem mais
polida, o desempenho do aluno
é proporcional à quantidade de
produção que ele tem de entre-
gar a cada dia. Cada um na sua
idade e série produzindo textos
edesenvolvendoraciocíniológi-
co-matemáticopara crescer ci-
dadão consciente, trabalhador
qualificado, pessoa realizada.
Se chegamos à conclusão

que falta fazer lição de casa, is-
so vale para todos nós latino-
americanos. Essa inquietação
deve ser diária e a mesma que

temos com nossos filhos para
cobrar qualidade nas escolas
deles. Afinal, os alunos que só
podem contar com a educação
públicaprecisamdanossa lição
de casa, que é fazer comque to-
dos os dias estejamos obceca-
dos coma idéia de criar uma ju-
ventude educada.
Comaulasnaquantidadepre-

vista em lei, com atividades que
os desafiem intelectualmente o
tempotodo,sendorespeitadose
aprendendo a cuidar das gera-
çõesfuturas.Paraosparticipan-
tesdaconferência,essa liçãoco-
meçanopróximodomingo. ●

* É diretora executiva da Funda-
ção Lemann e do Instituto Social
Maria Telles (Ismart)
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