
CAPITAL
Por WRANA MARIA PANIZZI

O valor da educação
Há sérios riscos com a regulamentação, pela OMC, do ensino superior como produto globalizado

P
oucos duvidam da importância estratégica da educação
superior para o desenvolvimento das nações. Os países
que mais investem em educação são os mais ricos e de-
senvolvidos do planeta. Isso não é obra do acaso. Mas

esta constatação não torna menos polémico o debate sobre a
mercantilização e a internacionalização desse serviço. A relação
entre educação superior e incremento da riqueza material das na-
ções parece absolutamente evidente. Esse fato, porém, nem sem-
pre é considerado na sua verdadeira amplitude. A educação su-
perior representa para um país muito mais do que a formação de
profissionais qualificados. Esta é apenas uma de suas missões.

Um sistema de educação superior solidamente constituído
produz conhecimento e gera inovações tecnológicas em todos os
domínios profissionais e científicos. A educação superior não é de
maneira alguma uma esfera deslocada dos ou-
tros níveis de ensino. Além de médicos, advoga-
dos, engenheiros e outros tantos profissionais, ela
forma também professores para os ensinos fun-
damental e médio. Portanto, uma educação supe-
rior fragilizada pode levar à desqualificação do
conjunto dos sistemas educacionais de um país.

Há quase dois séculos a instituição univer-
sitária tem sido a principal âncora dos

sistemas de educação nacionais. Se enganam
aqueles que pensam que a universidade mo-
derna vive seu entardecer. Bem ao contrário,
essa instituição - constituída no século 19 com a finalidade de
"gerenciar" o desenvolvimento cultural das nações, erguida
para preservar e transmitir os conhecimentos universalmente
acumulados pela humanidade e para criar novos conhecimen-
tos - tem se fortalecido notavelmente no chamado mundo de-
senvolvido. Não vou cansar os leitores com números. Em to-
do caso, segundo a Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Económico (OCDE), as universidades americanas
faturam anualmente cerca de US$ 14 bilhões somente com
receitas provenientes de matrículas de estudantes estrangeiros.
A venda de "serviços de educação" corresponde hoje ao tercei-
ro produto de maior importância na balança comercial da
Austrália. Já o Brasil, segundo um estudo realizado pela Uni-
versidade das Nações Unidas, gastou, no ano de 1991, cerca de
US$ 201 milhões em importação de tecnologia. No início da
presente década, essa conta ultrapassou os US$ 2 bilhões.

Mas a educação superior não é relevante para os países expor-

O Brasil não
crescerá se não
souber construir
uma instituição
universitária
sustentada nas
próprias pernas

tadores de "serviços de educação" apenas do ponto de vista finan-
ceiro. No mundo globalizado, a conquista de posições no plano
das hegemonias culturais tem tanta importância quanto a con-
quista de novos "mercados". A educação superior não contribui
somente para o incremento da riqueza material das nações, mas
também para riqueza moral, identidades e valores. É da nature-
za da universidade promover o intercâmbio e a cooperação in-
ternacional. A novidade, hoje, de fato está na iniciativa da Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC), que estuda regulamen-
tar a educação superior como "serviço comercial". Tenho sido ca-
tegórica ao alertar o mundo universitário e a sociedade brasilei-
ra em geral para os riscos dessa negociação. Por isso, minhas po-
sições têm sido associadas a uma atitude "defensiva", à vontade
de promover uma espécie de "reserva de mercado" para as uni-

versidades públicas brasileiras. Não costumo
abordar esse assunto nesses termos. Coerente
com minhas crenças, tenho dito que o conheci-
mento e a educação não devem ser definidos co-
mo "produtos", e os estudantes não podem ser
tratados como "clientes".

OBrasil dispõe de universidades de alto nível,
algumas públicas, outras não. Nosso país

precisou de quase um século para construir tais
instituições. Elas são as depositárias do melhor
que produzimos no terreno das artes, das técni-
cas e das ciências. Todos os que convivem com

nossos estudantes sabem da enorme capacidade que temos para
crescer em todos os domínios do conhecimento - basta dar-lhes
uma oportunidade e eles se mostram capazes de dialogar, em
condições de igualdade, com seus colegas de qualquer parte do
mundo. A abertura das fronteiras nacionais ao "mercado" dos
prestadores de serviço educacional poderá interromper uma ex-
periência que, embora longe de estar consolidada, apresenta um
balanço extraordinariamente positivo. Há momentos na vida das
nações em que o mais sensato é ser radical. O Brasil não crescerá
no concerto das nações se não souber construir uma instituição
universitária aberta ao universal, porém, sustentada nas próprias
pernas. Para uma nação que se quer soberana, educação não é um
"gasto", é o mais precioso dos investimentos.
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