


A ECONOMIA DO
CONHECIMENTO

A universalidade do conhecimento
fez com que a universidade, desde a
sua origem, desenvolvesse meios de
promover a mobilidade de parte da
comunidade acadêmica na direção
de instituições que se destacavam
pelo brilhantismo de alguns profes-
sores. Com a crescente importância
atribuída ao conhecimento formal,
ocorre expressivo aumento dos in-
vestimentos dirigidos à ciência e à
tecnologia, significativa alteração da
organização do trabalho, e flagrante
valorização da formação superior.
Entretanto, em países de econo-
mia periférica, há dificuldades de
investir em sistemas de educação
superior capazes de competir quali-
tativamente e quantitativamente
com centros de produção e difusão
de conhecimento, localizados
nos países desenvolvidos. Por
questões políticas, o Brasi l é um
dos países que mais postergou o
projeto de criação de universidades
comprometidas com a educação
superior, a produção e difusão do
conhecimento. Com isto, tornou-
se dependente de profissionais e
da C&T desenvolvidos no exterior.
Atualmente, por questões financei-
ras, investe pouco nestas atividades,
embora elas sejam indispensáveis
ao processo de inovação capaz de
alavancar a competitividade entre
empresas, regiões e países.

As limitações orçamentárias, associa-
das aos pesados investimentos que os
projetos voltados para a educação
e fomento da pesquisa de ponta
exigem, fez com que nos países em
desenvolvimento a educação superior
não alcançasse padrões mundiais

de excelência acadêmica. Isto ex-
plica o fato de, historicamente, em
grande parte dos países da América
Central e do Sul, África e Ásia, os
investimentos em educação serem
modestos, comparando ao que é
canalizado para estas áreas nos
países desenvolvidos (EUA, Canadá,
União Européia, Japão). Na tentativa
de se inserir no capitalismo global,
países como Coréia, índia, Malásia,
Tailândia, Vietnam, China, México
e Chile privatizam a educação su-
perior, alteram a legislação do país
para favorecer a atração de inves-
timento internacional e exportam
estudantes que podem realizar a
formação superior em renomados
centros acadêmicos (F1EMEYER,
2004). Para a lguns governantes,
esta medida pode contr ibuir para
os países ultrapassarem seus limites
com mais rapidez e incrementar o
desenvolvimento econômico; para
alguns pesquisadores é a expressão
disfarçada do co lonia l i smo pós-
moderno (BROU1LLETTE & FOR-
TIN, 2004).

Em oposição às regiões ricas, a maio-
ria dos países africanos, por exemplo,
o PIB é modesto e os investimentos
canalizados para a educação repre-
sentam menos de 4% do PIB - Guiné
(2%); Senegal, Benin e Madagascar
(3,2%, respectivamente); Burund i
(3,5%) e Mauritânia (3,6%). Com isto,
o número de estudantes inscritos em
universidades estrangeiras é igual ou
superior ao número de estudantes que
realiza a formação superior no país
de origem. E, neste caso, os destinos
preferidos são países com tradição
acadêmica - França (21%), Reino
Unido (12%), Alemanha (6%) e Portu-
gal (5%). Os dados revelam que, invaria-
velmente, a mobilidade ocorre na di-

reção dos grandes centros: enquanto
um de cada 16 (5,6%) estudantes
africanos estuda no estrangeiro, um
a cada 250 (0,4%) norte-americanos
decidem o mesmo (Instituto de Es-
tatística da UNESCO - IEU - www.
uis.unesco.org.

A QUALIDADE DAS
UNIVERSIDADES E
A DIVERSIFICAÇÃO
DOS SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

A importância acadêmica, política
e econômica de qualquer sistema
de educação superior depende da
qualidade dos quadros acadêmicos
que é capaz de reunir : estudantes
determinados a aprender e profes-
sores qualificados para o ensino e a
pesquisa. Por conseguinte, a captação
dos melhores estudantes pressupõe
a preexistência de professores e
pesquisadores qualificados, de in-
fra-estrutura física e tecnológica que
viabi l ize a realização de estudos e
pesquisas avançados (laboratórios
e bibliotecas), de corpo diretivo
e funcional eficiente, e de parce-
r ias n a c i o n a i s e in te rnac iona is ,
estratégicas nas áreas de expertise
explorada pelas instituições. Para
responder a este desafio, o sistema
educacional superior exige investi-
mentos elevados demais até para o
Estado de países economicamente
desenvolvidos.

Determinadas a resguardar o nível
de excelência conquistado em
muitos anos de trabalho, as univer-
sidades (tanto públicas quanto pri-
vadas) se esforçam para diversificar
os serviços educacionais oferecidos
(certificação de competências;



formação acadêmica; educação
continuada; ensino presencia l

e não presencial; ensino de lín-
guas; produção de C&T; difusão de
conhecimento pela edição e dis-

tribuição de revistas, livros, softwares
educativos, videoconferência; oferta
de consultoria etc.), e se empenham

para atrair os melhores estudantes,
em esfera mundial. Para tanto, se

associam ao Estado na criação de
bureaux capazes de promover cursos
e instituições e atrair clientes. Nesta
empreitada, os organismos multi-
laterais (Banco Mundial, FMI, OIT,
OCDE, OMC e UNESCO), se em-
penham na instituição de medidas
que desregulamentem e liberalizem

o comércio de produtos e serviços

educacionais.

INTERNACIONA-
LIZAÇÃO OU
GLOBALIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR?

Este é o limite que separa processos
de internacionalização dos proces-
sos de globalização: enquanto, no
âmbito da internacional ização,
as relações estabelecidas entre os
países são mediadas e reguladas

pelo Estado-nação, no âmbito da
globalização prevalecem a desregu-

lamentação e a liberalização das
trocas entre diversos países. Assim,
no contexto da globalização, as mo-
tivações que justificam o estabeleci-
mento de programas de cooperação
internacional vão perdendo a ênfase
cultural e ganhando contornos
comerciais. E, de acordo com a

lógica comercial, os serviços edu-
cacionais devem ser oferecidos em
escala mundial, ao maior número



possível de estudantes pagantes,
como qualquer outra mercadoria.
No entanto, da forma que vem
ocorrendo, o termo globalização
parece inadequado, já que sua
dinâmica tem excluído extensas
regiões do globo (BROUILLETTE &
FORTIN, 2004).

Dados divulgados pela OCDE per-
mitem afirmar que atualmente os
países transitam entre a internacio-
nalização e a globalização da edu-
cação: enquanto os Estados Unidos,
Reino Unido, Nova Zelândia e
Austrália, por exemplo, exploram a
educação como negócio próspero
porque é rentável; na Alemanha,
França, Itália e Suécia, entre outros,
existe alguma resistência acerca da
exploração da educação como negó-
cio. Os dados reunidos no quadro 1
ilustram o que foi sinalizado.

QUEM GANHA COM
A GLOBALIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR?

A comercialização dos serviços
educacionais é percebida tanto pelo
montante de dinheiro envolvido,
quanto pela importância que exerce
na economia de diversos países
desenvolvidos. Há pouco mais de
dez anos (1995), o mercado global
de educação superior foi calculado
em US$ 27 bilhões (DIAS, 2002).
Dados do IEU (www.uis.unesco.
org) revelam que de 1999 a 2004, a
mobilidade de estudantes se elevou
em 41%, passando de 1,75 a 2,5
milhões de estudantes; muito
provavelmente, neste meio tempo,
os US$ 27 bilhões sofreram sig-
nificativa progressão! Nos países
da OCDE, o setor educacional

MENSALIDADE ESCOLAR COBRADA
PELAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS AOS
ESTUDANTES NACIONAIS E ESTRANGEIROS

conquistou o 3° lugar na pauta das
exportações de serviços, alcançou
o 5° lugar nas exportações ameri-
canas, representa o 4° produto
de exportação da Austrália e da
Nova Zelândia (BROUILLETTE
& FORTIN, 2004). Pro jeções
real izadas pelo Banco Meryll
Lynch (apud GOGGIOLA, 2001)
estimam que o número de jovens
que realizará os estudos superiores
no mundo se elevará para cerca
de 160 milhões, em 2025. Neste
quadro de referência é possível
imaginar o meganegócio que
a educação pode representar,
caso haja a desregulamentação
do setor - como é o desejo dos
EUA, Austrália, Nova Zelândia e
Japão, expresso em comunicados
endereçados para a OMC.

Os dados divulgados pela UNESCO
e pela OCDE revelam que a mo-
bil idade é crescente em todos
os continentes. Entretanto, os
destinos escolhidos pela esmaga-
dora maioria dos estudantes con-
verge.m para países da Europa
e EUA: em 2005, os países que
atraíam o maior contingente de
estudantes foram EUA (582.996),
Reino Unido (227.273), Alemanha
(240.619), França (221.567) e
Austrália (179.619). Tanto os EUA
quanto a Austrália captam estu-
dantes oriundos de todos os conti-
nentes, inobstante, prevalecem os
de origem asiática (EUA = 364.410
e Austrália = 119.737, em 2005).
Isto ajuda a explicar a influência
que o modelo americano exerce
sobre a estruturação do sistema
educacional asiático. O Reino
Unido e a Alemanha também re-
cebem estudantes dos diversos
continentes, porém, prevalecem
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os de origem européia (Reino incentivados pelo programa Eras- sos continentes, mas prevalecem
Unido = 1 03.085 e Alemanha = mus. Por fim, a França também os de países africanos (221.567,
119.855, em 2005), certamente conquista estudantes dos diver- em 2005).

NÚMERO DE ESTUDANTES ESTRANGEIROS POR PAÍS DE
ACOLHIMENTO E POR CONTINENTE DE ORIGEM (EDUCAÇÃO SUPERIOR)

PAÍS DE
ACOLHIDA

EUA/2003

EUA/2004

EUA/2005

Reino Unido/2003

Reino Unido/2004

Reino Unido/2005

Alemanha/2003

Alemanha/2004

Alemanha/2005

França/2003

l França/2004

França/2005

Austrália/2003

Austrália/2004

Austrália/2005

N» DE
ESTUDANTE
ESTRANGEIRO

145.169

582.996

582.996

225.722

225.722

227.273

199.132

219.039

240.619

147.402

147.402

221.567

105.764

120.987

179.619

ÁFRICA

29.677

37.724

37.724

18.134

18.134

18.751

19.394

20.723

22.602

75.465

75.465

106.522

3.102

-

6.279

AMÉRICA
DO NORTE

49.502

159.744

59.744

18.564

18.564

19.354

5.387

5.422

5.721

5.242

5.242

7.665

4.409

12.122

AMÉRICA
DO SUL

28.142

35.653

35.653

2.926

2.926

2.765

4.265

4.656

5.067

4.253

4.253

6.420

819

_

1.595

ÁSIA

294.230

364.418

364.418

74.400

74.400

80.853

67.658

75.500

85.233

19.828

19.828

34.809

67.849

119.737

EUROPA

69.607

80.518

80.518

109.454

109.454

103.085

100.359

110.621

119.855

41.404

41 .404

51.120

11.175

-

18.710

OCEANIA

4.010

4.852

4.852

1.790

1.790

1.816

323

349

374

200

200

341

6.104

_

7.936

NÃO
INFORMADO

1

87

87

554

554

645

1 .746

1.768

1 .767

1.010

1 .01 0

1 4.690

12.306

120.987

13.240

Fonte: Recueil de données mondiales sur l'education (UNESCO, 2003; 2004; 2005). Quadro 2



NÚMERO DE ESTUDANTES ESTRANGEIROS POR PAÍS DE
ACOLHIMENTO E POR CONTINENTE DE ORIGEM (EDUCAÇÃO SUPERIOR)

Por outro lado, os continentes que
menos atraem estudantes estrangei-
ros são África - com 1,4% da popu-

lação mundial de estudantes - e
América Latina, que acolhe menos
da metade do contingente captado
pelas universidades africanas (0,6%).

Considerando os dados referentes ao

número de estudantes estrangeiros
por país de acolhida, observa-se
que na América do Sul apenas
quatro países atraem estrangeiros:

Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai.
A pouca atratividade do sistema
educacional superior instalado na

América do Sul chama atenção
quando se leva em consideração: a
origem multicultural dos países que

formam o continente, o valor do
investimento envolvido - tanto no
que se refere às mensalidades esco-
lares quando ao custo de vida - e a

qualidade da educação alcançada
por algumas universidades. Mesmo

com sistema educacional predomi-
nantemente privado, o número de
sul-americanos e norte-americanos
que escolhem universidades chile-
nas é crescente. E por que o Brasil

está fora das estatísticas? O Relatório
de Dados Mundiais sobre a Edu-

cação, publicado anualmente pela
UNESCO, leva em consideração os
200 países que informam acolher
número igual ou superior a 1.000
estudantes estrangeiros no período

(UNESCO, 2003; 2004 e 2005).

O BRASIL NO
CONTEXTO DA
GLOBALIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

Os números reunidos permitem
inferir que o Brasil, mesmo que mo-
destamente, se revela importador de

serviços educacionais e exportador
de estudantes: é responsável por

1% dos estudantes estrangeiros que
estudam em países da OCDE.(OCDE
apud LARSEN & VICENT-LANCRIN,
2002). Este trânsito internacional

de estudantes resulta de ações or-
questradas pelas agências de fo-

mento à pesquisa: a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES/MEC), o
Conselho Nacional de Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico
(CNPq/MC&T) e a Agência Bra-
sileira de Cooperação (ABC/MRE)
- sendo esta última a responsável

pela cooperação técnica bilateral e
multinacional em todas as áreas de

conhecimento. Exemplos exitosos
da política de internacionalização
patrocinada pelo Governo brasileiro

são os programas estabelecidos pelo
Ministério da Agricultura, por meio
da Empresa Brasileira de Pesquisa



Agropecuária (EMBRAPA); pelo

Ministério do Exército, por meio do
Instituto Militar do Exército (IMPE);
pelo Ministério da Aeronáutica,
por meio do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE); e pelo
Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, por meio do Instituto Goeldi
(LAUS, 2003).

Frente ao exposto, faz sentido afir-

mar que no início do Século XXI a

cultura acadêmica brasileira está mais
orientada para processos de interna-
cionalização e menos subordinada

a processos de globalização. Quais
fatores fortalecem a internacionaliza-
ção em detrimento da globalização da
educação superior?

CARÁTER PÚBLICO DA EDU-
CAÇÃO - Um dos pilares que

sustentam a República reside no
histórico compromisso de oferecei"
educação pública, laica e de quali-
dade para todos. Logo, a educação
superior é parte intrínseca do
serviço público; apenas o Governo,

agindo com soberania, pode delegar
a oferta de educação superior a gru-

pos comunitários ou particulares,
nacionais ou estrangeiros, desde
que eles se submetam à legislação
vigente. Isto eqüivale a dizer que
para se instalar em território bra-
sileiro, por mais renomadas que
sejam, as instituições estrangeiras

deverão ajustar seus projetos peda-
gógicos aos princípios definidos
pelos termos da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação. Pensar a edu-
cação por este prisma corresponde
a reconhecê-la como um direito
público, mesmo quando oferecida

por IES privadas, de capital nacional
ou estrangeiro (RANIERI, 2000).

PRESENÇA DO ESTADO NA
REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA
DE EDUCAÇÃO - O sistema de
educação superior brasileiro sofreu
inegável influência da concepção de
universidade alemã (humboldtiana)
e francesa (napoleônica), submeti-
das aos interesses do país e subjuga-
das ao controle do Estado. Talvez isto
explique a existência de uma cultura

acadêmica fortemente associada ao
Estado e às políticas de governo,
ao fato de a internacionalização da
educação superior ter o Estado como
único provedor, e às dificuldades
de validar diplomas expedidos por
instituições internacionais - seja a

brasileiros que estudaram fora, seja

a estrangeiros que desejam estudar
no País. Explica ainda as barreiras
impostas aos investidores interna-



consenso sobre o fato de a educação
pública ser qualitativamente superior à
educação privada. Por quê? Até muito
recentemente, as universidades públi-
cas tinham a responsabilidade de criar
e consolidar os programas de pós-

graduação stricto sensu, de investir na
formação acadêmica de professores

e pesquisadores, de formar quadros
capazes de responder às exigências

do desenvolvimento econômico do
país, de desenvolver e divulgar a C&T,
Grande parte do êxito desta trajetória
se deve ao estabelecimento de pro-
gramas de cooperação internacional
que envolveram as universidades

públicas, Ministérios e as agências
governamentais (CAPES, CNPq, ABC,

Fapesp, Faperj, Fapergs, Fapemigetc.).
Por tudo isto, os melhores estudantes
ainda ambicionam freqüentar as

universidades públicas.

FATURAMENTO DO SISTEMA DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR PRIVADO
- O faturamento do ensino supe-
rior privado no País não excedeu R$
14,5 bilhões, em 2004. Inobstante,
a população formada de estudantes
com maior poder aquisitivo (em tese,

aquela mais vulnerável às griffes do
setor educacional) não ultrapassa
2%. E este grupo é responsável por

apenas R$ 2 bilhões da totalidade do
faturamento anual - montante-muito
modesto para justificar rápida invasão
de grupos empresariais que desejam
investir no setor educacional brasilei-
ro! (HOPER Educacional, 2005).

AMADORISMO NA GESTÃO
DAS IES PRIVADAS - Embora haja
indícios de que investidores finan-
ceiros e fundos de investimento
tenham planos de participar do

mercado educacional brasileiro,
há poucas notícias sobre a formali-

zação de grandes negócios no se-
tor. Os administradores de fundos-
sabem que o mercado educacional

brasileiro ainda faz uso de estraté-
gias de gestão muito amadoras e de
pouca transparência contábil. Não
raro, além de superestimarem o
valor das organizações, os mantene-



dores resistem aos critérios técnicos,
adotados nos processos de avaliação
comprometidos em estimar o valor de
mercado das 1ES. Fatos que desencora-
jam os investidores internacionais.

REDUÇÃO DO NÚMERO DE ESTU-
DANTES EM IDADE DE FREQÜENTAR

CURSOS SUPERIORES-Considerando
o período 2005-2010, estima-se que

o crescimento populacional na faixa
etária de 18 a 24 anos encolherá 24%,
reduzindo a população com algum
potencial de investir em formação
superior. Talvez isto ajude a explicar

por que as estimativas apontam que
o crescimento da demanda do ensino
médio não ultrapassará 0,6, isto é, o
País evoluirá dos atuais 10,3 milhões
de alunos matriculados no ensino mé-
dio, para 10, 6 milhões de alunos em
2010 (HOPER Educacional, 2005).

/ LIMITAÇÕES FINANCEIRAS E
DIFICULDADES NO PAGAMENTO
DE MENSALIDADE ESCOLAR - Entre
2000 e 2005 o poder de compra dos

trabalhadores brasileiros foi reduzido
em 25%. Em parte, isto explica o fato

de 63% do aluno do ensino superior
privado terem renda familiar abaixo de
10 salários-mínimos. O desemprego de
jovens (13 a 24 anos) representa 18%
- aspectos que dificultam a obtenção
de renda capaz de viabilizar o investi-
mento em educação superior. Com isso

(HOPER Educacional, 2005):

IO valor médio das mensalidades
dos cursos de graduação foi reduzido
(houve uma queda real de 1,2% em
2004, com relação ao valor médio de
2003);

l O percentual de inadimplência
no setor educacional permanece três
ou quatro vezes maior do que aquele
encontrado em outros setores da
economia (só em 2004, a inadimplên-
cia causou prejuízo equivalente a R$
650 milhões).

l Para competir por 100% dos

candidatos da região em que está ins-
talada, a média de mensalidade prati-
cada por determinada IES não poderá



ultrapassar R$ 216 - montante que
compromete resultados educacionais
e financeiros.

/ CRESCIMENTO DA DEMANDA
ENVOLVE ESTUDANTES COM
BAIXO PODER DE COMPRA - A
demanda de estudantes para as IES
privadas cresceu 38%, nos últimos
três anos (2000-2003); o número de
lES cresceu 46% e o número de vagas
oferecidas cresceu 60%, no mesmo
período. Conseqüentemente, o núme-
ro de vagas ociosas cresceu 30%. A
situação ainda é mais preocupante se
for levado em consideração que: 40%
das vagas oferecidas pelas IES privadas
não são preenchidas; que o índice mé-
dio de inadimplência alcança 7% ao
ano e que as taxas médias de evasão,
nos últimos quatro anos (1999-2003)
ultrapassa 50%. E, por que isto acon-
tece? O crescimento da demanda por
educação superior está concentrado
em estudantes oriundos da classe C
- justamente aqueles cujo orçamento
não é capaz de arcar com o valor de
mensalidades que ultrapassem R$
211,00, entretanto, 90% das IES
particulares praticam mensalidades
compatíveis com o orçamento de
estudantes pertencentes as classes A e
B (HOPER Educacional, 2005).

Dificilmente, as limitações apontadas
terão condições de serem ultrapassadas
uma vez que isto implicaria reformu-
lações estruturais nas políticas educa-
cional e econômica:

alteração das leis vigentes
(Constituição Federal de

1988 e Lei de Diretrizes e Bases da
Educação de 1996);

cação superior de modo a triplicar
o número de vagas oferecidas;

ampliação dos programas
de financiamento público

ao estudante;

crescimento da econo-
mia brasileira ao redor de

6% ao ano, porque, desta forma,
haveria elevação da renda familiar e
geração de emprego para a catego-

ria de idade que apresenta o maior
contingente de desocupação - os
jovens!

AS DIFICULDADES
PODEM. SER
OPORTUNIDADES?

Da forma que os conceitos de in-
ternacionalização e globalização
da educação foram estabelecidos

ampliação do investimento
público no sistema de edu-



parece que a sociedade dispõe de
duas alternativas: subordinar o sis-
tema educacional às políticas do
Estado ou aos interesses do mercado.
Entretanto, ambas têm limitações:
enquanto o Estado-nação apresenta
limitações orçamentárias que impe-
dem a ampliação dos investimentos
requeridos pela internacionali-
zação da educação, o mercado
apresenta limitações na medida
em que reduz a oferta do serviço
àqueles que podem pagar.

Tendo em vista a crescente im-
portância da educação e da com-
ponente cultural associada aos

programas de internacionalização
é muito possível que uma terceira
alternativa esteja no âmbito de
ação de instituições de educação
superior sem fins lucrativos, que
podem explorar a credibilidade
que conquistaram localmente para
alavancar acordos de cooperação
comprometidos com a educação e
com a cultura na medida em que
não estariam orientadas por resulta-
dos financeiros, mas por resultados
educacionais mais consistentes.

É inegável a importância de um
sejour no exterior para a formação
integral de jovens à medida que

isto implica conhecer outra cultu-
ra, dominar outra língua, aprender
a cuidar-se, ampliar o capital
social, desenvolver competências
internacionais e intercul turais.
É indiscutível a importância da
convivência prof iss iona l entre
professores e pesquisadores de
culturas acadêmicas distintas para
o amadurecimento intelectual,
tanto no plano individual quanto
institucional. Neste contexto, cabe
às IES criar condições acadêmicas,
administrativas e financeiras que
favoreçam a cooperação bi e mul-
tilateral com instituições e países
que reconheçam os programas de
cooperação como um dos meios de
favorecer a formulação de projetos
em que a educação e a cultura
sejam dimensões indissociáveis e
que rejeitem o pensamento único e
acrítico das iniciativas que reduzem
a educação a negócio. 113

Text Box
Fonte: Revista da ESPM, ano 12, v.13, n.4, p.80-90, jul./ago. 2006.




