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País atrai cada vez mais
estrangeiros para o ensino
superior, que ganha com
a troca de experiências e
status de internacionalização

Rogério Ferro



'nternacionalização é termo recor-
rente entre os precursores das no-
vas tendências para as instituições
.de ensino superior. Ao mesmo

tempo em que o país discute formas
de reconhecer currículos para tornar o
intercâmbio de estudantes mais fácil,
entre 2005 e 2006 foram emitidos 70
mil vistos por representações diplo-
máticas no exterior, o que, segundo o
Ministério do Turismo, significa que
um número muito próximo a esse veio
ao Brasil com finalidades de estudo. A
maior parte desses.-ostudantes vem de
países emergentes, principalmente da
África e da América Latina, em de-
corrência de políticas governamentais
voltadas para esses continentes.

Para Renée Zicman, professora e
assessora para assuntos de cooperação
internacional da PUC-SP, as institui-
ções de ensino têm muito a ganhar com
a troca de experiências. "A qualidade
e a excelência dos currículos das uni-
versidades passa fundamentalmente
pelo reconhecimento da internacio-
nalização da instituição, por meio de
estudos comparados e interculturais.
Isso só é possível com a presença de
estudantes estrangeiros na sala de
aula e com o envio de brasileiros que
tragam realidades diferenciadas de
fora do país", defende.

Aos 43 anos, o moçambicano Luis
Alfredo Chambal é um dos estrangei-
ros que transitam pela PUC-SP. Desde
março, ele desenvolve sua tese de
doutorado em educação especial. Se-
gundo levantamento do Ministério da
Ciência e Tecnologia de Moçambique,
dos 314 moçambicanos com título de
doutor, até 2005, 10% defenderam
suas teses em instituições brasileiras.
Na lista dos países que mais contri-
buíram para a formação de estudantes
moçambicanos, o Brasil aparece em
quarto lugar, atrás da Alemanha, Es-
tados Unidos e Grã-Bretanha.

Chambal sabe que, quando concluir o
estudo, passará a integrar a elite intelec-
tual moçambicana, país que passa por
um árduo processo de reestruturação,
após 16 anos de guerra civil. "É claro
que serei da classe privilegiada, mas

pessoalmente me dedicarei a incentivar
mudanças no sentido de dar uma ex-
pressão maior à classe intelectual. Os
moçambicanos precisam perceber que
desenvolvimento não está apenas nas
mãos dos políticos, mas na dos acadê-
micos também", filosofa, baseado em
sua experiência atual. "Sem o mestra-
do e o doutorado, e principalmente a
vivência no exterior, dificilmente teria
essa visão hoje", afirma.

Formado em educação especial pela
Universidade de Havana em Cuba,
país onde se casou e teve o primeiro
dos quatro filhos, Chambal veio para
o Brasil em 2005 fazer mestrado. Em
Moçambique trabalhou como técnico
pedagógico de 2000 a 2004. Terminado
o mestrado em 2007, ingressou no dou-
torado neste ano. "Minha experiência de
mestrado me revelou que depois da gra-
duação, vivi quatro anos de estagnação
intelectual em Moçambique. Por isso,
quero me capacitar o máximo possível,
Nossos intelectuais produzem pouca
pesquisa porque estão alocados em

cargos políticos e administrativos. Essa
realidade precisa mudar", defende.

Se Chambal tem o que aprender
com a experiência, por outro lado, os
professores que recebem estrangeiros
também compartilham da sensação de
enriquecimento do ensino. O professor
e coordenador acadêmico do curso de
Farmácia do Centro Universitário São
Camilo, Alexsandro Macedo da Silva,
percebe isso. "A experiência como
professor é positiva, pois aprendemos
a lidar presencialmente com realidades
diferentes, enriquecendo as discussões
em sala de aula", diz Silva.

Jaquelina Rosa Barros, de Cabo
Verde, é uma das estrangeiras que fre-
qüentam o curso da São Camilo. Aos 27
anos, a aluna africana será a primeira
de 22 irmãos que terá alcançado o
ensino superior. Jaquelina conseguiu a
oportunidade de estudar no Brasil com
a ajuda do ex-marido e pai de seus dois
filhos (Andrei, de sete anos, e Mikhail,
de quatro anos). "Gostaria de fazer
mestrado, mas tenho muita saudade dos
meus filhos. Decidi que vou ficar ao lado
deles, assim que terminar o curso."

Sobre a experiência no Brasil, ela
diz que aprendeu muito, mas também
ensinou. "Meus colegas aprenderam
comigo a não reclamar de barriga cheia,
Percebendo minhas dificuldades e minha
perseverança, entenderam que a cada re-
clamação que fazem tem sempre alguém
com um problema mais grave."

Ao contrário de Jaquelina, o para-
guaio Enzo Cipriano D'Ecclessis Go-
doy, de 22 anos, que estuda fisioterapia
na Universidade Metodista, decidiu que
quer continuar no país após o término do
curso. "Assim que terminar a graduação
tentarei continuar no Brasil para fazer
mestrado", revela.

A escolha do curso não foi por
acaso. Aos 17 anos, Enzo era goleiro
profissional de futsal e estava convo-
cado para jogar o mundial pela seleção
paraguaia na Malásia, em 2004. Mas
uma grave lesão no ombro o afastou
definitivamente do esporte profissional,
pelo menos dentro da quadra. "Quando
me machuquei fiquei muito triste. Daí
surgiu o interesse em estudar fisiotera-
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pia para trabalhar na área ortopédica
esportiva. Graças a Deus, vou poder
ajudar mais atletas", diz.

Filho de pai aposentado e mãe
dona de casa, Enzo é o quinto de
seis irmãos. A possibilidade de fa-
zer estágios remunerados no Brasil
permitiu que abrisse mão da mesada
que lhe era enviada com bastante
dificuldade pelos pais. Neste semes-
tre, vai concorrer à bolsa concedida
pelo Ministério das Relações Ex-
teriores do Brasil aos alunos com
bom aproveitamento do Programa
Estudante Convênio (PEC).

programa é executa-
do por intermédio dos
ministérios de Rela-
ções Exteriores e da

Educação. Há quase 90 anos, o
país concede vagas e bolsas de
estudos nos níveis de graduação e
pós-graduação em instituições de
ensino superior públicas e particu-
lares. São 54 países beneficiados
pelo programa.

A professora da PUC Renée
Zícman acredita que, além de
formar graduandos, mestres e

| doutores, o programa forma em-
| baixadores da cultura brasileira.

"Esses alunos ficam no Brasil
três, quatro, cinco anos, ate mais.
Alguns casam por aqui. E qualquer
que for a ação deles no futuro terá
influência brasileira", acredita.

A Universidade de São Paulo
recebe anualmente, em média, 50
alunos vinculados ao programa.
Atualmente, 140 estudam em cur-
sos de graduação.

Para José Luiz Proença, profes-
sor e chefe do Departamento de
Jornalismo e Editoração da Escola
de Comunicações e Artes da USP,
a linguagem da ciência c universal e
se torna mais rica com as diferenças
de língua, da cultura e dos hábitos. "A
perspectiva do olhar sobre um mes-
mo fenômeno é sempre diferenciada
dependendo da formação cultural de
quem observa e isso é espetacular.
Aqui na USP existem estudos con-
vergentes e divergentes sobre um
mesmo assunto. Eles são produzidos
por pesquisadores dos quatro cantos
do mundo. São estudos muito ricos e
que jamais teriam sido feitos apenas
por brasileiros", acredita. •

Receber alunos estrangeiros é fácil
Desde a sua origem no início da década de 1920, quando

era administrado pelo Ministério das Relações Exteriores (a

partir de 1967 passou a ser desenvolvido em parceria com o

Ministério da Educação e as universidades públicas e particu-

lares), o Programa Estudante Convênio recebe em média 300

alunos por ano, oriundos da África e das Américas Central e

do Sul. Os estudantes recebem formação superior completa

e gratuita em 84 universidades públicas e privadas.

Os candidatos às vagas em cursos de graduação devem

ter entre 18 e 25 anos. São selecionados mediante apresenta-

ção do certificado de conclusão do nível médio. Passagens,

alimentação e hospedagem ficam a cargo das famílias ou

do país de origem do aluno, o que dificulta a aderência de

estudantes de baixa renda. Uma vez no Brasil, eles podem

se candidatar a bolsas de auxílio-fínanceiro existentes nas

instituições. Os que não dominam a língua portuguesa fazem

cursos de proficiência durante um ano no Brasil.

As instituições de ensino superior interessadas em aderir

ao programa podem entrar em contato com a coordenação-

geral de relações acadêmicas de graduação do Ministério

da Educação e preencher o termo de adesão dirigido à

Secretaria de Educação Superior. O documento deve ser as-

sinado pelo dirigente máximo da instituição, com declaração

explícita e necessária do compromisso de cumprimento das

normas estabelecidas no protocolo em vigor, encontrado no

manual do Programa Estudante Convênio de Graduação.

Atualmente, 84 instituições de ensino superior participam

do programa, das quais 27 são particulares.

48 ENSINO SUPERIOR

Text Box
FERRO, Rogério. Ensino Superior, São Paulo, p. 46-48, 2008.




