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Desafios da globalização
Agenda da educação superior precisa incluir debate sobre
sistemas de regulação padronizados internacionalmente

ecorridos dois meses do 10°
Fórum Nacional: Ensino
Superior Particular, acre-
dito que os participantes

do evento, promovido pelo Semesp,
tiveram tempo para refletir sobre uma
questão levantada pelo consultor e
ex-diretor do Instituto Internacional da
Unesco para a Educação Superior na
América Latina e o Caribe, professor
Cláudio Rama, que no meu entender é
um importante desafio ao aperfeiçoa-
mento do nosso ensino superior.

Refiro-me à necessidade de inclu-
são na agenda da educação superior

A apresentação do professor Rama
deixou clara a crescente adoção de
sistemas educacionais que obedecem
a regulações padronizadas internacio-
nalmente. Houve um tempo em que
padrões de qualidade elevados podiam
ser construídos sobre dinâmicas educa-
tivas estritamente locais. Hoje, cada vez
mais, isso é impossível. A qualidade do
serviço educativo se associa à incorpo-
ração crescente de novas tecnologias
de comunicação e informação, e ao
desenvolvimento de novas modalidades
de prestação de serviços educativos
sob padrões internacionais. Segundo a

do país do debate sobre conceitos de
abertura e integração internacional
para estabelecer políticas públicas e
marcos regulatórios. Segundo Cláudio
Rama, no processo de globalização,
para garantir que as políticas de es-
tímulo e desenvolvimento do ensino
superior tenham um mínimo de qua-
lidade e organização, é fundamental
que estejam baseadas no aumento da
cooperação internacional e na igual-
dade de condições de funcionamento
dos sistemas educacionais.

competente exposição do conferencista,
a nova lógica econômica requer esse
tipo de solução. Os atuais modelos de
desenvolvimento estão baseados em
inovação tecnológica e em aumentos de
produtividade, com base em maiores ha-
bilidades c competências profissionais
que tenham caráter global e funcionem
sob diferentes condições de produção.

Com isso, a grande maioria dos paí-
ses já percebeu que a internacionaliza-
ção de seus sistemas de ensino superior
é vital para a ampliação do papel que

pretendem exercer no cenário econô-
mico mundial. Hoje, os acordos de livre
comércio da União Européia prevêem a
livre mobilidade de profissionais, o que
exige que eles sejam formados por cur-
sos com grades curriculares, conteúdo
e carga horária semelhantes.

O professor Rama mostrou que todas
as regiões do mundo estão em processo
de internacionalização dos sistemas
de ensino superior, com exceção dos
países da América Latina. Esses, com
suas políticas protecionistas, como a do
Brasil, que insiste em obedecer a uma
dinâmica de resistência, com um modelo
centralizado e de controle burocratizado,
estão se marginalizando nos processos de
abertura educacional e de regulamenta-
ções globais. Os rankings internacionais
apresentados durante a palestra mostra-
ram claramente a distância e o baixo
peso da graduação superior dos países
latino-americanos em comparação com
os das outras regiões do globo. Daí a ur-
gência com que seus governos precisam
transformar suas regulações em modelos
mais internacionais, para atender às no-
vas necessidades dos mercados.

Acho que os participantes do 10°
Fnesp perceberam que é fundamental
mudar as políticas educacionais em
busca de um modelo mais condizente
com as exigências de um mundo em in-
tegração. Os países que não tiverem essa
visão, evidentemente, estão correndo o
risco de ficarem para trás.

Hermes Figueiredo é presidente do Semesp
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