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Diferencial
no mercado
Pesquisadora da internacionalização do ensino
superior, Manolita Lima defende que, com a
troca de conhecimento, as instituições ganham
reconhecimento acadêmico e qualidade

Filipe Dahn

Em plena época de globaliza-
ção econômica, a internacio-
nalização do ensino superior
já não é mais uma novidade.

Com espaços cada vez menores, as idas
e vindas de estudantes, professores e
pesquisadores têm se tornado cada vez
mais constantes.

Ainda assim, na opinião da profes-
sora da Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM) Manolita Correia
Lima a área da educação está inserida
em um modelo de competição que não
incentiva relações de troca e dificulta
o desenvolvimento de países histo-
ricamente atrasados, como o Brasil.
Manolita afirma que os países da Amé-
rica Latina devem fortalecer os laços e,
unidos, "estabelecerem relações mais
igualitárias com o Hemisfério Norte,
que de maneira geral domina o investi-
mento em ciências e tecnologia".

Doutora em educação pela USP,
Manolita participa do núcleo de estudos
em gestão internacional da ESPM, pelo
qual conduziu e publicou recentemente
pesquisa sobre internacionalização da
educação superior. Nesse trabalho, a
professora pesquisou sobre o cresci-
mento da mobilidade internacional de
acadêmicos. Mesmo com sérias críticas
ao processo de internacionalização do
sistema brasileiro, ela enxerga exemplos
de soluções positivas e aponta possibi-
lidades. Sempre medindo cada palavra,
sem pressa para expor suas idéias, ela
concedeu a entrevista a seguir à revista
Ensino Superior.

Ensino Superior - No II Encontro
Nacional de Reitores Universia, em
2007, o reitor da Universidade Politéc-
nica de Madrid, Javier Uceda, afirmou
que "não é uma opção não fazer a
internacionalização do ensino supe-
rior". Podemos dizer hoje que no caso
brasileiro é uma necessidade?

Eu acredito que sim, pelo que temos
visto. Mas a principal questão é saber
como realizar. Não há dúvida de que as
instituições podem se fortalecer com a
internacionalização e existe mais de uma
forma para se atingir esse objetivo. Há
também interesses que nem sempre são



comuns a todos. A troca é fundamental,
mas deve haver uma preocupação em
organizar um programa consistente e
adequado a cada instituição.

Ensino Superior - Qual a principal
conclusão da sua pesquisa?

Que a emissão de estudantes é geo-
graficamente mais dispersa do que a
recepção. Países como China, índia e
Coréia atravessam um processo acelerado
de crescimento econômico, mas que nem
sempre é acompanhado pela consolida-
ção quantitativa e qualitativa do sistema
de educação superior nacional. Assim, a
dependência da expertise alcançada pelos
países desenvolvidos tem se tornado fun-
damental. Governos e famílias investem
na formação internacional dos jovens
universitários em áreas que consideram
estratégicas para a manutenção da taxa de
crescimento da economia do país e para a
promoção individual. Na América Latina,
apesar da região abrigar nove universida-

des bem pontuadas na classificação das 500
melhores instituições de educação superior
do mundo, a capacidade de atração de
estudantes internacionais é a mais baixa
no globo. É a única região que entre 2004
e 2005 apresentou redução no efetivo de
estudantes internacionais. Por outro lado,
enquanto a recepção de estudantes está
restrita a cinco países, o envio de estudantes
atinge praticamente todos eles.

Ensino Superior - Quais as prin-
cipais dificuldades que as instituições
brasileiras enfrentam nesse processo?

Existe principalmente uma questão
cultural. Enquanto o envio de pessoas
para outros países é considerado algo
natural, o meio acadêmico ainda estranha
a recepção. No máximo existe a figura do
professor visitante, mas isso está pratica-
mente restrito às universidades públicas.
Eu estive em Grenoble [França] e as
quatro universidades da região oferecem
cursos de língua e um setor de orientação

ao estudante internacional. Existe uma
espécie de pró-reitoria internacional que
define prioridades, firma contratos de
cooperação, cuida da política e recepção
de pessoas. Hoje, 16% dos estudantes são
estrangeiros, mas a meta é ter 25%. Por
outro lado, nas nossas instituições, quando
existe algo, são instâncias sem verba e
pouco presentes no processo de decisão
da universidade. São apenas órgãos ope-
racionais, sem dimensão estratégica.

Ensino Superior - Quais as vantagens
de uma instituição se internacionalizar?

Em primeiro lugar, há o benefício
da diferenciação. Quando a univer-
sidade é capaz de atrair estudantes,
professores e pesquisadores estran-
geiros, isso significa que há um reco-
nhecimento da qualidade do trabalho
acadêmico realizado. Outra vantagem
é o conhecimento produzido. O diálo-
go internacionalizado enriquece. Até
porque, com a globalização, muitos
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problemas locais são reflexo do que
acontece no mundo. Quando temos
discussões com atores que represen-
tam as diferentes nacionalidades, o
debate é enriquecido e a idéia de
fronteiras é subvertida.

Ensino Superior - Como é o profis-
sional ideal para esse processo?

Ele precisa estar sensível aos ganhos
que uma sala de aula tem quando se
diversificam as origens dos estudantes,
já que há uma pluralidade de leituras
e questionamentos. Mas há também o
desafio de conseguir responder às ex-
pectativas que ele traz. Afinal, o aluno
estrangeiro quer conhecer a cultura
do país visitado, estabelecer relações
com seus pares. E cabe ao corpo da
universidade criar as condições para
que isso aconteça.

uma instituição com uma canelada. Com
os investimentos que seriam necessários,
ou seja, definir uma política, divulgá-la
no plano interno, capacitar o corpo admi-
nistrativo e acadêmico, não imagino ter
grandes resultados antes de cinco anos. E
mesmo assim, quando se definem indica-
dores, não significa que eles vão se tornar
uma cultura de internacionalização. Para
tanto, leva-se muito mais tempo.

Ensino Superior - Como a senhora
vê o papel das instituições privadas na
captação de estudantes internacionais?

É muito frágil ainda. Mesmo as mais
fortes academicamente têm uma preo-
cupação superficial para a captação de
estudantes. Não há uma preocupação
com a ausência de estudantes na sala
de aula como no Chile, que não tem
um sistema educacional tão consisten-

Ensino Superior - E como realizar
essa adaptação?

Definir uma política. Sem isso as
pessoas não agem. Todas as ações pre-
cisam estar orientadas para uma política
institucional. A partir daí fazer uma rees-
truturação curricular, capacitar o professor
a falar pelo menos duas línguas, algo que
não é muito evidente hoje no sistema
educacional superior brasileiro como um
todo. E saber divulgar a instituição. Não
necessariamente fazer marketing, mas co-
locar professores e estudantes que foram
enviados a outros países para representar
os interesses da universidade.

Ensino Superior - Em quanto tempo
é possível medir os resultados?

Eu não consigo responder com muita
precisão, até porque os fenômenos edu-
cacionais são sempre de médio e longo
prazo. Além disso, não se internacionaliza

te quanto o brasileiro, mas a captação
de estudantes lá é comparativamente
impressionante em relação ao nosso.
Como o mercado educacional é muito
pequeno, eles dependem do estudante
internacional para se fortalecer.

Ensino Superior - Em um artigo a
senhora afirmou que a "mobilidade
internacional dos estudantes, ao con-
trário do que preconizam os apologistas
da atual internacionalização, beneficia
apenas alguns territórios ". Por que?

A internacionalização acontece em
três níveis: mobilidade de pessoas, de
cursos e programas e instituições. A
modalidade que ganhou mais força nos
últimos anos é a mobilidade de pessoas,
particularmente estudantes. Só que al-
guns países têm ganhado divisas com
isso. Eles se empenham na captação
de estudantes que pagam pelos cursos

oferecidos. Dessa maneira, a idéia de
cooperação é substituída por uma de
competição de mercado. Se observar-
mos que seis países dominam 70% da
matrícula internacional, enquanto há
uma constelação de países que envia,
então logicamente não há uma relação
de troca acontecendo.

Ensino Superior - É o que a senhora
apontou como o início de uma geopo-
lítica do conhecimento.

Quando falamos de geopolítica,
falamos de sistemas educacionais
voltados para produção e difusão do
conhecimento que promovam o de-
senvolvimento de diferentes regiões.
Entre outras finalidades, atualmente
esse "bem" serve como moeda de
troca, entre países que não têm o de-
senvolvimento do conhecimento no
mesmo nível, para atrair pesquisadores
e selecionar alguns para não voltarem.
Essa mobilidade serve para filtrar os
melhores pensadores e ocupá-los. Isso
representa uma dificuldade muito gran-
de para países como o próprio Brasil,
além de China, índia e África do Sul.

Ensino Superior - Como a senho-
ra avalia aposição brasileira diante
dessa competição?

Tenho a impressão de que existe
uma política interessante no país, com
exemplos que podem ser compreendi-
dos como uma cooperação. Eles não
têm a intenção de capitalizar recursos
financeiros, e sim passar por uma
dimensão política. Há universidades
como a Universidade Federal da In-
tegração Latino-Americana (Unila) c
a Universidade Federal da Integração
Luso-Afro-Brasileira (Unilab) que são
focos de um grande investimento do se-
tor público e têm como missão realizar
uma integração regional, da América do
Sul, e dos países de língua portuguesa,
respectivamente. São projetos políticos
de cooperação porque valorizam a inte-
gração sul-sul e estimulam esses países
a estabelecerem relações mais iguali-
tárias com o Hemisfério Norte, que de
maneira geral domina o investimento
em ciências e tecnologia. •
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