
Reitores criticam falta de intercâmbio na Ibero-América 
Rafael Sigollo 
 
A meta das universidades da região é que, até 2020, no mínimo 5% dos alunos, docentes e 
pesquisadores tenham experiências em outros países. 
 
Os países ibero-americanos vivem um momento de grande relevância globalmente. Além de 
terem conseguido superar mais rapidamente as recentes crises originadas em outras regiões, 
cada vez eles mostram mais força em cúpulas mundiais- a exemplo do Brasil, do México e da 
Argentina. Para que a Ibero-América consiga se desenvolver plenamente e de forma 
sustentável, porém, é preciso ampliar o alcance das instituições, aumentar o número de 
universitários e promover a internacionalização do ensino superior.  
 
Essa é a opinião de Emilio Botin, presidente do banco Santander e da Universia, maior rede 
ibero-americana de colaboração universitária, que integra 1.169 universidades e instituições 
de educação superior em 23 países. O portal promoveu na segunda e terça-feira o II Encontro 
de Reitores Universia em Guadalajara, no México, com cerca de mil reitores. 
 
A rede Universia foi criada pela instituição financeira em 2000 na Espanha e no Brasil em 
2002. As universidades parceiras representam 13,5 milhões de estudantes e professores 
universitários. No país, ele possui 2,4 milhões de usuários cadastrados e uma média mensal de 
1,2 milhão de usuários únicos. 
 
Para Botin, a realização do encontro de reitores é mais um passo nessa direção de 
fortalecimento dos laços ibero-americanos. O presidente anunciou que o Santander irá investir 
€600 milhões nos próximos cinco anos em projetos universitários.  
 
O presidente do México, Felipe Calderón, ressaltou que a educação é um bem público, mas é 
possível atuar em conjunto com as empresas da iniciativa privada. "O futuro da nossa 
sociedade não depende do tamanho das reservas de petróleo de que dispomos, mas do quanto 
damos de conhecimento para as futuras gerações", afirmou.  
 
Uma das saídas mais incentivadas pelos reitores que participaram do evento é a educação a 
distancia. "Embora haja diferenças entre os idiomas português e espanhol, isso nunca foi um 
grande empecilho para o entendimento entre esses povos", afirmou José Narro Robles, reitor 
da Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) e presidente do comitê organizador.  
 
Segundo o reitor da Universidade do Porto, José Carlos Marques dos Santos, o ideal é misturar 
a mobilidade virtual com a mobilidade física. "Não basta as universidades buscarem recursos 
com empresas e fundações. É essencial que elas reservem parte de seu orçamento para 
fomentar programas próprios de apoio ao intercâmbio", diz.  
 
Santos diz que a meta das universidades ibero-americanas é que, até 2020, no mínimo 5% de 
todos os seus alunos, docentes e pesquisadores tenham experiencias acadêmicas em outros 
países. Hoje, de acordo com ele, esse número é pouco mais de 1%. "Para se internacionalizar, 
as instituições de ensino superior devem aumentar sua participação em redes e associações 
globais, desenvolver projetos de pesquisa conjuntos e criar cursos de dupla titulação", 
ressalta.  
 
O reitor da Universidade do Porto, no entanto, destaca que as universidades devem ficar 
atentas para não perder seus talentos para os países mais desenvolvidos. "Sem condições 
descentes de pesquisa, trabalho e ensino em nossos próprios países, corre-se o risco de 
acontecer uma verdadeira 'fuga de cérebros' neste processo."  
 
Alonso Lujambio, secretário de educação pública do México, afirma que os países mais 
desenvolvidos do mundo só atingiram esse patamar porque até hoje investem pesado na 
educação, especialmente a superior. "Este deve ser o exemplo que a Ibero- América deve 
seguir, compartilhando conhecimento entre as nações amigas para se fortalecer globalmente."  
 



O governador do estado de Jalisco, Emilio González-Márquez, destaca que essa discussão está 
acontecendo durante as comemorações do bicentenário da independência dos países da Ibero-
América e é importante diluir as diferenças entre eles. "Os nossos jovens terão mais facilidade 
de entrar no mercado de trabalho se forem formados em um mundo mais conectado e 
diverso", diz. "Somos muitos e muito importantes. Pode ser que essa união seja uma utopia, 
mas o mundo precisa dela para se desenvolver", garante José Narro, reitor da Unam. 
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