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portuguesa. Ocorre que, na educação 
superior, os estudantes são atraídos por 
nichos de pesquisa. Um exemplo é a 
Arábia Saudita, onde existe uma univer-
sidade em língua inglesa voltada só para 
a ciência e a tecnologia e os professores 
recebem o dobro da média. Então, um 
país tem de ser especialista num certo 
campo para atrair os estudantes, inclu-
sive estrangeiros. 

Ensino Superior - Mas isso não esta-
ria relacionado ao poder aquisitivo? 

No mundo inteiro a educação superior 
está sofrendo por falta de financiamento. 
E os estudantes estrangeiros trazem 
dinheiro. Na Inglaterra, onde todas as 
universidades são estatais, estamos ten-
tando atrair os estudantes estrangeiros 
para dentro do nosso núcleo, porque eles 
trazem cinco vezes mais dinheiro do que 
o governo. Isso também poderia ajudar 
o Brasil a custear a educação. 

Ensino Superior - A internacionali-
zação é um caminho sem volta para ser 
mais competitivo ou está mais relacio-
nada à vocação de cada instituição? 

O Brasil deveria pensar num plano de 
cinco ou dez anos para ter no mercado as 
especialidades que o país precisa para o seu 
desenvolvimento. Poderia, por exemplo, se 
tomar especialista em ecologia e em perfu-
ração de petróleo em águas profundas. 

Ensino Superior-Por isso é também 
tão importante agregar experiências 
internacionais, manter essa troca, tra-
zer professores e especialistas de fora e 
levar brasileiros para o exterior? 

Como eu falei, é preciso um plano 
de cinco a dez anos. Eu não sei como 
fazer, mas talvez o governo brasileiro 

Ensino Superior - Com 
sua experiência na Europa, 
Asia e América Latina, 
como o senhor classifica o 
processo de internaciona-
lização do ensino superior 
no Brasil? 

O meu sentimento até 
agora é o de que as insti-
tuições brasileiras ainda 
não têm um alcance muito 
grande em termos de glo-
balização. Por duas razões 
óbvias: por ser uma nação 
muito jovem e pela língua 

E
m recente pesquisa realizada 
pela Associação Internacional 
de Universidades (AIU), com 
745 instituições de ensino su-

perior de 115 países nos cinco continentes, 
foi constatado que os países da América 
Latina não estão entre as primeiras opções 
para se realizar políticas de internaciona-
lização na área da educação. 

Para Chris Howgego, vice-presidente 
sênior da SunGard Higher Education 

International, o Brasil, como uma nação 
emergente, não deve ficar de fora desse 
processo, mas enfrentar os desafios que 
barram a internacionalização do ensino. 
Simpático e bem-humorado, o ex-oficial 
de navegação submarina logo mostra 
por que virou um especialista em edu-
cação superior e internacionalização do 
ensino: é um entusiasta nato. 

Chris Howgego defende o investimen-
to na educação integrado a um plano de 

futuro para o país. Para ele, 
o desafio não só das institui-
ções de ensino. Leia, a se-
guir, a entrevista concedida 
à revista Ensino Superior, 
em que ele fala também 
sobre outros desafios a ser 
superados num processo de 
internacionalização. 



possa pensar em patrocinar estudantes 
brasileiros em instituições estrangeiras, 
entender como elas funcionam e, ao 
voltarem, fazer uma reengenharia do 
processo de ensino. 

Ensino Superior - Na sua opinião, 
quem deve tomar a iniciativa no proces-
so de internacionalização: o governo, 
por meio das instituições públicas, a 
iniciativa privada ou ambos? 

A educação privada em geral procura 
tapar os buracos que a pública não ofere-
ce. No mundo inteiro é assim. Para mim, 
o governo tem de tomar essa iniciativa e 
planejar onde quer estar em dez, 20 anos, 
e oferecer a infraestrutura para isso. 

Ensino Superior - Um exemplo seria 
a criação da Unila e da Unilab - que 
vão atuar integradas com outros países, 
no caso sul-americanos e africanos de 
língua portuguesa, respectivamente. 

Isso é natural e está correto. Podemos 
dizer que 90% das necessidades são 
locais e é nesse ponto que a prioridade 
do governo deve estar. A medida que o 
Brasil, como outras nações emergentes, 
Rússia, China e índia, se desenvolve 
para uma nação estabelecida, essas 
novas instituições vão se expandir e 
terão mais estudantes estrangeiros e 
intercâmbio. Mesmo nos EUA e Europa, 
os estudantes são predominantemente 
locais, somente nos últimos cinco anos 
atingiram 20% os estudantes que vão 
para fora completar um semestre ou um 
ano. Isso é relativamente recente. Aqui 
talvez seja interessante também ter uma 
instituição privada que se especialize 
em estudantes internacionais. 

Ensino Superior - No entanto, pes-
quisas indicam que países em desen-
volvimento, especialmente o Brasil, têm 
dificuldade para internacionalizar-se 

no ensino. Por que isso ocorre e como 
fazer para mudar? 

São dois desafios. Quantos estudan-
tes brasileiros já estão prontos para sair 
do Brasil? Se há uma grande demanda, 
as instituições têm de reagir a essa 
demanda, mas minha impressão é de 
ainda é muito pequeno, por enquanto. 
Em segundo lugar, quantos estudantes 
estrangeiros querem vir para o Brasil? 
Um estudante francês, por exemplo, 
que é um grande especialista em perfu-
ração em águas profundas, não vai ver 
grande vantagem de aprender isso em 
português. É um equilíbrio. 

Ensino Superior - Falta interesse dos 
estudantes em vir para cá? 

Os estudantes ambiciosos, que estão 
contentes em sair e participar de uma 
nação estrangeira, são muito conscien-
tes do que eles querem fazer quando 
deixarem a universidade. Eles querem 
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dinheiro, querem emprego. Por isso as 
universidades australianas têm 20% 
de estudantes estrangeiros, porque 
o emprego está lá. É preciso que os 
estudantes vejam oportunidades no 
Brasil, mesmo depois de terminarem a 
graduação aqui. O poder sai das mãos 
da instituição e vai para o estudante. 
Ele escolhe. Então nós temos de criar 
instituições que dão as boas-vindas, que 
atraem esses estudantes. 

Ensino Superior - Na Asia, as univer-
sidades oferecem cursos em inglês para 
atrair estudantes de fora e mantê-los no 
país. Isso seria uma alternativa? 

Os brasileiros poderiam dar cursos 
em russo, chinês, espanhol, qual seja 
a língua, para atrair as pessoas que po-
deriam agregar valor à infraestutura, à 
economia, aos negócios. O desafio não 
é só para a universidade, pois se for uma 
universidade pública por que deveria 
treinar estrangeiros? É preciso treinar 

pessoas que agreguem valor, quem dão 
retorno ao investimento. Em primeiro 
lugar, é preciso olhar para a sua própria 
população. Depois tem de haver um 
elemento de apelo internacional. Isso 
custa um pouco mais. 

Ensino Superior - E como atrair 
professores estrangeiros? 

Eles até podem vir porque gostam de 
morar aqui, mas infelizmente os profes-
sores acadêmicos são muito conserva-
dores; eles se tornam especialistas em 
química, vamos dizer, mas têm família e 
sua vida próximo da universidade. Para 
um professor nestas condições seria um 
grande desafio vir para São Paulo, por 
exemplo. Já na Arábia Saudita, chove 
três vezes por ano, é um país muito 

 

quente, fala-se árabe, as mulheres não 
podem dirigir, não há cinema, mas as 
universidades estão cheias de professo-
res norte-americanos, que terminam seu 
tempo de estudos nos EUA e aumentam 
a sua aposentadoria na Arabia. Precisa 
ser muito atrativo financeiramente para 
os professores saírem de seu país. Numa 
educação de nichos, de pesquisa, o aca-
dêmico vem para participar de um grupo 
de seu interesse: ou vem pelo ambiente, 
ou para se aposentar. Uma maneira prá-
tica seria oferecer intercâmbios, levar 
o professor para fora durante um ano 
e trazer um professor para cá, mas eles 
viriam ensinar em inglês. 

Ensino Superior - Que estrutura é 
necessária num processo de interna-
cionalização? 

Eu falo de um triângulo de aço, em 
que cada lado sustenta o outro: acesso, 
qualidade e custo. Toda a escola é atin-
gida por esses elementos. O ideal seria, 

naturalmente, reduzir o custo e aumentar 
o acesso, mas, infelizmente, ao aumentar 
o acesso aumenta-se o custo. No Brasil, o 
acesso é inflado, pois é preciso permitir a 
ascensão de muitos estudantes, não só de 
apenas alguns privilegiados. Uma idéia 
interessante é inverter isso. Dizemos 
ao professor que projete seu curso de 
maneira a selecionar o tipo de estudante 
que ele quer atrair. O professor fica 
de olho no mercado, nas necessidades 
locais e projeta o curso, assim a sala de 
aula se beneficia, a instituição melhora e 
também o professor fica mais satisfeito. 
Esse é um elemento do triângulo que vai 
melhorar a qualidade. Gerenciando bem 
o processo, você tem mais informações 
sobre o aluno e o professor pode criar 
cursos condizentes com o que o aluno 

necessita, tendo os alunos que ele real-
mente quer. 

Ensino Superior - E preciso fazer 
uma nova grade pedagógica? 

É permitir que os professores sejam 
proativos. O reitor vai selecionar pro-
fessores que tenham esse perfil. Se você 
tem um núcleo de professores que faz 
o desenho normal, quando você quer 
mudar a direção precisa de uma nova ati-
tude, precisa de professores novos e mais 
vibrantes. E dar a essa pequena equipe 
uma certa liberdade para desenhar um 
curso diferente. E ter uma visão de gestão 
diferenciada. No mundo de hoje os estu-
dantes estão confinados em sua institui-
ção local, têm muito pouca liberdade de 
opção, mesmo entre os mais inteligentes. 
Isso vai mudar nos próximos dez anos. 
Os estudantes vão poder se ajustar aos 
cursos e fazer quando e como querem, é 
a consequencia da internet. 

Ensino Superior - Seria uma nova 
visão do processo educacional, uma 
educação contínua e móvel? 

É aprendizado durante a vida inteira. 
A educação que mais está crescendo no 
mundo é a educação continuada. 

Ensino Superior - Esse seria o gran-
de desafio para as instituições hoje? 

Os estudantes jovens não vão falar 
com o professor chato, eles vão procu-
rar os vibrantes. Os jovens passam hoje 
mais tempo na internet, nas redes sociais, 
lendo e-mail do que lendo um livro. 
Precisamos aproveitar esses momentos. 

Ensino Superior - Como lidar com 
diferentes culturas na mesma sala? 

A cultura na sala de aula não é o desa-
fio. Aqui a principal restrição é a língua. 

É preciso ensinar numa outra língua 
que não seja o português. Uma coisa 
maravilhosa é que o Brasi tem empregos 
para atrair estudantes internacionais. Já 
o mundo ocidental está endividado, com 
muitos estudantes qualificados que não 
têm oportunidade. É por isso também 
que a educação continuada está crescen-
do, junto à necessidade de se adequar a 
outros trabalhos. 
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