
por Juliana Holanda 

esde o começo do ano, nomes de 
fazer tremer qualquer gestor edu
cacional têm anunciado interesse 

no mercado tupiniquim: Harvard, Stanford, 
Universidade do Leste de Londres, Univer
sidade do Sul da Califórnia e Universidade 
Estadual de Ohio são apenas alguns exemplos 
de instituições internacionais que pretendem 
abrir escritório no Brasil ou que estão fazendo 
tours em terras brasileiras em busca de inte
ressados em seus currículos. Se o número de 
ingressantes permanece estável, como mos
tram os últimos dados do Censo da Educação 
Superior, a disputa por novos alunos tende a 
ficar ainda mais acirrada do que nos últimos 
anos. E agora com nomes de destaque nos 
principais rankings internacionais. 

Mas o desembarque de universidades 
estrangeiras em território nacional signi
fica ameaça ou oportunidade para as insti
tuições de ensino superior brasileiras? De
pende, analisam especialistas. Caso o Brasil 
atraia universidades internacionais que se 
destaquem pela qualidade do trabalho que 
realizam e se comprometam a equilibrar 
quantidade de estudantes com qualidade de 
educação, essa vinda pode representar uma 

ameaça para o grupo de instituições que 
oferecem diplomas com pouco ou nenhum 
valor social, avalia a professora do mestrado 
em Gestão Internacional da ESPM, Manoli-
ta Correia Lima. 

Por outro lado, a nova concorrência pode 
significar também uma oportunidade para 
fortalecer projetos educacionais pela possibi
lidade de aproximação entre instituições in
ternacionais e brasileiras que se diferenciem 
em virtude da consistência da produção de 
conhecimento e pertinência de sua difusão, 
seja pela via do ensino, da publicação ou da 
extensão. "No entanto, se o Brasil atrair uni
versidades pouco comprometidas com a 
educação, porque estão mais orientadas para 
resultados financeiros, possivelmente irá in
comodar as instituições locais com o mesmo 
perfil", analisa Manolita. 

Busca de cérebros 
Para o diretor de Operação do Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), 
Fábio Garcia Reis, a vinda das universidades 
estrangeiras pode ser uma ameaça, já que elas 
estão em busca dos melhores alunos e dos 
que têm condições de custear seus estudos. » 
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Porém, o Brasil também tem de participar da 
competição internacional por alunos estran
geiros. "Há outro lado que precisa ser consi
derado, que supera a ameaça. O Brasil pode 
e deve participar das redes internacionais de 
cooperação", avalia Reis. 

De acordo com ele, a internacionalização 
vai além da mobilidade de professores e es
tudantes. Como exemplo da ampliação dos 
processos de internacionalização, ele cita re
des de troca de experiências entre professo
res via internet. "Com isso há possibilidades 
de reduzir custos em processos de coopera
ção com recursos de diversas agências inter
nacionais que financiam e apoiam a interna
cionalização", sugere. 

A competição global parece realmente 
um caminho sem volta, e se alguém tinha 
dúvidas de que ela chegaria ao Brasil, agora 

tem de correr atrás do tempo perdido. "Até o 
momento esse tipo de concorrente era ine
xistente e isso talvez leve muitas instituições 
de ensino superior a saírem da sua zona de 
conforto e perceberem que a economia hoje 
é global", acredita o coordenador do Depar
tamento de Intercâmbios da ESPM-SP, Sér
gio Pio Bernardes. 

Lição que outras instituições ao redor do 
mundo já aprenderam. Países asiáticos assis
tiram recentemente a uma ofensiva estran
geira no ensino universitário. A China, por 
exemplo, recebeu, em menos de dez anos, 18 
instituições de ensino superior internacio
nais, de acordo com levantamento do centro 
de pesquisa inglês Observatory on Borderless 
Higher Education. Os chineses abriram as 
portas de suas universidades e deixaram a 
livre iniciativa entrar. O país começou a re
visar sua legislação para permitir que ins
tituições estrangeiras ofereçam programas 
educacionais e criou um regulamento para a 
Cooperação Sino-Estrangeira na Direção de 
Faculdades no sentido de promover um en
sino superior transnacional. A Ásia como um 
todo transformou seu sistema de ensino su
perior nos últimos 20 anos e hoje desponta 
entre as 100 melhores universidades globais 
nos rankings internacionais. 

Na contramão da expansão, a comunida
de europeia tenta preservar suas universida
des públicas, mas as instituições particulares 
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estão aproveitando para ampliar sua atuação 
ao redor do mundo e em países inesperados, 
como no caso da Escola de Administração de 
Grenoble, que abriu uma filial no Irã. 

Mas o que tem atraído essas universida
des mundialmente reconhecidas para novos 
mercados? O boom econômico dos países 
emergentes criou uma necessidade urgente 
de profissionais bem formados e os estran
geiros estão de olho nesse nicho. Além disso, 
observa-se a combinação de dois fatores: a 
crise econômica e política vivida por países 
desenvolvidos e o fortalecimento da econo
mia brasileira. A crise deflagrada nos Esta
dos Unidos com repercussão em países eu
ropeus, particularmente Portugal, Irlanda, 
Grécia e Espanha, tem feito o mundo olhar 
para o mercado brasileiro, que criou 2,52 mi
lhões de novos postos de trabalho em 2010. 

"Vivemos uma competição pelos melho
res talentos. O perfil do aluno é importante 
para manter as universidades no topo dos in
dicadores de produção científica e inovação. 
As universidades tops querem alunos tops", 
diz Fabio Reis. 

Brasil na moda 
Uma maior circulação dos estudantes 

brasileiros nos centros acadêmicos mundiais 
acaba contribuindo para a economia. "Com 
o país ganhando mais visibilidade interna
cional, passa a atrair investimentos externos 
e o interesse por parte de jovens estrangei
ros em busca de oportunidades de trabalho", 
acredita Manolita. 

A professora da ESPM está orientando 
uma dissertação no mestrado em Gestão In
ternacional, em que a autora, Claudia Santos 
Silva, investiga o que mobiliza estudantes es
trangeiros a investirem em uma temporada 
de estudo no Brasil. Resultados da pesquisa 
exploratória apontam para a influência de 
relações preexistentes entre estudantes es
trangeiros e brasileiros e visível interesse 
dos estudantes internacionais pelo Brasil. 

Dados de 2010 apontam que 2.700 estran
geiros estavam no Brasil para cursar gratui
tamente uma graduação em universidades 
federais, estaduais ou particulares, por meio 
do Programa de Estudantes-Convênio de 
Graduação. Esses estudantes-convênio, como 

são chamados, vêm de países como Colôm
bia, Angola, Cabo Verde, Cuba e outros com os 
quais o Brasil mantém acordos educacionais e 
culturais. Mas as instituições têm observado 
uma mudança de perfil nos países de origem 
desses alunos. A Fundação Getulio Vargas, por 
exemplo, percebeu nos últimos anos triplicar o 
número de estudantes vindos de países desen
volvidos. Nos últimos seis anos, o crescimento 
anual de alunos estrangeiros foi de 30%. Já a 
ESPM, que criou recentemente a Diretoria 
de Assuntos Internacionais, registrou, apenas 
no segundo semestre desse ano, um aumento 
de 483% dos alunos provenientes de parceiras 
estrangeiras, entre elas instituições de países 
como Portugal, França, Espanha e Itália. 

O presidente do Fórum de Assessorias de 
Instituições de Ensino Superior Brasileiras 
para Assuntos Internacionais (Faubai) e as
sessor de Relações Externas da Unesp, José 
Celso Freire Junior, acredita que o aumen
to do interesse pelo Brasil se deva ao maior 
destaque que o país vem tendo no cenário » 
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mundial, mas esta não é a única razão. "O 
crescimento constante das publicações cien
tíficas em número e qualidade, o excelente 
programa de formação de doutores do país e 
o alto nível dos pesquisadores brasileiros, em 
universidades do país ou exterior, também 
contribuem para este interesse", defende. 

Pressão alta 
Para Manolita, os países que se destacam 

na atração de estudantes internacionais (EUA, 
Reino Unido, França, Austrália, Alemanha e 
Japão) se firmam no processo de internacio
nalização com a reali
zação de um trabalho 
que aproxima Estado 
e universidades. No 
entanto, os interes
ses das instituições 
de educação superior 
brasileiras são tími
dos e polarizados. 

Ela lembra que, quando se trata das ins
tituições públicas, prevalece o apoio a estu
dantes e professores de cursos de mestrado 
e doutorado para realizar parte da formação 
no exterior; e quando se trata das institui
ções particulares observa-se a pressão por 
parte dos estudantes com recursos financei
ros que permitem uma temporada de estudo 
no exterior. "Em qualquer uma das situações 
ocorre o que nomeamos de internacionaliza
ção passiva, na medida em que temos mais 
preocupação em enviar estudantes para as 
universidades internacionais do que acolher 
os estrangeiros em nossas universidades", 
explica Manolita. 

Fábio Reis concorda. "As instituições de 
ensino superior brasileiras, de modo geral, 
ainda não perceberam que processos de 
cooperação internacional oxigenam a ins-

tituição, permitem o aprendizado e podem 
levar a bons processos de inovação." 

Para Manolita, essa timidez decorre em 
grande parte devido ao tamanho do mercado 
educacional interno. "Cabe esclarecer que a 
mobilidade acadêmica por meio de progra
mas de intercâmbio é a face mais visível da 
internacionalização da educação. Em para
lelo, temos a internacionalização de cursos e 
programas e os processos de fusão, aquisição 
e criação de universidades no exterior." 

E se a internacionalização bateu à porta 
e não há nenhuma ação sendo tomada nesse 

sentido dentro da instituição? O caminho é 
investir em qualidade, defende Manolita. "É 
preciso investir em pesquisa e publicação, 
professores comprometidos e currículos 
pertinentes", sugere. 

Caso a instituição defina que quer atuar 
na internacionalização, uma das primeiras 
atitudes é conversar com pessoas que co
nhecem a dinâmica do processo, recomenda 
Reis. "Conhecer experiências é o passo ini
cial. Visitar instituições que possuam expe
riência em internacionalização e conversar 
sobre os programas existentes é outra atitu
de importante", recomenda. 

Também é necessário definir o perfil do 
profissional que será engajado no processo 
de internacionalização. Algumas habilida
des são fundamentais, como a capacidade 
de comunicação em no mínimo duas lin
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guas e a facilidade de relacionamento. 
Para José Celso Freire Junior, a receita da 

internacionalização consiste em investir em 
um processo de melhoria constante, e com
parando-se sempre com as instituições que 
estão no topo dos rankings, buscando adaptar 
as soluções vitoriosas adotadas. 

A dica dele para uma instituição que não 
tenha nenhum programa de internacionali
zação é começar por meio de um programa 
de mobilidade discente, que não exige gran
des investimentos institucionais. 

Desafios 
Alguns desafios, no entanto, ainda deve

rão ser enfrentados. Para Sérgio Pio, nem to
das as instituições estão preparadas para gal
gar o mercado internacional. "É necessário 
que a internacionalização esteja presente em 
toda a instituição, desde a estratégia da alta 
direção até o tático operacional", avalia. 

Entre as barreiras a serem superadas es
tão a dificuldade de convalidação de crédi
tos, a ausência de um número significativo 
de disciplinas que possam ser ministradas 
em inglês e/ou espanhol, a falta de certifica
ção internacional, a ausência de infraestru-
tura para a recepção de alunos estrangeiros, 
a barreira da língua portuguesa e a imagem 
do Brasil como um país "perigoso". 

Na opinião de José Celso, a questão da 
língua constitui um grande desafio, mas 
um dificultador em relação ao processo de 
mobilidade discente é o reconhecimento de 
créditos realizados no exterior. 

Para Fábio Reis, criar a cultura da interna
cionalização é um dos principais problemas. 
"Os gestores precisam entender o ambiente 
da educação superior, superar visões distorci-

das e compreender que o mundo está em rede 
e que estamos em uma sociedade global." Ele 
sugere que cada instituição defina o nível de 
envolvimento com a internacionalização. "Há 
várias oportunidades, o que falta é empreen-
dedorismo e vontade política", critica. 

"Em um mundo em que o grande capital 
é conhecimento e capacidade de inovar, ain
da encontramos gestores que perguntam: por 
que vou investir em um seminário em Harvard 
ou M I T se não possuo os mesmos recursos?". 
Na opinião de Reis, a pergunta está errada e a 
visão é estreita. O melhor seria buscar o que 
tais instituições possuem de interessante para 
ser aproveitado por aqui. Nossos gestores pre
cisam entender que estamos em uma socieda
de de aprendizado contínuo. Afinal, não é isso 
que dizemos para os nossos alunos?". 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 157, p. 26-31, out. 2011.




