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Papel da educação superior

• Fundamental para o desenvolvimento 
econômico e social

• IES – equipar os indivíduos com 
habilidades e conhecimentos novos 
necessários para o exercício de posições de 
responsabilidade no governo, nos negócios 
ou nas profissões.

• Fórum de debates plurais para a sociedade



Correlação entre desenvolvimento e educação 

superior

• As taxas de matrículas no ensino superior 

são diretamente proporcionais ao 

desenvolvimento dos países

– 51% nos países ricos

– 21% nos países de renda média

– 6% nos países de renda baixa.



Globalização e Educação 

superior
• A importância crescente do conhecimento como 

motor do desenvolvimento e a revolução nas 
tecnologias de informação colocaram o ensino 
superior em posição de destaque entre as 
vantagens competitivas na economia globalizada

• A conseqüência imediata desse processo foi a 
transformação da educação superior em serviço no 
âmbito da Organização Mundial do Comércio, por 
influencia das agências econômicas e contra a 
posição defendida pela UNESCO de tratar a 
educação como bem público.



Educação como serviço

• Competição entre os países ricos na 
expansão da oferta de ensino e na busca de 
novos mercados para suas IES

• Drenagem de cérebros

• Diminuição das barreiras comerciais

• Abertura de capitais das grandes IES

• Formas de assegurar a qualidade - papel 
regulador do Estado



Educação como bem público

• Participação do estado no financiamento

– Investimentos em educação superior geram 
externalidades como

• Maior produtividade através de inovações tecnológicas

• Maior coesão social na construção da idéia de nação

• Participação democrática e debate aberto

• Aceitação e tolerância para com a diversidade

– Imperfeições do mercado e limitação dos esquemas de 
crédito educativo

– Suporte para a educação básica e secundária através da 
formação de professores, pesquisa educacional etc.



Bem econômico x bem público

• A saúde e a educação, na qualidade de bens 
públicos são direitos sociais inerentes ao 
conceito de cidadania. Com o predomínio 
da visão econômica sobre a visão política, a 
cidadania sede passo à idéia de consumidor 
e os bens públicos passam a ser tratados 
como mercadorias que podem ser 
adquiridas no mercado por aqueles que 
podem pagar por elas 



Setor educativo do Mercosul

• Metas

– Educação de qualidade para todos

– Estimular a formação de consciência cidadã

– Promover o desenvolvimento com justiça social 

– Respeitar a diversidade cultural dos povos da região

• Posicionamento político

– Contra a inclusão da educação nas rodadas de 

negociação do Acordo Geral sobre o Comércios de 

Serviços (GATS)



Conseqüências para a formação 

pós-graduada
• Formação do exterior

– Vantagens

• Vínculos com grupos de pesquisa em outras instituições

• Facilidade de publicação em periódicos estrangeiros

• Vivencia de outras culturas institucionais

• Experiência de vida

– Desvantagens
• Custo alto para o país

• Foco em problemas que nem sempre são relevantes 
nacionalmente 

• Risco de drenagem de cérebros



Formação no exterior

• Alternativas

– Alunos vinculados a instituições nacionais (co-tutela)

– Incentivo às bolsas sandwich e restrição às modalidades 

plenas exceto para áreas em que realmente exista a 

necessidade

– Oferta de condições adequadas de instalação dos recém 

doutores evitando a drenagem de cérebros

– Escolha criteriosa das instituições de destino evitando a 

drenagem de cérebros



BOLSAS NO EXTERIOR SEGUNDO MODALIDADE, CAPES 1996-2006
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BOLSAS NO EXTERIOR POR GRANDE ÁREA, CAPES, 1996-2006
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BOLSAS DE DOUTORADO PLENO NO EXTERIOR SEGUNDO PAÍS DE DESTINO, CAPES, 1996-2006
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BOLSAS DE DOUTORADO SANDWICH NO EXTERIOR, CAPES, 1996-2006
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VALOR MÉDIO POR BOLSA, CAPES, 1996-2006
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VALOR MÉDIO PAGO POR BOLSA, PAÍS DE DESTINO, 2006
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Cooperação internacional

• Cooperação como sinônimo de comércio: 

relações assimétricas marcadas pelo 

imperialismo dos países centrais e o 

colonialismo dos países periféricos

• Cooperação como sinônimo de 

solidariedade: relações de simetria 

marcadas pela busca do fortalecimento 

mútuo



Cooperação inter universitária

• Meta a ser buscada dentro dos novos espaços que 

se pretende criar através da cooperação 

internacional

• Objetivos:

– desenvolver política e gestão da educação superior 

com vistas à diminuir a exclusão

– Desenvolver programas de pesquisa

– Desenvolver projetos conjuntos que atendam aos 

objetivos de todos os participantes



Saúde coletiva

• Cooperação norte-sul:
– Professores visitantes

– Intercâmbio de alunos

– Programas financiados por agências estrangeiras

– Projetos de pesquisa conjuntos

• Cooperação sul- sul:
– Professores visitantes

– Intercâmbio de alunos

– Programas financiados por agências estrangeiras

– Projetos de pesquisa conjuntos


