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“In the study of politics, perhaps nothing 

seems so dismal as writing about 

International Cooperation”  

(KEOHANE, 1984) 



RESUMO 

 
 

A cooperação acadêmica internacional é uma prática disseminada entre as IES de todo o 

mundo, não importando se essas instituições pertencem a países desenvolvidos ou não. O 

crescimento exponencial que se deu a partir da década de 1990 não foi acompanhado, na 

mesma medida, de uma reflexão teórica sobre o que significa, simbólica e conceitualmente, a 

cooperação no ambiente acadêmico. Os gestores responsáveis pela operacionalização dessa 

política não possuem muitas ferramentas que orientem essa reflexão e percebem, ou intuem, 

na relação com seus pares, que a compreensão sobre esse assunto pode não ser a mesma que 

norteia a política de internacionalização do coletivo das universidades nacionais e 

estrangeiras. Tema central deste trabalho – qual é o conceito de cooperação acadêmica 

subjacente aos processos de internacionalização praticados pelos gestores de IES nacionais e 

estrangeiras – o assunto requer o resgate de ferramentas teóricas que ajudem a explicar onde a 

temática se encaixa nas diversas esferas que a afetam ou determinam, notadamente à luz do 

marco teórico do institucionalismo  neoliberal. Sistematicamente estudada desde finais dos 

anos 1980, e cada vez mais entendida como parte integrante do cenário acadêmico com uma 

crescente presença nos planejamentos estratégicos institucionais, nas políticas nacionais para 

a área, em declarações de entidades internacionais e nos inúmeros artigos e eventos científicos 

publicados e realizados nas mais diversas regiões do planeta, a centralidade da 

internacionalização do ensino superior como tema nesse início de milênio é uma realidade 

inequívoca e desafiadora. 

 

Palavras-chave: Cooperação acadêmica internacional. internacionalização do Ensino 

Superior. Política externa. Internacionalização em casa. Internacionalização abrangente. 

globalização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 
 

The international academic cooperation is a widespread practice among HEIs around the 

world, regardless of whether these institutions belong to developed countries or not. The 

exponential growth that occurred from the 1990s was not accompanied to the same extent, by 

a theoretical reflection on what it means, conceptually speaking, in the academic environment 

cooperation. Managers responsible for implementation of this policy do not have many tools 

to guide this reflection and realize, or intuit, in relation to their peers, the understanding of 

this issue cannot be the same that guides the collective internationalization policy of national 

and foreign universities. The center of this work problem - what is the concept underlying 

academic cooperation to internationalization processes practiced by managers of domestic 

and foreign HEI - requires the rescue of theoretical tools that help to explain where the theme 

fits in various spheres that affect or determine, especially in light of the theoretical 

framework of the neoliberal institutionalism. Systematically studied since the late 1980s and 

increasingly understood as an integral part of the academic setting with a growing presence in 

the institutional strategic planning, in national policies for the area, in statements of 

international organizations and numerous scientific articles and events published and 

implemented in various regions of the planet, the centrality of the internationalization of 

higher education as a theme in the beginning of the millennium is a clear and challenging 

reality. 

 

Key-words: International Academic Cooperation. Higher Education Internationalization, 

Foreign Policy. Internationalization at Home. Comprehensive Internationalization. 

Globalization. 
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INTRODUÇÃO  

 

É consenso entre os pesquisadores em educação e internacionalização do ensino 

superior que vivemos um momento histórico em que o conhecimento está se tornando cada 

vez mais determinante para o bem-estar dos indivíduos e para o progresso material dos países. 

Seja induzida por decisões de política externa ou promovida pela necessidade de 

sobrevivência das instituições de ensino superior, a realização de parcerias acadêmicas 

internacionais vem, em ritmo acelerado, provocando mudanças substanciais no cotidiano das 

IES que buscam o atendimento das novas demandas e desafios, impostos pelas últimas três 

décadas no cenário do ensino superior. A educação é parte relevante e estratégica da agenda 

de governos em todo o mundo já que dela depende, em grande medida, a capacidade de 

responder a desafios já existentes e aos que estão por vir num mundo cada vez mais complexo 

e interdependente.   

Os principais objetivos desta pesquisa são: 1) verificar se existe um entendimento 

claro, ou mesmo consensual, do que seja cooperação acadêmica internacional (CAI), entre 

diferentes segmentos de gestores que com ela lidam em seu cotidiano e, 2) analisar as 

percepções desses gestores relativamente às diferenças entre a CAI e a internacionalização do 

ensino superior. Também se buscou abordar a inserção do Brasil no fluxo da mobilidade 

acadêmica internacional.  

O interesse pelo tema surgiu da constatação de que há vasta bibliografia sobre a 

internacionalização do ensino superior. É possível confirmar a existência de sólida massa 

crítica composta por especialistas renomados e publicações específicas que se destinam a esse 

tema.  Muitas são, também, as oportunidades que os gestores têm de participar de encontros, 

congressos, seminários e oficinas que os preparam para compreender o estado da arte da 

internacionalização acadêmica, aprender sobre as melhores práticas na criação de escritórios 

de relações internacionais e de como montar um acordo de cooperação. Mas quando se 

procura sobre a concepção de cooperação acadêmica internacional o resultado das pesquisas, 

quase invariavelmente, é um estudo de caso sobre como acontece a CAI em determinada 

universidade. Assim, uma discussão que parece ser anterior ao estabelecimento da própria 

cooperação não se apresenta devidamente estudada, como deveria ser no entendimento desta 

pesquisadora para, inclusive, deixar mais visíveis e conhecidos os limites e a interseção que 

essa prática tão difundida estabelece com outras ações de internacionalização do ensino 

superior.  
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A sensação que se tem, diante da escassez que resulta da procura sobre a concepção 

teoricamente fundamentada da cooperação acadêmica internacional, é a de que mesmo quem 

está à frente da sua execução, como é o caso dos gestores de diferentes organizações e 

instituições, não teve interesse, ou oportunidade, ou mesmo curiosidade de refletir 

conceitualmente sobre o que é, de fato, que informa a sua prática cotidiana e se essa 

concepção pode ou não ter algum impacto sobre a sua atuação à frente da CAI que está sob a 

sua responsabilidade conduzir. Ou seja, parece que parte-se do princípio de que a CAI já está 

“dada”, não é preciso que se reflita sobre algo que é de grande relevância em face de uma 

situação descrita pela UNESCO (2014) como sendo o aumento sem precedentes da 

capacidade de inovação e reforço da cooperação global para superar obstáculos ao progresso 

através da educação. No entanto, ainda segundo este relatório
1
, uma série de desafios 

permanece em áreas relativas à qualidade, à equidade e aos resultados da educação já que o 

fosso entre os resultados de aprendizagem entre “ricos e pobres” dentro e entre os países - é 

alto e muitas vezes crescente, e um número cada vez maior de graduados descobre que a sua 

educação não os preparou adequadamente para o mundo do trabalho. (UNESCO, 2014). 

Portanto, é razoável supor que é preciso entender o que é a CAI sobre a qual se fala 

para que se possa direcionar os esforços na busca por parcerias que sejam, de fato, uma forma 

adequada de cooperação, relevante para cada IES, individualmente e em conjunto.  

Para se tentar analisar esse problema que foi trazido pela pergunta central da pesquisa 

o trabalho foi dividido em cinco capítulos. No primeiro procurou-se estabelecer, a partir do 

marco teórico do institucionalismo neoliberal o qual, nesta tese, é definido a partir do campo 

das Relações Internacionais. Nele, o termo neoliberal não tem a conotação que comumente se 

dá à doutrina econômica neoliberal, vinculada à defesa do Estado mínimo e caudatária do 

liberalismo econômico clássico, do austríaco Friedrich August von Hayek e do norte-

americano Milton Friedman, autores que criticavam o caráter autoritário e regulador do 

Estado como entrave à prosperidade econômica. Tais ideias ressurgiram com força desde os 

anos 1990 e são frequentemente contestadas por diferentes grupos de estudiosos. Atribuindo 

acepção diferente ao termo neoliberal, o institucionalismo neoliberal em Relações 

Internacionais é a reinterpretação do liberalismo do período entre as duas grandes guerras e se 

baseia num conjunto de princípios, como os quatorze pontos de Wilson
2
. Ademais, tal 

                                                           
1
 UNESCO Education Strategy 2014-2021 

2
 1.º Pactos abertos (acordos) de paz a serem alcançados abertamente, sem acordos secretos; 2.º Livre 

navegação absoluta, além das águas territoriais, tanto na guerra como na paz, excepto quanto a liberdade de 

navegação fosse cessada, em parte ou no seu todo, por execução de pactos internacionais; 3.º Remoção de 

todas as barreiras econômicas e estabelecimento de igualdade de condições de comércio entre todas as nações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_navega%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade_de_navega%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_territoriais
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abordagem referencia-se na ideia da Paz Perpétua de Kant e na crença de que a criação de 

organizações internacionais, seguindo o modelo federativo, a democracia e o livre comércio 

poderiam evitar novos conflitos. Não tem similaridade com o neoliberalismo econômico da 

globalização. É neo, porque é uma nova interpretação do liberalismo, pós-criação da Liga das 

Nações. 

 Já de acordo com Keohane ( 1989) o institucionalismo neoliberal não é apenas uma 

teoria dedutiva logicamente conectada, bem como também não o são o  liberalismo ou o 

neorrealismo, já que cada corrente ou escola de pensamento proporciona um tipo de 

perspectiva da política internacional. Cada uma delas incorpora diferentes questões sobre as 

forças e unidades básicas da política global. Por isso, ainda segundo ele, o institucionalismo 

neoliberal faz perguntas sobre o impacto das instituições sobre as ações dos Estados e sobre as 

causas das mudanças institucionais. Os institucionalistas neoliberais insistem, também, no 

significado dos regimes internacionais e na importância de explorar continuamente as 

condições sob as quais eles surgem e persistem. 

No caso específico da corrente que abriga teoricamente esta tese de doutorado, o 

institucionalismo neoliberal pode ser sucintamente entendido como o enfoque nas Relações 

Internacionais que chama a atenção para o papel que as instituições têm, ou seja, como elas 

importam, quais são os seus efeitos para os interesses do Estado e como podem impactar tanto 

a preferência dos atores quanto a distribuição dos custos e ganhos no ambiente anárquico dos 

Estados. Segundo Jervis (1999), o estudo dos conflitos e da cooperação tem sido uma dura 

tarefa para os profissionais da área de Relações Internacionais e a maior parte da disputa 

teórica tem se dado entre as correntes do neorrealismo e do institucionalismo neoliberal 

(debate neo-neo).  

 Levou-se em consideração que, apesar da CAI ser praticada individualmente ou em 

bloco, a partir dos interesses das IES, o incremento desta prática pode, e muitas vezes é, 

induzido por decisões de política externa também, Após a discussão sobre política externa e a 

cooperação mais ampla e genérica, passou-se à análise da cooperação acadêmica internacional 

                                                                                                                                                                                     
consentâneas à paz e à sua manutenção; 4.º Redução das armas nacionais ao mínimo necessário à segurança 

interna; 5.º Ajustes livres imparciais e abertos às reivindicações das colônias; 6.º Evacuação das tropas alemãs 

da Rússia, e respeito pela independência da Rússia; 7.º Evacuação das tropas alemãs da Bélgica; 8.º Evacuação 

das tropas alemãs da França, inclusive da contestada região da Alsácia-Lorena; 9.º Reajuste das fronteiras 

italianas dentro de linhas nacionais claramente reconhecíveis;10.º Autogoverno limitado para o povo austro-

húngaro; 11.º Evacuação das tropas alemãs dos Balcãs e independência para o povo balcânico; 

12.º Independência para a Turquia e autogoverno limitado para as outras nacionalidades até então vivendo sob 

o Império Otomano; 13.º Independência para a Polônia; 14.º Formação de uma associação geral de nações, sob 

pactos específicos com o propósito de fornecer garantias mútuas de independência política e integridade 

territorial, tanto para os Estados grandes como para os pequenos. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_das_Na%C3%A7%C3%B5es
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nas gestões dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio da Silva e  Dilma 

Rousseff, esta última, especialmente, no que diz respeito ao programa Ciência sem Fronteiras 

que, apesar de não se enquadrar na definição de CAI, teve o efeito de, pela exposição das IES 

brasileiras e seus alunos a universidades de vários países desenvolvidos, despertar o interesse 

no estabelecimento de parcerias no Brasil. Especial cuidado foi conferido à verificação de 

como o discurso dos dois primeiros presidentes se materializou em relação às ações de 

política externa educacional, voltadas para a cooperação Sul/Sul.  

O segundo capítulo foi estruturado como um pano de fundo de modo a contextualizar, 

brevemente, a globalização e seus impactos na educação superior internacional e brasileira, 

bem como de servir de preparação para os demais capítulos que tratariam da CAI e da 

internacionalização do ensino superior. O capítulo trouxe, também, a atuação dos principais 

organismos internacionais ligados ao contexto educacional abordando a sua influência no 

sentido de pautar a educação internacional, como o fazem a OCDE, a UNESCO e o Banco 

Mundial, instituições que servem de referência para governos em termos de financiamento e 

de indicadores de eficiência educacional, com todas as críticas e apoios que eles despertam. 

Como são esses organismos que ditam os parâmetros de quantidade e de qualidade no que se 

refere à educação, foram apresentados números da realidade brasileira em comparação à de 

outros países sempre tendo como foco a educação superior.    

Já no terceiro capítulo o foco foi na maneira como evoluíram, no Brasil, os indicadores 

da CAI a partir dos anos de 1990 quando a atividade entra em franca expansão. Foi feita uma 

referência ao papel que a CAPES e o CNPq têm no fomento à pesquisa acadêmica uma vez 

que a CAI tem por tradição ser iniciada, entre instituições de diferentes países, através da 

investigação científica. Também por esse motivo foram abordadas as agências dos países que 

mais recebem estudantes e pesquisadores e que tem, como missão, além de se relacionarem 

com as suas congêneres em todo o mundo reforçar a atratividade de seus sistemas 

educacionais, atribuições que frequentemente recebem duras críticas de educadores que 

consideram essas práticas perigosas para a autonomia das IES e algo de natureza fortemente 

mercadológica, ou seja, que não considera a educação como um bem público e sim um 

serviço lucrativo e de viés neocolonizador. (ALTBACH, 2009; SOBRINHO, 2010a) 

A Cooperação Acadêmica Internacional e a sua interface com a internacionalização do 

ensino superior foi trabalhada no capítulo quatro. Tornou-se necessário dedicar esse espaço 

para a análise de como essa discussão se articula porque ela ajuda a esclarecer, inclusive, o 

que os gestores entendem por CAI pois são questões interconectadas. O próprio conceito de 

internacionalização tem passado por revisões conceituais e avançado em incorporar novos 



27 

 

olhares sobre uma prática que, dependendo do ponto de vista, nasce com o próprio surgimento 

das universidades, mas que, na globalização, torna-se mais complexo e crítico.  

Assim ilustra Morosini (2006): 

 

Internacionalização da educação superior é um conceito complexo, com uma 

diversidade de termos relacionados, apresentando diversas fases de 

desenvolvimento. São citadas: a) dimensão internacional – presente no século XX, 

que se caracteriza por ser uma fase incidental mais do que organizada; b) educação 

internacional – atividade organizada prevalente nos Estados Unidos, entre a segunda 

guerra mundial e o término da guerra fria, preferentemente por razões políticas e de 

segurança nacional; e c) internacionalização da educação superior, posterior à guerra 

fria e com características de um processo estratégico ligado à globalização e à 

regionalização das sociedades e seu impacto na educação superior. (MOROSINI, 

2006, p. 115). 

 

Essa abordagem foi crucial para a discussão entre o referencial teórico e a empiria que 

foi obtida pelas entrevistas semiestruturadas do quinto e último capítulo. Nele está detalhado 

todo o processo de seleção dos entrevistados, as perguntas do roteiro, a concepção de 

cooperação que tem os gestores de diferentes segmentos, a natureza em termos de simetria ou 

não desta relação, além de perguntas específicas para os gestores da RI das universidades 

retratadas. 

A se destacar, neste trabalho, está a riqueza de experiência e a alta qualificação de 

profissionais do Brasil e de diversos países, de IES e diferentes organizações correlatas ao 

universo da internacionalização do ensino superior, que cederam seu precioso tempo e a 

expertise tão necessária para o fortalecimento da atividade das relações internacionais 

acadêmicas. Entrevistados capazes de contribuir para o esforço empreendido nesta 

investigação de conhecer suas concepções sobre a CAI. 

Vale ressaltar que os resultados obtidos nesta investigação de caráter exploratório, 

dada a escassez de estudos sobre a CAI, se referem exclusivamente ao grupo de gestores 

pesquisados e não são passíveis de generalização. Não se procedeu à construção de amostra 

representativa do conjunto de gestores. Os entrevistados foram escolhidos, seja em função de 

sua atuação junto aos meios acadêmicos nacionais e internacionais, seja em decorrência de 

sua participação nos principais eventos do calendário da cooperação acadêmica internacional, 

no período compreendido entre 2013 e 2016, tomada como uma proxy de seu envolvimento 

com o tema.  

Este trabalho, de natureza descritiva, tem como fundamental pergunta de pesquisa a 

concepção que os gestores possuem sobre cooperação acadêmica internacional, uma prática 

que desde a globalização, principalmente, vem se disseminando entre as Instituições de 
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Ensino Superior de todo o mundo e que diz respeito, genericamente falando, às ações 

intencionais de aproximação entre IES de todo o mundo para o estabelecimento de parcerias 

em torno da mobilidade de estudantes e docentes, pesquisas conjuntas e tantas outras 

atividades que sejam de interesse mútuo. A CAI normalmente acontece através da realização 

de acordos bilaterais ou em rede, onde o que compete a cada parceiro cumprir está descrito 

em documentos que têm validade jurídica e normatizam os intercâmbios e parcerias.  Já a 

internacionalização do ensino superior é muito mais conhecida, difundida e de melhor 

definição teórica porque é um conjunto mais amplo de medidas em que cabe, inclusive, a 

CAI. Embora sejam intrinsecamente articuladas, uma coisa não é sinônimo da outra.  

   E, como se poderá constatar, a internacionalização do ensino superior não é uma 

prática vista como positiva por todos. Os estudiosos da educação têm vários questionamentos 

sobre a natureza dos esforços dessa internacionalização e temem, sobretudo, a mercantilização 

da educação e a perda de autonomia das universidades no cenário da globalização. Entretanto, 

os gestores que a promovem, entrevistados neste trabalho, embora não desconheçam esses 

riscos, concordam com alguns dos especialistas referenciados neste trabalho segundo os quais 

a produção conjunta do conhecimento é a forma mais elaborada de cooperação. Assim, sobre 

o chão teórico da corrente do institucionalismo neoliberal das Relações Internacionais buscou-

se estabelecer o diálogo entre a teoria e a empiria tendo como foco a cooperação acadêmica 

internacional.    
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1 A COOPERAÇÃO ACADÊMICA INTERNACIONAL E SUA INSERÇÃO NA 

POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 

 

1.1 Introdução 

 

Este capítulo apresenta o modelo analítico desta tese, cujo foco é a cooperação 

acadêmica internacional, adotada a partir das diretrizes da política externa brasileira. 

Ainda que as práticas de cooperação entre universidades em todo o mundo não estejam 

necessariamente atreladas às decisões de política externa, em grande medida elas sofrem 

influência de políticas domésticas bastante impactadas por organismos internacionais que 

preconizam uma determinada maneira de condução do ensino em todo o mundo, baseada em 

parâmetros colocados em prática nos países desenvolvidos. Para fazer esta análise, o capítulo 

foi dividido em 6 seções. Será feita, inicialmente, uma reflexão sobre política externa, em 

termos conceituais, visando fundamentar o entendimento que estará subjacente ao objetivo 

principal do trabalho que é investigar qual é a concepção de cooperação acadêmica 

internacional que informa a prática dos gestores de IES brasileiras e estrangeiras. 

Posteriormente, serão abordados os conceitos de cooperação internacional, (mais 

geral) de cooperação acadêmica internacional e, de maneira sucinta, a trajetória histórica da 

cooperação acadêmica internacional, dando ênfase ao momento atual das relações de 

mobilidade entre estudantes do mundo inteiro. Também será analisada a política externa, em 

sua vertente educacional, dos governos Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da 

Silva. Não se fará uma análise do mandato da presidente Dilma Roussef já que ele se encontra 

em curso e não se tem a noção do que ainda pode ser estabelecido pela atual presidente, no 

que diz respeito à educação em sua determinação de política externa, além do programa 

Ciência sem Fronteiras. 

 Este capítulo também aborda os desafios e oportunidades da política externa 

brasileira, relativos à cooperação educacional sul-sul, visto que no discurso predominante dos 

presidentes citados essa opção fica muito evidente também em outras áreas de cooperação. 

Torna-se, então, necessário comparar a política de realização de acordos de cooperação 

acadêmica dos países do eixo sul/sul com aqueles realizados com os do eixo norte/sul. O 

capítulo aborda, ainda, a inserção do Brasil no fluxo da mobilidade acadêmica internacional e, 

como destaque, o programa Ciência sem Fronteiras, que deu inédita visibilidade às IES 

brasileiras e, por consequência, à educação superior em nosso país. 
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Assim, sob os fundamentos do institucionalismo neoliberal, que abriga as questões 

relativas à cooperação com maior propriedade, este capítulo pretende ser o chão teórico de 

uma questão ainda pouco estudada – a concepção de cooperação acadêmica internacional – 

que é muito relevante num recorte histórico marcado pela internacionalização do ensino 

superior no mundo todo. Colaborações nesse sentido são úteis para os gestores de relações 

internacionais, notadamente das IES brasileiras, porque são, em grande medida, atividades 

relativamente novas. 

 

1.2 A educação como determinação de política doméstica 

 

  A cooperação acadêmica internacional é uma prática disseminada entre as instituições 

de ensino superior de todo o mundo, não importando se essas instituições pertencem a países 

desenvolvidos ou não. O crescimento exponencial que se deu a partir da década de 90 não foi 

acompanhado, na mesma medida, de uma reflexão teórica sobre o conceito de cooperação 

internacional no ambiente acadêmico. Os gestores responsáveis pela operacionalização dessa 

política não possuem muitas ferramentas que orientem essa reflexão e percebem, ou intuem, 

na relação com seus pares, que a compreensão sobre esse assunto pode não ser a mesma que 

norteia a política de internacionalização do coletivo das universidades nacionais e 

estrangeiras. 

Tema central deste trabalho – qual é o conceito de cooperação acadêmica subjacente 

aos processos de internacionalização praticados pelos gestores de IES, nacionais e 

estrangeiros? O assunto requer o resgate de ferramentas teóricas que ajudem a explicar onde a 

temática se encaixa nas diversas esferas que a afetam ou determinam, notadamente à luz do 

marco teórico do institucionalismo neoliberal. 

Sistematicamente estudada desde finais dos anos 1980 e cada vez mais entendida 

como parte integrante do cenário acadêmico, com uma crescente presença nos planejamentos 

estratégicos institucionais, nas políticas nacionais para a área, em declarações de entidades 

internacionais e nos inúmeros artigos e eventos científicos publicados e realizados nas mais 

diversas regiões do planeta, a centralidade da internacionalização da educação superior como 

tema nesse início de milênio é uma realidade inequívoca. Tal posição, por outro lado, tem 

levado o termo a sofrer inúmeras interpretações, sendo utilizado com os mais diferentes 

propósitos, significando qualquer coisa que esteja remotamente ligada à dimensão global, 

intercultural ou internacional da educação superior, segundo Laus (2012). 
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Como a educação é, em grande medida, uma determinação de política doméstica, é 

fundamental entender o cenário nacional tanto quanto o ambiente internacional na medida em 

que, na sociedade do conhecimento, a ciência e a tecnologia são importantes arsenais na 

disputa por poder, hegemonia e liderança, global ou regionalmente falando. 

O governo brasileiro, almejando alcançar maior qualidade na sua produção acadêmica, 

estabeleceu programas de cooperação cientítifica e tecnológica desde a década de 1950, com 

os principais países desenvolvidos, notadamente Estados Unidos, Alemanha, França e Reino 

Unido, como se verá durante a análise da atuação de algumas de suas principais agências, 

como Capes e CNPq. Elas são, claramente, fruto de decisão de política doméstica que, 

seguramente, leva em conta o cenário internacional no que diz respeito à produção e 

circulação do conhecimento. Neste capítulo o foco é a cooperação acadêmica internacional, 

adotada a partir das diretrizes da política externa brasileira.   

A política externa é definida por Hill (2003, apud CARVALHO, 2004) como “a soma 

das relações oficiais externas conduzidas por um ator independente (usualmente um Estado), 

nas relações internacionais”. A política externa “é composta por objetivos a serem 

perseguidos, valores estabelecidos e decisões feitas e tomadas pelos Estados e governos 

nacionais que os representam, no contexto das relações externas das sociedades nacionais” 

(WEBER e SMITH, 2004). Ou ainda, seria “a área particular da ação política governamental 

que abarca três dimensões analiticamente separáveis – político-diplomática, militar-

estratégica e econômica- e que se projeta ao âmbito externo frente a uma ampla gama de 

atores e instituições governamentais ou não governamentais, tanto no plano bilateral como no 

multilateral” (RUSSEL, 1990, p. 255). 

As ações resultantes da política internacional extrapolariam o domínio do Estado, já 

que são um somatório de relações que só podem ser entendidas levando-se em consideração o 

conceito de ordem internacional (que varia segundo a linha de pensamento e não é consensual 

entre os teóricos de RI), partindo-se de uma análise sistêmica. O ordenamento do sistema 

internacional que resultará dessas interações pode ser unipolar, bipolar ou multipolar durante 

um determinado período histórico. A política internacional, portanto, será mais bem 

compreendida a partir do conceito de ordem internacional, de estímulos domésticos e 

externos, dos desafios globais, da distribuição de poder e de como os atores são colocados 

nessa arena. No caso da política externa, trata-se, também, da relação entre Estados, mas a 

partir dos anseios domésticos e deve ser vista notadamente pela origem, ou seja, de onde parte 

este impulso, e para quais locais ele se destina. Desta forma, a política externa de um Estado 

também pode ser entendida como o resultado de preferências dos atores domésticos, a partir 
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da situação conjuntural da política e do processo estratégico de interação dos atores. 

(CUNHA, 2009).  

Para Gerner (1995),  

 

A análise de política externa (APE) constituiria, assim, uma subárea das Relações 

Internacionais, uma espécie de “disciplina ponte,” ainda que o estudo de política 

externa seja, de alguma maneira, incomum na medida em que lida “tanto com a 

arena nacional quanto com a internacional, saltando do individual para o estatal, no 

nível sistêmico de análise, na tentativa de integrar todos estes aspectos de maneira 

coerente.  “Desde, pelo menos, os anos de 1950, entretanto, pesquisadores de APE 

têm tentado definir um campo independente de estudos. (tradução nossa; 

GERNER,1995 p.17).
3
 

 

Ainda segundo Gerner (1995), APE “pode ser descritiva, avaliativa (consequências e 

impactos) ou analítica (os inputs societais, governamentais e individuais que afetam as 

escolhas em política externa)”. (GERNER, 1995). 

Para Ariane Figueira (2009),  

 

O processo decisório envolvendo questões das relações exteriores é tema de 

abordagem da subdisciplina de Análise de Política Externa que, apenas 

recentemente, com os primeiros estudos datados na década de 1960, adquiriu 

relevância nas agendas de pesquisa em relações internacionais. Esses estudos partem 

do pressuposto de que não apenas a estrutura internacional, a partir da interação 

entre seus agentes, determina a atuação diplomática, mas também que a política 

externa é resultado da dinâmica interativa entre os ambientes doméstico e 

internacional. Portanto, desvendar a “caixa preta” do Estado, ou seja, seu 

funcionamento, os diferentes atores, a formação das preferências, as instituições, as 

regras decisórias entre outras temáticas correlatas são objetivos de pesquisa centrais 

dentro dessas perspectivas (FIGUEIRA, 2009, p.7). 

  

Kubálková (2001), ao fazer alusão à imagem dos Estados como caixas pretas, indica 

que a sua Política Externa poderia ser analisada a partir do interior de cada uma dessas caixas. 

A política internacional, por sua vez, poderia ser observada de forma sistêmica, atribuindo 

maior valor à forma como essas caixas pretas interagem entre si. 

A maneira como os Estados se comportam na condução de suas políticas externas 

depende de uma conjunção de fatores, cada vez mais interligados, devido à inegável 

interdependência complexa, bem como a transnacionalidade das relações que são marcas 

indeléveis da globalização. Mas é temerário do ponto de vista dos tomadores de decisão, no 

entanto, negligenciar a dimensão interna de sua política. As instituições domésticas 

                                                           
3
 “The foreign policy analysis would constitute, therefore, a sub area of international relations, a kind of “bridge 

subject”, even though foreign policy is, in a manner, unusual as it deals with the international arena and the 

international, moving from the individual to the state, in the systemic level of analysis, in an attempt to 

integrate all these aspects in a coherent way. “Since, at least, 1950, however, researchers of FPA have tried to 

define an independent field from the study.” (GERNER, 1995, p.17) 
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influenciam, sobremaneira, a política externa, e aqui são entendidas como o conjunto de 

regras do jogo que informam as ações dos atores políticos que são capazes de definir a 

política externa de um Estado, como o Executivo (presidente, primeiro ministro e mesmo 

dirigentes não democraticamente escolhidos); o Legislativo (aí englobadas todas as instâncias 

que compõem este poder); e os atores sociais em sua multiplicidade de grupos de interesses. 

(MILNER,1997) 

Hudson (2005) vê a questão da seguinte maneira: 

 

Examinando a história, a amplitude conceitual e as recentes tendências no estudo de 

análise de política externa, fica claro que este subcampo fornece o que pode ser a 

melhor conexão conceitual para o chão empírico sobre o qual todas as teorias de 

Relações internacionais se baseiam. []... pois tudo que ocorre entre as nações e 

dentro das nações baseia-se em tomadores de decisão humanos agindo 

individualmente ou em grupos. A APE oferece contribuições significativas teóricas e 

metodológicas para as RI e está situada na interseção de todas as ciências sociais e 

da política e à maneira como eles se relacionam com assuntos internacionais. A 

ênfase renovada na teoria ator-específico permitirá que as Relações Internacionais 

recuperem mais plenamente sua capacidade de evidenciar como o fator humano se 

manifesta. (tradução nossa, HUDSON, 2005, p. 1).
4
 

 

Tradicionalmente em RI, no entanto, muitos autores desprezam os elementos de 

política doméstica e o papel do Poder Legislativo, na formulação da política externa. 

Entretanto, mesmo em países onde o Executivo tem um peso muito preponderante sobre os 

outros poderes, o Legislativo, ao representar o interesse de diversos grupos, acaba por 

influenciar a agenda de política externa dos Estados. 

Dado que a análise de política externa é o contraponto fundamental para a 

compreensão da arena da política internacional, autores argumentam, contudo, que existem 

lacunas no estudo da primeira. Para Steve Smith (1986), por exemplo, nenhuma das três 

principais correntes de pensamento sobre relações internacionais, fora da perspectiva 

comportamental (idealismo, realismo e a abordagem de sociedade internacional) tem como 

foco de investigação o processo de tomada de decisão. Em todas as três, as perspectivas gerais 

mais determinantes da política externa encontram-se na natureza do sistema de política 

internacional. (SMITH, 1986) 

                                                           
4
 “Examining the history, conceptual breadth, and recent trends in the study of foreign policy analysis, it is clear 

that this subfield provides what may be the best conceptual connection to the empirical ground upon which all 

international relations (IR) theory is based. Foreign policy analysis is characterized by an actor-specific focus, 

based upon the argument that all that occurs between nations and across nations is grounded in human decision 

makers acting singly or in groups. FPA offers significant contributions to IRF theoretical, substantive, and 

methodological Fand is situated at the intersection of all social science and policy fields as they relate to 

international affairs. A renewed emphasis on actor-specific theory will allow IR to more fully reclaim its 

ability to manifest human agency.” (HUDSON, 2005,p.1) 
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Por isto, é emblemática a afirmação de Putnam a respeito dos estudos nesta área: 

 

Política doméstica e relações internacionais estão, muitas vezes e de alguma forma, 

entrelaçadas, mas nossas teorias ainda não resolveram este emaranhado intrigante. É 

infrutífero discutir se a política interna realmente determina as relações 

internacionais, ou o inverso. A resposta a essa pergunta é claramente ambos, às 

vezes. As perguntas mais interessantes são ‘Quando e como’. (tradução nossa, 

PUTNAM, 1988, p. 1)
5
 

 

Assim, ao se tratar da questão da cooperação acadêmica internacional, 

indubitavelmente se fará contato com variáveis relacionadas ao processo de 

institucionalização da esfera doméstica dos Estados, sua posição no sistema internacional, em 

interesses e preferências de diferentes atores porque, espontânea ou induzida, ela reflete esse 

cenário. No caso do Brasil não é diferente. E para melhor situar a discussão sobre esse tema é 

de grande utilidade analisar, em alguma medida, o histórico de política externa do país para, 

em outro momento,  retomar a sua trajetória de cooperação acadêmica. 

A política externa brasileira experimentou mudanças oriundas da própria emergência 

de novos parâmetros trazidos para o cenário internacional por uma nova estruturação 

econômica ditada pela globalização. Segundo Vigevani, Oliveira e Cintra (2003)  

 

a partir de 1990 os eixos Norte-Sul e Leste-Oeste das relações internacionais tais 

como configurados ao final da Segunda Guerra Mundial, parecem estar sendo 

substituídos por novas formas de estruturação da sociedade internacional. Esta 

estruturação emergiu a partir da agenda originada nos chamados “novos temas” 

políticos valorativos e econômicos tais como: meio ambiente, direitos humanos 

minorias, populações indígenas e narcotráfico. Como sugere a teoria da 

interdependência, os temas soft ganham mais peso na arena internacional (cf. 

Keohane e Nye (1989) (VIGEVANI, OLIVEIRA, CINTRA, 2003, p. 32).  

 

Assim, de acordo com as teorias de RI a partir dos trabalhos de Keohane e Nye (1989) 

a Interdependência Complexa remete à imagem pluralista das Relações Internacionais na 

medida em que destaca as características que a identificam como, por exemplo, o 

reconhecimento da importância de atores não estatais, uma vez que o Estado não é um ator 

unitário; ganham importância, ainda, na agenda internacional, para além da segurança, temas 

como bem-estar social, economia, o meio ambiente e direitos humanos, por exemplo; ela 

favorece a cooperação, viabilizando os jogos de soma positiva, o que, em última análise, tem 

o potencial de estabilizar o sistema internacional através de instituições e padrões de conduta 

                                                           
5
 “Domestic politics and international relations are often somehow entangled, but our thkories have not yet 

sorted out the puzzling tangle. It is fruitless to debate whether domestic politics really determine international 

relations, or the reverse. The answer to that question is clearly "Both, sometimes." The more interesting 

questions are "When?" and "How?" (PUTNAM, 1988, p.1) 
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que se cristalizam ao longo do tempo.  

Da articulação e interação entre diferentes temas e atores surge uma teia de conexões 

em que a perturbação de uma extremidade qualquer pode provocar prejuízo para todos os 

envolvidos. Não se deve, contudo, pressupor que constrangimentos e benefícios sejam 

contabilizados, nessa interação, de maneira simétrica. A assimetria permanece, mas o hard 

power não é mais, sozinho, capaz de ditar as regras do jogo. Pode-se usar, como “cenário” 

para o entendimento da Interdependência Complexa uma mesa de negociação (organizações 

internacionais) onde Estados em diferentes estágios de desenvolvimento - e poder – debatem 

pautas diversas. A assimetria de poder gera a necessidade de cooperação entre esses Estados 

ainda que o controle das pautas que interessam aos mais desenvolvidos permaneça sob o 

domínio dos mesmos. 

Essa desigualdade de forças, que não inviabiliza a cooperação, é explicada da seguinte 

maneira por Santos Júnior (1999): 

 

 A metáfora da interdependência como mesa de negociação tem como base a 

construção de um cenário, onde, em torno de uma mesa, grandes e pequenos países 

apresentam listas de negociações, sendo que as [listas] dos países ricos são maiores. 

(SANTOS JUNIOR, 1999, p.86).  
 

A interdependência, por certo, restringe a autonomia dos Estados e sempre envolverá 

custos. Por outro lado, nada assegura que haverá benefício mútuo como fruto deste 

relacionamento. Por isso é imperativo compreender e analisar os custos e benefícios da 

interdependência (joint gains and joint losses) bem como a maneira como esses ganhos são 

distribuídos, considerando quem o faz o que quanto aos custos (relative gains and 

distributional issues) Como distribuir esses ganhos? Quem faz o que quanto aos custos? Nye 

e Keohane (2001) indicam, ainda, duas outras dimensões a serem trabalhadas pela 

interdependência, que são a sensibilidade e a vulnerabilidade. A sensibilidade está relacionada 

à capacidade de um ator em lidar com mudanças sem que  o quadro político onde se insere a 

situação sofra alterações e, ainda, sem que se recorra a novas políticas visando amenizar o 

impacto negativo dessas mudanças.  

 

Sensibilidade envolve graus de capacidade de resposta dentro de um quadro político 

- a rapidez com que as mudanças em um país pode trazer alterações onerosas em 

outro e quão grandes são esses efeitos ? Ele é medido não apenas pelo volume de 

fluxos através das fronteiras , mas também pelos efeitos das dispendiosas de 

alterações nas transações sobre as sociedades ou governos . A sensibilidade na 

interdependência é criada por interações dentro de um quadro de políticas . A 

sensibilidade assume que o quadro permanece inalterado. O fato de um conjunto de 

políticas permanecer constante pode refletir a dificuldade em formular novas 
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políticas dentro de um curto espaço de tempo , ou pode refletir um compromisso 

com um determinado padrão de regras nacionais e internacionais . (KEOHANE & 

NYE , 1989, p.12. Tradução nossa)
6
 

 

A dimensão da vulnerabilidade na interdependência repousa sobre a disponibilidade 

relativa e opulência das alternativas que vários atores enfrentam (Keohane & Nye , 

1989, p.13. Tradução nossa) . 
7
 

 

Ou como esclarece Santos Júnior (2000): 

 

A sensibilidade está relacionada com as interações no interior de uma armação 

sociopolítica, quando a ação do ator A provoca reflexos em B. Trata-se dos abalos 

sentidos e da capacidade de ajuste para superar os reflexos de uma ação tomada por 

outro ator. Já a vulnerabilidade ocorre quando um ator continua sujeito a custos 

impostos por eventos externos, mesmo após ter desenvolvido um conjunto de 

medidas para superar os problemas causados por outrem. Sendo assim, a 

vulnerabilidade é algo mais profundo do que a sensibilidade e pode desencadear 

ações bruscas para reverter essa situação. (SANTOS JÚNIOR, 2000, p. 250). 

 

Conforme já mencionado neste capítulo, a emergência de novos parâmetros trazidos 

para o cenário internacional – aqui levando-se em conta a premissa da vulnerabilidade e da 

sensibilidade - naturalmente também afetaram o Brasil e imprimiram semelhanças e 

diferenças na atuação de FHC e Lula na condução de suas políticas externas, segundo 

Vigevani, Freitas e Cintra (2011). A diferença entre ambos é a de que este último teve a sua 

atuação marcada por um ativismo mais vigoroso do que a do primeiro e uma diplomacia 

presidencial inédita para os parâmetros do Itamaraty. No caso de Lula, isto pode ser 

comprovado pelas viagens realizadas, governantes recepcionados e uma clara opção por 

diversificar o leque de relações privilegiadas com o Estado brasileiro. Já FHC teria buscado a 

autonomia pela integração na política externa, ou seja, adotar posições independentes em 

relação aos países hegemônicos, quando fosse o caso, sem que isso significasse uma ruptura 

automática com os mesmos. 

Embora não exista consenso entre os estudiosos sobre a eficácia e outros aspectos da 

política externa de Lula, é inegável que o ministro Celso Amorim esteve à frente de uma das 

fases mais dinâmicas da diplomacia brasileira. O país obteve, no período, um prestígio inédito 

no cenário internacional com um discurso e uma prática que enfatizavam a defesa da 

soberania e interesses nacionais. Tanto do ponto de vista do conteúdo claramente diplomático 

                                                           
6
 “Sensitivity involves degrees of responsiveness within a policy framework – how quickly do changes in one 

country bring costly changes in another, and how great are the costly effects? It is measured not merely by the 

volume of flows across borders, but also by the costly effects of changes in transactions on the societies or 

governments. Sensitivity interdependence is created by interactions within a framework of policies. Sensitivity 

assumes that the framework remains unchanged. The fact that a set of policies remains constant may reflect the 

difficulty in formulating new policies within a short time, or it may reflect a commitment to a certain pattern of 

domestic and international rules.” (KEOHANE & NYE, 1989, p.12) 
7
 “The vulnerability dimension of interdependence rests on the relative availability and costliness of the 

alternatives that various actors face” (Keohane & Nye, 1989, p.13). 
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quanto do político, de acordo com Almeida (2009): 

 

pode ser ressaltada a postura essencialmente crítica assumida em relação à 

globalização e à abertura comercial, com um maior empenho na reafirmação das 

posições tradicionais do Brasil em matéria de negociações comerciais (busca de 

acesso aos mercados dos países desenvolvidos, com a manutenção dos mecanismos 

que favorecem países em desenvolvimento, não engajamento em demandas de 

liberalização que possam representar comprometimento do que foi chamado de 

capacidade nacional de estabelecer políticas nacionais e setoriais de 

desenvolvimento e de autonomia tecnológica), bem como uma definição contrária – 

também tradicional no PT – à conhecida “fragilidade financeira externa”, com a 

implementação consequente de políticas que permitam a produção de saldos 

comerciais e não aprofundem a dependência de capitais estrangeiros na frente 

econômica externa. (ALMEIDA, 2009, p. 5) 

 

Ainda segundo Almeida, o Brasil pretendia reforçar a capacidade de “intervenção” do 

país no cenário mundial bem como ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança 

de uma ONU reformada e que abrigasse maior multilateralismo, incentivando o equilíbrio 

mais destacado nas relações internacionais. No tocante à economia, Lula estimulou a 

cooperação e o alinhamento com outras potências médias e vizinhos da América do Sul bem 

como estabeleceu parcerias estratégicas com a China, Índia, África do Sul, Rússia 

(IBAS/BRICS), e se aproximou de Síria, Líbia, Turquia e Irã.  

Para situar em que medida a política externa de Lula representaria algum grau de 

mudança de paradigma pode-se valer das observações feitas por Barbosa (2013): 

 

A política externa brasileira tradicionalmente mantém uma linha de coerência nas 

suas principais prioridades. Historicamente, se caracteriza pela ausência de 

movimentos bruscos ou por zigue-zagues, tão comuns em nosso Continente. Com 

maiores ou menores ênfases nas principais linhas de atuação, a política externa 

nunca se desviou de seu leito principal. Nas mudanças de governo, alteram-se as 

ênfases e o tom, surgem novas áreas, que marcam as diferenças na ação externa dos 

antecessores, mas permanece o essencial. Embora tenham tido origem em 

administrações anteriores, algumas ações da política externa do governo Lula foram 

apresentadas como avanços, conquistas ou novidades, em virtude do embasamento 

ideológico com que foram revestidas. Tendo como pano de fundo uma visão de 

mundo diferente e introduzindo um forte componente ideológico na formulação e na 

execução da política externa (temperado de quando em quando por doses de 

pragmatismo), foi isso o que ocorreu com o governo Lula. A quase totalidade das 

principais linhas de atuação do Itamaraty foi mantida. (BARBOSA,2013, n.p) 

 

No que respeita ao governo FHC, para efeitos de comparação com o período Lula, fica 

evidenciado que também Fernando Henrique Cardoso era partidário de um maior 

protagonismo do país no cenário internacional. Tanto é assim que ele também defendeu o 

assento permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, foi favorável à 

aproximação sul-sul, diversificou as exportações, com ênfase nos países em desenvolvimento 

estabelecendo, inclusive, parceria estratégica com a China em 1993 e mantendo a postura 
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tradicional da PE brasileira tanto em relação aos países desenvolvidos quanto aos em 

desenvolvimento, especialmente os da América Latina, Oriente Médio e África. É inegável, 

entretanto, que Lula deu mais atenção que FHC a estas duas últimas regiões. 

Um trabalho interessante, e que sintetiza dados eloquentes sobre as diferenças e 

semelhanças da política externa destes dois governantes, foi realizado por Elaine Vilela e 

Pedro Neiva (2011) e que está ilustrado nas tabelas abaixo. Nelas estão descritos os 

percentuais de citações simultâneas de temas e regiões que compuseram o discurso e teriam, 

em tese, orientado a prática da PE de ambos. Mas como lembram os autores, “Não se pode 

esquecer, por exemplo, que existe uma lacuna entre o discurso proferido e a implementação 

efetiva da política pública” (Vilela; Neiva, 2011) 

A análise dos dados desta pesquisa mostra, segundo os autores, que a diferença entre 

os dois presidentes não era tão substancial quanto eles imaginavam.  

 

Haja vista suas filiações partidárias e orientações ideológicas. A proporção que as 

palavras e expressões referentes a meio ambiente, paz e segurança, cooperação 

internacional e instituições internacionais ocuparam no discurso dos dois presidentes 

foi parecida. No entanto, a diferença foi expressiva em duas áreas. Por um lado, Lula 

fez um número substancialmente maior de referências à desigualdade social, 

extrapolando uma de suas principais preocupações na política interna para o 

ambiente externo. Por outro lado, FHC apresentou uma incidência bem maior de 

referências ao tema da democracia e dos direitos humanos. (VILELA; NEIVA, 

2011, p.70) 

 

Parte das diferenças e semelhanças deveriam, hipoteticamente falando, estar 

relacionadas a fatores e momentos conjunturais distintos, tanto do ponto de vista doméstico e 

externo que ambos vivenciaram em seus mandatos. 
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Fonte Itamaraty. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/index.php?lang=pt-BR> Acesso em 14 de Março de 2013 

 

 

Fonte Itamaraty. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/index.php?lang=pt-BR> Acesso em 14 de Março de 2013 

 

Este recente papel assumido pelo Brasil no cenário internacional, notadamente no 

governo Lula, dá maior visibilidade às açoes de política externa do país. O discurso oficial 

tem sido de que, na condição de potência média, o Brasil adotaria uma política prioritária e de 

real cooperação com os países que compõem o bloco sul-sul, numa diferença clara em relação 

aos países do norte desenvolvido que condicionam, segundo o Brasil, grande parte desta 

cooperação a formas de tutela, imposições e doações voltadas para interesses mais afeitos aos 

doadores do que aos receptores. Diz o site oficial do Itamaraty: 

 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?lang=pt-BR
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?lang=pt-BR
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A política externa brasileira para os países em desenvolvimento caracteriza-se por 

um compromisso de longo prazo. Uma das formas que esse compromisso melhor se 

expressa é por meio da cooperação técnica a cargo da Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC), que, em sua essência, visa semear capacidade para o 

desenvolvimento autônomo. A cooperação técnica sul-sul brasileira caracteriza-se 

pela transferência de conhecimentos, pela ênfase na capacitação de recursos 

humanos, pelo emprego de mão-de-obra local e pela concepção de projetos que 

reconheçam as peculiaridades de cada país. Realiza-se com base na solidariedade 

que marca o relacionamento do Brasil com outros países em desenvolvimento. 

Fundamenta-se no princípio constitucional da cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade. A cooperação técnica brasileira é livre de 

condicionalidades e construída a partir da manifestação de interesse de parte dos 

parceiros (“demand driven”). [...] O Brasil não se considera um "emerging do nor". 

Isso faz com que a relação do Brasil com outras partes não seja caracteriza pela 

coordenação entre doadores. O Brasil considera que a cooperação sul-sul não é uma 

ajuda (“aid”), mas sim uma parceria na qual as partes envolvidas se beneficiam, ou 

seja, adota o princípio da horizontalidade na cooperação. (BRASIL, 2014).  

 

Caracterizada, em linhas gerais, a política externa brasileira nos governos FHC (1995-

2002) e Lula (2003-2010), seguem-se as definições de cooperação internacional e de 

cooperação acadêmica internacional que informarão esta investigação. Estas etapas são 

necessárias para a análise que se seguirá sobre os dados da mobilidade acadêmica do Brasil e, 

finalmente, sobre os programas do governo brasileiro responsáveis por esta cooperação, seja 

norte-sul ou sul-sul, e como eles podem ser comparados com a cooperação mais geral, que 

demandará a definição de coooperação internacional a que se faz menção neste capitulo. 

A questão da cooperação é um tema tratado pelos estudos de relações internacionais 

como um dos mais compexos e espinhosos. Mas, historica e teoricamente falando, pode-se 

recuar até o entendimento da teoria das trocas, conforme proposta por Bredemeier (1980) 

como uma questão fundadora dos estudos de sociologia. Segundo o autor, as pessoas 

dependem umas das outras desde os primórdios de sua existência e essa dependência, já 

estudada desde Platão, leva a se compreender que essa dinâmica envolve: 

 

questões de poder, capacidade de negociação, desvio, justiça, egoísmo, altruísmo, 

estratificação, eficiência, competição, cooperação, conflito, monopólio, estratégias, 

táticas , moral – também dificilmente escapou à atenção de quem quer que tenha 

tentado escrever qualquer coisa sobre assuntos humanos (BREDEMEIER, 1980, p. 

547).  
 

No campo específico das Relações Internacionais, cooperação pode ser entendida, 

grosso modo, como um processo coordenado de políticas e esforços através dos quais 

diferentes atores ajustam seu comportamento, suas preferências, às expectativas de outros 

players numa determinada arena (AXELROD, 1981). No caso do ambiente internacional, 

trata-se de um esforço para se obter colaboração a partir do questionamento formulado por 
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Axelrod (1984) sobre o problema da cooperação: 

 

Sob que condições a cooperação pode emergir num mundo de egoístas, sem uma 

autoridade central? Esta questão tem intrigado as pessoas por um longo tempo. E por 

uma boa razão. Todos sabemos que as pessoas não são anjos, e que elas tendem a 

olhar para os seus próprios interesses primeiro. Ainda assim, também sabemos que a 

cooperação acontece e que a nossa civilização é baseada nela (Tradução nossa; 

AXELROD, 1984, p.3 )
8
 

 

Esta questão será revisitada no terceiro capítulo, mas antes cabe, ainda, uma melhor 

contextualização  dos conceitos de cooperação norte/sul e sul/sul porque são recorrentes no 

discurso governamental em termos de cooperação, inclusive a acadêmica, como se verá ao 

longo deste tabalho. 

Por esse motivo, torna-se necessário distinguir cooperação Norte/Sul de Sul/Sul. Ao 

processo de articulação política, científica, tecnológica, econômica, humanitária, dentre outras 

formas, entre países sub-desenvolvidos e/ou em desenvolvimento dá-se a denominação 

genérica de cooperação Sul-Sul. Este termo reflete a constatação de que a maior parte dos 

países com este perfil encontra-se no hemisfério sul do planeta, embora outros com as 

mesmas caracterísitcas também possam ser encontrados acima da linha do Equador. O 

histórico dessa cooperação remonta à época da descolonização, com origem no período da 

Guerra Fria .Um dos primeiros eventos organizados para levar a cabo os objetivos dessa 

cooperação foi o encontro ou Conferência de Bandung, realizado na Idonésia em 1955, 

ocasião em que se definiu os princípios de uma diplomacia não alinhada e que, na sequencia, 

daria origem ao Movimento dos Países Não Alinhados. Muitos foruns multilaterais,  dentre 

eles a ONU, abrigaram os debates centrados nos interesses em se promover a cooperação 

entre os países menos desenvolvidos, originando a cooperação sul-sul, de acordo com Costa 

Leite (2010). 

A cooperação Sul/Sul se diferenciaria, portanto, da Norte/Sul na medida em que seria, 

segundo esses parâmetros, mais simétrica, centrada no princípio de ganhos mais equilibrados 

para os envolvidos e livres de uma hierarquia de dominação entre o norte desenvolvido e os 

países econômica e politicamente dependentes dos países hegemônicos. 

Já a cooperação acadêmica internacional, uma das modalidades da cooperação 

internacional, é descrita por Jesús Sebastian (2004) como: 

 

                                                           
8
 “Under what conditions will cooperation emerge in a world of egoists without central authority? This question 

has intrigued people for a long time. And for a good reason. We all know that people are not angels, and that 

they tend to look after themselves and their own first. Yet we also know that cooperation does occur and that 

our civilization is based upon it” (AXELROD,1984, p.3) 
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um conjunto de atividades realizadas entre instituições universitárias de diferentes 

países, que através de múltiplas modalidades, implica uma associação e colaboração 

em temas de política e gestão institucional. 

Em outras palavras, as múltiplas modalidades podem ser entendidas como atividades 

de formação e pesquisa que estejam vinculadas ao fortalecimento mútuo das 

instituições com perspectivas a projeção institucional das mesmas além da melhoria 

da qualidade da docência; o aumento da mobilidade estudantil e a transferência do 

conhecimento científico tecnológico. (SEBÁSTIAN, 2004, p 61). 

 

Compondo esse entendimento encontram-se, ainda, os conceitos de 

Internacionalization at Home (IaH), ou seja ou seja, um conjunto de instrumentos e atividades 

"em casa" que se concentram no desenvolvimento de competências internacionais e 

interculturais em todos os alunos (De Wit, 2013), e Compreehensive Internationalization (CI), 

ou seja, a internacionalização abrangente que nada mais é que uma tautologia uma vez que “a 

internacionalização não é internacionalização se não for abrangente, ou então não passa da 

velha educação internacional.” (De Wit,2013). Os dois conceitos, fundamentais no atual 

estágio de internacionalização das universidades de ponta no mundo, serão detalhados no 

capítulo 4, que trata da cooperação acadêmica internacional.  

Portanto, a cooperação acadêmica internacional é uma prática que pertence a esferas 

que a abrigam, antecedem e que lhe são, ao mesmo tempo, fronteiriças, como a política 

externa e a cooperação internacional em seu sentido mais amplo. Não é possível entendê-la 

dissociada destas duas dimensões. E nem do período histórico em que ela ocorre. No caso 

deste trabalho, este período é aquele que se convencionou chamar de globalização, aqui 

entendida como um fenômeno, definido por Giddens (2000) como a intensificação das 

relações sociais em escala mundial e as conexões entre as diferentes regiões do globo, através 

das quais os acontecimentos locais sofrem a influência dos acontecimentos que ocorrem a 

muitas milhas de distância e vice-versa. Ou seja, como a crescente integração entre Estado e 

sociedades, do ponto de vista econômico, político e sociocultural, fenômeno impulsionado 

pelo barateamento dos meios de transporte, do incremento do aparato tecnológico que permite 

o encurtamento da distância entre pessoas e lugares, mas, acima de tudo uma integração 

econômica ímpar na história das sociedades.  Embora existam várias definições, o termo 

globalização tem sido usado cada vez mais desde meados dos anos 90. Como a vertente 

econômica da globalização é a mais evidente e impulsionada pela ideologia neoliberal 

colocada em prática através de instituições como FMI e Banco Mundial, alguns estudiosos, 

como Stephen Gill, definem esses agentes como representantes de um sistema emergente de 

governança econômica global (“neo-liberalismo disciplinar”) com base em um quadro 

quasiconstitutional para a reconstituição dos direitos, prerrogativas e livre circulação de 
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capitais em escala mundial ("novo constitucionalismo"). (GILL, 1998) 

De acordo com Soares de Lima (2000) a liberalização política e a abertura econômica 

que, dentre outros efeitos da globalização, se instalam em grande parte dos países, 

representam uma nova realidade da política doméstica e internacional, inclusive dos países 

subdesenvolvidos, que estariam experimentando um amplo processo de reforma institucional 

que alcançam não só as dimensões da economia, mas as próprias instituições governamentais 

e um leque variado de políticas públicas. Entretanto, este movimento estaria profundamente 

associado ao enfraquecimento do papel do Estado em sua capacidade de definir e implementar 

políticas públicas. Outra consequência seria, também, a “crescente disjuntiva entre o espaço 

da decisão – internacional – e o espaço da representação – nacional – com sérios desafios à 

ordem democrática interna.” (SOARES DE LIMA, 2000).  

Existe a crítica, segundo a autora, de que no caso dos países subdesenvolvidos a 

natureza assimétrica da globalização sirva para aprofundar desigualdades e a polarização 

social. Na contramão deste pensamento, entretanto, ela postula que a globalização, por ter 

caráter multifacetado, com efeitos diversificados em diferentes contextos sociais e políticos, 

faz com que a diluição da fronteira interno/externo possa ter, inclusive, efeitos 

democratizantes no processo decisório da política externa, notadamente em países cujo 

Executivo concentra de maneira especial o poder de decisão. É, portanto, prerrogativa do 

Estado definir, dentro da sua política externa, a construção de diretrizes que serão levadas em 

conta no momento em que as instituições se engajarem em processos de negociação, parceria 

e cooperação, inclusive acadêmicas. Ainda que o Estado, para o institucionalismo neoliberal , 

de acordo com o campo das RI – não seja o único ator a dar as cartas no sistema internacional, 

é inegável que as decisões políticas que ele toma são as que mais pesam nas questões de 

política externa dos países subdesenvolvidos, que estariam experimentando um amplo 

processo de reforma institucional, não só as dimensões da economia, mas as próprias 

instituições governamentais e um leque variado de políticas públicas. Entretanto, este 

movimento estaria profundamente associado ao enfraquecimento do papel do Estado em sua 

capacidade de definir e implementar políticas públicas.  

Vale ressaltar, no âmbito da política de internacionalização da educação superior 

brasileira, o Programa Ciência sem Fronteiras, gestado no período Lula e colocado em prática 

no governo de Dilma Rousseff. Tal programa, que será mais bem abordado adiante, é uma 

decisão de política doméstica de considerável alcance na área do ensino superior brasileiro, e 

reflete, segundo o próprio governo, o reconhecimento de que não é possível sonhar com um 

país forte sem uma educação alinhada com o que há de mais vanguardista no mundo, como 
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mostram as informações presentes no site do Programa Ciência Sem Fronteiras, referentes a 

2013. 

Entretanto, o que Hurrel (2010) questiona é: em que contexto um país é importante? 

Um país que não tenha condições de promover, por um lado, a produção de conhecimento de 

ponta - que na globalização é fator de competitividade econômica - e, por outro, recursos de 

natureza bélica, dificilmente exercerá algum tipo de liderança regional, como é 

declaradamente aspiração do país. Para ele, o Brasil possui capabilities materiais relevantes, 

mas o país se torna influente sobre quais atores? De que maneira e em que aspectos? Que o 

país obteve mais relevância é inegável, mas haveria sérios limitadores globais e regionais em 

sua trajetória que levam o mundo a se perguntar que tipo de poder o Brasil quer ter. Pelo 

menos parte destas aspirações pode ser obtida através de um sistema educacional forte. Para 

se chegar às respostas seria preciso, segundo Hurrell (2010), olhar para a concepção de 

política externa do Brasil e para a natureza do sistema internacional. Em consonância com 

outros estudiosos, ele afirma que o histórico de política externa de desenvolvimentismo e 

soberania está presente nas ações do Itamaraty.  

No caso da política externa brasileira, as questões de natureza econômica, mais do que 

as de caráter militar ou de segurança, sempre foram percebidas pelas elites do país como os 

fatores que, historicamente, tiveram maior potencial para fragilizar o cotidiano e, por 

consequência, a trajetória do Brasil em direção ao seu sonhado “destino” de grande nação. 

Como destacam Sores de Lima e Hirst (2009) 

 

As principais vulnerabilidades externas são econômicas, e a política externa sempre 

teve um forte componente desenvolvimentista. Como resultado, o núcleo da agenda 

da política externa brasileira sempre foi predominantemente condicionado pelo 

modelo econômico vigente, e a evolução da política externa foi vinculada às 

conjunturas críticas do desenvolvimento de tal modelo. As conjunturas críticas são 

geradas por uma combinação simultânea de transformações sistêmicas e domésticas; 

são momentos dos quais os padrões dominantes de desenvolvimento econômico 

interno e a inserção internacional se esgotam e uma nova coalizão sociopolítica 

emerge, alterando tanto a política econômica externa quanto a política interna 

(SOARES DE LIMA; HIRST, 2009, p. 47)  
 

Assim, a crise do modelo agroexportador dos anos 30 e a dos anos 1990, que obrigou 

o país a entrar no jogo da competição internacional, deixou como saldo uma premência do 

país em atuar em diferentes arenas internacionais de modo a defender o multilateralismo e 

uma menor dependência em relação aos países desenvolvidos, seja em FHC ou Lula  (e ainda 

a se confirmar sob o governo Dilma Rousseff) simbolizando uma continuidade da política 

externa de perseguir este resultado, mas divergindo na maneira como esta condição possa ser 
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alcançada. Sob esse prisma, a cooperação com países em semelhante estágio de 

desenvolvimento se faz presente, o que inclui, naturalmente, a cooperação acadêmica 

internacional. 

Essa forte preferência pelo multilateralismo levou o Brasil a liderar e/ou integrar 

muitas das iniciativas que resultaram na criação do Mercosul; do G-20
9
; do IBAS

10
; ao cargo 

máximo da OMC 
11

(ocupado pela primeira vez, por um brasileiro); o grupo dos BRICS
12

; a  

integrar a força de paz no Haiti; a apoiar o pleito pela reforma da estrutura decisória do 

Conselho de Segurança da ONU; e tantas outras ações e instituições em que se encontra 

envolvido e que, em última análise, apontam para uma forte tentativa de independência em 

relação aos países desenvolvidos. 

Essas decisões de política externa, no entanto, possibilitaram que o país reconhecesse 

que o atraso educacional brasileiro demandaria um investimento maciço em esforços por 

capacitação dos estudantes em ciência e tecnologia nos países do norte desenvolvido, 

consagrado num dos maiores programas de todos os tempos nessa área, intitulado Ciência 

sem Fronteiras, que mudou o perfil de inserção do país no cenário acadêmico internacional. 

 

1.3 Desafios e oportunidades da política externa brasileira: a cooperação sul-sul. 

 

Como a política externa brasileira no período atual tem externado claramente a opção 

por uma maior autonomia em relação aos países desenvolvidos e uma aproximação com os do 

sul, é importante analisar como esta decisão pode impactar a cooperação acadêmica voltada 

para os países do sul. 

Embora o tema deste trabalho seja a cooperação acadêmica internacional, ela não se 

encontra desvinculada das determinações governamentais brasileiras, ou de outra nação 

                                                           
9
  O Grupo dos 20 (G-20) é um fórum informal internacional que engloba países industrializados e emergentes e 

tem como principal pauta de discussão a estabilidade econômica mundial. Veja mais em: < 

http://www.bcb.gov.br/?G20> 
10

  IBAS é um fórum de Diálogo entre Brasil, Índia e África do Sul para discussões de interesse em comum sobre 

desenvolvimento. Veja mais em: < 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3673&catid=170&Itemid=43

6&lang=pt-BR>  
11

 A Organização Mundial do Comércio é uma organização internacional que tem como principal objetivo a 

discussão sobre o sistema multilateral de comércio internacional. Veja mais em: < 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=132&catid=131&Itemid=593

&lang=pt-BR>  
12

  BRICS é um bloco que engloba Brasil, Rússia, China e África do Sul, que tem como principal interesse a 

coordenação em reuniões de organismo internacionais e a construção de uma agenda de cooperação 

multisetorial entre os membros. Veja mais em:    

<http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3672:brics&catid=159&lang

=pt-BR&Itemid=436> 

http://www.bcb.gov.br/?G20
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3673&catid=170&Itemid=436&lang=pt-BR
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3673&catid=170&Itemid=436&lang=pt-BR
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=132&catid=131&Itemid=593&lang=pt-BR
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=132&catid=131&Itemid=593&lang=pt-BR
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qualquer, quando se trata de estabelecer as bases desta ação. Frequentemente, é a cooperação 

econômica e política que traz, a reboque, outros tipos de cooperação como a relacionada a 

acordos universitários e culturais, dentre outros. E cooperação, na acepção legítima do termo, 

tem um componente que pressupõe a existência de troca, do que quer que seja, neste caso, do 

conhecimento, ainda que de maneira assimétrica. A grande pergunta que este trabalho se faz é 

qual é a concepção de cooperação que informa a atuação dos gestores acadêmicos e co-

relacionados e se o que se obtém, seja neste caso ou em outras modalidades de cooperação, é 

uma verdadeira troca entre os países. No que diz respeito aos países do sul, Costa Leite (2010) 

expõe essa preocupação da seguinte maneira:  

 

É precisamente essa noção de troca que não fica clara quando os estudos sobre a 

CSS se voltam para a análise dos fluxos de ajuda para o desenvolvimento. A 

impressão que temos é que, na verdade, não há troca, mas sim “doação”. Essa 

impressão não é aleatória. Na verdade, houve todo um esforço, desde a década de 

70, de se substituir a ideia de “assistência”, ligada a práticas desiguais e 

paternalistas, pela ideia de “cooperação”, que implicaria igualdade entre as partes 

envolvidas, respeito à soberania e objetivos comuns. O primeiro desafio foi 

identificado, por exemplo, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC, na sigla em inglês), que vem reunindo dados sobre a assistência prestada 

por doadores emergentes. Em relatório publicado em 2008, o ECOSOC identificou 

três tipos de restrições para o desenvolvimento de bases de informação sobre os 

fluxos de CSS: (1) problemas técnicos e institucionais na definição e reunião de 

dados, devido à ausência de definição comum, entre os países em desenvolvimento, 

sobre quais transferências devem se enquadrar como assistência para o 

desenvolvimento; (2) falta de coordenação nacional para a reunião de dados, já que 

os programas estão muitas vezes dispersos entre vários ministérios e agências; (3) 

inexistência de um fórum internacional para coordenar a reunião de dados. 

(ECOSOC 2008 apud COSTA LEITE, 2010, n.p). 

 

Um dos principais objetivos da cooperação sul-sul, normalmente, é tornar mais fortes 

e eficientes as relações econômicas entre os países em desenvolvimento. Outra circunstância 

em que alguns dos líderes do Sul também pretendem ver maior evolução cooperativa é no 

cenário político. Para eles, a cooperação deveria conferir aos subdesenvolvidos e às potencias 

médias maior poder político quando se trata da arena global. Nesse caso, tem-se o objetivo de 

defender posições comuns em fóruns multilaterais como demonstrado, por exemplo, nas 

negociações da rodada de Doha, em que a Índia apresentou demandas comuns a esses países. 

Esta cooperação poderia, ou não, incluir as trocas entre os chamados emergentes, como o 

bloco dos BRICS e IBAS, no âmbito global (na ONU, Grupos dos 77 e no Movimento dos 

Não Alinhados) ou no contexto regional, como o Mercosul. 

Quadir (2013) destaca que o Brasil tem aumentado seu protagonismo no cenário 

internacional, seja no período FHC e, mais intensamente, na gestão Lula, desenvolvendo um 

modelo cada vez mais bem-sucedido de ajuda exterior, com orçamento de mais de US$ 1 
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bilhão por ano (à frente de muitos doadores tradicionais). E concentrado na troca de 

experiência técnica e transferência de tecnologia. Assim, órgãos oficiais de educação no país 

afirmam, através de seus sites, que a atuação dos mesmos em relação aos países do sul deixou 

de ser da ordem da ajuda para ser uma cooperação legítima. 

Conforme atesta Amado Cervo (1994),  

 

[...] percebe-se uma evolução conceitual no pensamento brasileiro, segundo o qual a 

CTI transitou de sua acepção primitiva -, a assistência técnica - para a de cooperação 

para o desenvolvimento. (CERVO, 1994, p.38). 

 

O lugar da cooperação acadêmica internacional é, obviamente, as Instituições de 

Ensino Superior e os orgãos que compõem a mobilidade de docentes e discentes em todo o 

mundo. Há que se lembrar, entretanto, que embora o Estado seja um grande, ou talvez o 

maior, indutor da política de cooperação acadêmica internacional, outras instituições da 

sociedade podem e fazem essa cooperação a partir dos seus próprios interesses. Neste caso, as 

IES públicas ou privadas de todos os países possuem papel importante na definição dos rumos 

desta cooperação, como mostra a história desta prática.  

As universitas são uma importante invenção da Idade Média. Embora controverso, o 

ranking oficial das instituições mais antigas aponta para as do Marrocos e do Cairo como as 

mais velhas de que se tem registro, por volta de 990 D.C. Na China também há relatos de 

espaços dedicados à disseminação do conhecimento, contemporâneo a estas datas. Entretanto, 

Bolonha é considerada a pioneira no formato típico de universidade que conhecemos hoje. Foi 

criada em 1088 e era, então, composta por uma comunidade de estudantes e mestres de todos 

os quadrantes do Velho Continente. Ou seja, desde o seu surgimento, já nasceu como uma 

instituição de caráter internacional.  

As universidades se dedicavam a analisar e disseminar a universalidade do 

conhecimento e de todo tipo de saberes. A presença de estudantes estrangeiros, cujo status era 

equivalente ao dos estudantes nativos, garantia prestígio às instituições, notadamente às 

italianas e, em menor escala, às francesas, conforme afirmam Charles e Verger (1996). 

O que movia o fluxo migratório de acadêmicos para o centro da Europa, além do 

desejo pelo conhecimento, era a experiência existencial que ele promovia. Como pano de 

fundo havia, também, o descobrimento de outras terras e povos, tempo que se convencionou 

chamar de Era das Navegações/Descobrimento. Guardadas as devidas proporções, uma 

espécie de “pré-globalização”. 
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Fazendo um grande salto cronológico e intencional nesta contextualização, e 

transportando a análise para os dias atuais, pode-se ver, inegavelmente, que o fenômeno 

denominado globalização, cujo viés econômico é o mais percebido nas últimas décadas do 

século passado e início do atual, impactou profundamente as universidades no mundo inteiro. 

A centralidade do conhecimento e a eliminação das fronteiras para a sua disseminação, 

promovida pelo aparato comunicacional e tecnológico, exigiram das universidades um 

reposicionamento estratégico para fazer face aos novos tempos. Durante a Conferência 

Mundial sobre o Ensino Superior, promovida pela Unesco na França, em 1998, o então 

ministro Lionel Jospin afirmou no discurso de abertura do evento: 

 

Na Europa do século XVI, a universidade foi um grande refúgio da atividade 

intelectual e um elemento de progresso social, de evolução técnica e de 

desenvolvimento econômico. Lugar de confronto de culturas e de experiências 

favoreceu a mobilidade dos homens, das ideias, das descobertas, das inovações. A 

Europa de Erasmo foi o símbolo desta rede europeia da inteligência e do saber que 

se formou na época, de Sorbonne à Heidelberg, de Oxford à Bolonha, de 

Montpellier à Salamanca. A Universidade exerceu sua função crítica ao mesmo 

tempo em que promovia os valores da tolerância e de pluralismo. Este período 

permanece exemplar.
13

 (UNESCO, 1998 apud STALLIVERI, s.d, p. 12 ). 

 

Stallivieri (2004) afirma que as universidades foram impelidas a criar condições para 

que seus alunos e egressos contassem com as competências essenciais, acadêmicas e 

profissionais, que lhes permitissem interagir numa sociedade cada vez mais multicultural e 

internacional. Viram-se obrigadas, assim, seja por demanda interna ou por pressões externas, 

a buscar a cooperação acadêmica internacional.  

De lá para cá, incontáveis organismos nacionais e internacionais se dedicaram a 

promover a mobilidade acadêmica que é condição primordial da internacionalização do 

conhecimento. As universidades criaram estruturas internas, quase sempre denominadas 

assessorias de relações internacionais, para operacionalizarem as atividades voltadas para a 

prospecção e administração das parcerias com congêneres estrangeiras para a troca de 

estudantes e docentes. No Brasil, uma associação foi criada para servir de interlocutora destes 

assessores com os organismos supranacionais ligados à mobilidade acadêmica: a Faubai – 

Associação das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais, 

inicialmente um fórum fundado em 1988 e que conta, hoje, com mais de 200 universidades 

afiliadas. No cenário internacional a sigla Faubai passou a significar Brazilian Association of 

International Educators. 

                                                           
13

 CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O ENSINO SUPERIR, 1998, Paris. Tendências de Educação Superior 

para o século XXI. Paris: UNESCO/CRUB, 1998 
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Com a emergência da chamada sociedade do conhecimento, o mercado educacional, 

seja ele de natureza pública ou privada, experimentou um crescimento substancial das práticas 

de internacionalização, instaurando uma nova dinâmica de cooperação, ou de competição, 

entre instituições de ensino e até mesmo nações, como se verá adiante. 

Mas, segundo Stallivieri (2004): 

 

A internacionalização das instituições de ensino superior, através das diferentes 

formas de cooperação, tem sido o gatilho para a melhoria da qualidade do ensino e 

da pesquisa que, unidos, criam as condições para o desenvolvimento dos países e o 

incremento da qualidade de vida das populações. (STALLIVIERI, 2004, p.16). 

 

No que diz respeito ao processo de aprendizagem, per si, Bernheim (2008) comenta 

que: 

 

[...] o caráter mundial da aprendizagem está sendo reforçado pelo atual processo de 

integração econômica e política, pela necessidade cada vez maior de compreensão 

intercultural e pela natureza global das comunicações, dos mercados de consumo 

modernos. Portanto, fala-se da globalização do conhecimento, processo que envolve 

as universidades e está estreitamente associado à própria natureza do saber 

contemporâneo. (BERNHEIM, 2008, p. 15)  

 

Ainda de acordo com Stallivieri (2004): 

 

[...] a ação internacional pressupõe a inter-relação entre nações e, consequentemente, 

pressupõe o conhecimento, ou pelo menos a aceitação da existência do outro, 

intensificando a consciência de diversidade dos indivíduos e a sua 

visibilidade.(STALLIVIERI, 2004, p. 25). 

 

1.4 O Brasil e a mobilidade internacional 

 

  A estimativa do relatório de 2012 da OCDE é de que cerca de 5 milhões estavam 

matriculados no ensino superior em uma universidade estrangeira. Este mesmo relatório 

aponta que a China, naquele ano, foi o país que mais enviou estudantes para o exterior 

(636.354), seguido da Índia (226.055) e da Coréia do Sul (136.591). Já os países que mais 

receberam, neste mesmo período, foram os Estados Unidos (684.807), o Reino Unido 

(534.555), Austrália (271.225), Alemanha (263.971) e França (259.935). A soma destes cinco 

países juntos corresponde a 50% do total de alunos estrangeiros em mobilidade (OECD – 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012).  

Como o Brasil se apresenta neste cenário? Ainda segundo o mesmo relatório o país 

enviou para o exterior 34.510 estudantes, em 2012. Os principais destinos desses estudantes 
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foram: Estados Unidos da América (7.586), França (3.540), Portugal (4.421), Alemanha 

(2.586) e Espanha (3.423), respectivamente. E teria recebido 14.734 estudantes, 

principalmente oriundos de: Angola(1.631), Cabo Verde (892), Portugal (830), Guiné-Bissau 

(830) e Argentina (757). 

Mas, conforme destaca Vilalta (2013): 

 
Os dados sobre os estudantes internacionais são obtidos a partir das matrículas em 

seus países de destino, cujo método utilizado para a obtenção de dados sobre os 

estudantes é o registro de estudantes regularmente matriculados em um programa 

educacional. Entretanto, a própria agência alerta que o número real de indivíduos 

envolvidos pode ser muito maior, pois muitos estudantes estudam no exterior por 

menos de um ano letivo completo ou participam de programas de intercâmbio que 

não necessitam de registro. Embora os números revelem o Brasil como opção para a 

realização de um período de estudos para estes estudantes internacionais, observa-se 

um descompasso entre o número de estudantes brasileiros que buscam por 

experiência acadêmica no exterior e o número de estudantes estrangeiros que o País 

e respectivas instituições de ensino superior atraem. Observa-se também que o 

Brasil não acolhe estudantes dos mesmos países para os quais envia. (VILALTA, 

2013, p. 61) 

 

Currículos comuns, acordos de cooperação e programas de estímulo são usuais na 

União Europeia facilitando a mobilidade dos seus estudantes. O número de universitários 

brasileiros que estudam no exterior aumentou, refletindo o crescimento mundial, segundo o 

mesmo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

divulgado em 2012. Os brasileiros, no entanto, representam apenas 2,7 milhões de jovens do 

mundo todo que estão estudando fora, ou seja, em outras modalidades como o aprendizado de 

idioma e intercâmbio de segundo grau. E são, apenas, 0,5% da quantidade de alunos de 

graduação e pós estudando em outro país, num total geral de 4 milhões de estudantes em 

mobilidade. A globalização e as políticas de incentivo à internacionalização das universidades 

em todo o mundo são as principais razões da mudança. Segundo a OCDE (2012), os jovens 

que mais viajam para estudar fora são os asiáticos, representando 45% do total. A seguir vêm 

os europeus, com 25%, os africanos, com 12%. A América do Sul vem em último lugar, com 

apenas 6%. Entre os brasileiros, as universidades americanas atraem mais de 35% dos 

universitários. Portugal vem em segundo lugar, com 11,4%, seguido pela França, com 8%, e 

Reino Unido com 5%.  

Ainda que os locais de preferência dos estudantes brasileiros permaneçam inalterados, 

o volume vai aumentar significativamente. É que o Governo Federal lançou, em abril de 2012, 

o programa Ciência sem Fronteiras que prevê a destinação de 100 mil bolsas de mobilidade 

acadêmica para alunos de graduação e pós-graduação stricto sensu. O programa gerou 

profundo impacto nas relações com os órgãos de ensino brasileiros, notadamente a CAPES, 
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com os seus congêneres nos países desenvolvidos e, principalmente, nas IES brasileiras. 

Cotidianamente, delegações batiam à porta do governo para aderir ao consórcio para o qual já 

foram credenciados para receber as bolsas: Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, 

Itália, Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, Coréia do Sul, Canadá e Austrália, todos países 

de reconhecido nível de qualidade do seu sistema de educação. 

 

1.5 Programa de governo ou política de Estado? 

 

O que pretende o governo brasileiro quando elabora um programa de tamanha 

envergadura? 

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão 

e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto 

dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação 

(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias 

de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. O projeto previa a utilização de até 75 

mil bolsas a cada fase do programa para promover intercâmbio, de forma que alunos de 

graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade de manter contato com 

sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além disso, busca 

atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com 

os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar 

oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado no 

exterior. (BRASIL, 2014). Até 2015 foram distribuídas mais de 92 mil bolsas. 

Ainda que cheio de atropelos, tropeços, incoerências e subdimensionamento do 

impacto que causaria para as IES participantes, o programa é, inegavelmente, ambicioso e tem 

sido citado por todos os países que participam de encontros internacionais realizados no 

Brasil, conforme atesta a última edição da FAUBAI- Associação Brasileira de Educação 

Internacional, de abril de 2014. 

A educação no Brasil é um gargalo histórico e um entrave às eternas promessas de 

Brasil grande que tantas gerações ouviram, como mantra, assegurando que este futuro 

chegaria. Os números, entretanto, teimam em desmentir a proximidade deste futuro.  

Embora investimentos vultosos tenham sido feitos na educação brasileira nas últimas duas 

décadas, incorporando grandes massas de estudantes à estrutura do ensino como apontado na 

tabela abaixo: 
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Gastos do Governo com Educação de 2005-2015 

 

 

Fonte TRANSPARÊNCIA.GOV, Disponível em 

:<http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/jsp/execucao/execucaoPorProgGoverno.jsf?consulta2

=1&CodigoOrgao=26291 Acesso em: -02 de Janeiro de 2016. 

 

 A situação da qualidade permanece um desafio inegável, traduzido pelos vexatórios 

números que o país apresenta em rankings nacionais e internacionais. No mais famoso deles, 

o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) da OCDE-Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, criado em 1961, entre 65 países avaliados o 

Brasil  foi classificado em 53º lugar em Ciências e Leitura (capacidade de ler e entender um 

texto) e em 57º em Matemática. (OCDE - Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2012). No capítulo 2 essa temática será mais explorada porque ilustrará a cena 

educacional brasileira e internacional pós-globalização. 

 

 

1.6 Parcerias acadêmicas do Brasil no eixo sul-sul e norte/sul 

 

Junto aos órgãos brasileiros responsáveis por implementar a política externa voltada 

para a cooperação acadêmica, como Capes, CNPq, Ministério das Relações Exteriores, dentre 

outros, pode-se encontrar em suas páginas oficiais na internet a defesa da ideia segundo a 

qual, na atualidade, outras dimensões da interação entre atores internacionais vêm ganhando 

relevância, o que faz com que a educação seja um destes temas. Ela, a educação, seria, 

Ano Quantia Paga 

2005 R$ 600.916.981,98 

2006 R$ 640.901.519,75 

2007 R$ 694.379.871,55 

2008 R$ 932.802.306,70 

2009 R$ 1.158.104.704,32 

2010 R$ 1.497.242.836,49 

2011 R$ 1.978.496.540,11 

2012 R$ 2.823.862.680,24 

2013 R$ 4.260.668.892,87 

2014 R$ 5.404.354.543,46 

2015 R$ 13.208.681.617,08 

http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/jsp/execucao/execucaoPorProgGoverno.jsf?consulta2=1&CodigoOrgao=26291
http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/jsp/execucao/execucaoPorProgGoverno.jsf?consulta2=1&CodigoOrgao=26291
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sobretudo, parte de uma agenda positiva de política externa brasileira, ou seja: 

 

Que implica em ações de benefício mútuo para os países, o tema está fortemente 

ligado ao desenvolvimento econômico e social, à cooperação internacional e à 

promoção da convivência cultural das sociedades. Por meio das ações de cooperação 

educacional, a Política Externa Brasileira age em três vertentes: - Economicamente a  

educação, ao relacionar-se diretamente à qualificação da mão-de-obra de um país, 

interfere no desenvolvimento econômico. No cenário de globalização, a habilidade 

de uma economia em atrair capitais, investimentos e tecnologias, inserindo-se de 

forma competitiva no mercado internacional, está condicionada ao nível educacional 

e à qualificação dos seus recursos humanos. A cooperação é uma modalidade de 

relacionamento que busca construir essas capacidades; - Politicamente, a cooperação 

educacional representa parte de uma agenda positiva da política externa, ao 

promover a aproximação entre os Estados por meio de seus nacionais. A visão do 

Brasil como um país que age com base em princípios de solidariedade e respeito 

favorece a formação de um pensamento positivo, tudo isso no âmbito da crescente 

cooperação entre países em desenvolvimento; - Culturalmente a convivência, o 

aprendizado do idioma e a troca de experiências contribui para o estreitamento de 

laços entre as sociedades. Com isso, tem-se a formação de uma cultura de 

integração, de conhecimento mútuo das realidades de outros países, em meio a uma 

forte significação humanista. Como resultado aumenta-se a compreensão mútua e a 

tolerância. (BRASIL, 2014b).  

 

No Ministério das Relações Exteriores a Divisão de Assuntos Internacionais é a 

responsável pelos temas ligados à cooperação educacional. Dentro do que propõe a política 

externa voltada para a educação, focada na cooperação sul-sul, talvez o mais emblemático 

seja o Programa conhecido pelas siglas “PEC-G e PEC-PG” 

 

1.7 Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) e Pós-graduação (PEC-PG) 

 

De acordo com o próprio Ministério das Relações Exteriores, o programa é assim 

descrito: 

 

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) oferece oportunidades 

de formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o 

Brasil mantém acordos educacionais e culturais. Desenvolvido pelos ministérios das 

Relações Exteriores e da Educação, em parceria com universidades públicas – 

federais e estaduais – e particulares, o PEC-G seleciona estrangeiros, entre 18 e 

preferencialmente até 23 anos, com ensino médio completo, para realizar estudos de 

graduação no país. O aluno estrangeiro selecionado cursa gratuitamente a graduação. 

Em contrapartida, deve atender a alguns critérios; entre eles, provar que é capaz de 

custear suas despesas no Brasil, ter certificado de conclusão do ensino médio ou 

curso equivalente e proficiência em língua portuguesa, no caso dos alunos de nações 

fora da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). São selecionadas 

preferencialmente pessoas inseridas em programas de desenvolvimento 

socioeconômico, acordados entre o Brasil e seus países de origem. Os acordos 

determinam a adoção pelo aluno do compromisso de regressar ao seu país e 

contribuir com a área na qual se graduou. (BRASIL, 2014c). 
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A ideia da criação de um Programa de Governo para amparar estudantes de outros 

países adveio do incremento do número de estrangeiros no Brasil, na década de 1960, e das 

consequências que este fato trouxe para a regulamentação interna do status desses estudantes 

no Brasil. Havia necessidade de unificar as condições do intercâmbio estudantil e de garantir 

tratamento semelhante aos estudantes por parte das universidades. Dessa forma, em 1965 foi 

lançado o primeiro Protocolo do PEC-G. Atualmente, o Programa é regido pelo Decreto 

Presidencial n. 7.948, publicado em 2013, que confere maior força jurídica ao regulamento do 

PEC-G. 

Ao longo da última década, foram mais de 6.000 os selecionados pelo Programa. A 

África é o continente de origem da maior parte dos estudantes, com destaque para Cabo 

Verde, Guiné-Bissau e Angola. 

A distribuição de estudantes está apresentada nos quadros abaixo e será analisada no 

capítulo 2: 

 

 

 

Fonte: MRE Ministério das Relações Exteriores, 2015. Disponível em: < http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.php> Acesso em: 05 de Janeiro de 2016 

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.php
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Fonte: MRE Ministério das Relações Exteriores, 2015. Disponível em: < http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.php> Acesso em: 05 de Janeiro de 2016 

Na Ásia, os timorenses respondem pelo maior número de selecionados: 

 

 

Fonte: MRE Ministério das Relações Exteriores, 2015. Disponível em: < 

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.php> Acesso em: 05 de Janeiro de 2016 

 

Atualmente, são 57 os países participantes no PEC-G, sendo 25 da África, 25 das 

Américas e 7 da Ásia. Os cursos com o maior número de vagas oferecidas são Letras, 

Comunicação Social, Administração, Ciências Biológicas e Pedagogia. (BRASIL, 2014b. 

MRE,2013) 

Tanto o PEC-G quanto o PEC-PG são programas de mão única, ou seja, o Brasil não 

envia, através deste acordo, estudantes para os países signatários. 

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.php
http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.php
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Outro programa voltado para a cooperação sul-sul é o MARCA, do governo federal, 

mas ainda muito incipiente e com poucos dados para a sua avaliação, e assim definido: 

 

O Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (Marca) foi 

desenvolvido e implementado pelo Setor Educacional do Mercosul atendendo a duas 

prioridades do planejamento estratégico do setor: a melhoria da qualidade 

acadêmica, por meio de sistemas de avaliação e acreditação, e a mobilidade de 

estudantes, docentes e pesquisadores entre instituições e países. 

Participam do programa cursos de graduação avaliados e aprovados pelo Sistema de 

Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul (ARCU-SUL) 

pertencentes a instituições dos quatro países membros (Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai) e dos países associados Bolívia e Chile. Estudantes destes cursos de 

graduação podem se candidatar a um intercâmbio de um semestre letivo em uma 

instituição de outro país. 

O programa é administrado por um convênio de vários órgãos dos países membros. 

No Brasil,  a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) e a Secretaria de Educação Superior do MEC são os responsáveis pela 

administração. Na Argentina, a atribuição está a cargo da Secretaria de Políticas 

Universitárias; no Uruguai, da Universidad de la República, e no Paraguai, da 

Direção-Geral de Educação Superior. (MARCA, 2010). 

 

Entretanto, a dotação de recursos e de esforços do governo brasileiro se aplica, 

majoritariamente, aos programas de ensino e pesquisa com os países do norte desenvolvido. 

Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido continuam parceiros preferenciais. 

Levando-se em conta apenas a política da Capes, é política permanente da agência o 

financiamento no exterior de doutorado pleno, doutorado sanduíche, pesquisa pós-doutoral, 

estágio sênior, apoio a eventos no exterior, programa de áreas estratégicas e institutos 

nacionais de ciência e tecnologia. 

Com os Estados Unidos dentre os programas mais tradicionais estão CAPES/FIPSE
14

, 

Fullbright
15

, Programa Ruth Cardoso
16

, Nexus
17

 e cátedra Capes/Harvard
18

. Na Alemanha são 

desenvolvidos os programas Probral I e II
19

 ,Unibral
20

, Bragecrim
21

 e Humboldt
22

. A França é 

contemplada com os programas Brafitec
23

, Brafagri
24

, Cofecub
25

. No Reino Unido estão 

alocados recursos nos programas Capes/Dundee
26

 e Cambridge
27

. Assim, ainda que as 

                                                           
14

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/capes-fipse> 
15

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/capescomissao-fulbright> 
16

 Veja em <http://www.capes.gov.br/36-noticias/6362-nova-edicao-do-programa-ruth-cardoso-seleciona-

pesquisador-na-area-de-ciencias-humanas-e-sociais> 
17

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/estados-unidos/programa-nexus> 
18

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/catedras/catedra-capes-harvard> 
19

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/probral> 
20

 Veja em <http://capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/unibral> 
21

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/bragecrim> 
22

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/alemanha/humboldt> 
23

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/brafitec> 
24

 Veja em <http://www.csf.campusfrance.org/pt-br/content/programa-brafagri> 
25

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/cofecub> 
26

 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/reino-unido/programa-capes-universidade-de-

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/franca/brafitec
http://www.csf.campusfrance.org/pt-br/content/programa-brafagri
http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/reino-unido/programa-capes-universidade-de-dundee
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decisões políticas de aproximação com os países do Sul sejam evidentes, não se traduziu, do 

ponto de vista prático, num aumento substancial da cooperação acadêmica com esses países 

de modo a rivalizar com os tradicionais parceiros educacionais do Norte desenvolvido.  

 

1.8 Considerações Finais 

 

Os governos FHC e, mais expressivamente, o governo Lula, tentaram elevar a política 

externa brasileira a um novo grau de protagonismo no cenário internacional. Isto se aplica, 

também, à internacionalização da educação brasileira. 

Como afirma Hurrel (2010), a ideia de grande nação brasileira não é de hoje. Ela vem 

em ondas, como nos anos 70 e agora, no final da década de 90 e início de século 21. Segundo 

ele, é inegável que o país ficou mais em evidência, mas há sérios limitadores globais e 

regionais para a sua demanda por maior protagonismo.  

Ainda segundo o autor, o histórico do país aponta para uma política externa de 

desenvolvimentismo nacional que está presente nas ações do Itamaraty, como principal 

formulador da política externa, marcada pela teoria da dependência, por um lado, e pelo valor 

do pragmatismo de outro. O fim da ditadura militar não trouxe necessariamente, segundo ele, 

uma mudança substancial na política externa e ainda faltaria um funcionamento institucional 

mais robusto para garantir um peso maior do país, inclusive na própria região, onde não 

consegue atuar nem mesmo como um grande doador de recursos. 

Embora não tenha um aparato bélico como outras potências médias do sul, como India 

e China, por exemplo, o Brasil tem recursos naturais abundantes e uma longa tradição de 

pacifismo que o coloca, dentre os emergentes, como um ator que pode contribuir para uma 

nova ordem global. 

Assim, Hurrel (2010) afirma que o país tem um grande desafio e uma grande 

oportunidade: pode ajudar a reestruturar a ordem liberal global, ainda que limitadamente. A 

educação superior de qualidade entraria exatamente aí, contribuindo para um salto qualitativo 

do país rumo ao seu sonhado destino de grande nação. 

Portanto, a pesquisa realizada para este capítulo - em fontes ligadas ao Governo 

Federal e na bibliografia que trata do tema – aponta que, por mais que o discurso oficial seja o 

de parceria preferencial com os países do Sul, no que diz respeito à cooperação acadêmica 

internacional, definida como o foco deste trabalho, o país reproduz, em termos de política 

                                                                                                                                                                                     
dundee> 

27
 Veja em <http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/reino-unido/doutorado-pleno-em-cambridge> 

http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/reino-unido/programa-capes-universidade-de-dundee
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educacional, aquilo que os do Norte fazem, ou seja, recebe um maior número de estudantes de 

países em estágio inferior de desenvolvimento e, como estes mesmos países, envia a grande 

maioria de seus alunos para as universidades de prestígio do Norte desenvolvido, como atesta 

o principal esforço governamental do período Dilma Rousseff na área da educação, aqui já 

citado, o programa Ciência sem Fronteiras e outros que compõem a pauta de cooperação ou 

transferência de tecnologia. No capítulo 2 as causas dessas decisões serão detalhadas.  

No que diz respeito à cooperação acadêmica internacional, seja com países dos 

BRIC’s, em particular, e os do sul em geral, este parece ser o diagnóstico mais comprovado 

no que diz respeito à política externa brasileira, notadamente na área acadêmica. 

A grande questão que fica, em termos de política externa, é assim apresentada por 

Almeida (2010): 

O Brasil já alcançou o status de global power , como almejava a diplomacia de Luis 

Inácio Lula da Silva? Ou, apesar de todos os esforços, o país continua uma mera 

potência regional? Essas duas questões estiveram, quase obsessivamente, no centro 

da diplomacia empresarial de Lula, por toda a duração de sua administração. As 

questões continuam abertas. (Tradução nossa; ALMEIDA, 2010, p.160) 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28
“ Has Brazil already attained the status of a global power, as sought by Luis Inácio Lula da Silva’s diplomacy? 

Or, despite all his efforts, does it remain a mere regional power? Those two questions were, almost 

obsessively, at the center of Lula’s entrepreneurial diplomacy, for the whole duration of his administration. 

The questions are still open”.(ALMEIDA, 2010, p.160) 
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2 CENÁRIO E IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR DO 

BRASIL E DO MUNDO: UMA BREVE ANÁLISE 

 

2.1 Introdução 

 

Neste capítulo será feita uma breve análise da educação superior, brasileira e 

internacional, no contexto da globalização, com o propósito de apresentar o cenário que 

marcou o período histórico que interessa a esta tese examinar. É um capítulo ao mesmo tempo 

de transição para os demais (3 e 4) que tratarão, especificamente, da cooperação e 

internacionalização das IES; e complementar ao primeiro capítulo na medida em que situa o 

cenário educacional brasileiro e internacional a partir dos anos 90, que é o recorte temporal 

desta tese, sob os impactos da globalização. E por globalização, aqui, está-se considerando a 

definição já apresentada no primeiro capítulo. Mas, o que parece ser comum no entendimento 

da globalização é a disseminação do uso intensivo da tecnologia e o consequente 

encurtamento das distâncias entre os mercados financeiros, e a instantaneidade da informação. 

A interligação da economia global trouxe a reboque consequências inegáveis a diversas 

esferas da vida, inclusive a da educação, seja ela entendida como um bem e um direito 

universal dos indivíduos ou como um serviço que pode ser precificado e oferecido a quem 

puder pagar por ele. Essa consolidação de um sistema econômico mundial provoca impactos 

em toda a sociedade, com a adoção de políticas transnacionais que resultam em relações de 

interdependência e ultrapassam as barreiras das nações. Dentro deste contexto, a educação 

superior é associada ao desenvolvimento econômico, e pode passar a ser uma relevante 

commodity na atual sociedade do conhecimento. 

A educação superior adquire, consequentemente, a função de formar e qualificar a 

força de trabalho que, espera-se, melhora a eficiência e a produtividade que tanto os países 

desenvolvidos quanto os em desenvolvimento necessitarão para se manterem fortes ou para 

elevarem seus patamares de competitividade econômica. O conhecimento como fator de 

geração de riqueza material encontra críticos e defensores, como se verá neste capítulo, pois 

enquanto se discute se a educação orientada para a eficiência demandada pelo mercado de 

trabalho globalizado é um mecanismo de dominação de nações menos desenvolvidas pelos 

países ricos e industrializados pode-se argumentar, também, que o conhecimento é, 

exatamente, um fator de transformação social que os Estados menos desenvolvidos precisam 

para alcançar um patamar de qualidade de vida para suas populações mais igualitário, se 

comparado ao dos países ricos. 
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O capítulo apresenta, também, a atuação dos principais organismos internacionais 

ligados ao contexto educacional.  Será destacada, ainda, uma importante questão que 

fundamenta os debates sobre a necessidade de se levar em conta o fatores “quantidade e 

qualidade” apontados como o grande desafio da educação contemporânea. Finalizando o 

capítulo, será feita uma breve análise sobre a agenda da educação mundial, que será relevante 

para os capítulos que tratarão mais especificamente do problema central desta tese: a 

concepção de cooperação acadêmica internacional que informa a prática dos gestores de RI de 

universidades no Brasil e no mundo. 

 

2.2 Organismos internacionais e o contexto da globalização educacional. 

 

Os governos nacionais de países de qualquer quadrante do planeta entendem que a 

educação, notadamente a de qualidade, é um objetivo a ser perseguido e um inegável trunfo 

para o fortalecimento de sua inserção na economia global, a despeito de qual seja o viés 

político e ideológico dos dirigentes dessas nações.     As políticas educacionais, influenciadas 

por esta concepção, impulsionam os governos nacionais, especialmente os dos países em 

desenvolvimento, a ampliarem o acesso à educação em todos os níveis, seja por meio de 

instituições públicas ou privadas e, ainda, por modelos mistos, nos quais convivem os dois 

sistemas. Outras consequências do impacto da globalização também perceptíveis é que, dadas 

as conjunturas de interdependência e interconexões entre os Estados, ganham protagonismo 

instituições e organismos internacionais, como o Banco Mundial (BM) e a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que seriam, numa visão crítica como a 

de Dias Sobrinho (2010a), instâncias que não apenas definiriam mas pautariam as diretrizes 

da educação, de caráter supranacional, por um viés ocidental e capitalista que negligencia os 

aspectos culturais e de inserção histórica de uma determinada nação e que deveriam ter peso 

decisivo já que são indissociáveis do processo educativo. A favor dessas instituições e de suas 

recomendações estariam, dentre outros argumentos, o fato de que elas estabelecem parâmetros 

de qualidade adotados nos países desenvolvidos e que poderiam orientar os órgãos ligados à 

educação em países em desenvolvimento a planejarem e adequarem de maneira mais eficaz 

tanto os recursos financeiros quanto humanos para melhorarem seu sistema de ensino. 

Para a OCDE (2008): 

 

O ensino superior é um fator importante de competitividade econômica no contexto 

de uma economia mundial cada vez mais dependente do conhecimento e tornou a 

elevada qualidade do ensino superior mais importante que nunca. É imperativo para 
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os países aumentar o nível superior de capacidades para o emprego, manter uma 

base de investigação competitiva a nível mundial e melhorar a difusão do 

conhecimento em benefício da sociedade. (OCDE,2008, p.2) 

 

Outros aspectos considerados positivos que decorrem da globalização, diretamente 

ligados à questão da educação, podem ser divididos em econômicos, científicos e culturais. 

Aqueles de natureza eminentemente econômica verificam-se na medida em que, em uma 

economia globalizada, a diminuição dos custos das empresas pode ser obtida buscando, ao 

redor do mundo, mão de obra preparada, mas por um custo menor. Para os países em 

desenvolvimento e/ou com mão de obra abundante, essa passa a ser uma vantagem 

competitiva que tem sido largamente empregada, por exemplo, em países asiáticos. É comum 

que empresas de alcance global elaborem produtos em diferentes etapas e em diferentes 

países. Ou que apenas administrem o uso da marca sem ter nenhuma responsabilidade direta 

na confecção do produto. Esse fenômeno possibilitado pela globalização é explicado por 

Naomi Klein (2003) como resultante das “corporações ocas” nas quais toda a propriedade 

intelectual é administrada pela marca sem nenhum investimento em propriedades físicas, 

como fábricas, por exemplo. China e Índia lideram a corrida por essa prestação de serviço e, 

para tanto, tem aumentado os investimentos em capacitação da sua população. E os produtos e 

serviços que resultam desse arranjo conseguem preços competitivos o que servirá, no final do 

processo, de âncora econômica para todo o sistema global além de gerar empregos com a 

abertura de filiais em países em desenvolvimento. 

Do ponto de vista cultural a globalização trouxe o aumento do intercâmbio, através 

não só da mobilidade de estudantes, docentes, turistas e pessoas fazendo negócios com outros 

países mas, também, através da internet que proporcionou uma troca de experiências até então 

inédita, em termos de volume, ampliando a visão de mundo e o acesso a outras realidades e 

manifestações culturais. E quanto aos aspectos científicos, os ganhos referentes ao 

conhecimento daquilo que se produz nos melhores centros de pesquisa, por exemplo, 

inegavelmente tornaram-se mais acessíveis, propiciando, com maior facilidade, a formação de 

redes de investigação científica compostas por estudiosos de diferentes partes do mundo, cada 

qual injetando nesse esforço as particularidades dos seus ambientes educacionais.  

É nesse cenário que se localiza o interesse deste trabalho em analisar, neste capítulo, o 

contexto da educação superior e, como será tratado nos capítulos seguintes, de que maneira 

acontece a internacionalização do ensino e a cooperação acadêmica internacional, mediados 

pela ótica dos gestores em IES nacionais e estrangeiras. De grande protagonismo, nesse 

cenário, estão alguns organismos internacionais sobre os quais se tratará a seguir já que são 
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vários os organismos e atores que exercem influência na educação e que interessam a este 

trabalho. Nesta análise serão considerados, apenas, os de maior alcance global e aqueles cujas 

diretrizes são mais percebidas no ambiente acadêmico brasileiro a partir dos anos 1990. 

Alguns têm o seu surgimento muito anterior ao período que se convencionou chamar de 

globalização, mas trabalham de maneira a impactar a educação em todo o mundo. É o caso 

das instituições que emergiram da Conferência de Bretton-Woods e que moldaram 

geopoliticamente o mundo pós Segunda Guerra Mundial (Mello, 2012) e estão na origem do 

que se define como instituições de governança global, como o Banco Mundial (BM), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e, já nos anos 90, a Organização Mundial do Comércio 

(OMC). O BM, por exemplo, engloba cinco instituições e duas delas lidam com a questão 

educacional, a saber, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a 

Associação Internacional de Desenvolvimento (AID). 

Segundo Carvalho (2014)  

 

Ao longo de sua história, tanto o FMI quanto o BM tiveram momentos de maior ou 

menor proximidade, mas sempre mantiveram certa sintonia nas questões 

relacionadas à educação, uma vez que ambos convergem na posição de que 

investimentos em educação contribuem para o aumento da produtividade e, 

consequentemente, para o desenvolvimento econômico. A relação mais clara de 

ambos pode ser notada quando os empréstimos a serem concedidos pelo BM para 

investimento em educação são condicionados a ajustes sugeridos pelo FMI na 

política econômica e fiscal do país beneficiário do recurso. Assim, o FMI exerce 

influência indireta, contribuindo ou não, para aprovação de projetos voltados à 

educação. A recíproca também pode ocorrer quando um país recorre ao FMI e este 

sugere melhorias na educação, levando-o a recorrer a projetos do BM. 

(CARVALHO, 2014, p.12) 

 

Outro organismo que teve muita preponderância na definição de parâmetros para o 

setor da educação em todo o mundo, a partir dos anos 90, foi a Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Os debates que englobam a OMC e a educação superior preconizam que a 

educação seja colocada na categoria de serviços desta organização. O documento intitulado 

“S/C/W/49” de 23 de setembro de 1998 (OMC, 1998), provocou acaloradas discussões que, 

apesar do caráter preliminar e consultivo do mesmo, levantaram críticas severas apontando 

para a possível mercantilização do ensino, perda de autonomia universitária e exclusão dos 

menos afortunados, o que agravaria as desigualdades. 

Ainda de acordo com Carvalho (2014)  

 

O tratamento da educação como serviço, bem de consumo ou commodity, faria com 

que os países e grupos de educação passassem a seguir as regras de mercado, 

podendo ter questionados subsídios, financiamentos públicos ao setor, assim como 
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terem questionadas as barreiras ao capital internacional para exploração do setor, 

como eventual protecionismo. (CARVALHO, 2014, p.12) 

 

A crítica que está explícita é a de que essas recomendações e diretrizes podem fazer 

com que a educação deixe de ser considerada um bem público e social mesmo naqueles países 

de sólida oferta de educação pública, subsidiada ou gratuita. Em países como o Brasil, por 

exemplo, em que todos os níveis de ensino são majoritariamente considerados como 

superiores, em termos de qualidade, quando ofertados pela iniciativa privada, se comparada à 

oferta pública (exceção feita às universidades e centros federais de educação) os formuladores 

da política educacional ficariam tentados – segundo essa preocupação - a transferir para a 

esfera privada algo que muitos entendem que deva ser assumido diretamente pelo Estado. 

O Governo brasileiro afirma, entretanto, através dos documentos e fontes consultados, 

que tem feito um grande esforço para melhorar, também, a qualidade do seu ensino, enquanto 

amplia o número de vagas na educação, o que também incluiria nesse esforço as IES privadas.  

Segundo e Censo da Educação Superior, de 04 de dezembro de 2015 (consultado por ser a 

educação superior o foco deste trabalho)   

 

a educação superior brasileira registrou 7,8 milhões de matrículas na graduação, um 

aumento de 6,8% em relação a 2013, que teve 7,3 matrículas. De acordo com o 

Censo da Educação Superior 2014, divulgado nesta sexta-feira, 4, pelo ministro da 

Educação, Aloizio Mercadante, o país continua a expandir o acesso a essa 

modalidade de ensino. Parte dessa expansão se dá pelo aumento do número de 

matrículas na Rede Federal de Educação Superior, que cresceu 3,7% em relação ao 

ano anterior, com 1.180.068 matrículas. Além de ampliar o número, a Rede Federal 

vem interiorizando as matrículas. Em 2014 foram realizadas matrículas em 792 

municípios de todas as unidades da federação, um número 180% maior que em 

2003, quando apenas 282 municípios as registraram na graduação. 

(INEP,2015) 

 

Parte dessa expansão se deu, segundo o Portal Inep (2015), em função do aumento do 

número de matrículas na Rede Federal de Educação Superior, que cresceu 3,7% em relação ao 

ano anterior, com 1.180.068 matrículas. O Portal destaca, ainda, que além da ampliação do 

número de matrículas houve a interiorização das mesmas. Já em 2014, 3.110.848 estudantes 

ingressaram em cursos de graduação, 82,3% deles em instituições privadas (2.562.306), 

enquanto 548.542 ingressaram em instituições públicas. A rede pública, entretanto, tem a 

maior participação nas matrículas ligadas à pós-graduação. Em 2014, das 299.355 matrículas 

em cursos de pós-graduação, 170 mil foram em instituições federais, 79.633 em estaduais e 

1.335 em municipais. 
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Enquanto a expansão quantitativa na oferta de vagas pode ser comprovada (ver tabela 

abaixo), o Portal informa que o desafio continua a ser na formação de docentes qualificados, o 

que tem, certamente, impacto direto na qualidade da educação. 

 

 

Fonte: INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/dados-

apontam-aumento-do-numero-de-matriculas?redirect=http%3a%2f%2fportal.inep.gov.br%2f> 
 

Dentre os mais importantes organismos internacionais, um dos mais decisivos, em 

termos de criação de parâmetros para a educação, é a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ela foi criada em 1961, tem sede em Paris e 

atualmente é composta por 34 países com direito a participação e voto no conselho. O Brasil 

não é membro e atua, apenas, em alguns comitês. Segundo o site oficial da OCDE o órgão 

tem como missão “promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social das 

pessoas em todo o mundo” (OCDE, 2014). Seus relatórios anuais são largamente consultados 

e seus indicadores ganham ampla divulgação na mídia, o que faz com que muitos governos 

encarem embaraços ou triunfos, dependendo das estatísticas e do relato de situações de 

avanço ou retrocesso social. 

No endereço eletrônico da organização, na página das informações institucionais, 

destacam-se quatro metas que, de acordo com a OECD (2015), configuram os principais focos 

de atuação visando a cooperação governamental:  

 

Restaurar a confiança nos mercados e nas instituições que os fazem funcionar; 

reestabelecer finanças públicas como base para o futuro crescimento econômico 

sustentável;  promover e apoiar novas fontes de crescimento através da inovação, 

estratégias ambientalmente amigáveis de "crescimento verde" e o desenvolvimento 

de economias emergentes;  e certificar-se de que pessoas de todas as idades possam 

Cursos Matrículas Ingressantes Concluintes Cursos Matrículas Ingressantes Concluintes Cursos Matrículas Ingressantes Concluintes

2003 17.380 3.989.366 1.591.654 554.230 16.505 3.936.933 1.554.664 532.228 875 52.433 36.990 22.002

2004 19.592 4.278.133 1.682.419 652.560 18.751 4.223.344 1.646.414 633.363 841 54.789 36.005 19.197

2005 21.459 4.626.740 1.851.255 756.911 20.596 4.567.798 1.805.102 730.484 863 58.942 46.153 26.427

2006 23.257 4.944.877 1.998.163 784.218 22.450 4.883.852 1.965.314 762.633 807 61.025 32.849 21.585

2007 24.653 5.302.373 2.165.103 806.419 23.896 5.250.147 2.138.241 786.611 757 52.226 26.862 19.808

2008 26.059 5.843.322 2.360.035 885.586 25.366 5.808.017 2.336.899 870.386 693 35.305 23.136 15.200

2009 28.966 5.985.873 2.081.382 967.558 28.671 5.954.021 2.065.082 959.197 295 31.852 16.300 8.361

2010 29.737 6.407.733 2.196.822 980.662 29.507 6.379.299 2.182.229 973.839 230 28.434 14.593 6.823

2011 30.616 6.765.540 2.359.409 1.022.711 30.420 6.739.689 2.346.695 1.016.713 196 25.851 12.714 5.998

2012 32.050 7.058.084 2.756.773 1.056.069 31.866 7.037.688 2.747.089 1.050.413 184 20.396 9.684 5.656

2013 32.197 7.322.964 2.749.803 994.812 32.049 7.305.977 2.742.950 991.010 148 16.987 6.853 3.802

2014 33.010 7.839.765 3.114.510 1.030.520 32.878 7.828.013 3.110.848 1.027.092 132 11.752 3.662 3.428

Fonte: Mec/Inep; Tabela elaborada por Inep/Deed

Tabela A – Número de Cursos, Matrículas, Concluintes e Ingressos Total na Educação Superior (Graduação e Sequencial), por Nível Acadêmico – 

Brasil – 2003-2014

Ano

Total Geral
Nível Acadêmico

Graduação Sequencial de Formação Específica
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desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar de forma produtiva e 

satisfatoriamente nos empregos no futuro. (OECD ,2015). 

 

Ou seja, várias das ações propostas demandarão o conhecimento formal, produzido 

por escolas em diferentes níveis. E àqueles que acusam a OCDE de ser uma organização que 

estabelece , no tocante aos parâmetros educacionais, critérios que só fazem sentido para as 

realidades dos países membros – desenvolvidos – a instituição estampa nas suas declarações 

de valores e missões que suas análises e recomendações são independentes e baseadas em 

evidências; que encorajam o debate e o consenso sobre tópicos de interesse global; que tem a 

audácia de desafiar a sabedoria convencional, começando por eles próprios; que identificam e 

encaminham desafios de longo e curto prazos a quem de direito; e que a sua credibilidade é 

baseada na confiança, integridade e transparência. (OCDE, 2015) 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

por sua vez, também está envolvida com a causa do ensino e do conhecimento embora, em 

seu portfólio de atuação figurem, principalmente, ações voltadas para o meio-ambiente e 

questões sociais, através do apoio técnico e de consultoria. A educação, entretanto, tem se 

consolidado como foco nessa organização que é tida como uma agência de caráter intelectual 

da ONU, conforme ela própria se apresenta (UNESCO, 2014) e o seu último relatório 

intitulado “Education Strategy 2014-2021” será de grande relevância para a pesquisa desta 

tese bem como, normalmente, também é para vários estudiosos da educação internacional.  A 

UNESCO possui 195 países membros, dentre eles o Brasil e 10 países associados (2014). A 

partir de 2008, marco da mais recente crise econômica global, o financiamento de projetos 

sofreu redução devido à limitação de fundos, o que fez com que a organização atuasse mais 

como consultora na concepção e desenvolvimento de projetos e que se aliasse a outros 

organismos internacionais, como o BM, para levar a termo sua missão.  

Percebe-se, assim, que recomendações, projetos e ações dos organismos internacionais 

aqui citados acabam sendo determinantes no sentido de influenciar de alguma maneira a 

política educacional como um todo e, em particular a superior, balizando IES de todo o 

mundo, a despeito do temor de que se trate meramente de um esforço para transformar a 

educação superior, principalmente, num serviço privado de caráter mercadológico.  

A corrente do institucionalismo neoliberal (NOGUEIRA; MESSARI, 2005) poderia 

explicar esse fenômeno de convergência de esforços de tantos organismos internacionais, em 

favor do tema da educação, na medida em que defende que o contexto da interação estratégica 

sempre previu, por exemplo, o aumento do fluxo de informações entre os atores; o controle do 

cumprimento de compromissos; e a mudança de expectativa em função da sombra do futuro, 
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variáveis que foram introduzidas pela globalização no cenário internacional e das quais a 

educação superior não escapa. O nível de cooperação no período do pós Segunda Guerra 

aumentou significativamente, o que pode ser comprovado pelas diversas instituições voltadas 

para a cooperação que foram criadas. Também a educação se beneficiou desse aumento. 

Segundo Young (1992) essas instituições aparecem como variáveis intervenientes 

importantes, aptas a traduzirem o fato de que atores com preferências distintas podem resolver 

seus conflitos através de arranjos de cooperação, superando impasses que são comuns no 

sistema anárquico dos Estados, afetando os incentivos e custos desse último. Ou seja, as 

instituições importam, vão além do papel de construções jurídicas supérfluas. Porém, não há 

como analisar o cenário da educação superior brasileira após os anos 90 sem levar em conta 

que existem mais de 2500 IES (PORTAL BRASIL, acesso em agosto de 2015), divididas em 

públicas, privadas e confessionais sem fins lucrativos.  Predominantemente, a oferta de vagas 

se dá através das instituições privadas nos três níveis. O desafio de educar mais pessoas com 

maior qualidade não está colocado apenas para os nossos governantes, mas é algo que se 

observa em quase todos os países, notadamente naqueles em desenvolvimento. Portanto, não é 

possível traçar um cenário minimamente confiável sobre a educação superior sem se analisar 

os níveis anteriores de educação e como esse problema se apresenta na globalização.  

 

2.3 Quantidade e qualidade, o grande desafio da educação. 

 

Desde os primeiros relatórios da UNESCO destacando a importância da educação 

como fator de desenvolvimento humano e econômico, a preocupação recorrente era a de 

proporcionar educação a todas as pessoas, especialmente até o ensino médio. Dados da 

UNESCO (2015) e da OCDE (2014) mostram que muito já se avançou na realização deste 

objetivo, mas todas as conquistas de metas que foram e ainda são traçadas de tempos em 

tempos estão aquém do ideal.  É consenso, entretanto, que incluir no sistema formal de 

educação mais pessoas e imprimir qualidade ao ensino é uma equação difícil, especialmente 

para os países menos desenvolvidos. E dadas as características da globalização, o desafio 

torna-se ainda maior. 

Faure (1972) já destacava em seu relatório apresentado à UNESCO, intitulado 

“Learning do be: The world of education today and tomorrow”, que : 

 

Muitos países consideram a educação do homem moderno como um problema 

excepcionalmente difícil, e todos os países consideram esta tarefa a de maior 

importância. E para todos aqueles que querem fazer o mundo um melhor lugar, e se 
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preparar para o futuro, a educação é um capital universal. (FAURE, 1972) 

 

Para Faure (1972) e os membros do Comitê Internacional responsáveis pelo relatório, 

outro problema comum, e que gera, segundo ele, “anomalias graves” é copiar o sistema 

educacional de outros países. 

 

Quando saíram do período colonial, os Países do Terceiro Mundo lançaram-se de 

todo o coração para a luta contra a ignorância que, muito justamente, é considerada 

como a mais importante condição para a libertação e o desenvolvimento de bens 

duradouros. Eles acreditavam que seria suficiente arrebatar o instrumento de 

supremacia técnica das mãos dos colonizadores. (FAURE et al, relatório Unesco, 

1972) 

 

Tal afirmativa de Faure (1973) sugere que, muito antes da globalização, a UNESCO, 

bem como outros organismos internacionais, preocupava-se com a educação no sentido de 

assegurá-la para todos e levando em conta realidades locais, ou seja, a acusação de que essas 

instituições não estariam, necessariamente, e apenas, a serviço  das regras do mercado, sem 

comprometimento com esse direito que deve ser universal.  

É curioso, entretanto, que Faure (1972) já antecipasse naquele relatório a importância 

que a cooperação acadêmica teria para acelerar o progresso científico e intelectual das 

populações dos países subdesenvolvidos de maneira mais eficiente do que a mera importação 

de modelos educacionais do primeiro mundo.  

 

Compreendo que novos progressos são possíveis e desejáveis, tornando o mais 

elevado nível de conhecimento disponível para a maior número possível de 'alunos'. 

Também não se pode ignorar o fato de que constantes desenvolvimentos em 

descobertas científicas e inovações farão esta exigência mais urgente a cada dia que 

passa. Mesmo se eles tomam seu próprio interesse plenamente em conta, 

dificilmente deixaria de ocorrer a eles que o reforço da cooperação internacional, e a 

livre troca de documentos e experimentos, irá ajudá-los a fazer mais rapidamente e 

mais barata a aquisição do conhecimento. (FAURE et al, 1973). 

 

Tem-se, assim, que no período que antecede o da globalização, muitas organizações 

internacionais já estavam preocupadas em denunciar e encontrar soluções para graves 

problemas de natureza econômica e social, através da educação a ser estendida a todos os 

povos. Nas palavras de Faure (1973), não se podia fechar os olhos para o resto do mundo, 

especialmente para aquelas vastas e sombrias áreas do planeta que constituem a “geografia da 

ignorância”, da fome contínua, da mortalidade prematura. Ele enxergava a disparidade de 

desenvolvimento econômico, cívico e intelectual como entraves à própria obtenção do bem-

estar e da democracia duradoura. E, mais que tudo, a ação da Unesco, não deveria ser vista 

como algo isolado, como benemerência ou filantropia esporádica. Consta do relatório de 
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Faure (1973) também, a preocupação de que, sem as devidas condições de conhecimento e 

educação, e as grandes mudanças em curso à época, estariam colocando em risco não apenas 

o homem, mas todas as espécies, o próprio planeta. 

Pode-se argumentar que essas são preocupações permanentemente válidas, mas o que 

os estudiosos da globalização, com foco na educação, têm dito é que a situação que vivemos é 

inteiramente nova porque ela demanda não apenas quantidade de oferta de serviços de 

educação, mas qualidade para acompanhar a velocidade das mudanças.  

Os organismos internacionais aqui retratados têm importância global e, talvez por isso, 

seus rankings que resultam de uma série de processos avaliativos também repercutem no 

Brasil, onde, a exemplo de vários outros países, servem de balizador e de termômetro da 

educação. Muitos desses processos e recomendações se dedicam à educação que vai até o 

ensino médio, mas outros programas destes organismos avaliam também o ensino superior. 

Por sua vez, o ensino superior vai refletir o cuidado (ou não) que se tomou em garantir a 

qualidade das etapas que o precederam. Isso significa que as políticas públicas e privadas que 

impactam a educação podem se beneficiar das radiografias que os organismos internacionais 

disponibilizam para balizar diretrizes e ações a serem implementadas nesse campo.  

Amplamente conhecido em todo o mundo, o Programme for International Student 

Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – é, segundo o site 

oficial do INEP, 

uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, 

idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria 

dos países. O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em cada país participante há 

uma coordenação nacional. No Brasil, o Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (INEP, 2015) 

 

Em 2014 foram avaliados 85 mil estudantes de 15 anos de todo o mundo e, pela primeira 

vez, os problemas de matemática incluíam questões de natureza cotidiana, ou seja, a matemática 

aplicada à vida real. O Brasil ficou em 38º. lugar, de um total de 44 países. Apesar de ter 

melhorado um pouco em relação aos rankings anteriores, o país continua entre os últimos lugares. 

Grosso modo, o ranking mede a capacidade de usar as operações fundamentais da matemática – e, 

agora, a sua aplicação prática no dia a dia – além da capacidade dos estudantes de lerem e 

interpretarem textos corretamente. A partir de 2015, a aplicação do Pisa será 100% por meio do 

computador, com foco em Ciências. Novas áreas do conhecimento entram nas avaliações: 

Competência Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas. (INEP 2015)  
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O Desempenho dos países em matemática, por ordem de classificação 

 

Posição Classificação e País Pontuação 

1º Xangai 613 

2º Cingapura 573 

3º Hong Kong (China) 561 

4º República da China 560 

5º Coreia 554 

6º Macau 538 

7º Japão 536 

8º Liechtenstein 535 

9º Suíça 531 

10º Holanda 523 

11º Estônia 521 

12º Finlândia 519 

13º Polônia 518 

14º Canadá 518 

15º Bélgica 515 

16º Alemanha 514 

17º Vietnã 511 

18º Áustria 506 

19º Austrália 504 

20º Irlanda 501 

FONTE: O GLOBO Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/04/brasil-fica-

entre-ultimos-em-teste-para-estudantes-resolverem-problemas.html> (Elaboração Própria) 

 

Desempenho Brasileiro por área de conhecimento 

 

Área de Conhecimento Pontuação Posição 

Matemática 58º  410 

Ciências 59º 405 

Leitura 55º ** 

FONTE: O GLOBO Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/04/brasil-fica-entre-

ultimos-em-teste-para-estudantes-resolverem-problemas.html> (Elaboração Própria) 
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Chama atenção, contudo, o elevado desempenho da China e de seus territórios, 

além dos países nórdicos e da Ásia, em todos os quesitos, mas especialmente em 

matemática. 

O resultado de 2014 não é muito diferente dos anteriores. Diante da constatação de que 

a educação está muito aquém do necessário para impulsionar o Brasil a um lugar de 

competitividade global, várias ações que possibilitassem o acesso e, posteriormente, a 

avaliação de desempenho, foram colocadas em prática nos anos posteriores ao marco 

temporal da globalização, ou seja, o início dos anos 90. Para tal, alguns documentos foram 

decisivos. O livro intitulado “La Enseñanza Superior”, publicado pelo BM em 1995, apresenta 

dados sobre estudos e experiências educacionais resultantes de suas políticas de empréstimos 

a países e de como melhorar a eficácia dessa assistência. (Banco Mundial 1995). 

Segundo Carvalho (2014), tal livro aponta quatro orientações que deveriam nortear 

uma possível reforma da educação superior:  

 

1) Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluindo o desenvolvimento de 

instituições privadas; 2) Proporcionar incentivos para que as instituições públicas 

diversifiquem suas fontes de financiamento, inclusive com a participação dos 

estudantes nos custos, além de uma estreita vinculação entre o financiamento e os 

resultados; 3) Redefinir a função do governo no ensino superior; e 4) Adotar 

políticas que priorizem os objetivos de qualidade e equidade. (CARVALHO, 2014, 

p.27) 

 

Com relação à OMC, existe um documento publicado em 2008 cujo título é “O Ensino 

Superior na Sociedade do Conhecimento”, que resultou de uma pesquisa internacional e 

destaca a preocupação com políticas educacionais direcionadas ao desenvolvimento 

econômico e social dos países que quisessem adotar suas recomendações (OMC,2008) 

Se aplicadas ao Brasil, essas recomendações da OMC e do BM – a questão da 

diferenciação das instituições e a questão da qualidade - poderiam ser ilustradas pelo censo da 

educação superior que apontou para o fato de que, no período de 2001 a 2012 (INEP, 2012), o 

número de instituições de ensino superior passou de 1.391 para 2.412, o que equivale a um 

crescimento total de 74%, e que engloba tanto as instituições públicas quanto as privadas.  

Dentro deste índice constatou-se que nas IES privadas o maior aumento foi no número de 

faculdades, que passaram de 1.059 para 1.898 (79% de crescimento) e no segmento das 

instituições públicas o aumento foi de 66%, com a criação de 37 novas universidades, 14 

institutos e 8 centros universitários federais. (INEP, 2012) 

Os recursos do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades (REUNI), lançado em 2007, foram indispensáveis a essa expansão que amplia 
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a oferta de vagas, mas, não necessariamente garante que a qualidade seja ampliada na mesma 

proporção. É notório que as IES públicas concentram o investimento em pesquisa e as 

privadas as vagas de ensino, num movimento que, em tese, pode ser complementar na esfera 

da educação. A atestar a qualidade dessas decisões, amparadas em recomendações do BM, foi 

criado em 1995 o Exame Nacional de Cursos (ENC - lei No. 9.131, 1995) apelidado de 

Provão, extinto em 2003 e substituído pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), ainda em vigor. 

Tanto OMC quanto BM deixam claro que as políticas de Estado voltadas à educação 

superior devem adequar o financiamento às prioridades nacionais bem como garantir e 

melhorar a qualidade do ensino. Mesmo preconizando qualidade e aumento da inserção de 

estudantes, tais recomendações são criticadas. Dias Sobrinho (2010a) chama a atenção para o 

perigo que, segundo ele, políticas educacionais preconizadas por esses organismos podem 

produzir. Ele argumenta que instituições privadas, notadamente de pequeno porte, carecem de 

pesquisa sistemática, o que colocaria seus egressos em desvantagem competitiva no mundo do 

trabalho. 

Ainda segundo Dias Sobrinho (2010b), as avaliações preconizadas por todos os 

organismos tratados até aqui, e utilizadas no Brasil, são de viés mercadológico e servem a 

interesses de entidades descoladas da realidade educacional brasileira.  Segundo ele os 

exames nacionais gerais têm a pretensão de medir a eficiência e orientar a consequente 

dotação de recursos para a educação seguindo essa lógica, a seu ver, equivocada. 

Em alguma medida, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais, José Francisco Soares, concorda com essa percepção. Para ele 

 

O papel do Inep é divulgar informações sobre os censos e as avaliações, entre as 

quais o Enem, para que a sociedade tome decisões. A criação de rankings é uma 

forma muito limitada de síntese. Por isso, o Inep não faz rankings. Quem faz isso 

são os usuários da informação pública disponibilizada pelo Inep. E os rankings são 

usualmente feitos com a média do desempenho dos alunos de uma escola, não 

mostrando a variedade de desempenho entre eles. A escolha de uma escola deve 

passar por muitos critérios. As famílias devem saber que os filhos podem aprender 

em escolas com diferentes projetos pedagógicos e devem avaliar qual projeto está 

mais adequado para seus filhos. Há pessoas que se sentem melhor em escolas que 

valorizem outras dimensões além da cognitiva. Portanto, o ranking dá informações 

secundárias para a escolha. (O Globo, 2014, n.p.) 

 

No campo da educação brasileira, portanto, fica evidente que duas correntes são 

antagônicas: a que foi mostrada até aqui- e que tem muitas ressalvas em relação ao que é 

preconizado pelos organismos internacionais quanto à avaliação e outros parâmetros – e 

aquela que defende que só a adesão a esses métodos e exigências tornará a educação brasileira 



72 
 

competitiva e eficiente, capaz de retirar o Brasil do atraso relativo a outros países, fato 

amplamente retratado pelos resultados do exame de PISA, por exemplo. Um dos mais 

notórios representantes desta outra corrente é o economista e especialista em Educação, 

Cláudio de Moura Castro, que afirma:  

 

Do ponto de vista de suas regras e formato legal, não consegui encontrar um só país 

com ensino médio pior que o nosso. O modelo brasileiro gera péssimos números. 

Enquanto o Chile universaliza esse nível, no Brasil, menos da metade dos estudantes 

consegue completá-lo. Dos que iniciam o curso, só 40% o terminam. Para culminar, 

em vez de caminhar para a universalização, nosso médio encolhe. (CASTRO,2015, 

n.p) 

 

Isso seria o fruto de um somatório de erros que contaminam todos os níveis de 

educação. Os motivos seriam de várias naturezas, mas os principais são amplamente 

conhecidos e já teriam sido solucionados em muitos outros países. (CASTRO, 2015) Dentre 

esses problemas, impor indiscriminadamente o mesmo currículo para futuros “Machados de 

Assis e engenheiros da Embraer” é um grande equívoco, segundo ele. “Nenhum país do 

mundo civilizado deixa de reconhecer as diferenças individuais e oferecer cursos, currículos e 

escolhas de acordo com as preferências e talentos de cada um.” (CASTRO, 2015, n.p) 

O excesso de disciplinas seria outro motivo para o comprometimento da qualidade da 

educação brasileira. Há que se considerar, ainda, que os conteúdos das ementas são, devido ao 

excesso, repetitivos e desinteressantes para os alunos, sem vínculo entre a realidade e o que é 

ensinado. 

 

No Brasil, rabeira no Pisa, no 4° ano primário os alunos aprendem 27 tópicos de 

matemática. Em Singapura, no topo do Pisa, são quatro! O aluno brasileiro ouviu 

falar de tudo, mas não aprendeu nada. Aprender de verdade requer empapar-se do 

assunto, mergulhar fundo, praticar. Impossível, com tanta matéria para percorrer. 

Não há tempo para aplicar o ensinado. Sugiro ao leitor dar uma olhada em um livro 

de biologia, para convencer-se do exagero. E, como pontifica David Perkins (de 

Harvard), só aprendemos quando aplicamos o conhecimento em situações concretas. 

(CASTRO, 2015, n.p.) 

 

A escassez de bons professores, a baixa valorização dos mesmos, e as fragilidades e 

equívocos na formação desses profissionais, especialmente nas disciplinas mais críticas, 

estariam entre os principais fatores responsáveis pelo desempenho sofrível da educação 

brasileira, segundo ele. 

 

 Apesar disso, engenheiros, advogados e farmacêuticos não podem ensinar 

matemática, física ou química, embora conheçam mais do assunto e tenham melhor 

desempenho em sala de aula do que grande número de professores com carteirinha. 
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Disso sabem os cursinhos, livres para contratar e pagar regiamente a quem quiserem. 

(CASTRO, 2015, n.p) 

 

Também poderiam ser responsabilizados, ainda de acordo com Moura Castro (2015), 

o pouco tempo efetivamente usado para ensinar e aprender, a indisciplina sistêmica dos 

alunos brasileiros, e o modelo equivocado de avaliação do Enem que impõe notas únicas de 

entrada que impedem a diversificação do ensino médio. 

 

Com isso tudo concordam pesquisadores e até ministros. O problema é que a 

engenharia da mudança está enredada. O Conselho Nacional de Educação nada faz. 

O Congresso só faz votar novas disciplinas, para agradar a seus grupelhos de 

eleitores (mais uma dúzia de novas disciplinas foi proposta). Os ministros e os 

secretários de Educação estão de mãos atadas pelos lobbies e pela inércia. Mas, 

como demonstram alguns estados, há mais flexibilidade na lei do que parece. Ou 

seja, falta ousadia. Quando foi aprovada a LDB, um marco legal iluminado e 

flexível, previ que, em pouco tempo, a sua regulamentação destruiria o espírito da 

lei. De fato, logo adquiriu um rigor cadavérico. Quase nada sobrou de sua 

versatilidade inicial. A maior vítima dessa desfiguração é o ensino médio. A ação de 

forças descoordenadas criou um monstro, e não sabemos como descriá-lo. 

(CASTRO, 2015, n.p) 

 

Desse somatório de equívocos resultaria, portanto, a nossa fragilidade educacional 

com impacto direto na saúde econômica do Brasil. Ou seja, com os dois primeiros níveis de 

ensino comprometidos, a educação superior fica prejudicada num cenário em que o 

conhecimento é tão determinante para a economia dos países. Também para a OCDE (2008): 

 

O ensino superior é um fator importante de competitividade econômica no contexto 

de uma economia mundial cada vez mais dependente do conhecimento tornou a 

elevada qualidade do ensino superior mais importante que nunca. É imperativo para 

os países aumentar o nível superior de capacidades para o emprego, manter uma 

base de investigação competitiva a nível mundial e melhorar a difusão do 

conhecimento em benefício da sociedade. (OCDE,2008, p.2) 

 

Polêmicas à parte, o fato é que no Brasil, nas fontes consultadas para esse trabalho, 

como o MEC, Portal Brasil, MRE, Capes, CNPq e outros documentos oficiais, por exemplo, 

fica claro no discurso oficial – desde a gestão do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, passando pelo período do presidente Lula e até agora, quando o slogan do segundo 

mandato da presidente Dilma Roussef é “Pátria Educadora” - que o financiamento da 

educação superior é prioridade nacional. Programas como o Universidade para Todos 

(PROUNI)
29

 e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
30

 evidenciam essa estratégia 

                                                           
29

 O Programa Universidade para Todos – Prouni foi criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado 

em 2005 e concede bolsas de estudo integrais ou parciais em Instituições de Ensino Superior Público e 

Privado. Ele é direcionado aos alunos que concluíram o Ensino Médio em Escolas Públicas ou Privadas com 

bolsa e que possuem renda familiar menor de três salários mínimos per capita. Veja mais em: 
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Como a outra preocupação manifesta é a qualidade, a Lei Nº. 10.861, de 14 de abril de 

2004, instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e que 

previa, segundo Dias Sobrinho (2010b) uma articulação entre a avaliação e a regulação, 

preservando as peculiaridades das instituições de ensino superior avaliadas, o que fica 

explicitado no artigo 2º, inciso III, segundo o qual deve-se assegurar “o respeito à identidade e 

à diversidade das instituições e dos cursos.” 

Mas, segundo Carvalho (2014),  

 

os instrumentos de avaliação padronizados não permitem considerar suficientemente 

os aspectos relativos à contextualização e inserção regional e nem de diferenciação 

das categorias administrativas das IES, universidades, centros universitários e 

faculdades, por exemplo. (CARVALHO, 2014, p.12).  

 

Com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo o site do MEC 

(acesso em 29 de julho de 2015) ele foi criado em 1998,  

 

com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. 

Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o 

ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para 

os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para 

Todos (ProUni) e Ciência sem Fronteiras. Além disso, cerca de 500 universidades já 

usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino 

superior, seja complementando ou substituindo o vestibular.” (MEC, 2015). 

 

E, de acordo com o Rank Brasil – Recordes Brasileiros, esse exame é o maior do país 

e o segundo maior do mundo, em volume de pessoas avaliadas, atrás apenas do exame de 

seleção de estudantes chineses que pretendem cursar uma universidade no país e que é 

aplicado a mais de 7 milhões de pessoas por edição, em mais de mil e seiscentas cidades da 

China. 

Como boa parte dos financiamentos dados à educação é, em alguma medida, balizada 

pelos resultados obtidos pelas instituições nesses processos de avaliação, fica evidenciada a 

tendência de, também no Brasil, as instituições internacionais retratadas neste capítulo 

influenciarem o panorama da educação no país, com críticas de um lado, e elogios de outro, 

pois esses últimos apontam para um necessário alinhamento do sistema nacional de educação 

ao que acontece no mundo, notadamente, nos países desenvolvidos. 

 

                                                                                                                                                                                     
http://prouniportal.mec.gov.br/o-programa 

30
 O Fundo de Financiamento Estudantil- FIES é um programa do Ministério da Educação que financia em até 

100% a graduação de estudantes matriculados em cursos não gratuitos.  A atual taxa de juros é de 6,5% a.a. 

Veja mais em: http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html 

 



75 

 

2.4. A agenda da educação mundial 

 

A inserção do Brasil em um contexto mais amplo torna necessário que se volte o foco, 

também, para o que acontece na agenda educacional do mundo, ou seja, ter uma visão geral 

que também inclui o Brasil. De acordo comVerger (2014), a influência exercida pelo setor 

privado e pelas organizações internacionais nas políticas educacionais causa impacto na 

maneira como tais instituições estão moldando ou tentando moldar a agenda educacional ao 

redor do mundo, muitas vezes determinando as políticas globais criadas a partir dessas 

influências. 

Autoridade em estudos sobre a educação global, Verger esteve no Brasil para 

participar do II Seminário Regional sobre a Privatização da Educação, realizado pela 

Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (Clade) em maio de 2014. De acordo 

com os seus estudos 

 

A globalização afeta a educação de muitas maneiras e por razões de naturezas 

diversas. Sobre isso, podemos mencionar desde a revitalização do papel 

desempenhado pelas organizações internacionais nas políticas educacionais – papel 

tradicionalmente reservado para os governos nacionais ou locais – até os avanços 

tecnológicos que têm permitido a disseminação de formas de educação 

transfronteiriças, como os Moocs [Massive Online Open Courses, sigla em inglês 

para cursos online massivos e abertos]. No entanto, os efeitos mais significativos da 

globalização têm uma natureza bastante indireta. Refiro-me a todas as mudanças 

sociais e econômicas trazidas por esse processo, como o crescimento das 

desigualdades sociais ou a aceleração da dinâmica da competitividade econômica 

entre os países. (Verger,2015) 

 

Para Verger, esse quadro trazido pela globalização impacta e altera as prioridades 

educacionais dos Estados, que enfrentam dificuldades para atender as novas demandas 

educacionais e transferem para a iniciativa privada o financiamento e a prestação de serviços 

de educação. Instituições internacionais, já citadas neste capítulo teriam, segundo ele, um 

papel de pressão que pode gerar dois efeitos: um, positivo, quando os países levam a sério os 

indicadores revelados pelas avaliações como o teste PISA, da OCDE, por exemplo, e tentam 

implementar melhorias; e outro, negativo, quando os países procuram resultados mais 

imediatos e se restringem a aumentar a carga horária dos currículos nas áreas de 

conhecimento do teste, sem a devida contextualização dos problemas educacionais. No caso 

dos países financeiramente dependentes ele explica que há sempre a tendência de se transferir 

para o setor financeiro privado a prerrogativa de financiamento da educação, especialmente 

em épocas de crise econômica, quando governos enfrentam cortes de gastos públicos e 

políticas de austeridade. (2014) 
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São de diversas naturezas os fatores que operam por trás dessa tendência, ele explica: 

 

Desde os anos 80, com o surgimento do neoliberalismo, a privatização da educação 

tem tido grande aceitação entre os governos conservadores e liberais, que acreditam 

que o setor privado é inerentemente superior ao público na gestão de todos os tipos 

de serviços, incluindo a educação. (Verger, 2014) 

 

Ele destaca, entretanto, que nos últimos anos a privatização da educação também 

avançou em países de forte tradição socialdemocrata “não porque eles achem que o setor 

privado é melhor do que o público, mas porque eles pensam que a privatização pode ser um 

bom caminho para a desburocratização dos sistemas de segurança social e para a promoção de 

oferta educativa mais diversificada.”  (Verger, 2014) 

Verger (2014) aponta, ainda que as diferenças relativas à forma de operar dos 

mecanismos de globalização não diferem, substancialmente, entre os países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Ele aponta que em partes da Europa e na América Latina a tradição de 

influência educacional da igreja católica na oferta de educação privada continua muito forte. 

Nos Estados Unidos, ele destaca o papel da Fundação Bill e Melinda Gates na agenda de 

educação do Governo Federal; o grande mercado que se abriu para consultorias educacionais 

privadas, como a Pearson e a Cambridge Education e, acima de tudo, “as condicionalidades e 

imposições das organizações internacionais “ na agenda da educação global.  A influência 

maior é nos países em desenvolvimento porque o mercado de consultorias internacionais “não 

prospera, pelo menos com tanto êxito, nos países mais ricos, pois estes contam com uma 

maior capacidade técnica nos governos regionais e locais para resolver certos problemas sem 

a necessidade de recorrer a intermediários externos”. (Verger,2014) 

Na globalização, ao que tudo indica, o setor educacional tanto pode se beneficiar como 

ficar sujeito a interferências externas que não o favoreçam. Dentre os aspectos positivos da 

agenda global, apontados por Verger, está o fato que há cada vez mais países procurando 

melhorar a educação a partir de boas práticas internacionais. Muitas agendas voltadas para o 

assunto têm impactos positivos no desenvolvimento de nações menos favorecidas 

economicamente e são aliados importantes de movimentos e grupos que defendem o acesso e 

o direito universal que todos têm à educação. Isso não é pouca coisa, pois muitos países ainda 

deixam à margem desse ingresso parcelas significativas de sua população.   
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2.5  Considerações Finais 

 

A educação brasileira e de inúmeros outros países sofreu mudanças provocadas pela 

globalização, algumas francamente positivas e outras, segundo os autores consultados nesse 

capítulo, precisam ser vistas e interpretadas com cuidado porque introduziram elementos que 

merecem um debate aprofundado antes de serem implementadas acriticamente, como o uso de 

testes, rankings e modelos preconizados por instituições internacionais. Sozinhos, estes 

instrumentos não conseguem e nem deveriam explicar ou pautar o papel de algo tão relevante 

para uma sociedade como a sua política educacional. 

Para efeito desta tese é importante entender como as universidades operam dentro 

dessa nova lógica porque o foco do trabalho, como será demonstrado nos capítulos 

posteriores, é entender qual é a concepção que os gestores de relações internacionais, e outros 

segmentos ligados à internacionalização do ensino superior, têm sobre o que vem a ser 

cooperação acadêmica internacional neste recorte temporal, com toda a complexidade que a 

educação passa a ter nesse cenário. 

O que pode ser apontado como denominador comum na fala dos estudiosos utilizados 

neste capítulo é que a educação é fator de extrema relevância na contemporaneidade, seja 

porque é fator de inclusão social, garantindo cidadania, qualidade de vida e, de acordo com 

alguns, até de conquista e manutenção da democracia, ou porque é, indiscutivelmente, fator 

que assegura a competitividade dos países na economia global.  
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3 A DINÂMICA DA COOPERAÇÃO ACADÊMICA NO BRASIL 

 

3.1 Introdução  

 

Neste capítulo será tratada a evolução da cooperação acadêmica internacional no 

Brasil, a partir de uma reflexão sobre a importância que este tema alcançou em todo o mundo, 

notadamente a partir dos anos 90.    

Note-se, entretanto, que a internacionalização do ensino superior, através das práticas de 

cooperação acadêmica, não está descolada de decisões de política externa e compõe o leque 

de ações de cooperação mais ampla entre Estados, no cenário internacional, conforme se 

argumentou no primeiro capítulo, argumento que, em alguma medida, é retomado aqui antes 

de se analisar, especificamente, a cooperação que é praticada por IES brasileiras, sob o 

estímulo de instituições e agências de fomento de diferentes países.  

Esse cuidado se justifica porque, além da internacionalização muitas vezes ser 

confundida com cooperação acadêmica, não há consenso sobre os reais motivos que estariam 

por trás das inúmeras parcerias acadêmicas que se formam atualmente sob a denominação de 

cooperação. Há quem as considere mais uma prática de natureza econômica, do que uma real 

cooperação para a produção e difusão do conhecimento. 

A produção acadêmica brasileira, centrada na pesquisa, está diretamente relacionada às 

duas principais agências brasileiras que cuidam da prospecção, promoção e fomento desta 

prática, a saber, a CAPES e o CNPq, de cujas trajetórias se fará um breve relato, bem como 

do relacionamento com a academia brasileira e estrangeira, inclusive de acordos que já estão 

bem consolidados com alguns países, independentemente dos mandatos presidenciais desde a 

sua criação. 

O relacionamento internacional das agências brasileiras se dá, em grande medida, com 

outras agências de perfil semelhante, das quais se tratará neste capítulo. Também será 

abordada a visão crítica que vários autores têm sobre a natureza e a motivação para essas 

parcerias porque, para eles, a cooperação acadêmica internacional é algo que frequentemente 

tem essa denominação embora não esteja caracterizado ganho real para um dos lados desses 

acordos, notadamente aquele composto pelas universidades de países subdesenvolvidos. 

 

3.2 Cooperação acadêmica X internacionalização 

 

Relacionar a cooperação acadêmica com o que se convencionou chamar de 
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internacionalização do ensino superior, portanto, é um cuidado necessário para o esforço 

central desta tese porque, embora intrinsecamente vinculadas (uma não tem como existir sem 

a outra que a antecede ou fundamenta) elas não são sinônimas. 

Segundo De Wit (2013)  

 

Ao contrário do que muitos supõem, o sentido de internacionalização, na educação 

superior, não tem mais do que duas décadas. Antes dos anos noventa, o termo usado 

coletivamente era “educação internacional. (DE WIT, 2013, n.p) 

 

Isto era menos um conceito do que um termo abrangente, que buscava englobar toda 

uma série fragmentada de atividades internacionais, pouco relacionadas entre si, na educação 

superior: o estudo no exterior, a orientação de estudantes estrangeiros, o intercâmbio de 

estudantes e funcionários entre universidades, o ensino voltado para o desenvolvimento e 

estudos de áreas específicas. “Foi somente nas duas últimas décadas que se tornou possível 

observar uma transição gradual do uso de “educação internacional” para “internacionalização 

da educação superior”, e a criação de uma abordagem mais conceitual para a 

internacionalização.” (DE WIT, 2013, n.p) 

A internacionalização do ensino superior será, por sua vez, o objeto do próximo 

capítulo como desdobramento desta articulação entre as duas práticas: a cooperação 

acadêmica internacional transformada em ações de internacionalização do ensino superior. 

No caso do Brasil, o fomento à cooperação acadêmica internacional, dentro do espírito 

de internacionalização do ensino superior, está seguramente ligado à atuação da CAPES e de 

CNPq, quer internamente, em sua interface com as IES brasileiras, quer externamente, através 

da relação com as agências de fomento de diferentes países, especialmente europeias e norte-

americanas.  

É sabido que a cooperação acadêmica internacional, e os posteriores desdobramentos 

da internacionalização do ensino superior, normalmente tem início com a pesquisa conjunta 

entre indivíduos ou grupos que se interessam por um determinado tema, em diferentes partes 

do planeta. E, no caso do Brasil, a pesquisa está majoritariamente fomentada por essas duas 

instituições, embora não apenas  por ambas. 

Segundo informações oficiais dos próprios sites destes dois órgãos governamentais, a 

“Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (atual Capes) foi 

criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de "assegurar a 

existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às 

necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do 
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país. Era o início do segundo governo Vargas, e a retomada do projeto de construção de uma 

nação desenvolvida e independente era palavra de ordem. A industrialização pesada e a 

complexidade da administração pública trouxeram à tona a necessidade urgente de formação 

de especialistas e pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade: de cientistas 

qualificados em física, matemática e química a técnicos em finanças e pesquisadores sociais.” 

(Site oficial, acesso em 15 de janeiro de 2015) 

Para desenvolver as atividades de pós-graduação, a estrutura voltada para a cooperação 

internacional da CAPES apoia grupos de pesquisa brasileiros por meio do intercâmbio 

internacional, buscando a excelência da pós-graduação no país. 

A principal atividade da Cooperação Internacional da CAPES acontece através de 

acordos bilaterais, programas que fomentam projetos conjuntos de pesquisa entre grupos 

brasileiros e estrangeiros.  Outra atribuição da CAPES é o financiamento de missões de 

trabalho, como o intercâmbio de professores, alunos e o custeio de despesas de seus 

respectivos projetos através da observância de uma série de critérios como a nota do 

programa, por exemplo. 

Em 2001 tiveram início os programas de parcerias universitárias binacionais com o 

declarado objetivo de ampliar o intercâmbio de estudantes de graduação, além de fomentar o 

intercâmbio de alunos de pós-graduação e professores. 

 

Essas parcerias são implementadas entre universidades brasileiras e estrangeiras, 

sendo fundamental a garantia do reconhecimento mútuo dos créditos aos alunos na 

área escolhida pelo projeto. O programa busca ainda a aproximação das estruturas 

curriculares dentre as instituições e cursos participantes. (CAPES, 2015) 

 

Quanto ao CNPq, de acordo com seu site oficial (2015), a ideia de criar uma entidade 

governamental específica para fomentar o desenvolvimento científico no país surgiu bem 

antes da criação do CNPq. Desde os anos 20, integrantes da Academia Brasileira de Ciências 

(ABC) falavam no assunto ainda como consequência dos anos que sucederam a Primeira 

Guerra Mundial.  Em 1931, a ABC sugeriu formalmente ao governo a criação de um 

Conselho de Pesquisas. Em maio de 1936, o então Presidente Getúlio Vargas enviou a 

mensagem ao Congresso Nacional sobre a "criação de um conselho de pesquisas 

experimentais". (CNPq, 2015) 

Desde sua origem, o objetivo foi conceber um sistema de pesquisas que modernizasse 

e conferisse maior eficiência produtiva ao nosso setor agrícola, especificamente. Entretanto, a 

partir da Segunda Guerra Mundial outros alvos entraram nesse horizonte, como a indústria 

http://www.abc.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=1&recalcul=oui
http://www.abc.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=1&recalcul=oui
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bélica, a farmacêutica e, sobretudo, a energia nuclear e sensibilizaram a comunidade científica 

e os políticos do país para a importância estratégica da pesquisa. E esses conhecimentos 

estavam em mãos de instituições estrangeiras. 

Ainda de acordo com o site (2013) “a bomba atômica era a prova real e assustadora do 

poder que a ciência poderia atribuir ao homem. Com isso, diversos países começaram a 

acelerar suas pesquisas ou mesmo a montar estruturas de fomento à pesquisa, como no caso 

do Brasil. Apesar de detentor de recursos minerais estratégicos, o país não tinha a tecnologia 

necessária para seu aproveitamento.” (CNPq, 2015). 

Em 1948, a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência –SBPC,  veio 

reforçar os ideais de consolidação da estrutura institucional de produção e desenvolvimento 

da ciência. Então, naquele mesmo ano, a Lei 1310, de criação do Conselho, “estabelecia como 

suas finalidades promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e 

tecnológica, mediante a concessão de recursos para pesquisa, formação de pesquisadores e 

técnicos, cooperação com as universidades brasileiras e intercâmbio com instituições 

estrangeiras. A missão do CNPq era ampla, uma espécie de "estado-maior da ciência, da 

técnica e da indústria, capaz de traçar rumos seguros aos trabalhos de pesquisas científicas e 

tecnológicas do país, desenvolvendo-os e coordenando-os de modo sistemático” (CNPq, 

2015). 

Esse breve relato sobre a criação e o modo de operar das duas principais agências de 

fomento à pesquisa e, como desdobramento, da cooperação acadêmica internacional no 

Brasil, explica em grande medida o avanço da cooperação acadêmica internacional no país e 

como o apoio e a indução de políticas públicas foram fundamentais para o processo de 

internacionalização da educação superior. 

O modelo de fomento à pesquisa é majoritariamente estatal em todo o mundo, mas, 

tanto IES quanto empresas privadas têm ampliado seus esforços de cooperação porque, na 

sociedade do conhecimento, o fruto de pesquisas e práticas nascidas em universidades 

possuem demandas diversas a que devem atender, seja de caráter mercadológico, seja em 

reposta a problemas de natureza social. 

A novidade é que as instituições de ensino privado brasileiras, que também se apoiam 

no tripé: ensino pesquisa e extensão, passaram a jogar como players importantes no tabuleiro 

da internacionalização, seja por necessidade de sobrevivência – já que os rankings de 

classificação de IES proliferam – quer por defesa da reputação do seu ensino, sendo que uma 

coisa leva necessariamente à outra. E, também porque seu corpo discente tem demandado as 

mesmas oportunidades de inserção internacional que os estudantes das universidades públicas 
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brasileiras, onde se concentram os investimentos em pesquisa por parte do Governo Federal. 

E para obter este resultado IES privadas que são melhores posicionadas – através de rankings 

como o Guia do Estudante, por exemplo - assumiram um papel mais proativo de aproximação 

com as universidades estrangeiras, através de acordos bilaterais, e por essa razão têm sido 

consideradas relevantes e estratégicas para seus parceiros internacionais que reconhecem sua 

maior agilidade no fechamento de contrato e flexibilidade na solução de entraves de natureza 

jurídica, comuns em acordos desse gênero, processo que será demonstrado através de 

números e análise mais detalhada no capitulo 4. Não será analisado o papel dos rankings 

internacionais, como QS, Times Higher Educations e outros porque eles ainda são incipientes 

como parâmetros adotados pelas universidades brasileiras para medirem o seu grau de 

internacionalização.  

Dentre as principais instituições promotoras da cooperação no ensino superior estão as 

agências internacionais de fomento da mobilidade de que se falará a seguir. Muitas estão 

ligadas à estrutura dos seus Estados e outras trabalham de forma independente, ainda que em 

função dos interesses de natureza educacional dos seus países de origem. 

Várias e importantes agências de fomento da mobilidade acadêmica internacional têm 

se tornado cada vez mais presentes no cenário da educação superior brasileira. Tradicionais 

parceiras da FAUBAI- Associação Brasileira de Educação Internacional
31

, essas instituições 

podem ser governamentais ou não, mas, inegavelmente, auxiliam, com sua ação, a disseminar 

a influência do ensino superior de seus países, tornando-os atrativos e mais acessíveis a 

estudantes de países em desenvolvimento como o Brasil.  

O papel das agências internacionais de fomento à mobilidade acadêmica em todo o 

mundo é reconhecido como de vital importância para que ocorra o que se convencionou 

chamar de cooperação acadêmica internacional. 

A globalização e as políticas de incentivo à internacionalização das universidades em 

todo o mundo são as principais razões da mudança nos números da mobilidade acadêmica 

internacional e estão na origem do surgimento e intensificação da presença das agências de 

cooperação no cenário acadêmico brasileiro, como, de praxe, já acontece em outros países. 

Marcovitch (1994) destaca: 

 

Para os campos socioeconômico, tecnológico e ambiental, percebem-se avenidas de 

cooperação internacional, cooperação que decorre do engajamento dos protagonistas 

sociais e das instituições. Desse engajamento pode resultar um sistema de 

cooperação, estruturado pelos governos, mas que transcenda seus limites. Sistema 
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 Antiga FAUBAI- Brazilian Association for Internacional Education 
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que busque uma estratégia, métodos de gestão e uma capacidade de negociação 

capazes de conciliar competição e cooperação. Iniciativas para um desenvolvimento 

orientado para as prioridades da maioria e das gerações futuras"    (MARCOVITCH 

1994, p. 13) 

 

Várias das mais relevantes agências possuem parceria com o governo brasileiro e com 

entidades que representam os interesses das universidades do país no sentido de 

internacionalizarem os seus cursos e ampliarem a oferta de vagas pagas, mas também de 

bolsas, para que seus estudantes possam realizar o intercâmbio em universidades de renome, 

representadas por essas instituições. 

Considera-se que essas agências trabalham no sentido de mão dupla, isto é, auxiliam seus 

países a atrair bons cérebros para o seu universo educacional, notadamente no ensino superior, 

mantendo a pujança deste importante segmento, ao mesmo tempo em que promovem o 

financiamento da mobilidade de estudantes de países que, de outra forma, não conseguiriam 

fazê-la por falta de financiamento em quantidade suficiente para atender a esta demanda. Isto 

possibilitaria que os alunos oriundos de sistema educacional mais fraco pudessem, em tese, ter 

acesso à educação de qualidade dos países desenvolvidos.  

Muitas dessas agências são independentes dos governos de seus países. Outras são 

oficialmente ligadas a eles e têm como missão, nem sempre declarada, disseminar a influência 

de seus países numa área de vital importância para as democracias hegemônicas: a economia 

do conhecimento. 

 

3.3 O “mercado” da educação 

 

A racionalidade política e econômica é apontada por De Wit e Knight (1995) como um 

dos principais objetivos por trás da internacionalização da educação. Segundo eles, o futuro 

da economia e o crescimento econômico de muitos países dependem de seus investimentos 

em desenvolvimento tecnológico, o que depende de bons cérebros, seus ou de parceiros 

estratégicos.   

Como se verá no capítulo 4, a razão de se criar programas de bolsas para alunos 

estrangeiros, distribuídas pelas parcerias bilaterais com IES em todo o mundo, ou de forma 

direta, reside também numa política que prevê que esses ex-alunos se tornarão futuros 

tomadores de decisões em seus países, seja no setor público ou privado. Dessa forma, a 

educação de presumida maior qualidade, fornecida a estudantes de países subdesenvolvidos 

ou em desenvolvimento, se configura num recurso de soft power e tem sido empregada de 

maneira estratégica por países cuja educação é pensada para ser, de fato, um importante item 
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de sua pauta de serviços. Sem mencionar que nos países desenvolvidos muitos cérebros 

estrangeiros estão trabalhando na geração de conhecimento e tecnologia que, quando 

aplicados, geram royalties e patentes de alto valor agregado. Tudo isso tem causado inúmeros 

debates no seio da comunidade acadêmica internacional que se pergunta onde começa o 

verdadeiro espírito da cooperação e onde tem início uma real competição entre os sistemas 

educacionais de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

A questão do mercado de trabalho também está muito associada às políticas de 

internacionalização da educação. Quanto mais se torna, ele próprio, internacional, como 

resultado da globalização da economia, mais os profissionais que se formam nas 

universidades terão que competir com pessoas de outros países e mais precisarão adquirir 

traquejo para sobreviverem neste novo ambiente.   

De acordo com o “Global Competence Project”, elaborado pelo CIEE-Council on 

International Educational Exchange, em cooperação com o ETS-Educational Testing Service 

(2012), é importante identificar e criar medidas dessa “competência global” além de adaptar o 

sistema educacional para se promover habilidades consideradas relevantes pelo mercado 

internacional. Eles argumentam que “há uma crescente demanda em negócios internacionais 

por instrumentos que testem o equivalente à competência global da mesma maneira que os 

serviços diplomáticos testam as competências para seus cargos mundo afora” (tradução nossa, 

ETS, 2012)
32

  

Falando em diplomacia, Alladin (1992) afirma que a cooperação educacional deve ser 

tratada como uma das dimensões da política externa para melhorar a imagem de um país e 

pelos ganhos futuros em termos de abertura de canais de comunicação e boa vontade entre 

Estados. Ou, como está colocado no documento “Public Diplomacy for the 21th Century", do 

governo americano: “Intercâmbio e treinamento têm um efeito multiplicador direto que faz 

deles os mais valiosos instrumentos das relações externas norte-americanas”
33

 (tradução 

nossa; ALLADIN, 1992)  

Como se sabe, boa vontade diplomática pode, bem, resultar em dividendos 

econômicos, dentre tantos outros ganhos. E para ilustrar esse movimento pode-se consultar o 

documento “The Economic Benefits of International Education to the United States for the 

2010-2011 AcademicYear: A Statistical Analysis” que consta do relatório anual do NAFSA 

(Association of International Educators), instituição que reúne, anualmente, mais de 8 mil 
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 “There`s an increasing demand in international business for instruments that test the equivalent to global 

competency in the same manner of the diplomatic services test the competencies for their foreign jobs.” 
33

 “Student Exchange and training have a multiplying effect which makes them the most valuable instruments in 

American International Relations.” (ALLADIN, 1992) 
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representantes de universidades de todo o mundo. Segundo o documento, estima-se que 

estudantes estrangeiros e seus dependentes contribuíram com, aproximadamente, 20,23 

bilhões de dólares durante o ano acadêmico 2010-2011. E, ainda, segundo essa fonte, este é 

um número conservador, baseado apenas em matrículas, mensalidades e outros valores 

relacionados ao custo de estudar nos Estados Unidos. Ou seja, a educação significa uma parte 

importante da arrecadação americana.  

No processo de cooperação, parte dos custos é coberta por acordos bilaterais entre 

universidades e outras instituições de ensino. Mas, no caso brasileiro do programa Ciência 

sem Fronteiras, por exemplo, os custos educacionais são integralmente cobertos pela Capes e 

CNPq, seja nos Estados Unidos, principal destino dos estudantes brasileiros, e onde a 

universidade é majoritariamente paga, seja nos outros 30 países, em sua maioria europeus, de 

tradição em educação superior praticamente gratuita, com os quais o Brasil assinou acordo de 

cooperação para este programa. 

 

3.4 As principais agências 

 

No caso dos Estados Unidos, escolhido, neste capítulo, por ser o principal destino de 

alunos do mundo todo, diversas instituições se dedicam ao incentivo da cooperação 

acadêmica e à divulgação dos serviços educacionais americanos. Uma das principais agências 

de promoção da cooperação internacional é o Education USA
34

.  De acordo com as 

informações disponíveis em seu site dedicado ao Brasil esta agência é a fonte oficial sobre 

estudos nos Estados Unidos, presente em mais de 20 escritórios no Brasil, com orientadores 

treinados e localizados em várias instituições parceiras, sob coordenação da Comissão 

Fulbright do Rio de Janeiro, com o apoio da Seção de Educação e Cultura (Bureau of 

Education and Cultural Affairs - ECA) do Departamento de Estado dos Estados Unidos. 

Na França, a Campus France
35

, segundo o seu site na internet, é a agência oficial de 

informação e orientação sobre estudos naquele país. A agência depende dos ministérios 

franceses da Educação e das Relações Exteriores e existe em mais de 100 países, sempre 

vinculada às Embaixadas francesas. Em muitos países, inclusive no Brasil, o Campus 

France é uma passagem obrigatória para todos os estudantes que desejam complementar 

seus estudos na França, seja na graduação ou na pós. O Campus France apoia o programa 
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 Veja mais sobre a instituição em: <http://educationusa.org.br/site/> 
35

 Veja mais sobre a instituição em: <http://www.bresil.campusfrance.org/> 
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Ciência sem Fronteiras, funcionando como interlocutor do Programa, dos estudantes e das 

universidades da França e do Brasil durante o processo de implementação, seleção e 

atribuição das bolsas. Além disso, o Campus France organiza, em parceria com o Governo 

Brasileiro e as universidades francesas, um curso de francês de dois meses para os 

estudantes selecionados cujo nível de francês deva ser aperfeiçoado. 

A relação do Brasil com a França, no âmbito acadêmico, é uma das mais sólidas 

em nossa política de cooperação acadêmica internacional. Apenas para citar um dos 

programas de acordo bilateral, o Capes/Cofecub, (dos diversos que o Brasil mantém com 

aquele país) em dezembro de 2014 foi realizada uma cerimônia na sede da Capes, em 

Brasília, para comemorar os 35 anos deste relacionamento. Na ocasião, o presidente da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Jorge Almeida 

Guimarães, declarou que as universidades francesas tiveram enorme influência na formação 

das faculdades e escolas superiores brasileiras. "É uma grande satisfação fazer parte desse 

momento tão significativo para as relações universitárias Franco-Brasileiras e ver que o 

Cofecub tem uma trajetória de crescimento paralela e relevante à consolidação da Pós-

graduação brasileira", disse. Por sua vez, o embaixador da França no Brasil, Denis Gilbert 

Joseph Pietton, afirmou que:  

 

A cooperação é a ferramenta central para o diálogo entre as nações. Mais que 

qualquer outra troca, a cooperação científica, universitária e tecnológica Franco-

Brasileira é prioritária e estratégica para nossa política. E o Cofecub é parte desta 

estratégia, pois permite desenvolver uma proximidade humana, intelectual e política. 

(CAPES, 2014) 

 

Também muito expressivo para a cooperação brasileira, o Reino Unido, segundo 

Tobenkin (2014) , é um “Golias” do recrutamento internacional porque desenvolve 

estratégias de internacionalização do seu ensino de modo a atrair mais de 500 mil 

estudantes por ano, em média. Embora distante dos números estadunidenses, de cerca de 

800 mil estudantes, o país está há muito tempo no segundo lugar de destinos de 

preferência dos estudantes estrangeiros. Mas não são apenas os alunos que podem pagar 

pela reconhecida qualidade do ensino britânico que totalizam este número de estudantes.  

Através de parcerias, e da concessão de bolsas, o Reino Unido vem consolidando a sua 

hegemonia neste segmento (International Educator, p. 25) 
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Os interesses britânicos no Brasil são representados pelo British Council
36

 que, 

segundo o site oficial, é uma organização sem fins lucrativos que atua em mais de 100 países. 

Fundada em 1934, tem como objetivo fortalecer os laços entre o Reino Unido e os países onde 

está presente através da construção de relacionamentos mutuamente benéficos em: Artes, 

Educação, Esportes e Inglês. No Brasil, iniciou sua operação em 1945, através de um decreto 

presidencial. Desde então, tem desenvolvido parcerias entre o Brasil e o Reino Unido. A partir 

de 2010, as atividades atingiram mais de meio milhão de pessoas, entre empresários, 

pesquisadores, professores, estudantes e governantes. O British Council está presente no 

Brasil através de quatro escritórios, localizados em Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São 

Paulo e possui representantes em outros estados. Também assinou acordo de cooperação com 

o programa Ciência sem Fronteiras. 

Diferentemente dessas agências, o DAAD
37

 não é uma organização governamental e, 

segundo site oficial, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) é a maior 

organização promotora de intercâmbio acadêmico e científico do mundo. Fundado em 1925 e 

reaberto em 1950, o DAAD já concedeu mais de 1,5 milhão de bolsas de estudos, tanto para 

alemães quanto para estrangeiros. Entre as atribuições do DAAD estão o fomento da 

internacionalização das instituições de ensino superior alemãs; o fortalecimento da língua 

alemã no exterior; o apoio ao desenvolvimento de instituições eficientes; e o assessoramento 

aos responsáveis por políticas culturais, educativas e de desenvolvimento. A sede do DAAD 

está localizada em Bonn, na Alemanha. No mundo, são 14 escritórios regionais e 51 centros 

de informação. Também signatário do Programa Ciência sem Fronteiras o DAAD representa 

um pool de universidades alemãs.  

No Brasil o serviço de cooperação alemão já atua há muitos anos com projetos 

universitários consolidados como o UNIBRAL que, em cooperação com a CAPES, promove 

parcerias entre instituições de ensino superior a fim de incentivar o intercâmbio e a 

cooperação no ensino de graduação, destinando bolsas de até 2500 euros mensais. Visa 

estimular a mobilidade de estudantes de graduação, a aproximação de estruturas curriculares e 

o reconhecimento mútuo de créditos. Objetiva, também, o desenvolvimento de estudos 

integrados de graduação e o aprendizado da língua do país parceiro com aproximação entre as 

respectivas culturas. 

Já os Programas de projetos conjuntos de pesquisadores brasileiros e alemães – 

PROBRAL - contribuem, juntamente com a CAPES, para o desenvolvimento de projetos 
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Veja mais sobre a instituição em: < https://www.britishcouncil.org.br/> 
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 Veja mais sobre a instituição em: <http://www.daad.org.br/pt/> 
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bilaterais de pesquisa entre instituições brasileiras e alemãs, através do fomento de 

intercâmbio de pesquisadores dos dois países por um período de dois a quatro anos. O 

apoio visa o aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores, a produção científica conjunta, 

a troca de informações e a aplicação conjunta dos resultados de pesquisa, privilegiando o 

efeito multiplicador. Já o programa PROBRAL II visa a dupla titulação de doutorandos.  

Destaca-se, neste trabalho, o papel destas quatro agências por representarem os 

principais destinos de intercâmbio educacional no mundo. Mas, para se ficar apenas no 

exemplo do Brasil, diversas outras representações se fortaleceram e se fazem presentes, 

todos os anos, na reunião da FAUBAI- Associação Brasileira de Educação Internacional. 

Conforme já mencionado, esta associação que há 29 anos congrega mais de 200 

universidades através dos seus gestores de internacionalização, recebe em todas as suas 

reuniões anuais representantes da NUFFIC (Holanda)
38

, CALDO
39

 e CBIE
40

 (Canadá), 

JICA
41

 (Japão) e tantas outras agências dos países desenvolvidos e que atuam fortemente 

na cooperação acadêmica internacional. 

É através da FAUBAI- Associação Brasileira de Educação Internacional, 

principalmente, que as universidades se encontram e, posteriormente, são celebrados os 

acordos de cooperação bilateral entre universidades brasileiras e estrangeiras.  

Estes acordos estabelecem a troca de estudantes entre instituições parceiras, em 

caráter majoritariamente gratuito. Ou seja, mesmo quando a universidade é privada, os 

alunos não pagam nada, seja em seus países de origem, seja nos de destino. 

Outro país que também tem investido significativamente em estreitar laços de 

cooperação com o Brasil é a Irlanda. Há exatos 5 anos o país elaborou uma estratégia, 

através do Irish Department of Education and Skills, que resultou num relatório 

intitulado “Investing in global relationship: Ireland International Education Strategy 

2010-2015”, concebido para orientar a política nacional de educação superior daquele 

país. A internacionalização no referido relatório aparece como prioridade e, de fato, os 

números apurados até então mostram um salto expressivo no número de estudantes 

estrangeiros naquele país, notadamente oriundos da China, Índia, Malásia, América do 

Norte e Brasil. De acordo com estes números, nos últimos dois anos mais de 1700 alunos 

brasileiros escolheram a Irlanda como país de destino para o programa Ciência sem 

Fronteiras e, desde então, delegações daquele país tem participado de feiras e eventos 
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 Veja mais sobre a instituição em: https://www.nesobrazil.org/ 
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 Veja mais sobre a instituição em: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/caldo1 
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 Veja mais sobre a instituição em: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/cbie1 
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 Veja mais sobre a instituição em:  http://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/ 
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internacionais acadêmicos promovidos por instituições brasileiras, segundo Tobenkin 

(2015).  

Todos os programas e projetos de cooperação acadêmica brasileiros com os países e 

agências citados podem ser facilmente encontrados nas páginas e documentos oficiais da 

Capes e CNPq, com o devido detalhamento de informações como data dos editais, valores 

das bolsas, conteúdo dos programas de cooperação etc. 

Nem tudo pode ser caracterizado como parceria ou cooperação acadêmica na 

atuação destas e de outras instituições, mas, como desdobramento desta aproximação via 

recrutamento de estudantes, surgem destes esforços vários convênios de caráter bilateral, 

beneficiando estudantes e corpo docente de todos os países envolvidos neste grande 

networking. 

Para Baiardi e Ribeiro (2011) os policy makers brasileiros responsáveis pelo 

desenvolvimento e disseminação da ciência e tecnologia dividem o sentimento predominante 

de que, para se mudar o quadro de desequilíbrios internacionais em produção do 

conhecimento, ainda são necessárias grandes transformações internas, na esfera do Estado, da 

sociedade civil e da comunidade cientifica, para que a ciência venha a se tornar parte da 

cultura nacional. Eles defendem que esse processo levará a sociedade e o Estado a verem a 

ciência de modo diferente e que os pesquisadores também assim o façam em relação ao 

Estado e à sociedade civil.  

Se essa mudança de fato ocorrer, se encurtará o caminho da produção acadêmica 

brasileira, o que levará a ganhos relevantes em termos da participação do país na ciência 

mundial. Ou seja, eles argumentam que deve haver uma intensificação da cooperação 

internacional com o nosso país, tanto no sentido Norte-Sul como no sentido Sul–Sul. Eles 

afirmam que  

 

A cooperação internacional em C&T é um decisivo instrumento para fomento da 

geração autóctone do conhecimento, política que deve ser preocupação de qualquer 

Estado-nação e cuja inexistência pode vulnerabilizar a economia e comprometer a 

soberania. É imperativo, em termos de comércio internacional, que os espaços 

políticos ampliem as vantagens comparativas e criem as vantagens competitivas, 

aquelas decorrentes da possibilidade de comercializar bens com elevado valor de 

conhecimento. Isso significa também possibilidades de atrair investimentos 

virtuosos que ajudariam a superar mais rapidamente o atual modelo de economia, 

ainda centrada na produção de matérias primas e bens intermediários e ensejar a 

internalização de centros de P&D de grandes corporações internacionais, que os 

alocariam fora de suas home bases. (BAIARDI e RIBEIRO, 2011, p. 604). 

 

Além dos ganhos que extrapolam os limites de C&T, estritamente falando, a 

cooperação para a troca ou transferência de tecnologia também alcança o nível da graduação. 
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Prova disso é o programa Ciência sem Fronteiras, de que se falou no primeiro capítulo 

alavancando mais cem mil bolsas que contemplaram, também, o aprendizado de outros 

idiomas no exterior. 

O governo declaradamente espera, com essa importante dotação de verbas públicas 

para o ensino superior, elevar o nível de conhecimento de seus alunos de graduação, de 

universidades públicas e privadas, para que, ao regressarem ao país, possam dar a sua 

contribuição para elevar o padrão de produção de ciência, o que certamente impactará a pós-

graduação onde, como defendem os estudiosos citados, está a produção mais relevante de 

ciência no Brasil.
42

  

Os benefícios da cooperação internacional em C&T também têm efeitos no nível 

federativo e sub-federativo, segundo Baiardi e Ribeiro, já que são responsáveis por fomentar 

pesquisas que, geralmente, imprimem dinamismo às cadeias produtivas, além de induzir a 

produção regional de conhecimento científico e tecnológico. O “efeito colateral” positivo que 

resulta dessas ações também está ligado à intensificação da oferta de inovações que geram 

lucros, maior eficiência produtiva e agregação de valor a produtos e serviços de um 

determinado mercado, preparando-o para competir nacional e internacionalmente. 

Segundo Baiardi e Ribeiro (2011), 

 

A cooperação internacional em ciência e tecnologia foi no passado, é no presente e 

continuará sendo no futuro, sobretudo a que se dá via grandes redes que incluem 

vários países, um instrumento inequívoco de fortalecimento de competências 

imprescindíveis para a afirmação nacional. É também fundamental em termos de 

aproximação das nações. Por mais equívocos que tenham sido praticados no passado 

e por mais enviesada e funcional que tenha sido a cooperação internacional em 

C&T, dela não pode prescindir nenhum Estado e nenhuma sociedade que pretendam 

ser contemporâneos. (BAIARDI E RIBEIRO, 2011, p. 605). 

 

No âmbito da pós-graduação, entretanto, é onde se dá prioritariamente, segundo 

estudiosos do assunto como Morosini (2011) a produção do conhecimento científico do 

Brasil, capitaneada, sobretudo, pela CAPES e CNPq. Segundo ela, 

 

 As análises confirmam a presença do modelo periférico de internacionalização nas 

IES, apesar da crescente internacionalização na pesquisa e na pós-graduação do país. 

Apontam também para a convivência de dois modelos de cooperação internacional: 

a predominância do modelo de Cooperação Internacional Tradicional – CIT, 

fundamentado na competitividade e na ocupação de espaço no mercado globalizado, 

e a tendência, embora de menor porte, a partir de 2003, do modelo de Cooperação 

                                                           
42

 No momento, o programa está, temporariamente, suspenso, por questões de natureza orçamentária, mas pode 

ser retomado a qualquer momento, como aponta o site da Folha, disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2015/09/1677170-programa-ciencia-sem-fronteiras-sera-

congelado.shtml> Acesso em: Janeiro de 2016.  

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2015/09/1677170-programa-ciencia-sem-fronteiras-sera-congelado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2015/09/1677170-programa-ciencia-sem-fronteiras-sera-congelado.shtml
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Internacional Horizontal – CIH, fundamentado na consciência internacional e no 

fortalecimento da capacidade científica endógena dos parceiros mais fragilizados. 

(MOROSINI, 2011, p. 93)    

 

Ou seja, numa cooperação que prevê o tipo de suporte que possa alavancar a produção 

científica daquelas locais em que essas bases ainda não se estabeleceram a contento, como nas 

nações de maior capacidade instalada, quase sempre os países desenvolvidos; ou naqueles em 

que a educação tenha, desde sempre, sido uma prioridade para os seus governantes. Tais 

decisões pouco tem a ver com a idade do país. O melhor exemplo são os Estados Unidos que, 

embora jovem, têm na educação com ênfase em ciência e tecnologia um forte componente de 

decisão e investimento político. 

E é com base nesse modelo que Morosini (2011) afirma que, no Brasil, a cooperação 

internacional das IES tem uma aproximação maior com o modelo tipo-ideal de cooperação 

tradicional, embora já se evidencie um aumento no tipo-ideal de cooperação internacional 

horizontal. 

Ainda de acordo com Morosini (2011): 

 

A produção conjunta de conhecimento é a forma mais elaborada de cooperação. Via 

de regra, antes da realização dessa produção, é necessário que outros laços tenham 

sido construídos para que existam equipes de ambos os lados para a realização do 

projeto de pesquisa. Os acordos bilaterais são programas que fomentam projetos 

conjuntos de pesquisa entre grupos brasileiros e estrangeiros. São financiadas 

missões de trabalho (intercâmbio de professores), bolsas de estudo (intercâmbio de 

alunos), além de uma quantia para o custeio das atividades do projeto. É 

imprescindível que os grupos de pesquisa brasileiros integrem programas de pós-

graduação reconhecidos pelo MEC, preferencialmente com conceitos 5, 6 ou 7, na 

avaliação da Capes .(...) é bom lembrar que a cooperação internacional, tanto a CIT 

como a CIH, é de suma importância para a universidade, produtora de 

conhecimento. O que nos cabe é manter a vigilância para que as relações entre os 

países e IES membros do intercâmbio não se caracterizem por relações de 

colonialismo, mas sim pela produção coletiva e a troca de conhecimento para o 

desenvolvimento econômico-social de ambas as partes. (MOROSINI,2011, p.27) 

 

3.5 A visão crítica sobre a cooperação acadêmica internacional 

 

 Há, entretanto, visões menos favoráveis ao modelo vigente de cooperação no ensino 

superior do Brasil e do mundo. Ainda que exista um mínimo de consenso sobre o papel que 

deve desempenhar a universidade enquanto espaço de produção e difusão do conhecimento, 

para muitos estudiosos a globalização trouxe desafios também nesta área. Idealmente 

concebido como um bem e um direito comum aos cidadãos, constitucionalmente garantidos 

de maneira gratuita em muitos Estados, a educação superior se apresenta em diferentes 

conformações, estruturas e graus de ofertas em cada país. Também é consenso que, sem uma 
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boa educação, um país não se desenvolve econômica e socialmente falando. 

Não por coincidência, nos países desenvolvidos, o sistema educacional funciona 

adequadamente, seja ele de natureza pública e gratuita (como em grande parte da Europa), 

seja no sistema misto (caso norte-americano) em que o Estado provê a educação gratuita, até 

o segundo grau, e transfere a maior parte da oferta para instituições privadas, algumas de 

renome e importância incontestável. 

A crítica que às vezes se faz ao papel das agências é a de que elas não estariam a 

serviço da educação como um bem em si, a ser gerada e transferida para a população de 

países menos desenvolvidos ou francamente subdesenvolvidos, de modo a servir de 

instrumento de inclusão e desenvolvimento social. (SOBRINHO, 2005)  

As agências estariam, assim, cooptando estudantes com boas condições financeiras 

nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento para completarem a ocupação de vagas 

ociosas em seus países de origem descaracterizando, portanto, o sentido da real cooperação. 

Mesmo nos casos de ofertas de bolsas haveria, segundo estas críticas, interesses outros como 

o recrutamento dos melhores cérebros nos países subdesenvolvidos, a difusão de idiomas e 

culturas dominantes, o favorecimento a interesses econômicos e financeiros, portanto. 

Neste aspecto, segundo os críticos, o Processo de Bolonha teria aberto as portas para a 

possibilidade de exploração do ensino superior como uma commodity valiosa e disputada 

internacionalmente, e que justificaria os esforços de tantas instituições estrangeiras voltadas 

para o que se convencionou chamar de agências de cooperação, dentre outros organismos com 

o mesmo objetivo. 

O processo de Bolonha, sucintamente falando, é o protocolo que unifica 

procedimentos acadêmicos em diversos países europeus signatários do acordo, para tornar 

mais flexíveis e unificados os currículos, o reconhecimento de créditos, etc, do sistema 

educacional do continente. 

As agências citadas têm incentivado, no Brasil e em outros países, experiências 

semelhantes, o que tem tornado as propostas de reconhecimento de títulos, cotutelas, etc cada 

vez mais frequentes, envolvendo universidades estrangeiras e IES brasileiras. 

A ser levado a cabo como proposto, ocorrerá uma enorme expansão do sistema 

educacional em todo o mundo, e não está claro como será regulado e quais serão os 

beneficiados. Já os temores quanto ao uso mercantilista da educação superior podem ser assim 

ilustrados por Dias Sobrinho (2005): 
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Nessas declarações (do Processo de Bolonha) o que prevalece não é o sentido 

explicitamente comercial. O propósito central anunciado no texto é consolidar 

amplos processos interativos de incorporação de todas as dimensões científicas, 

pedagógicas, culturais e globais da educação superior. Assim, a educação superior 

estaria efetivamente enriquecendo a cidadania europeia e aprofundando a 

consciência de que todos os europeus compartilham valores e pertencem a espaços 

culturais e sociais comuns (...). Porém, na prática nem sempre prevalecem os bons 

princípios de caráter democrático e participativo (...). Não se trata só de cooperação, 

mas também de uma forte competição, como costuma ocorrer nos âmbitos regidos 

pela lógica de mercado (...). Os principais temores se ligam especialmente à 

mercantilização da educação superior de corte transnacional, que pode passar a ser 

formalmente regulada pelo Acordo Geral de Comércio sobre Serviços (GATS), 

capítulo da Organização Mundial do Comércio (OMC). (SOBRINHO, 2005, p. 186) 
 

A este respeito tanto a OCDE quanto a UNESCO já se manifestaram através de um 

documento intitulado “Diretrizes em matéria de qualidade da educação superior através das 

fronteiras” (2012) externando sua preocupação com os rumos que a mobilidade acadêmica 

poderia tomar em direção à possível mercantilização do ensino superior numa sociedade cada 

vez mais global. 

O documento preconizava que, além de estratégias que garantissem a qualidade de 

ensino, fosse preservada a autonomia universitária das IES públicas da Europa e de outros 

países. Outra recomendação se referia ao reconhecimento de créditos, currículos comuns e 

tantos outros pontos evidenciados no Processo de Bolonha. 

Toda essa discussão tem seu ápice no início dos anos 2000 e previa que a lógica 

econômica criasse um grande mercado da educação internacional até 2010.  

 

3.6  Considerações Finais 

 

Há, de fato, uma grande movimentação, em todo o mundo, no sentido de formação de 

parcerias acadêmicas internacionais. 

Dados da Unesco (2009) apontam que o crescimento do número de estudantes de nível 

superior dá-se numa proporção em que, para cada 100 desses estudantes no ano de 2000, 

havia 150 em 2007, sendo que, desse contingente, 2,8 milhões optaram por estudar no 

exterior, representando um aumento de 53% desde 1999, com uma estimativa de que se 

chegue a oito milhões em 2050. Dados de 2010 apontam que mais de três milhões de 

estudantes estudam fora de seus países de origem (REDDEN, 2010; IEE, 2010). 

Nesse cenário, os interesses na busca por essas parcerias são tão diversificados quanto 

o são as instituições que comparecem, em número cada vez maior, aos encontros destinados á 

celebração desses acordos, como NAFSA, EAIE - European Association for International 
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Education, CAIE - Conferência das Américas para a Educação Internacional e, localmente, 

GCUB - Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e a FAUBAI- Associação Brasileira de 

Educação Internacional.  

Sejam incentivados e patrocinados por governos, agências de promoção e fomento ou 

fruto da iniciativa particular de cada IES no mundo, com um caráter bilateral, os acordos de 

cooperação estão em plena pujança, como podem atestar os números do crescimento de 

parcerias de universidades brasileiras e estrangeiras, como se verá no capítulo 4. 

Em seu discurso de abertura da reunião anual da NAFSA, em 26 de maio de 2013, na 

cidade de Saint Louis, no Missouri, EUA, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, afirmou 

que as guerras são, frequentemente, frutos da intolerância. E, ao citar seu próprio exemplo de 

intercambista, oriundo de um país subdesenvolvido como Gana, beneficiado com uma bolsa 

de estudos de fundação norte-americana, ele destacou a importância da educação e do 

conhecimento em seu sentido mais amplo, de outros povos e culturas, para gerar 

desenvolvimento e paz social e minimizar o uso de armas e a existência de conflitos. A 

cooperação , segundo ele, mais que uma tendência, será um imperativo na relação entre os 

povos. 

O que parece incontestável, entretanto, é que em qualquer país as IES estão se 

deparando com uma urgente necessidade de entender como, quando e a partir de quais 

parâmetros de cooperação e internacionalização vão se inserir – ou aprimorar a sua inserção– 

neste movimento global.  

Constata-se, assim que, movidas por que motivo for, as entidades que promovem o 

ensino superior de seus países mundo afora tem sido cada vez mais conhecidas pelos gestores 

de relações internacionais das universidades do nosso país. Por outro lado, as IES brasileiras 

tem se dado a conhecer. E talvez seja possível, num futuro próximo, avaliar o resultado destas 

práticas para o conjunto da academia brasileira. 

A julgar pelo crescente movimento em todo o mundo, que tem levado ao crescimento 

exponencial desta prática, tudo indica que esta é uma relação win/win, em que todos ganham, 

seja por que tipo de interesse for e em qual medida, ainda que não igualitária ou equivalente. 

Mas nem todos pensam da mesma forma.  

E para verificar, através de uma análise comparativa, qual é o conceito de cooperação 

acadêmica internacional que informa a prática dos gestores no Brasil e em diferentes 

instituições no mundo, foram entrevistados representantes de diversos segmentos que 

compõem o conjunto dos principais envolvidos na internacionalização do ensino superior, no 

Brasil em algumas instituições estrangeiras, a partir de diferentes critérios, em diferentes 
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atividades ligadas à gestão da mobilidade e planejamento desta que é a questão central nessa 

tese e será o foco do próximo capítulo . 
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4 COOPERAÇÃO ACADÊMICA INTERNACIONAL E SUA INTERFACE COM A 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

4.1 Introdução  

 

No capítulo I tratou-se da cooperação, ancorada na visão do liberalismo em Relações 

Internacionais, como uma prática justificada, dentre outras razões, pela necessidade que os 

Estados têm de sobreviver. No capítulo II, a ênfase esteve em mostrar qual era o cenário da 

educação brasileira e, em alguma medida, internacional, tendo como pano de fundo as 

mudanças trazidas pela globalização. No capítulo III procurou-se analisar a dinâmica da 

cooperação acadêmica no Brasil e o foco foi deslocado para a questão da cooperação 

acadêmica internacional, a partir de uma reflexão sobre a importância que este tema adquiriu 

em todo o mundo, notadamente a partir dos anos 90, que é a referência temporal do ponto de 

partida desta tese. E também sobre as principais instituições nacionais e estrangeiras que se 

dedicam a promover esta cooperação, o que envolve o seu relacionamento com as IES em 

todo o mundo. 

Neste capítulo será discutida a relação que existe entre o conceito de cooperação 

acadêmica internacional e a maneira como ele se materializa em diferentes práticas 

conhecidas pelos gestores acadêmicos como afeitas à internacionalização do ensino superior. 

A maneira como essa discussão se articula com o objeto central desta tese- ou seja, o que os 

gestores entendem como cooperação acadêmica internacional – lança luz sobre o objeto na 

medida em que o próprio entendimento do que vem a ser a internacionalização do ensino 

passa por grandes reflexões e questionamentos e é o que, materialmente falando, exemplifica, 

no “mundo real”, a tal da cooperação acadêmica que se quer tratar neste trabalho. Embora 

tanto o conceito quanto os estudos sobre internacionalização do ensino superior apresentem 

vasta bibliografia pouco pode ser encontrado sobre a concepção que os gestores têm acerca da 

cooperação acadêmica internacional. 

Trata-se, portanto, de questões interconectadas já que o conceito norteador das ações 

dos gestores, como base de natureza teórica e prática, pode ou não ser um norte para as ações 

de internacionalização do ensino em suas instituições de origem.  A “escuta” que resultará da 

pesquisa com gestores de diferentes segmentos da internacionalização do ensino será 

abordada no capítulo 5. 

Neste capítulo, entretanto, a internacionalização em foco pode ser entendida à maneira 

definida por Morosini (2006), e já citada na página 4, onde se ressalta o seu caráter complexo 
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e que se apresenta em diferentes fases de desenvolvimento.  

 

4.2 A internacionalização da educação superior: complexidade, diversidade e muito 

mais. 

 

O estabelecimento de parcerias internacionais que se enquadram na categoria de 

cooperação dificilmente se iguala aos múltiplos esforços abrigados no vasto arsenal de ações e 

estratégias ligadas à mobilidade de estudantes; ao recrutamento; à instalação de campus no 

exterior; à elaboração de políticas de Estado que incentivam e dão suporte à venda de serviços 

educacionais; à criação de rankings que levam em conta parâmetros de países desenvolvidos, 

enfim , a várias ações que estão ligadas à internacionalização do ensino superior . Entretanto, 

muitas destas ações podem e, efetivamente, se transformam em algo de mão dupla, em relação 

ganha/ganha, por mais controverso e de difícil contabilização que esta modalidade se 

apresente aos gestores de cooperação internacional. Existem várias instituições voltadas para 

a promoção da cooperação, e da internacionalização do ensino, que começaram a questionar o 

conceito de internacionalização e suas práticas, no cenário acadêmico contemporâneo. Dentre 

estas instituições encontram-se três de relevância inquestionável: NAFSA (Association of 

International Educators)
43

, EAIE
44

 (European Association for International Education) e 

IAU.
45

( International Association of University). Dedicam-se, através de diferentes ações, a 

promover o encontro entre universidades do mundo todo, auxiliando-as na formação de 

networks e parcerias, e à discussão de temas pertinentes à internacionalização do ensino, 

dentre outros relevantes serviços prestados  à causa da educação em âmbito global. No Brasil, 

o seu equivalente é a FAUBAI- Associação Brasileira de Educação Internacional
46

, 

associação sobre a qual já se falou nos capítulos anteriores. 

Por essas instituições, e em seus eventos, circulam os gestores da cooperação 

acadêmica e os pesquisadores dos temas relevantes para este universo, mantendo vivo o 

debate sobre as implicações econômicas, políticas e sociais desta atividade, através de cursos, 

wokshops, palestras e publicações cada vez mais numerosas, bem como do monitoramento do 

main stream e das experiências alternativas de internacionalização que vem despontando 

neste setor.  

Dentre estes pesquisadores Hans de Wit é, seguramente, um dos principais expoentes, 

                                                           
43

 Veja mais sobre a instituição em: <http://www.nafsa.org/> 
44

 Veja mais sobre a instituição em: <http://www.eaie.org/> 
45

 Veja mais sobre a instituição em: <http://www.iau-aiu.net/> 
46

 Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais 

http://www.nafsa.org/
http://www.eaie.org/
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com vasta obra de referência nesta área e citado pela grande maioria das publicações sobre o 

tema. Ele é professor de Internacionalização da Educação Superior na Universidade de 

Ciências Aplicadas de Amsterdã, Holanda, e diretor do Centro para a Internacionalização da 

Educação Superior da Università Cattolica Sacro Cuore de Milão, Itália. Para ele, ao contrário 

do que parece indicar o senso comum, o sentido de internacionalização na educação superior 

tem pouco mais de vinte anos, embora a universidade, enquanto local de produção e 

sistematização do conhecimento já tenha nascido “universal”. Segundo De Wit (2013), como 

já citado no capítulo III, os termos “internacionalização do ensino superior” substituíram, 

gradualmente, a expressão “educação internacional” devido ás diferenças entre os dois 

processos. O que teria contribuído para essa mudança está na essência do próprio processo de 

globalização, com suas múltiplas variáveis como o fim da Guerra Fria, a expansão dos 

mercados, a unificação da Europa, o advento da economia do conhecimento, dentre outros 

motivos. Ainda segundo De Wit (2013) estas circunstâncias foram decisivas para ajudar a 

transformar a antiga noção “fragmentada e marginal” de “educação internacional” para o 

conceito da internacionalização mais integrada, ou seja, abrangente. Ainda citando De Wit 

(2013): 

 

Além disso, uma consequência vista atualmente é o ocasional surgimento de 

dimensões, visões e elementos conflitantes no discurso da internacionalização. O 

contexto do ensino superior internacional também está mudando num ritmo 

acelerado. Até recentemente, a “internacionalização” no sentido de “educação 

internacional” era predominantemente um fenômeno ocidental, e os países em 

desenvolvimento desempenhavam nele um papel reativo. As economias emergentes 

e a comunidade de educação superior de outras partes do mundo estão alterando a 

paisagem da internacionalização. Afastando-se do conceito ocidental e neocolonial, 

que orienta a percepção de “internacionalização” de muitos educadores, este 

princípio precisa incorporar estas visões diferentes e emergentes. (DE WIT, 2013, 

n.p) 

  

Outro aspecto apontado por de Wit (2013) é que a internacionalização da educação 

tem ficado mais afeita a governos e outras instituições que influenciam nas decisões políticas 

deste processo mais do que aqueles que são mais diretamente afetadas por ele, ou seja, o 

corpo docente e os estudantes. Ele afirma: 

  

Com relação a este ponto, uma parcela desproporcionalmente grande do discurso é 

voltada para o nível nacional e institucional, com pouca atenção à escala de cursos e 

programas educacionais: pesquisa, currículo e os processos de ensino e aprendizado 

– que deveriam estar mais próximos do núcleo da internacionalização, como 

defendido por movimentos como o “Internacionalização em Casa”, ou seja, um 

conjunto de instrumentos e atividades "em casa" que se concentram no 

desenvolvimento de competências internacionais e interculturais em todos os 

alunos.( DE WIT, 2013, n.p)  
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De Wit (2013) chama a atenção, ainda, para outro tipo de problema que é a avaliação 

quantitativa da internacionalização, ou seja, para a quantidade de alunos que entram e saem de 

um determinado país e que funciona como termômetro para medir a pujança do processo 

quando, em sua opinião, deveriam ser considerados, preferencialmente, os resultados oriundos 

deste movimento. Ele destaca, inclusive, que muitas intercorrências como fraude de diplomas 

e a deficiência no controle da qualidade da internacionalização do ensino apontam para a 

necessidade de um debate de caráter ético sobre as crescentes mudanças no cenário da 

internacionalização do ensino superior. E de se entender, com mais clareza, que a 

internacionalização “não envolve apenas a relação entre os países, e sim as relações entre 

culturas e entre o global e o local” (DE WIT,2013). 

Corroborando esta visão está o relatório da NAFSA: Associação dos Educadores 

Internacionais, elaborado por John Hudzik (2011) e intitulado “Internacionalização 

Abrangente: do Conceito à Ação”
47

. Nesta obra é introduzido o conceito de 

internacionalização abrangente (comprehensive internationalization) 

 

 mais como um chamado de despertar do que como a apresentação de um novo 

conceito. Internacionalização abrangente é uma tautologia: a internacionalização não 

é internacionalização  se não for abrangente, ou então não passa da velha educação 

internacional. (HUDZIK, 2011, p. 6, Tradução Nossa.) 

 

 De acordo com Hudzik (2011), autor do relatório, o conceito de Internacionalização 

abrangente – Compreensive Internationalization diz respeito a   

 

um compromisso, confirmado através da ação, para infundir perspectivas 

internacionais e comparativas às missões do ensino, pesquisa e extensão da 

educação superior. Este compromisso deve moldar o ethos e os valores institucionais 

e tocar toda a administração da IES. É essencial que ele seja abraçado pela liderança 

institucional ,  pelos níveis de governança, por professores, estudantes e todos os 

serviços e  unidades de suporte acadêmico. É um imperativo institucional, e não 

apenas uma possibilidade desejável. Internacionalização Abrangente 

(Comprehensive Internationalization –CI) não apenas impacta toda a vida no 

campus, mas os quadros externos de referências, parcerias e relações da 

universidade. A reconfiguração global das economias, os sistemas de trocas, 

pesquisa e comunicação, e o impacto das forças globais sobre a vida local, 

expandiram dramaticamente a necessidade  de se compreender a motivação e os 

propósitos da CI. ( HUDZIK, 2011, p.6. Tradução nossa)
48

  

                                                           
47

 Veja em: www.nafsa.org/cizn. 
48

 “Comprehensive internationalization is a commitment, confirmed through action, to infuse international and 

comparative perspectives throughout the teaching, research, and service missions of higher education. It 

shapes institutional ethos and values and touches the entire higher education enterprise. It is essential that it be 

embraced by institutional leadership, governance, faculty, students, and all academic service and support units. 

It is an institutional imperative, not just a desirable possibility. Comprehensive internationalization not only 

http://www.nafsa.org/cizn
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Este parece ser, também, o entendimento de Morhy (2005), ao afirmar que o mundo se 

transforma a passos rápidos e a sociedade do conhecimento avança na constituição de 

recursos humanos de alto nível, aptos ao exercício da interpretação das condições  que 

alimentam a própria internacionalização das universidades (MORHY, 2005). Portanto, além 

de utilizar esse parâmetro da Internacionalização Abrangente para definir um novo estágio da 

internacionalização do ensino superior, os estudiosos do tema chamam a atenção dos 

envolvidos neste processo, notadamente dos gestores acadêmicos, para outro aspecto 

relevante, denominado Internacionalização em Casa (Internationalization at Home – IaH). 

O IaH, nesta tese, está sendo considerado conforme definido pela EAIE (European 

Association for International Education) e pela a ACA (Academic Cooperation Association) 

que o colocam, de maneira sucinta, como “qualquer atividade internacionalmente relacionada 

com a excepção da mobilidade de estudantes e docentes ao exterior”. No original: “any 

internationally related activity with the exception of outbound student and staff mobility”, 

(LEAKS, 2015 apud CROWTHER et al., 2000, p.8, tradução nossa).  

 Embora simples, esta definição retrata um fenômeno complexo, que impacta 

expressivamente o cotidiano das instituições de ensino superior, em maior ou menor grau, e a 

reputação sobre a eficiência do seu ensino, na medida em que seu corpo docente e discente 

estará exposto ao escrutínio de outras instituições e congêneres estrangeiras. Nainby, Warren, 

and Bollinger (2003), defendem, aliás, que o ensino superior (ou qualquer outro nível de 

ensino) para ser eficaz tem que ser democrático, inclusivo e promotor do sucesso de todos; de 

se ajustar aos desafios da diversidade; e ser concebido e praticado com essa diversidade em 

mente. 

 Internacionalização em Casa (IaH), portanto, é uma decisão de caráter 

profundamente individual porque está diretamente ligada à capacidade de cada IES de 

destinar recursos para esse fim, bem como tem a ver com o estágio de desenvolvimento dos 

esforços de internacionalização daquelas universidades. Há que se levar em conta, também, o 

perfil das mesmas. No caso do Brasil isso é mais complexo. Só para se ficar num único 

aspecto, leve-se em conta que, no país, existem as instituições públicas federais e estaduais, 

que possuem muito mais recursos para pesquisas que as universidades privadas ou àquelas 

que, embora privadas, não possuem fins lucrativos. 

                                                                                                                                                                                     
impacts all of campus life but the institution’s external frames of reference, partnerships, and relations. The 

global reconfiguration of economies, systems of trade, research, and communication, and the impact of global 

forces on local life, dramatically expand the need for comprehensive internationalization and the motivations 

and purposes driving it.” (HUDZIK, 2011, p.6) 
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 Assim, uma universidade com o perfil mais voltado para a pesquisa pode privilegiar, 

por exemplo, as ações que envolvem muito mais os professores, ou aluno de pós-graduação, 

do que a mobilidade de alunos de graduação. Há que se notar, entretanto, que mobilidade 

acadêmica e a internacionalização tradicional não são ações excludentes relativamente à 

Internacionalização em Casa (IaH). Elas podem - e devem- se somar, de modo que se amplie 

o potencial de inserção da vida acadêmica em práticas de internacionalização, a exemplo do 

que já acontece em muitos países.  

Entretanto, o que é comum a todas as universidades que pretendem implementar a IaH 

é a exigência de sinergia de esforços do corpo docente e discente, da alta administração, dos 

pesquisadores, enfim, dos setores e públicos onde a internacionalização vai causar impacto, 

tal qual acontece na Comprehensive Internationalization (CI). Isso implica na qualificação dos 

docentes e do pessoal administrativo; na destinação de recursos financeiros para esse fim; em 

possibilitar ao corpo discente competências e traquejo para que circulem por esse cenário 

globalizado; na adaptação da grade curricular que deverá ter sólido conteúdo internacional; no 

oferecimento de disciplinas em outros idiomas, notadamente o inglês. Essa, inclusive, é uma 

demanda permanente das universidades dos países desenvolvidos para os parceiros no Brasil, 

por exemplo. O idioma – neste caso, o português - é uma barreira e as universidades que 

oferecem essas disciplinas em outros idiomas conseguem atrair mais estudantes, professores e 

pesquisadores, o que reforça não só a mobilidade, mas a IaH na medida em que atrai pessoas 

de outros países para os campuses nacionais. Abre-se caminho, assim, para co-tutelas, duplos 

diplomas, pesquisas conjuntas, publicações etc. O que é essencial, entretanto, é que a IaH tem 

que ser uma decisão intencional e estratégica da direção das universidades. Sem o empenho 

institucional ela não vai acontecer ainda que os escritórios e assessorias internacionais assim o 

queiram. 

A Internacionalização em Casa, embora não tenha necessariamente sido pensada para 

tal, pode ser parte da solução para os evidentes problemas que enfrentam as instituições 

universitárias de países em desenvolvimento, (ou mesmo desenvolvidos, em momentos de 

corte de verbas para a educação). Exatamente por se configurar em alternativa e contraponto 

para a internacionalização clássica, fundamentada na mobilidade de docentes e discentes, a 

IaH é capaz de trazer , por exemplo, aos estudantes que não irão dispor de bolsas para estudar 

fora de seus países, a vivência de currículos internacionalizados, aulas virtuais, colegas 

estrangeiros em seu campus e tantas outras formas de ter uma experiência que possa prepará-

los para enfrentar os desafios, tanto sociais quanto profissionais que são típicos da 

globalização. Afinal, essa é uma realidade que se apresenta para todos os estudantes mundo 
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afora e que precisam lidar com contextos multiculturais bastante desafiadores. 

Também há que se destacar que a IaH, por estar circunscrita às características 

institucionais e contextos socioeconômicos de cada universidade e/ou país, afasta, em alguma 

medida, o temor dos críticos da internacionalização de que ela é claramente elitista ou uma 

premissa intencional de brain drain  já que , em tese, proporciona a mesma oportunidade aos 

estudantes de internacionalizarem os seus currículos.   

Todas essas novas demandas que se apresentam na globalização fazem com que o escopo de 

atuação – e de ajustes, portanto – que as IES têm que fazer para se adaptar ao novo cenário 

alteram e complexificam significativamente o rol de suas atribuições. Para ficar apenas em 

duas, cita-se a Internacionalização em Casa (IaH) e a Internacionalização Abrangente (CI, ou 

Comprehensive Internationalization) como parte das atribuições e do core business 

universitário na contemporaneidade.  

 Esse novo papel fica claro para Hudzik (2011) quando ele aponta que o negócio das 

universidades é a criação e a difusão de ideias por meio da pesquisa, da educação e de sua 

aplicação na sociedade. E que, cada vez mais, este negócio significa tanto cruzar as fronteiras 

quanto ser difundido internamente, através do livre fluxo das ideias que vêm como 

consequência do fluxo global de estudantes e de pesquisadores que as geram.  Ainda segundo 

ele, há menos restrições na circulação global de ideias do que em praticamente qualquer outra 

área do comércio entre os países. E que o aumento do fluxo de estudantes e estudiosos em 

todo o mundo torna cada vez mais fácil falar sobre o livre comércio de mentes. Assim,  

 

Com viagens mais fáceis e a Internet oferecendo acesso quase instantâneo a centenas 

de milhões de geradores de ideia em todo o mundo, mais e mais mentes podem fluir 

através de fronteiras físicas e virtuais, com o meio de transporte escolhido, por 

vezes, tendo pouco impacto prático sobre os resultados deste fluxo. A CI é um 

reconhecimento dessas realidades. (HUDZIK, 2011, pg. 7, tradução nossa)
49

 

 

Os dados apresentados por estudiosos, que atestam o aumento considerável do 

movimento de internacionalização do ensino superior mostram, também, que este não é um 

processo homogêneo, quer se tenha como parâmetro as IES dentro de cada país, os países 

desenvolvidos, comparados entre si, e menos ainda comparando-se estes com os países em 

desenvolvimento. Ou seja, o grau de internacionalização do ensino superior depende de 

inúmeros fatores e circunstâncias, mas, acima de tudo, de decisões estratégicas que envolvam 

                                                           
49

 “With easier travel and the internet providing near instantaneous access to hundreds of millions of idea 

generators throughout the world, more and more minds flow across borders physically and virtually—with the 

mode of transportation chosen sometimes having little practical impact on outcomes. “Comprehensive 

internationalization” is a recognition of these realities.” (HUDZIK, 2011, p.7) 
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políticas governamentais (como foi discutido no primeiro capítulo) e decisões particulares de 

cada universidade. Certamente existe um “efeito cascata” que motiva tanto os países de 

grande tradição em qualidade da educação quanto das universidades destes locais em 

adotarem práticas de internacionalização similares, embora em diferentes estágios de 

eficiência, já que dependem, antes de mais nada, do convencimento dos públicos envolvidos 

nesta operação. 

Segundo o relatório de Hudzik (2011) é inviável criar uma receita única, a ser seguida 

por todas as instituições, no seu esforço de internacionalização. Mas, seguramente, as ações 

passam por um rol de decisões que deverá levar em conta os ambientes específicos e variados 

de cada campus; uma liderança eficaz em obter o envolvimento de todos; e a criação de uma 

cultura organizacional que possa dar permanente suporte à Internacionalização Abrangente 

(Comprehensive Internationalization – CI). Ainda de acordo com Hudzik (2011), 

 

dois componentes essenciais de tal cultura são: (1) um ethos institucional que 

manifestamente se conecta às dimensões locais, nacionais e globais de missões e 

valores institucionais; e (2) a orientação e prestação de contas fornecida por metas e 

pelos resultados pretendidos. Outros elementos importantes para a criação de uma 

cultura voltada para CI residem na formação de mentalidades organizacionais de 

apoio e os entendimentos sobre as demandas de seus recursos humanos e de sua 

clientela. (HUDZIK, 2011 p. 34, tradução nossa.)
50

 

 

Segundo relatório da OCDE (1996), entretanto, neste esforço talvez nada seja mais 

consensual entre os estudiosos do que o imperativo da internacionalização dos currículos. De 

acordo com esse documento a internacionalização em casa pressupõe tanto as atividades 

extracurriculares e os processos ligados ao recrutamento de estudantes e docentes como as 

atividades curriculares.  

 

A internacionalização do currículo configura, portanto, uma condição primordial da 

IaH e caracteriza-se pela existência de currículos com uma “orientação internacional 

presente nos conteúdos, tendo em vista preparar os estudantes para um desempenho 

(profissional/social) em contextos internacionais e multiculturais e sendo planejado 

tanto para estudantes nacionais como internacionais. (OCDE, 1996, p. 36). 

 

 

Este raciocínio encontra eco no pensamento de De Wit quando ele afirma que a 

internacionalização é ainda mais identificada por mobilidade (internacionalização no exterior) 
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 “Two essential components of such a culture were highlighted there: (1) an institutional ethos that manifestly 

connects local, national, and global dimensions of institutional missions and values; and (2) guidance and 

accountability provided by goals and intended outcomes. Other important elements to establishing a guiding 

culture for CI reside in the formation of supportive organizational mindsets and the understandings and beliefs 

of its human resources and clientele” (HUDZIK,2011, p.34) 
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do que pelo currículo, os resultados da aprendizagem e pelas competências  

(internacionalização em casa). Para que as condições ideais se criem, ainda com relação ao 

currículo internacionalizado, segundo ele, devem ser levados em conta alguns fatores e alguns 

cuidados. Por exemplo, considerar que o currículo é uma ferramenta, não um objetivo, cujos 

conteúdos devem ser específicos para cada disciplina e programa; deve ser formulado pelo 

corpo docente; ser flexível e dinâmico; e que a IaH pode conter visitas de estudo e mobilidade 

virtual. (DE WIT, 2014, Informação Verbal e em Power Point,
51

). Em suma,  

 

A internacionalização do currículo é a incorporação de uma dimensão internacional 

e intercultural para a preparação, a entrega e os resultados de um programa de 

estudo. (DE WIT apud LEASK, 2009, p.209 )  

 

Outras características comumente aceitas sobre um currículo internacionalizado, 

segundo Green e Mertova (2009 apud HUDZIK, 2015), são uma consciência das perspectivas 

globais, a capacidade de comunicação intercultural, e a prática da cidadania global 

responsável. 

No esforço de promover a internacionalização em casa é possível, também, estabelecer 

mecanismos que independem do deslocamento maciço dos corpos docente e discente de uma 

IES, seja devido à ausência de recursos financeiros para tal, seja por comodidade e otimização 

dos mesmos. Assim, há que se considerar atividades recomendadas por De Wit (2014) como o 

uso de literatura internacional e estudos de caso; mobilidade virtual; as visitas de estudo; o 

convite a palestrantes estrangeiros; as semanas dedicadas a temas internacionais; o uso do 

inglês, sempre que possível; as pesquisas conjuntas; os duplos diplomas e co-tutelas.  

Orientando estas ações estariam temáticas como a preparação de formandos para 

atuarem num mundo globalizado, o desenvolvimento de competências interculturais e, 

sobretudo, a necessidade de envolvimento do corpo acadêmico da universidade neste esforço 

de internacionalização em casa. Assim, embora seja relativamente novo, o entendimento 

sobre a internacionalização do ensino superior vem marcando as diferenças para o que se 

convencionava chamar de educação internacional também pelo intrincado de variáveis que 

foram incorporadas a essa prática com o advento da globalização. Como esse movimento 

coincide e é reforçado pelo reordenamento econômico do mundo, a internacionalização da 

educação também recebe muitas críticas porque, para alguns pesquisadores do tema – vistos 

no capítulo II - em nome de uma maior inserção acadêmica de professores e estudantes ao 
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 Informações fornecidas por Hans de Wit no VI Workshop de Internacionalização Universitária, na Feira de 

Santana, na Bahia, em novembro de 2014. 
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buscarem se adaptar à complexificação do mundo na era global, as universidades dos países 

desenvolvidos estariam usando a mobilidade acadêmica, as pesquisas desenvolvidas em redes 

, as parcerias e os acordos de cooperação para se capitalizarem financeiramente, através do 

recrutamento de estudantes, professores, pesquisadores que lhes gerem dividendos bem como 

da venda dos serviços de educação e tudo o mais que eles envolvem, como duplos diplomas e 

co-tutelas, por exemplo. E esse movimento, na opinião desta parcela de estudiosos, pode 

trazer consequências para a qualidade de ensino e para a independência de pensamento 

acadêmico destas instituições. 

Seguem abaixo citações de estudiosos da internacionalização do ensino, expressando 

esta preocupação: 

 

Assim, por exemplo, a predominância de racionais econômicos da 

internacionalização pode associar-se aos riscos de mercadorização do ensino 

superior, nomeadamente com a utilização do recrutamento internacional de 

estudantes como forma de financiamento. Ao nível da União Europeia, a vertente 

neoliberal do processo de Bolonha tem contribuído para retirar responsabilidade 

social ao Estado, convertendo a educação num bem privado e responsabilizando os 

indivíduos pela sua própria empregabilidade, ideia que passa a substituir-se às de 

emprego e direito ao trabalho. Simultaneamente, diluem-se os mecanismos de 

responsabilização da União Europeia enquanto agente promotora destas políticas 

(supostamente consensuais) ao mesmo tempo em que se tende a culpar os próprios 

Estados pela não adesão às mesmas, através da utilização de mecanismos de soft 

law. (SEIXAS, Eunice, 2013, p.183-197 apud AMARAL;VEIGA, 2012)  

 

Ou ainda 

 

As políticas neoliberais na educação têm sido responsabilizadas por colocar em risco 

a missão das universidades enquanto “[...] espaços potenciais de desenvolvimento do 

pensamento crítico e de formas de conhecimento orientadas para o interesse público 

e para a promoção da cidadania ativa. (ESTANQUE & NUNES, 2003; cf. também 

SANTOS, 2011).  

 

Note-se, contudo, que esses autores não se colocam contrários à ideia da 

internacionalização do ensino superior, e compreendem que não é possível reverter o 

processo, apenas defendem que é preciso que se estabeleça uma discussão ética e técnica 

sobre o papel de cada um dos atores envolvidos, notadamente o Estado, naqueles países onde 

o ensino é gratuito. Outra preocupação é com o impacto da internacionalização do ensino em 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.  

Altbach et al (2009) destacam que  

 

 A última década viu também uma verdadeira explosão no número de programas e 

instituições que operam internacionalmente. (...) A desigualdade entre os sistemas 
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nacionais de ensino superior, bem como dentro dos países, tem aumentado nas 

últimas décadas. O mundo acadêmico sempre foi caracterizado por centros e 

periferias. As universidades mais fortes, geralmente por causa de suas proezas em 

pesquisa e reputação de excelência, são vistos como centros. (...)  .Há uma crescente 

tensão em torno da dinâmica centro-periferia. Os países em desenvolvimento, muitas 

vezes têm o desejo de criar universidades de classe mundial em paridade com as 

universidades tradicionais do "centro". Os rankings de instituições acadêmicas e 

programas de graduação adicionam elementos a essa tensão. Rankings 

internacionais favorecem universidades que usam o Inglês como língua principal de 

ensino e pesquisa, tem uma grande variedade de disciplinas e programas de fundos 

de pesquisa e substanciais fontes de financiamento governamental ou de outras 

instituições. Estes rankings têm problemas metodológicos, mas eles são amplamente 

utilizados e influentes, e não mostram sinais de desaparecimento. ( ) A riqueza das 

nações e suas universidades desempenha um papel fundamental na determinação da 

qualidade e centralidade de uma universidade ou sistema acadêmico. Isso coloca os 

países em desenvolvimento em uma desvantagem significativa , e coloca cepas 

especiais na maioria dos sistemas acadêmicos que enfrentam o dilema e a 

necessidade de apoiar universidades de pesquisa de qualidade superior. (UNESCO, 

2009, p. IV)  
 

Não se nota no discurso dos autores citados, entretanto, nenhuma defesa de atitudes 

que resultem no fim ou na restrição do intenso relacionamento que tem marcado o cenário 

acadêmico pós globalização. Ainda que existam questionamentos sobre o papel da 

internacionalização no sentido de promover, social e culturalmente, oportunidades mais 

justas, também se vislumbra em que medida as IES de países fora do “centro” podem 

fortalecer seus sistemas educacionais e possibilitar ao corpo docente e discente uma vivência 

internacional que possa diminuir o gap entre essas universidades e suas congêneres do mundo 

desenvolvido. Ou seja, parece implícito que há ganhos para todos os envolvidos neste 

processo que são superiores às possíveis perdas que a internacionalização do ensino superior 

possa, porventura, acarretar. 

Uma destas ações é a metodologia da internacionalização em casa, já citada neste 

capítulo (IaH). Para De Wit (2014), ainda que desafiadora, a internacionalização também cria 

oportunidades que esta evolução do panorama do ensino superior global pode representar, 

além da inovação do conhecimento, do desenvolvimento de novos significados, abordagens e 

estratégias. 

Nessa visão, o foco tem que mudar da internacionalização no exterior, apenas, para a 

internacionalização em casa, transitando do favorecimento de uma pequena elite de estudantes 

e professores para todos os alunos e funcionários. E deveria substituir um pressuposto 

equivocado de que estudar no exterior é o único caminho, a única maneira de melhorar os 

resultados internacionais e interculturais de aprendizagem dos alunos. Outro alerta que De 

Wit faz é o de que a internacionalização cada vez mais está se movendo de um bem público 

para uma mercadoria negociável e o fator mobilidade tem sido fundamental nessa tendência. 
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(DE WIT, 2014, Informação Verbal e em Power Point,
52

). 

O contraponto mais liberal a estas preocupações, entretanto, pode ser visto no trabalho 

apresentado por Dirks (2015), durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, neste ano, no 

painel sobre educação, em que ele aponta para o fato de que, a partir do momento que os 

problemas de natureza mundial não reconhecem fronteiras e nem pertencem apenas a esta ou 

aquela área do conhecimento, as universidades terão que se adaptar a esta nova realidade.   

 

Não existe uma única universidade que possa enfrentar esses desafios por conta 

própria. Progressos significativos dependem da formação de uma nova aliança 

global de parceiros acadêmicos e do setor privado que têm os meios coletivos para 

realizar a pesquisa multidisciplinar necessária; o desejo de desenvolver novas 

maneiras de traduzir rapidamente descobertas em bens e serviços em condições 

vantajosas; e a capacidade de educar, formar e empregar uma nova geração de 

líderes, pensadores e cientistas. Também será necessária a colaboração intelectual 

em uma nova escala. (DIRKS, 2015). 

 

A diferença em relação aos demais autores aqui citados é a de que ele vê a 

possibilidade das IES privadas também assumirem para si o papel de proporcionarem um 

ensino internacionalizado com foco no bem comum, e não apenas para uma minoria de 

estudantes que podem arcar com os custos de uma educação internacional, como era nos 

moldes dos anos anteriores à globalização. Ou seja, Dirks (2015) não entende este papel 

cabendo, tão somente, às instituições públicas de ensino, que é o perfil principalmente das IES 

europeias, mas também às instituições privadas norte-americanas e de outros países.   

Por isso, faz todo sentido a preocupação de De Wit (Informação Verbal e em Power 

Point, 2014)
53

 quando ele pondera se é possível reinventar e inovar a internacionalização sob 

parâmetros menos teóricos, ou seja, criando na prática profissionais realmente globais e 

cidadãos e, mais importante, levando em conta um mundo que enfrenta, cada vez mais, as 

tensões globais, os nacionalismos, a xenofobia e os fundamentalismos religiosos. Ou seja, um 

cenário mais desafiador para os esforços de cooperação internacional.  

 

4.3 E a cooperação acadêmica internacional neste processo?  Algumas considerações.  

 

No capítulo III procurou-se definir a cooperação acadêmica internacional, que no 

entendimento central a este trabalho, diz respeito às ações que as IES em todo o mundo 
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 Informações fornecidas por Hans de Wit no VI Workshop de Internacionalização Universitária, na Feira de 

Santana, na Bahia, em novembro de 2014. 
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 Informações fornecidas por Hans de Wit no VI Workshop de Internacionalização Universitária, na Feira de 

Santana, na Bahia, em novembro de 2014. 
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empreendem no sentido de estreitar laços com suas congêneres para ampliar o alcance de sua 

missão primeira, a saber, a produção e disseminação do conhecimento, levando em conta um 

cenário mundial modificado profundamente pelo impacto da globalização. É parte, também, 

da premissa desta tese o entendimento segundo o qual a internacionalização do ensino 

superior passa, necessariamente, pelo trabalho em favor da cooperação acadêmica. Por esse 

motivo, o capítulo V será destinado à escuta dos gestores para que se observe em que medida 

a concepção que se tem sobre a cooperação acadêmica internacional pode, ou não, interferir 

na política de internacionalização das universidades, sobretudo das IES brasileiras. 

Muito se fala, como se procurou mostrar neste capítulo, dos novos desafios que o 

historicamente recente processo de internacionalização já se vê obrigado a enfrentar. Ou seja, 

já é consenso que se vive, no ambiente acadêmico, um processo irreversível de 

internacionalização; que ele não é homogêneo nem mesmo nos países desenvolvidos; que ele 

já causa impactos que não são mais passíveis de desconhecimento; e que, pela ótica do 

liberalismo em Relações Internacionais, ainda que desejável, ele demanda ajustes, sob pena 

de, ao invés de refletir um esforço de cooperação ele possa reproduzir, apenas, estratégias de 

competição entre países que apresentam diferentes níveis de desenvolvimento. 

O que é inquestionável, segundo Stallivieri é que, 

 

Preparar cidadãos do futuro para um mundo interligado e interdependente requer um 

sistema de educação superior cujo processo de internacionalização permita o 

conhecimento direto e o respeito pela diversidade cultural, promovendo, acima de 

todos os conceitos, o entendimento e o respeito pela multiplicidade de valores e a 

tolerância entre os povos. Porém, a internacionalização não ocorre de forma isolada. 

O processo de internacionalização pressupõe cooperação em todas as suas formas: 

cooperação científica, tecnológica, acadêmica; e em seus diferentes níveis, tanto a 

cooperação horizontal e vertical, quanto bilateral, multilateral, etc., principalmente 

voltadas para o âmbito da cooperação interinstitucional. (STALLIVIERI, 2004, p. 

16) 

 

É legítimo, portanto, considerar que a cooperação acadêmica internacional já passou a 

ser entendida como uma importante estratégia de desenvolvimento institucional. Ou seja, algo 

como um imperativo – e aparente paradoxo - que permita que as IES cooperem para competir 

no cenário global. Trata-se, portanto, da própria sobrevivência da universidade, seja ela de 

que país for, buscar a cooperação como um dos pressupostos necessários ao seu projeto ou 

política de internacionalização.  

Pode-se indagar, entretanto, se é possível para uma IES qualquer tornar o seu ensino e 

as suas práticas acadêmicas realmente internacionalizadas sem depender de cooperar com 

muitas outras mundo afora, seja individualmente, através de acordos bilaterais, e/ou em redes, 
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das incontáveis que existem hoje, muitas delas representadas pelas instituições retratadas no 

capitulo III. A resposta a essa pergunta, a julgar pelos autores pesquisados parece ser “não”. 

Ainda que preservando o desejável princípio da autonomia, é através da cooperação, 

por exemplo, que acontece a grande maioria das ações que resultam na mobilidade de 

gestores, estudantes e de docentes. Não seria possível, também, que as IES viabilizassem a 

sua participação em redes internacionais de pesquisa, se não fossem estabelecidos esforços 

institucionais de cooperação até porque muitas destas ações caracterizadas como cooperação 

acadêmica dependem de financiamentos, estatais ou privados, nacionais ou estrangeiros, 

somente obtidos através da comprovação do seu caráter estratégico, local ou globalmente 

falando. 

Outra forma muito usual de cooperação é aquela que se obtém através da participação 

dos gestores em eventos como congressos, seminários e match making que transcendam a 

mera ação de recrutamento
54

 de estudantes estrangeiros, organizadas por várias instituições 

internacionais de inegável reputação e profissionalismo (NAFSA, EAIE, FAUBAI- 

Associação Brasileira de Educação Internacional etc). É, quase sempre, através destes eventos 

que se celebram os acordos de cooperação que ampliam, exponencialmente, o alcance do 

entendimento de diferentes realidades indispensáveis à formação de competências globais por 

parte de docentes e discentes.   

Outra tendência que tem mobilizado o ambiente acadêmico internacional é o esforço 

de cooperação em torno da criação de currículos e títulos acadêmicos conjuntos. Este não é 

um procedimento simples e tem que vir acompanhado de um rigoroso controle para que não 

se dê margem a fraudes e perda de credibilidade, como já se falou neste capítulo. Tudo isso 

estimula a criação de vínculos com centros de excelência mundialmente reconhecidos. 

A cooperação acadêmica é condição, também, para a formação de recursos humanos 

para atuarem seja em empresas globais, em âmbito governamental, seja em esforços de 

natureza humanitária que demandem mão de obra com formação universitária. 

 

Ainda como consequência do estabelecimento de cooperação acadêmica pode-se citar 

o recrutamento de egressos entre universidades parceiras, ou em empresas, em todo o mundo 

para trabalharem fora de seus países de origem, o que só aumenta o grau de empregabilidade 

do pessoal acadêmico que, assim, pode direcionar seus esforços de inserção no mercado de 

                                                           
54

 Para este trabalho, aqui entendido como uma prática rotineira e legítima que utilizam as instituições de ensino 

privadas, em busca de estudantes notadamente de países em desenvolvimento, mas que podem pagar pela 

educação nos países desenvolvidos. 
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trabalho ampliado. Esta ampliação do leque de possibilidades tem sido vista como algo muito 

desejável em situações de crise econômica, ou tão somente como a viabilização de aspirações 

de natureza pessoal.  

Aqui, entretanto, há que se registrar que dificilmente haja consenso entre os estudiosos 

sobre esse recrutamento ser algo positivo ou danoso para um determinado país, ou mesmo 

para as IES, já que eles consideram que é tênue a linha que separa a criação de reais 

oportunidades onde todos os lados ganham e o famoso brain drain de que tanto se fala. Este 

termo foi cunhado pelo Royal Society para descrever a emigração de cientistas e tecnólogos 

para os Estados Unidos logo após o período do pós-guerra na Europa. As fugas de cérebros 

são comuns entre as nações em desenvolvimento, como ex-colônias da África, nas ilhas 

caribenhas e particularmente em economias centralizadas como as extintas Alemanha Oriental 

e União Soviética, onde as habilidades de mercado não teriam sido recompensadas 

financeiramente. 

Outro importante efeito da cooperação acadêmica é a criação de um círculo virtuoso 

que vem no bojo de sua prática de abrir as IES para interlocutores externos, o que alimenta, 

continuamente, a participação das universidades em novas modalidades de cooperação. 

 

4.4 Considerações Finais 

 

É fato que todas as modalidades de cooperação permanecem mais atuais do que nunca, 

e estão largamente detalhadas no documento como macro orientações da UNESCO sobre as 

tendências do ensino superior para o século XXI (UNESCO, 1998). 

O tema da cooperação acadêmica, no entanto, por ser intrinsecamente ligado à 

internacionalização da educação superior, sofre muitas críticas, grande parte delas relacionada 

a uma possível perda da autonomia universitária e ao afastamento do Estado de suas funções 

de promover a educação como um bem público. Santos (2000) observa que: 

 

Uma das características das políticas neoliberais tem sido a promoção de 

mecanismos de mercado no interior do espaço estrutural do estado, liberalizando e 

promovendo pressões competitivas entre serviços (...) Surgem assim os designados 

quase-mercados, que põem em evidência o caráter híbrido das novas formas de 

financiamento, fornecimento e regulação, mas que não significam necessariamente a 

diminuição de seu poder de intervenção. (SANTOS, 2000, p. 37) 

 

Já Altbach (2002) posiciona-se de maneira mais crítica em relação à cooperação e 

internacionalização do ensino superior ao afirmar que  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha_Oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
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As corporações multinacionais, conglomerados de mídia e até as grandes 

universidades são os novos neocolonialistas – procurando o domínio não só por 

razões políticas e ideológicas, mas preferencialmente por objetivos comerciais. 

Entretanto, o resultado deste domínio é muito similar: perda de autonomia 

intelectual e cultural por aqueles que são os menos poderosos. Colaboração 

acadêmica, troca intelectual e internacionalização são subordinadas à maior missão 

da empresa – lucro. O mundo está se movendo na direção de internacionalizar 

educação superior usando as energias da academia e respondendo às necessidades do 

mercado. (ALTBACH, 2002)  

 

 E em Morosini (2006) a questão pode ser resumida da seguinte maneira:  

 

A tendência ao Capitalismo acadêmico vem marcada pela expansão da privatização 

por via da sociedade limitada ou de capital aberto, não importando mais os limites 

políticos do estado-nação. Tais IES são organizações que têm campi em diversos 

países, seja como matriz, seja em forma de consórcio ou pelo predomínio no capital, 

via controle acionário da IES. (MOROSINI, 2006, p. 122). 

 

É desta multiplicidade de visões, portanto, sobre a articulação entre o inegável 

movimento de internacionalização do ensino superior, e da cooperação entre as IES de todo o 

mundo, usando como moeda comum a produção do conhecimento, que se irá tratar no 

capítulo V. Gestores em diferentes posições dentro do ambiente acadêmico e correlatos serão 

ouvidos para que se entenda qual é a sua concepção de cooperação acadêmica internacional.  
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5 COM A PALAVRA, OS GESTORES DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA E 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

5.1 Introdução 

 

 No capítulo I tratou-se da cooperação internacional, ancorada na visão do liberalismo 

em Relações Internacionais, como uma prática justificada, dentre outras razões, pela 

necessidade que os Estados têm de sobreviver. No capítulo II, a ênfase esteve em mostrar qual 

era o cenário da educação brasileira e, em alguma medida, internacional, tendo como pano de 

fundo as mudanças trazidas pela globalização. No capítulo III procurou-se analisar a dinâmica 

da cooperação acadêmica no Brasil e o foco foi deslocado para a questão da cooperação 

acadêmica internacional, a partir de uma reflexão sobre a importância que este tema adquiriu 

em todo o mundo, notadamente a partir dos anos 90 e, também, sobre as principais 

instituições nacionais e estrangeiras que se dedicam a promover esta cooperação, o que 

envolve o seu relacionamento com as IES em todo o mundo. 

No capítulo IV foi discutida a relação que existe entre o conceito de cooperação 

acadêmica internacional e a maneira como ele se materializa em diferentes práticas 

conhecidas pelos gestores acadêmicos como afeitas à internacionalização do ensino superior. 

A maneira como essa discussão se articula com o objeto central desta tese- ou seja, o que os 

gestores entendem como cooperação acadêmica internacional – lança luz sobre o objeto na 

medida em que o próprio entendimento do que vem a ser a internacionalização do ensino 

passa por grandes reflexões e questionamentos e é o que, materialmente falando, exemplifica, 

no “mundo real”, a tal da cooperação acadêmica internacional de que se trata neste trabalho. 

Embora tanto o conceito quanto os estudos sobre internacionalização do ensino superior 

apresentem vasta bibliografia pouco pode ser encontrado sobre a concepção que os gestores 

têm acerca da cooperação acadêmica internacional. 

Trata-se, portanto, de questões interconectadas já que o conceito norteador das ações 

dos gestores, a saber, a cooperação acadêmica internacional, do ponto de vista teórico e 

prático, pode ou não ser um norte para as ações de internacionalização do ensino em suas 

instituições de origem. Ou seja, aquilo que se entende por CAI pode não corresponder a uma 

visão mainstream dessa prática onde estão alocadas diferentes estratégias próprias da 

internacionalização do ensino superior no cenário da globalização. A “escuta” que resultou da 

pesquisa com gestores de diferentes segmentos da internacionalização do ensino, e que é o 

foco central desta tese, passa a ser abordada agora, neste capítulo 5. Não foi possível 
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generalizar as conclusões porque nenhum procedimento de construção de amostras foi 

utilizado, uma vez que a escolha dos entrevistados se deu em função de sua importância no 

cenário da educação internacional e, também, por que a opção por algumas delas foi decidida 

devido ao fato de estarem disponíveis para colaborar com o trabalho durante os eventos 

internacionais que são mandatórios no calendário dos gestores de RI das IES de todo o 

mundo.  

 

5.2 Cooperar e internacionalizar: imperativos da globalização acontecendo no cotidiano 

   

 Nos capítulos anteriores, foram abordados o impacto e as demandas que a 

globalização imprimiu ao cotidiano das universidades em todo o mundo. Também se destacou 

que, no Brasil, a FAUBAI- Associação Brasileira de Educação Internacional, além de ser uma 

das principais promotoras da internacionalização das IES nacionais, é a associação que 

representa os profissionais que chamam para si a tarefa de operacionalizar, na prática, aquilo 

que é determinado pela política de internacionalização que passou a ser, cada vez mais, uma 

decisão estratégica das universidades para tentar acompanhar o que já acontece desde o final 

dos anos de 1980 com universidades dos países desenvolvidos
55

.  Existe vasta bibliografia 

sobre internacionalização do ensino superior, mas, infelizmente, o mesmo não acontece 

quando se procura uma fundamentação mais científica para o conceito de cooperação 

acadêmica internacional. O objetivo deste trabalho é, aparentemente, bem simples: mapear e 

descrever as diferentes concepções de cooperação acadêmica internacional (doravante CAI) 

que estão subjacentes ao discurso e ao entendimento do que vem a ser essa prática para os 

gestores internacionais de diferentes instituições do cenário acadêmico brasileiro e 

internacional. Aparentemente simples por que o conceito é passível de múltiplas definições e 

interpretações e é, frequentemente, considerado um quase sinônimo de internacionalização. 

 Em função do seu papel histórico relativamente novo, nos moldes descritos por de 

Witt no capítulo IV (2013) os gestores de relações internacionais acadêmicas são oriundos de 

diferentes backgrounds de formação. E tiveram que atuar como representantes dos interesses 

acadêmicos, políticos e estratégicos das IES em sua busca pela realização de parcerias de 

cooperação que resultassem numa satisfatória internacionalização universitária. A seguir, 

serão apresentados os critérios de escolha dos entrevistados; as circunstâncias em que as 

                                                           
55

 Denominação obedece à classificação da ONU sobre países desenvolvidos, em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos, definidos por critérios de IDH e outros de natureza econômica, social e renda per capita, 

como define a PNUD desde 1993. 
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entrevistas foram realizadas; os instrumentos e o período de coleta dos depoimentos; os 

obstáculos e rendimentos obtidos; enfim as categorias analíticas acionadas e o consequente 

diálogo entre a empiria e a teoria presentes neste trabalho. Tudo isso é fruto de um trabalho de 

campo, com ênfase na percepção dos entrevistados bem como em documentos e bibliografia 

já referenciados nos capítulos anteriores. 

 

5.3  As entrevistas 

 

5.3.1  Critérios de escolha do público-alvo 

 

 Há uma grande gama de segmentos de públicos envolvidos na cooperação 

acadêmica internacional. Para efeitos deste trabalho foram escolhidos sete segmentos em 

função, principalmente, da sua importância e também, em menor proporção, da possibilidade 

concreta de acesso a esses públicos nos eventos internacionais aos quais a pesquisadora teria 

como comparecer.  

A) O primeiro público a ser pensado como objeto de escuta foi o de assessores de relações 

internacionais dos escritórios que funcionam dentro das universidades brasileiras e 

estrangeiras. A justificativa para essa escolha reside no fato de que, operacionalmente falando, 

são eles que colocam em prática a política de internacionalização da universidade que 

representam. Muitas vezes, esse assessor, identificado sob diferentes títulos (coordenador, 

diretor, pró-reitor, chefe de relações internacionais etc) pode ou não ser um dos formuladores 

dessa política de internacionalização. Idealmente falando, como foi visto nos capítulos 

anteriores, a partir de análise dos autores consultados, o assessor deve não apenas executar 

essa política, mas participar ativamente da mesma por ser quem tem a maior proximidade com 

o corpo docente e discente na implementação das modalidades de cooperação usuais no 

mundo acadêmico. Os entrevistados foram selecionados levando-se em conta vários aspectos: 

a filiação à FAUBAI- Associação Brasileira de Educação Internacional (o que atesta a 

existência de uma estrutura de internacionalização naquela IES), a representação geográfica 

utilizada pela associação, onde as universidades mineiras fazem parte da Regional Centro-

Oeste; e o tipo de instituição (pública, privada e confessional).  

Os demais públicos elencados a seguir não foram pensados a partir de uma pressuposta lógica 

de importância porque nesse campo de atuação os públicos estão de tal forma imbricados que 

seria contraproducente estabelecer uma hierarquia de importância. 

B) Os reitores foram considerados um público relevante para a tese por motivos óbvios: são, 
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em última análise, os responsáveis finais pela política de internacionalização e pelas ações de 

cooperação acadêmica internacional. Foram entrevistados durante a participação em fóruns de 

relações internacionais junto com os seus assessores da área. Buscou-se, também, entrevistar 

os reitores que, nesses eventos, proferiram palestras ou participaram de mesas-redondas onde 

expuseram a sua visão sobre a internacionalização do ensino superior e abordaram , em 

alguma medida, a questão da cooperação acadêmica internacional.  

 C) Por representarem os interesses educacionais de seus países as agências internacionais têm 

importante papel para o trabalho porque o seu escopo de atuação é mundial, o que torna a sua 

contribuição de extrema relevância para a tese. É a partir de sua atuação que o conjunto de 

universidades dos países que representam se tornam ativas e visíveis para as IES de todo o 

mundo. Para além da sua importância indiscutível em qualquer país, a educação enquanto 

serviço, como analisado nos capítulos anteriores, é de grande importância na pauta de 

arrecadação dos países desenvolvidos. Foram escolhidas algumas das mais importantes 

representantes desse segmento, segundo o critério de atratividade e de reputação acadêmica de 

seus países.  

D) Devido à sua importância como formuladores, reguladores e financiadores das políticas 

educacionais, alguns profissionais vinculados aos governos, no âmbito nacional e estadual, 

em diferentes programas e estruturas educacionais, também foram entrevistados.  

E) Dentre as atribuições de política externa e diplomacia de um país encontram-se as missões 

diplomáticas relacionadas à educação. Por esse motivo, representantes de embaixadas e corpo 

consular de diferentes países também foram ouvidos na pesquisa. Neste caso, os critérios de 

escolha obedeceram às seguintes situações: facilidade de acesso aos mesmos, representarem 

países de notória atratividade para estudantes e pesquisadores e estarem em missão acadêmica 

à universidade da autora desse trabalho. 

F) Dentre as principais entidades da cooperação acadêmica internacional estão as  

Associações  que promovem as grandes feiras e eventos que possibilitam o encontros de IES 

de todo o mundo, responsáveis por propiciar o encontro para matchmakings, participação em 

redes de pesquisa e mobilidade estudantil em todo o mundo. Este foi, inclusive, o local onde o 

maior volume de entrevistas foi realizado, ou seja, os encontros anuais da NAFSA 

(Associação de Educadores Internacionais, sediada nos Estados Unidos), da EAIE 

(Associação Europeia de Educadores Internacionais) e da Associação Brasileira de Educação 

Internacional (FAUBAI).  

G) Embora essas instituições não se dediquem à cooperação acadêmica internacional 

“clássica”, as empresas recrutadoras e promotoras de mobilidade e intercâmbio são 
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responsáveis por um volume considerável de experiências e vivências outbound em todo o 

mundo. Esse trabalho tem como consequência o fomento à mobilidade estudantil para os 

alunos que tem condição de pagar por esse serviço. Como funcionam em regime de mão 

dupla (tanto levam estudantes brasileiros para outros países quanto trazem alunos para as IES 

nacionais, acabam por dar visibilidade ao sistema educacional do Brasil o que, em última 

instância, pode resultar em cooperação acadêmica tradicional, muitas vezes em função da 

qualidade acadêmica do aluno pagante, o que pode reverter em bolsas, através do interesse em 

cooperação bilateral, para os demais estudantes através da realização de cooperação bilateral.  

Foram escolhidas para a entrevista duas das principais recrutadoras do Brasil e do mundo: O 

BMI (Brazilian Management Institute)
56

 e Campus Brasil
57

. 

 

5.3.2 Período das entrevistas 

 

Em função da possibilidade de participação em eventos que são parte do calendário de 

trabalho dos assessores internacionais, as entrevistas foram realizadas em diferentes 

momentos desde o primeiro semestre de 2013. As principais ocasiões, desde então, têm sido 

as reuniões anuais e regionais da FAUBAI- Associação Brasileira de Educação Internacional, 

do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), dos encontros da NAFSA e EAIE e 

de missões recebidas pela universidade da pesquisadora, a PUC de Minas. Há que se atestar, 

portanto, um componente de acaso eventual que se somou às entrevistas planejadas e 

agendadas a partir de critérios que serão explicitados no ítem 5.3.3 sobre as categorias de 

análise. As visitas de várias delegações estrangeiras à universidade da pesquisadora, 

especialmente para tratarem do envio de alunos às IES dos países signatários do programa 

Ciência sem Fronteiras, foram significativamente aproveitadas para não apenas se realizar 

entrevistas, mas como observatório da pujança dos matchmakings
58

 e da efervescência dos 

movimentos que resultaram na assinatura de diversas parcerias acadêmicas no cenário 

nacional. Tudo isso foi fator de amadurecimento das práticas de cooperação e da observação 

do que poderia ser relevante incorporar ao instrumento de pesquisa.  

 

                                                           
56

 Organização de experts no recrutamento de estudantes internacionais, cujo propósito é ajudar instituições por 

todo mundo a aumentar o número de intercambistas brasileiros, asiáticos, latino-americanos e do Oriente 

Médio. Mais informações em: < http://www.bmimedia.net/about/> 
57

 Serviço oficial de informações de estudos superiores na França, ligado aos ministérios franceses de educação e 

Relações Exteriores.  Mais informações em: <http://www.bresil.campusfrance.org/node/6023>  

 
58

Encontros para negociação de parcerias durante eventos internacionais. 

http://www.bmimedia.net/about/
http://www.bresil.campusfrance.org/node/6023
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5.3.3 Processo de realização das entrevistas 

 

 Tão logo ficou claro quais deveriam ser os públicos pesquisados (descritos no item 

5.3.1) também se tornou mais evidente o teor de perguntas que deveriam ser formuladas para 

cada segmento de público. Aos gestores que atuavam dentro da estrutura institucional das 

universidades foram feitas perguntas complementares às que seriam aplicadas aos demais. Tal 

decisão se justifica porque os outros seis segmentos de públicos podem ou não ter condição de 

responder quais são os principais destinos preferidos pelos estudantes e de quais países se 

originam os estudantes estrangeiros que realizam a mobilidade em uma universidade ou país 

específico. Não é atribuição de um reitor, por exemplo, ter esses dados memorizados. Ou de 

um profissional das agências que representam os interesses educacionais de um determinado 

país saber com alguma exatidão o número de estudantes, pesquisadores ou professores do seu 

país que se envolvem em ações de mobilidade ou cooperação mais ampla com outras 

instituições de ensino superior em diferentes partes do mundo. Novamente, é preciso destacar 

que o objeto da pesquisa é a concepção que diferentes gestores têm do que seja a cooperação 

acadêmica internacional. As perguntas complementares podem, quando muito, qualificar 

melhor o objetivo principal da pesquisa. 

   Mas para que houvesse uma base comum, de modo a poder servir de parâmetro para 

a compreensão das respostas, foram formuladas as mesmas questões para todos os públicos, 

acrescidas das perguntas complementares de que se tratou acima. Foram realizadas, ao todo, 

35 entrevistas, das quais 29 presenciais e 2 por telefone (as quais foram gravadas e depois 

transcritas) e 4 foram feitas através do envio de respostas ao roteiro de entrevistas, via 

internet. E, mesmo assim, não sem antes se ter o cuidado de explicar detalhadamente ao 

entrevistado do que se tratava a tese; de ser garantido a ele que poderia falar livremente, sem 

um tamanho padrão de respostas; que se ele quisesse poderia incluir qualquer outra discussão 

que ele julgasse ser relacionada ao tema, mas que não estava contemplada nas perguntas. A 

todos os entrevistados foi dada a garantia de que as respostas estariam vinculadas à percepção 

e entendimento dele, ou seja, não era a instituição à qual ele pertence quem estava falando. 

Também a todos foi garantido verbal e documentalmente (através de termos de 

consentimento) que as respostas seriam usadas estritamente dentro do contexto da entrevista. 

  No que diz respeito aos gestores de cooperação das instituições de ensino superior, 

outro cuidado que se teve foi de utilizar entrevistados que representavam instituições de todas 

as regiões do país. A referência foi à divisão que é oficialmente utilizada pela FAUBAI- 

Associação Brasileira de Educação Internacional - e que estará detalhada nas categorias de 
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análise. Como a tese não contou com o auxílio de bolsa de pesquisa que contemplasse 

deslocamentos e viagens, muitas entrevistas foram realizadas, utilizando o mesmo roteiro, 

mas sem nenhum agendamento prévio, porque dependia da disponibilidade dos entrevistados 

durante o encontro nos eventos internacionais a que já se referiu (NAFSA, EAIE, FAUBAI- 

Associação Brasileira de Educação Internacional, GCUB etc).
59

 

 

5.3.4 Roteiro da Entrevista  

 

 A pesquisa de campo contou com um roteiro semi-estruturado de entrevista e as 

informações obtidas foram objeto de análise comparativa. O roteiro contém as seguintes 

perguntas, comuns a todos os segmentos (Ver Anexo I para roteiro e Anexo II para 

instituições e convênios). 

 

5.3.5  Quadro com os entrevistados 

 

 Nome, instituição, formação e tempo no cargo. (Ver anexo III) 

5.3.6 Análise das respostas 

 

 Para a melhor compreensão das respostas, e para o aumento do poder de análise 

comparativa das mesmas, os depoimentos serão separados por tópicos e divididos em dois 

blocos: o das perguntas comuns a todos os entrevistados e, posteriormente, aquelas que foram 

feitas exclusivamente aos assessores internacionais das instituições de ensino superior. Outro 

esclarecimento que se faz necessário é aquele que diz respeito à preservação da identidade dos 

entrevistados que manifestaram preocupação com a repercussão que as suas falas poderiam 

ter em suas instituições de origem. Apesar das garantias de que seria explicitado, em 

diferentes momentos neste trabalho, que a fala dos mesmos reflete a sua compreensão pessoal 

dos fatos indagados, ou seja, as respostas não expressavam o entendimento e opinião de suas 
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 Esse acesso nem sempre é fácil porque, nessas ocasiões, muitos exponentes que podem ter importância para a 

pesquisa estão presentes sem que se tenha conhecimento prévio de tal fato, o que dificulta a antecipação dos 

encontros através de agendamento. Ou ainda, eles comparecem aos eventos para proferirem palestra ao final da 

qual vão imediatamente embora. E há, ainda, as circunstâncias em que o próprio entrevistador está impedido 

de deixar as suas funções de assessor internacional que tem uma agenda de compromissos a serem cumpridos 

em nome da sua universidade que o enviou para esses eventos internacionais. Ou seja, embora o entrevistador 

esteja interessado em contactar pessoas que podem contribuir para a tese, ele esta ali para trabalhar e trazer 

resultados concretos para a sua instituição, algo que precisará ser visto nos relatórios de viagem e, 

posteriormente, na conclusão de parcerias que justifiquem o investimento na participação em encontros 

internacionais, criando uma real limitação de tampo disponível, apenas, para a pesquisa. 
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instituições optou-se, então, por não vincular explicitamente cada resposta a um determinado 

entrevistado em todos os segmentos de públicos pesquisados. Seguem as respostas, agrupadas 

por semelhanças e diferenças, e suas respectivas análises. 

 

5.3.6.1  As  concepções sobre a cooperação acadêmica internacional 

 

 Como primeira e mais fundamental resposta obtida por meio das entrevistas, 

diretamente ligada ao objeto de pesquisa desta tese, o grande desafio nessa análise foi o 

mapeamento da diversidade de opiniões e da grande expertise e alta qualificação dos 

entrevistados. Optou-se, então, por agrupá-las tanto por similaridade quanto por diferenças, o 

que naturalmente evidenciou-se nas respostas dos distintos públicos envolvidos na pesquisa, 

descritos no item 5.3.1. Dentre os termos que mais se repetiram no material bruto estavam as 

palavras “parceria, troca, intercâmbio, internacionalização, globalização, reciprocidade, 

pesquisa, ciência, desenvolvimento e mobilidade”. Nenhuma definição foi muito semelhante, 

embora cada uma contivesse alguns dos termos repetidos listados acima. Diversos 

entrevistados começavam a sua fala com a seguinte expressão: “definir cooperação acadêmica 

internacional é muito difícil” e ao longo das respostas de boa parcela deles fica evidente que o 

termo está profundamente interconectado com a questão da internacionalização do ensino 

superior em todo o mundo. 

 Para vários entrevistados, cooperação acadêmica internacional supõe uma 

parceria estabelecida por pesquisadores, docentes, ou gestores acadêmicos no âmbito de 

projetos de pesquisa, ensino e extensão, independentemente de haver convênios ou 

instrumentos similares entre as instituições brasileiras e estrangeiras, em qualquer área do 

conhecimento, embora, atualmente, essa cooperação ocorra com maior frequência na área da 

ciência, tecnologia e inovação. A cooperação acadêmica internacional, para eles, engloba 

atividades conjuntas, sem que haja ganhos econômicos, ou seja, não há pagamentos de 

matrículas, taxas, ou outros tipos de cobranças entre os parceiros. Em outras palavras, quando 

há a prestação de serviço mediante pagamento de contraprestação de cunho financeiro entre as 

partes, considera-se que está descaracterizada a cooperação acadêmica. Esse é, também, o 

entendimento de Jesus Sebastian (2004), que defende que essas atividades estejam vinculadas 

ao fortalecimento mútuo das instituições envolvidas na cooperação. (2002)  

 Dentre os consensos que foram evidenciados, um deles refere-se ao fato de a CAI 

atuar fortemente em três níveis: pesquisa, ensino e divulgação (ou extensão), treinando e 

capacitando pessoas para atuarem num mundo complexo, na economia do conhecimento, e 
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possibilitando a transferência e aquisição desse conhecimento em âmbito internacional através 

de uso de diferentes ferramentas. Um dos reitores entrevistados preconiza que nesse conjunto 

de ações não haja, apenas, oportunidades para uma troca de conhecimento científico, 

tecnológico, cultural, mas, também, o desenvolvimento de modelos de gestão, visto que eles 

englobam professores, alunos e devem incluir os técnicos da instituição. Seria, ainda, o papel 

da CAI a formação de novas gerações de profissionais mais tolerantes com as diferenças e a 

solução de problemas de várias ordens que afligem a vida do homem e a vida, em geral, no 

planeta.  Esta é, também, a visão da OCDE e, desde o relatório de Faure (1972), fica evidente 

essa preocupação em fazer com que a cooperação acadêmica internacional vá além do campus 

universitário e de disciplinas e currículos. Segundo ele, a educação deve fazer do mundo um 

lugar melhor e não apenas um local de gente com estudo formal.  

 Ou como definem alguns reitores entrevistados: 

 

CAI é algo que faz partes do ethos de qualquer instituição universitária e desde a 

Idade Média já existia a intenção de troca de informações entre instituições. É a 

troca de informações de experiências e conhecimento entre IES de diferentes 

lugares. No mais, ela acaba por entrar nas relações diplomáticas entre os países.” 
60

 

“Se mostra hoje como uma estratégia necessária para o desenvolvimento dos cursos 

e programas da universidade, pois, num mundo globalizado e com grande troca de 

informações em tempo real, há uma necessidade de se colocar os alunos em 

condições de competir e ter acesso a todo o conhecimento desenvolvido no mundo. 

Não se pode esperar o conhecimento chegar à universidade, há uma necessidade de 

acessar o conhecimento desenvolvido mais rapidamente e, portanto, a CAI abre essa 

possibilidade para os alunos. A presença de alunos vindos de países mais 

desenvolvidos acaba por mostrar aos alunos brasileiros que não tem possibilidade de 

sair a sua cultura, e, em outro sentido, o Brasil, como país de liderança na região, 

pode levar o mesmo para os países vizinhos. 

  

 Marcovitch (1994) também argumenta nessa mesma direção quando afirma que 

“para os campos socioeconômico, tecnológico e ambiental, percebem-se avenidas de 

cooperação internacional, cooperação que decorre do engajamento dos protagonistas sociais e 

das instituições”. No entendimento de uma assessora essas “avenidas de cooperação” a que 

ele se refere foram definidas assim:  

 

É o desejo manifestado, através da assinatura de acordo, entre duas ou mais 

instituições de ensino ou pesquisa de trabalharem em conjunto e colaborar nas três 

áreas fins da instituição: Ensino, Pesquisa e Extensão. Na cooperação acadêmica 

internacional, pelo menos uma instituição é estrangeira. A cooperação acadêmica 

internacional envolve diversas ações: mobilidade discente, docente e de staff; 

desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e de extensão em parceria; visitas 

técnicas de docentes em ambas as instituições; co-tutelas e dupla diplomação tanto 

na graduação quanto na pós-graduação. Nem todas as cooperações têm todas essas 
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ações implementadas: algumas são mais voltadas para o ensino, outras para a 

pesquisa   e   outras   para   a   extensão.   No entanto, idealmente, a cooperação 

acadêmica plena deveria ambicionar todas essas ações.  

 

5.3.6.1.1 Sobre a cooperação tradicional e as novas correntes 

 

 As falas dos entrevistados deixam entrever que convivem, hoje, no cenário 

acadêmico internacional, outras percepções sobre o que já é e o que deveria ser uma justa 

CAI. É também verdade para os entrevistados que, às vezes, a cooperação acadêmica tem uma 

dimensão maior do que a missão original, afetando a internacionalização da universidade 

como um todo, além do previsto seja via mobilidade estudantil, mobilidade acadêmica ou 

parcerias. Muitos se referiram ao programa do governo brasileiro, Ciência Sem Fronteiras, 

que foi criado com uma missão especifica e se expandiu em vários benefícios para a 

cooperação internacional.  Como, por exemplo, o caso em que universidades americanas que 

receberam um grande número de alunos do programa e colocaram todas as verbas recebidas 

em seus próprios programas de Brazil Studies, permitindo o aumento do ensino de Português 

e cultura brasileira e, consequentemente, o aumento de estudantes americanos que procuram 

instituições brasileiras para cursos de pequena ou  longa duração.  Estes alunos, brasileiros e 

americanos, serão, no entendimento dos entrevistados, os futuros lideres de suas comunidades 

e países e com uma propensão a continuar os laços estabelecidos durante a sua formação, 

crescendo juntos e beneficiando a todos, como exemplifica uma das agências representada na 

entrevista. 

 Outra preocupação que também aparece nas entrevistas é a de que, cada vez mais, há 

a necessidade de balancear parcerias públicas e privadas, universidade e indústria e explorar 

maneiras de expansão beneficiando a missão de cada instituição e de cada país.  A cooperação 

e a inovação estão presentes na mais alta estratégia de relações entre países, envolvendo 

ministérios de educação, relações exteriores e até a área da defesa. 

 Para um importante agencia, a cooperação acadêmica tem a missão, inclusive, de 

contribuir para a paz e para o progresso dos povos. Essa organização tem 

como lema "Transformação por intercâmbio" e defende que, no âmbito do ensino superior, a 

cooperação internacional deve responder aos desafios da globalização para o avanço científico 

e por novas formas de ensino que preparem os cidadãos para atuar no cenário global através 

de oportunidades de aprendizado internacional. A cooperação internacional também se 

prestaria a consolidar interesses das nações no cenário competitivo internacional nos âmbitos 

da educação superior, das políticas educacionais e da pesquisa científica. Esta entrevistada 
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afirma que, se há a competição pelos melhores talentos, há também a responsabilidade 

coletiva diante dos desafios e ameaças sociais e políticas globais. 

 Surgiu, entretanto, uma visão minoritária mais cética em relação à CAI, assim 

definida por uma reitora: 

 

CAI é mais que uma mobilidade, é cooperação da perspectiva sul-sul, reconhecendo 

uma cooperação horizontal, não é ‘via de mão única’, e vários parceiros podem 

interagir, não só pensando em desenvolvimento econômico, mas em trocas culturais 

e, mesmo num mundo com muitas desigualdades, é possível construir reais 

parcerias. A CAI sempre existiu. O que vemos hoje é um incremento das questões 

de cooperação da discussão de práticas de internacionalização, que não são só 

acadêmicas, mas econômicas e de globalização do capital e do conhecimento. É 

difícil reverter esse processo, o alerta é de como ele será feito e como está sendo 

estabelecido. Tem algo anterior a isso. Quando se estabelece uma concepção de 

cooperação, é porque anteriormente veio uma prática social, relações políticas, 

culturais e de trocas que se quer mudar e, em função disso, uma nova concepção de 

cooperação orienta práticas diferenciadas. Muitas vezes não é cooperação, é 

imposição de postura e parâmetros de conhecimento e fuga de cérebros. 

 

 Essa visão encontra eco em vários estudiosos da área de educação, majoritariamente 

pessimistas em relação à CAI que envolve, notadamente, a cooperação norte/sul. Viu-se em 

Sobrinho (2005) que o Processo de Bolonha, na prática, poderia possibilitar a mercantilização 

da educação superior, especialmente se passasse a ser regulada pela OMC. Tanto OCDE 

quanto a UNESCO externaram preocupação num documento intitulado “Diretrizes em 

matéria de qualidade da educação superior através das fronteiras”, de 2012, de que o cenário 

de internacionalização do ensino superior comprometesse tanto a qualidade quanto a 

autonomia das IES por força de possíveis ingerências de fatores relacionados aos interesses do 

mercado, a exemplo do que ocorre com qualquer produto ou serviço. Curiosamente, a quase 

totalidade dos entrevistados, independentemente do segmento, não compartilha desse temor 

manifestado pelos estudiosos em educação.  

 Uma visão bem mais favorável é apresentada, inclusive, por um entrevistado ligado 

ao corpo diplomático quando ele afirma que a CAI, pelo aspecto político, é um dos grandes 

instrumentos para buscar a compreensão internacional, uma capacidade de tolerância e 

respeito através do conhecimento mais próximo do outro e, por outro lado, é um instrumento 

da Política Externa (P.E), com o Brasil se destacando com alguns programas importantes e 

formando profissionais que, de alguma maneira, conhecem o Brasil e fazem dele um modelo, 

o que é enriquecedor.  A CAI teria aumentado muito por conta da globalização, e veio para 

ficar. Uma aproximação maior entre países, através da educação, gerará um efeito sistêmico 

cada vez mais eficiente, mútuos benefícios e entendimento.  

 Outro diplomata entrevistado defende que antes da cooperação, propriamente dita, é 
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preciso ver o olhar do outro porque é impossível fazer CAI se não se consegue observar o que 

você faz ao outro. Não é sobre “vender um produto”, é preciso entender as necessidades da 

outra instituição e, para isso, seria necessário um debate, passando pelos seguintes pontos: 

Quais são os interesses do outro?  Como posso ajudar a outra instituição a resolver problemas 

e apoiar seus objetivos institucionais e acadêmicos? E, também, mostrar quais são os seus 

interesses. Ele afirma: 

 

Depois disso é possível pensar sobre projetos de CAI. Para que a cooperação 

funcione, a primeira etapa deve ser ‘subir em um trem que já está caminhando’, pois 

a instituição que entra em outros países não deve substituir ou ignorar as práticas 

locais. Se não houver a criação de programas conjuntos de cooperação, não 

funciona. É necessário que o corpo docente possa lidar com a abertura da 

universidade. Não é um modismo e isso implica que os alunos entendam que a 

universidade é a porta de entrada para o mundo, e todos deveriam estudar fora de 

suas universidades. É necessário orçamento para isso, e, portanto, deve haver 

investimento direcionado e verba para isso, como bolsas, por exemplo.  

 

 Por esse motivo os assessores dentro das universidades e uma das representantes das 

agências ouvidas entendem que um dos maiores desafios da cooperação acadêmica 

internacional não é de natureza externa, ou seja, não é ser “explorada” em benefício das IES 

de países desenvolvidos. O maior problema seria uma ausência ainda significativa de apoio 

institucional, com a visão ampla dos benefícios de acordos multilaterais para o 

desenvolvimento da internacionalização dentro de cada universidade e o estabelecimento de 

parcerias e projetos em comum que podem obter vários atrativos humanos e financeiros, com 

vínculos em associações de universidades voltados para temas em comum.  Segundo eles, 

poucas associações de universidades no Brasil têm se vinculado a similares no exterior, com 

projetos em temas específicos que podem atrair financiamento do setor público, privado, 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros, mas esta seria uma das 

novas tendências em parcerias acadêmicas internacionais.  

 Outro dado que chama a atenção é que, apesar de em todos os eventos que reúnem 

gestores da CAI, no Brasil e em outros locais, já há alguns anos, tem surgido estudos 

mostrando uma nova tendência de internacionalização, diferentemente do que usualmente é 

feito. Apenas quatro entrevistados fazem menção a essa tendência e à necessidade de se 

ampliar as modalidades de cooperação, para que a mesma beneficie os estudantes que não 

podem usufruir da mobilidade acadêmica, ou seja, não citam textualmente a 

Internacionalização em Casa (IaH), mas se referem a preceitos ditados pela mesma. Ou seja, 

reconhecem que não há como desconhecer que, na impossibilidade de se promover a 

mobilidade de um número expressivo de alunos e docentes, a IaH é mais que uma tendência, 
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pode ser, inclusive, uma ferramenta importante de internacionalização do campus e deve ser 

levada em conta no momento de se estabelecer, através dos contratos, a CAI. Quanto à 

Comprehensive Internatioanilization (CI), também não citada de forma textual, aparecem 

mais referências à necessidade de se imprimir diversas dimensões à internacionalização das 

IES em todo o mundo. 

 Entretanto, fica mais evidenciado que principalmente os gestores dos escritórios 

internacionais das universidades continuam trabalhando muito mais no nível tático-

operacional do que no estratégico. Tal fato também pode ser explicado pelo diferente nível de 

internacionalização das IES, dentro do Brasil, e em diferentes países, como pode ser visto em 

Morosini (2011) quando ela aponta para a internacionalização de perfil mais tradicional, 

baseada, sobretudo, na mobilidade de estudantes. A CAI é de fato, para o cenário da educação 

de muitos países, o Brasil inclusive, uma realidade relativamente nova.     

 Importante especialista em educação ligado ao Banco Mundial, ouvido nesse 

trabalho, concorda que a CAI não é um fim, mas um meio. É o caminho para se desenvolver 

uma universidade de diferentes maneiras e, segundo ele, é perigoso confundi-la com 

mobilidade estudantil. Significa a transformação da universidade em relação à colaboração 

com a comunidade, professores, pesquisa, e em cada caso será uma configuração diferente. 

Isso pode transformar o ensino e será também uma inovação para a universidade. 

 Para a representante de importante associação de universidades de um país com 

larga tradição em atrair estudantes estrangeiros 

 

 quão maior for a conexão internacional de uma universidade, melhor ela será, 

provavelmente. Em vários níveis, internacionalização é ligada à excelência, e há 

muitos fatos que provam isso, como, por exemplo, que as universidades mais 

internacionalizadas do meu país estão entre as melhores, bem como os estudantes 

que já fizeram mobilidade acadêmica tem mais chance de melhores empregos e 

salários. Acredito que a CAI tem cinco pontos principais: no que diz respeito a 

Estudantes Internacionais: recrutar estudantes para sua universidade para que os 

alunos aprendam lado a lado com estudantes de outros países. Mobilidade: Permitir 

que seus estudantes de um país estudem fora. Internacionalização do Currículo: Os 

cursos devem aproveitar todas as dimensões de internacionalização que possuem. 

Colaboração em pesquisa: Não trabalhar somente com o melhor do seu país ou da 

sua universidade, mas com o melhor do mundo. Parceria Institucional: Explorar 

todas as dimensões da Cooperação Internacional, para que seja proveitosa e 

duradoura. Para a perspectiva do meu país, tem um sexto ponto, a Transnational 

education, que é exportar também sua universidade e seus cursos para outros países. 

  

Representante de uma das mais antigas universidades europeias afirma que: 

 

A CAI tem que estar na estratégia da universidade e tem que ter o apoio da 

instituição, deve abranger todas as faculdades, corpo docente e técnico, porque agora 
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não pode ser algo somente para algumas pessoas, tem que ser ampla e de muita 

qualidade. Tem que incorporar a IaH  e é preciso que os serviços acadêmicos 

estejam juntos para que isso seja feito, porque tem que ser algo que virá ‘de cima’. 

 

 De Wit (2013) e vários outros autores citados neste trabalho apontam claramente 

este novo olhar para a internacionalização do ensino superior, fruto da globalização, que pode 

trazer tanto benefícios como desafios até então inéditos. Ainda que todos, sem exceção, 

concordem que a CAI seja algo positivo, há dentre uma minoria de entrevistados o temor de 

que só haja uma real cooperação entre iguais, fato que poderá ser verificado em maior 

profundidade quando se estiver analisando a pergunta de número três. Faz-se referência a esse 

temor porque ele aparece nessa primeira pergunta que é central para o trabalho. 

 

5.3.6.2 CAI : uma prática que está em expansão? 

 

 Os entrevistados foram unânimes em apontar a CAI como algo que está em 

expansão e, mais do que isso, sem retorno de onde o processo se encontra. Mesmo os que 

manifestaram o temor de que o viés econômico se sobreponha ao acadêmico, como visto no 

tópico anterior, que discorreu sobre as diferentes concepções de CAI, consideram que as IES 

não têm como prescindir dessas parcerias sob pena de estagnarem, ficarem obsoletas e não 

conseguirem mais responder às questões e aos desafios do seu tempo. Vão além: afirmam que 

esse fenômeno da expansão afeta todo tipo de universidade, onde quer que elas estejam.  

 No primeiro capítulo chamou-se a atenção para como essa tendência também 

afetaria o Brasil e foram destacados os esforços e ações de política externa dos Governos Lula 

e Fernando Henrique, principalmente através da Capes e CNPq, que visavam impulsionar a 

internacionalização da educação brasileira. Mais recentemente, através do programa Ciência 

sem Fronteiras, já na gestão de Dilma Rousseff, verificou-se a importância que a pauta da 

educação internacional adquiriu, também, no Brasil. O consenso é de que não é possível 

internacionalizar uma universidade sem o estabelecimento da CAI. Algumas das falas deixam 

isso bem claro, com o detalhamento das ações que levariam a esse efeito. O trecho é longo, 

mas foi selecionado na íntegra em nome, exatamente, desse detalhamento: 

 

A cooperação acadêmica internacional é, sem dúvida, uma   prática   em expansão. 

Em um passado não muito distante, cerca de 10 anos atrás, a cooperação acadêmica 

estava muito associada apenas à mobilidade discente e à   qualificação   de   

professores   no exterior. Algumas   outras   iniciativas   eram desenvolvidas, porém 

de forma desarticulada e responsiva. Hoje, a cooperação acadêmica internacional 

expandiu-se, ampliando suas áreas de atuação. Passou a ser mais articulada e 

profissionalizada e demandando uma atitude pró ativa dos gestores responsáveis 

pelas Assessorias de Relações Internacionais (ARIs). Muitos são os motivos que 
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colaboraram para essa   mudança   de   postura.   De   forma   geral,   a  globalização   

contribuiu enormemente para criar a demanda de ações de âmbito mundial. No 

entanto, pelo menos outros cinco fatores foram fundamentais:  

(1) as políticas nacionais e regionais de fomento à internacionalização.  No âmbito 

nacional,  por   exemplo,   podemos   citar   os   programas   Ciência   Sem 

Fronteiras   e   Idiomas   Sem   Fronteiras;   os   BRAFITECs,   BRANETECs,   

PLI
61

, PROPAT, PEC-G 
62

 e  PEC-PG
63

, entre outros   programas  criados   pelo   

governo federal   em   parceria   com   agências   de   fomento   no   Brasil   e   

exterior.  Esses programas não apenas financiam os processos de 

internacionalização, mas também os tornam articulados e organizados através de 

editais e projetos, como também dão   visibilidade   à   qualidade   acadêmica   das   

universidades brasileiras. Ainda no âmbito nacional, há o trabalho realizado pela 

FAUBAI- Associação Brasileira de Educação Internacional, que nos últimos anos 

tem sido fundamental para a divulgação das universidades brasileiras no exterior e 

na criação de oportunidades de encontros acadêmicos e de match-making   entre   as   

universidades   brasileiras   e   os   parceiros internacionais. Essas ações têm 

contribuído para um deslocamento positivo da internacionalização: se antes esse 

processo se concentrava no eixo Rio – São Paulo, hoje o processo se distribui em 

todas as regiões e estados do Brasil.   

 

 No âmbito regional, fruto de uma política de   “interiorização   da 

internacionalização”, o   governo   de   Minas   Gerais, em   parceria  com  líderes 

internacionais   e   da   FAPEMIG,   tem   atraído   para   o   estado   delegações estrangeiras   

e   criado   políticas   de   financiamento   para   a   cooperação acadêmica   entre as 

universidades mineiras e as redes internacionais, em áreas   consideradas   estratégicas   para   

o   estado.   Uma das   ações, fruto   da colaboração entre governo do estado, universidades 

mineiras e Consulado da França, foi a criação da rede UNIMINAS, que muito tem colaborado 

para o processo de   internacionalização   das   universidades mineiras, principalmente para 

aquelas que são   menores e   tem na rede o apoio necessário para  o desenvolvimento de 

grandes convênios.”  

 

  Novamente chama a atenção o fato de que os entrevistados não conseguem falar de 

cooperação sem, automaticamente, associá-la com internacionalização da educação. Os 

gestores brasileiros afirmam que, considerando a realidade do país, a prática de cooperação 

acadêmica internacional experimentou um incremento significativo nos últimos anos, 

notadamente no que diz respeito ao intercâmbio estudantil. O maior catalisador desse 

processo, apontam, foram os recursos do programa Ciência sem Fronteiras que, apesar de não 

ser um programa de cooperação “colocou o Brasil no mapa” e trouxe, a reboque, muitas 

oportunidades de cooperação. Junto com o incremento substancial no intercâmbio estudantil, 

as instituições de ensino superior brasileiras tiveram muito mais visibilidade internacional e 
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passaram a ter uma preocupação maior com relação a práticas de cooperação internacional. 

 Existe a preocupação, entretanto, de que essa acentuada expansão esteja ameaçada, 

no curto prazo, pela queda abrupta dos financiamentos governamentais, mas acredita-se que 

os efeitos produzidos pelos esforços dos últimos anos terão contribuído para um grande 

aumento do grau de internacionalização das instituições brasileiras de ensino superior e, por 

consequência, para a CAI. Ligada ao governo federal, uma das entrevistadas acredita que A 

CAI veio para ficar, e que mesmo em momentos difíceis de financiamento, a 

internacionalização faz parte do plano nacional de educação (PNE). É um caminho sem volta, 

segundo ela, e só precisa ser ampliado.  

  Um assessor e dois reitores destacaram, também, que essa expansão da CAI se dá, 

sobretudo, em razão da ampliação do acesso ao ensino superior em vários países (o que, no 

caso do Brasil está ilustrado nas tabelas do primeiro capítulo). E que, embora a CAI tenha 

sempre existido no âmbito dos pesquisadores, hoje ela se intensifica entre os estudantes e o 

pessoal técnico-administrativo. A expansão numérica se justifica, pois, pelo crescimento da 

população acadêmica e pela abrangência das atividades de internacionalização nos diferentes 

níveis de ensino e diferentes setores das IES.  

  Assessores de universidades em estados fora das regiões Sul e Sudeste apontam, 

entretanto, que com poucas exceções, o potencial de expansão da cooperação não se dá da 

mesma maneira em todas as instituições, e reflete outros tipos de desigualdades regionais. E 

uma das reitoras manifesta a seguinte preocupação: 

 

A CAI sempre existiu. O que vemos hoje é um incremento das questões de 

cooperação da discussão de práticas de internacionalização, que não é só acadêmico, 

mas econômico e de globalização do capital e conhecimento. É difícil reverter esse 

processo, o alerta é de como ele será feito e como está sendo estabelecido. 

 

 

 Embora não tenha o mesmo enfoque, mas para ilustrar esse aumento expressivo da 

CAI e da internacionalização como fator de prestígio em tempos de globalização, recorre-se á 

fala de um dos representantes do corpo consular que aponta, inclusive, o exemplo de 

universidades de renome, de países desenvolvidos, que iniciaram a abertura de "universidades 

ramo" em vários países, como é o exemplo da Sorbonne em Abu Dhabi ou da Northwestern 

no Qatar. Também, segundo ele, se vê um aumento de trabalhos acadêmicos publicados em 

conjunto entre professores de diferentes países, o que tem  propiciado o surgimento de vários 

projetos em colaboração. 

 Stallivieri (2004) aponta a internacionalização das IES como um gatilho para a 
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melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa, o que contribuiria, sobretudo, para o 

desenvolvimento de países e a consequente melhoria na qualidade de vida das pessoas em 

todo o mundo. Trata-se, portanto, de algo positivo. 

 

5.3.6.2.1 Sobre os números que comprovam a percepção 

 

 Os entrevistados, como relatado, não têm dúvidas em afirmar que a CAI é uma 

prática em expansão, e vários apresentaram números de que dispunham para comprovar essa 

percepção. Em função disso, afirmam não ver mais qualquer possibilidade de uma instituição 

desenvolver-se sem a cooperação acadêmica com outras IES mundo afora. A construção do 

conhecimento, segundo muitos, deve ocorrer além das fronteiras nacionais, criando uma 

complementariedade e uma ligação que permeie os laços não apenas entre essas IES, mas 

entre os profissionais que nelas se formam e constroem o mundo. Pode haver alterações no 

formato da CAI, seja com a mobilidade virtual ou novas formas, mas não tem como voltar 

atrás e todos a reconhecem como fundamental, pois deve-se internacionalizar os alunos para 

que eles sejam “bons atores no mundo”.  

 Outra conclusão a que se pode chegar, semelhante à análise da primeira resposta, é a 

de que o estágio de amadurecimento das estruturas que promovem a cooperação onde atuam 

os gestores - bem como o país onde vivem - tem importância para a percepção do papel  que a 

CAI pode atingir, seja porque atuam em instituições já experientes no tema, seja porque a 

empiria evidencia os acertos que colheram e os obstáculos que tiveram ou terão que transpor 

para ampliarem o alcance de suas ações em direção à CAI. Outros citam que diferentes 

modalidades da cooperação acadêmica estão em curso, como alternativas à cooperação 

tradicional (novamente, não chegam a se referir à IaH) baseada na mobilidade de docentes e 

discentes. Também a exemplo do que se evidenciou na primeira pergunta, não está explícito 

para a maior parte dos entrevistados que está em curso uma rica discussão sobre o estado da 

arte da cooperação e que resultará, sem dúvida, em um chão teórico mais firme onde os 

gestores de cooperação possam pisar. 

 De fato, não é uma percepção apenas. É algo que pode ser empiricamente 

demonstrado por várias pesquisas e em números já trabalhados nos terceiro e quarto capítulos, 

como os da OCDE, por exemplo.  Dados do “Global Flow of Tertiary-Level Students”, 

publicado pelo Instituto de Estatísticas da Unesco em fevereiro de 2016, comprovam que o 

número de estudantes em mobilidade chegou a 4.1milhoes em 2013, ou seja, 2 milhões a mais 

que no ano de 2000. A Ásia Central lidera esse ranking de envio de estudantes ao exterior, 
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mas o fenômeno tem representantes de todos os continentes, como aponta a UNESCO.
64

 

 Soares de Lima (2000) aponta esses movimentos como frutos da globalização, 

nascidos da liberalização política e da abertura econômica que, dentre outros efeitos, se 

instalam em grande parte dos países, inclusive nos subdesenvolvidos e representam uma nova 

realidade no cenário internacional.  

 É simples, mas emblemática, uma frase de entrevistada que representa importante 

associação de universidades norte-americanas e que sintetiza bem esse aumento na 

cooperação acadêmica internacional: 

 “Não é uma tendência, é algo que está se tornando mais e mais crítico”. (Tradução 

nossa)
65

 

 

5.3.6.3 Nos processos de parceria acadêmica, as instituições envolvidas se beneficiam: 

 

a) igualmente ;  b) todos ganham, mas de forma assimétrica;  c) o ganho é apenas de um dos 

lados, sempre o das instituições de ensino dos países desenvolvidos;  d) nenhuma das 

alternativas anteriores.  

 

 Seguramente uma das mais relevantes perguntas desta pesquisa - a maneira como os 

entrevistados enxergam os resultados da CAI – as respostas das entrevistas nesse tópico foram 

bem diversificadas. Mesmo quando eram semelhantes na essência elas variaram na percepção 

de detalhes que foram mais valorizados por uns do que por outros. Outras respostas, uma 

minoria significativa, são francamente descrentes quanto aos possíveis ganhos da cooperação 

com IES de países em diferentes estágios de desenvolvimento.   Fica claro que, apesar de não 

ser um consenso ou de, às vezes, não se ter muita clareza sobre o conceito, a concepção de 

CAI entre os gestores é algo francamente positivo, como se viu nas respostas dadas à primeira 

pergunta e uma unanimidade quando se indaga sobre a sua expansão, abordada na segunda 

pergunta. O leque de respostas foi muito rico e reflete, possivelmente, as diferentes maneiras 

que os gestores têm de lidar com algo relativamente novo, como atesta de Wit (2013),“ao 

contrário do que muitos supõem, o sentido de internacionalização, na educação superior, não 

tem mais do que duas décadas. Antes dos anos 90, o termo usado coletivamente era “educação 

internacional” (De WIT, 2013) 

 Como já se evidenciou, CAI e internacionalização do ensino superior parecem ser 
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duas faces de uma mesma moeda. Morosini (2011) explica esse imbricamento ao afirmar que 

“a produção de conhecimento é a forma mais elaborada de cooperação”. Como vivemos na 

era da economia do conhecimento, a cooperação acadêmica entre universidades de todo o 

mundo atingiu uma dimensão sem precedentes.   

 Gestora de tradicional e importante universidade europeia, ouvida na entrevista, 

afirma que não é apenas a cooperação acadêmica e de pesquisa que importa ou gera ganhos, 

também é uma cooperação institucional, procurando o estabelecimento de networking. Há 

uma diferença, segundo ela, entre cooperação e competição, e cooperação é trabalhar junto 

para um mesmo objetivo. “Algumas vezes os países desenvolvidos acabam por ter uma 

postura mais agressiva, procurando alunos e pesquisadores talentosos, mas a ideia é de não 

competir e, sim, ser complementar para o outro”. 

 Foi praticamente um consenso a percepção de que que a CAI favorece os dois ou 

mais lados envolvidos no processo. A ênfase que alguns deram foi na gradação desses ganhos. 

Ou seja, a CAI é de mútuo benefício. Como afirma um gestor ligado a órgão estatal: 

 

 A cooperação não deixa de ser um jogo onde, teoricamente, todos têm a chance de 

ganhar. Muitas universidades já nascem globalizadas, para ficar em dois exemplos a 

USP e, em Minas, Viçosa, que foi criada por americanos. Com as rápidas 

transformações do mundo globalizado e de temas cada vez mais complexos nada 

mais passou a ser local, a visão e as soluções são globais. Uma IES que não está 

neste ambiente, atuando de maneira estratégica e colaborativa, está fora “do 

mundo”. 

 

 Alguns são claramente otimistas em relação à percepção dos ganhos e chegam a 

firmar que todos devem ganhar, e que o conceito de CAI acaba com a ideia de países 

subdesenvolvidos, pois “todos tem algo a dizer, e tem a possibilidade de fazê-lo.” Os que 

pensam dessa forma também acreditam na existência de ganhos mútuos e iguais desde que 

haja, por exemplo, o estabelecimento de uma cooperação de "mão dupla”, principalmente 

quando se consegue benefícios para as universidades, como exclusão de pagamento de taxas 

acadêmicas. 

 Mas a grande maioria das respostas aponta que os ganhos são assimétricos, por 

diferentes razões.  Para alguns isso se deve a uma diversidade de aspectos como o tamanho da 

IES, sua origem (pública, privada), áreas de excelência, localização geográfica, reputação do 

país, enfim, uma infinidade de características que irão definir o quanto uma universidade será 

ou não aceita em parcerias internacionais. Além disso, os interesses individuais das pessoas 

que conduzem as negociações também podem interferir diretamente na consecução ou não 

dos acordos e em seus resultados. Reforçando a influência que a concepção e os interesses do 
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gestor podem ter, no estabelecimento da CAI, a assessora de uma universidade privada com 

alto índice de internacionalização opina: 

 

Depende de muita coisa. Algumas pessoas nos cargos de assessoria internacional 

focam em questões específicas da internacionalização, como só o recrutamento, ou 

somente cooperação em pesquisa, outros estão perdidos, e isso depende também, 

além do gestor, das diretrizes da universidade e do espaço e meios que ela te dá.   

  

 Outros entrevistados acreditam que, na maioria das parcerias internacionais com o 

objetivo de cooperação acadêmica, os ganhos ainda sejam assimétricos para muitas das 

instituições envolvidas devido à pouca experiência em projetos internacionais, a falta de 

conhecimento sobre as diversas possibilidades e modalidades de cooperação possíveis, e a 

falta de financiamento por parte do governo brasileiro. Para que haja cooperação de forma 

mais simétrica, as instituições envolvidas devem obter ganhos equilibrados e também devem 

investir de forma equivalente.  

 

5.3.6.3.1 Sobre os modelos de cooperação e assimetrias. 

 

Sobre as respostas que se enquadram no quesito “nenhuma das respostas anteriores” chama a 

atenção a fala de um gestor que diz que, sobre os ganhos de uma cooperação, depende-se 

completamente do tipo de parceria desenvolvida. Em geral, o benefício sempre existe, pode e 

deve ser compartilhado entre os parceiros de forma assimétrica. Ele exemplifica dizendo que, 

em muitos dos processos de intercâmbio estudantil financiados pelo programa Ciência sem 

Fronteiras, a maioria dos estudantes brasileiros realizou intercâmbio em universidades 

estrangeiras que foram escolhidas por agências parceiras designadas pela Capes e CNPq. E 

que, nesses casos, muitas vezes nenhum contato foi realizado entre essas universidades 

estrangeiras e a universidade de origem brasileira, resultando em pouco ou nenhum benefício 

para a universidade brasileira. A quase totalidade de benefícios ficou reservada para a 

universidade estrangeira e para o estudante, individualmente. Mas de forma geral, sempre há 

possibilidade de todas as partes se beneficiarem, bastando para isso ações que possam garantir 

um benefício mais equânime. Considerando o mesmo exemplo citado, uma experiência de 

intercâmbio pode gerar um acordo entre instituições e projetos que serão mais tarde 

conduzidos em conjunto. Novamente deve-se lembrar que o CsF não é um programa de CAI, 

ele apenas pode catalisar e, de fato, catalisou muitas parcerias clássicas.  

  Sobre esse assunto, uma das melhores análises é a de Morosini (2011) que aponta 
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para a pós-graduação como o local onde se dá, prioritariamente, a produção do conhecimento 

científico que na maior parte das vezes inaugura as parcerias acadêmicas internacionais. 

Segundo ela, no Brasil ainda predomina o modelo periférico de internacionalização das 

universidades, em que pese o inegável incremento da internacionalização da pesquisa no país. 

Ela afirma que análises apontam, também  

 

para a convivência de dois modelos de cooperação internacional: a predominância 

do modelo de Cooperação Internacional Tradicional – CIT, fundamentado na 

competitividade e na ocupação de espaço no mercado globalizado, e a tendência, 

embora de menor porte, a partir de 2003, do modelo de Cooperação Internacional 

Horizontal – CIH, fundamentado na consciência internacional e no fortalecimento da 

capacidade científica endógena dos parceiros mais fragilizados. ( MOROSINI, 2011)    
  

 De alguma maneira as respostas dos entrevistados mostram que eles sabem – ou 

intuem – que qualquer que seja o modelo de cooperação que tem marcado a recente trajetória 

das IES brasileiras no contexto internacional, predomina a assimetria, mas trocas mais 

igualitárias devem ser buscadas. 

 Um diplomata estrangeiro defende que não há interlocução com alguns países por 

questões de capacidade, e deve-se ficar muito atento para não se fazer ‘programa de 

colonizador’, e isso pode acontecer, sobretudo economicamente. Os países desenvolvidos 

podem ganhar mais porque o outro não é poderoso ou não tem estrutura, por isso devem ser 

observadas as capacidades internas de cada universidade. O Brasil não estaria nessa situação 

de inferioridade. E não se pode fazer um ganha-ganha sem que os compromissos e 

responsabilidades sejam cumpridos, porque se uma universidade percebe que a outra não está 

cumprindo seus deveres, ocorre apenas exportação de valores, e não uma mistura deles. Um 

reitor reconhece que : 

 

Numa concepção ideal todos ganhariam igualmente. No entanto, não há dúvida que 

a parceria com países mais desenvolvidos pode acarretar no brain drain, em que os 

alunos ficam no outro país, ainda que, normalmente, esses alunos acabam por se 

tornar colaboradores e funcionam como uma ponte entre sua instituição e país de 

origem e IES e país de destino, para o envio de professores e alunos em mobilidade 

acadêmica.  
   

 Ou seja, ainda que assimetricamente a cooperação oferece mais vantagens do que o 

contrário. 

 Para uma agência europeia, os ganhos assimétricos podem se deslocar ora para os 

países desenvolvidos, ora para os países em desenvolvimento e todos ganham numa troca de 

expertises e conhecimento. A assimetria da cooperação dependeria não apenas dos recursos 
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financeiros envolvidos, mas principalmente das estruturas de apoio para o ensino superior e a 

pesquisa científica.  

 Outro desafio apontado pela análise de Morosini (2011), Sobrinho (2005) e  ainda 

de Wit (2013) é que mensurar o impacto de uma cooperação internacional não é uma tarefa 

simples, já que cada parte envolvida pode se beneficiar de formas diferentes em uma 

cooperação. Alguns países mensuram o "ganhar" de forma monetária. Quando a cooperação 

acadêmica internacional tem como objetivo simplesmente o enriquecimento, ela não deve ter 

esse nome e sim o de comercialização de serviços educacionais. 

 Como já se destacou e, de todas as perguntas feitas, essa foi a que obteve a maior 

variedade de pontos de vista, ainda que a predominância tenha sido da opção “B”, ou seja, o 

ganho é de todos, mas de maneira assimétrica. Mesmo dentro deste tópico, as justificativas 

para o ganho garantido, mas assimétrico, foram muito diversificadas. Outra curiosidade é que 

apenas um entrevistado afirmou que o ganho real é apenas do lado dos países desenvolvidos. 

A justificativa foi de que somente se pode cooperar entre iguais. Nye e Keohane (2001) 

entretanto, deixam claro que nos assuntos referentes à cooperação não se deve pressupor que 

constrangimentos e benefícios sejam contabilizados, nessa interação, de maneira simétrica. 

Cooperar não significaria, portanto, estar necessariamente em harmonia ou condições de 

igualdade com o outro.  

 Ponto de vista predominante, também, foi o de que é impossível e indesejável que 

não se construa parcerias acadêmicas no contexto da internacionalização do ensino superior. 

A dificuldade intrínseca em contabilizar os possíveis ganhos desse arranjo foi citada por 

muitos entrevistados e, nesse cenário, eles recomendam que as instituições estejam muito 

conscientes do que esperam obter ao fim desse processo. Ou seja, houve quem defendesse a 

troca de estudantes, as pesquisas conjuntas, os duplos diplomas, as cooperações em redes e até 

a atuação do programa Ciência sem Fronteiras (a rigor, um programa de compra de serviços 

educacionais) como promotor de uma real cooperação, a partir do conhecimento de IES e 

estudantes brasileiros, percepção generalizada entre os entrevistados nacionais e estrangeiros. 

 Outra análise que pode ser feita, e já evidenciada especialmente em relação à 

pergunta de número um deste roteiro de entrevistas, é a de que não se fala na cooperação sem 

que o contraponto, ou o complemento, seja a internacionalização. Neste tópico também fica 

evidenciada a preocupação de alguns entrevistados com a possibilidade de brain drain, 

neocolonialismos, disputas de poder baseadas no soft power mas, acima de tudo, está claro 

para os gestores que seria ingênuo e contraproducente supor que diferenças de ganhos não 

existam na cooperação. E, a julgar pelas respostas, essa consciência não inviabiliza nem 



135 

 

desencoraja (ao contrário) o estabelecimento da cooperação acadêmica internacional. 

 

5.3.6.4  Identificação do entrevistado 

 

Neste item terminam as perguntas de natureza comum e poderão ser vistas as identificações 

dos entrevistados. (Ver no Anexo I, na página 154) 

 

5.3.6.5 Sobre o número de convênios bilaterais e em rede das IES 

 

 As respostas obtidas nesse tópico ilustram com grande propriedade o que foi 

abordado nas três perguntas anteriores. E compõem um mosaico de informações que serão 

complementadas com as demais respostas a serem apresentadas nos tópicos que virão em 

sequência. Perguntou-se, aqui, apenas para os gestores brasileiros de escritórios de 

cooperação dentro das IES, sobre os acordos bilaterais ou em rede ativos, isto é, que se 

encontram em pleno funcionamento no sentido do envio e recebimento de estudantes de 

graduação, pós-graduação e professores pesquisadores. A disparidade nos números é gritante. 

Vai de mais de trezentos, em uma ponta da tabela, a 18 acordos na outra. As universidades 

localizadas nas capitais do Sul e Sudeste, sejam públicas ou privadas, apresentaram os 

maiores números de acordos. As do Norte, Nordeste e Centro-Oeste possuem os menores 

números de parcerias e, por extensão, de vagas para a mobilidade acadêmica. Um dado 

curioso é o de uma federal do Nordeste que teve um aumento de 400% nos números de 

acordos entre 2010 e 2015, segundo o entrevistado. Em sua opinião, o maior acesso dos 

estudantes brasileiros ao ensino superior gerou uma maior demanda por oportunidades de 

mobilidade acadêmica, o que foi prontamente respondido pela IES em questão. 

 Outra tendência evidenciada neste tópico da entrevista diz respeito à diversidade de 

perfis das IES. Os números são tão variados  quanto o são os perfis das universidades. Eles 

refletem, ainda, a região, a dotação orçamentária, a tradição acadêmica e, possivelmente, o 

tempo de existência da instituição. A reputação de excelência para os padrões locais (o Brasil 

começa a se familiarizar com os rankings universitários internacionais) se evidencia na 

contabilização dos acordos feitos. Ou seja, se a IES brasileira está numa capital, possui larga 

tradição no tripé ensino/pesquisa/extensão ela tem chances de estabelecer um volume maior 

de parcerias. As federais pesquisadas, e uma grande universidade pública estadual, por terem 

maior tradição em pesquisa, são detentoras de maior número de acordos, mesmo as que se 

encontram no interior de diferentes estados se comparadas com instituições privadas na 
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mesma circunstância. A exceção são as confessionais localizadas em capitais, que apresentam 

volumoso número de acordos, comparáveis com os das federais e estaduais estabelecidas nos 

mesmos locais. Dentre essas instituições que realizam um volume maior de acordos de 

cooperação muitas são multicampi.   

 Os dados que referenciaram essa análise foram apresentados pelos entrevistados e 

são tratados aqui como números aproximados. Não foi possível fazer o levantamento dos 

números exatos de acordos internacionais das IES a ques pertencem os entrevistados, pois 

eles não se encontram disponíveis em suas páginas na internet. 

 

5.3.6.6  Sobre os 5 principais países de destino escolhidos pelos estudantes. 

 

 Comprovando o que aparece claramente nos capítulos anteriores, a opção por 

estudar nos países mais industrializados, e de sistema educacional de renome, se reflete nas 

respostas dos entrevistados. Um deles, inclusive, estabelece a diferença entre os que escolhem 

os parceiros de sua instituição através dos acordos bilaterais, ou seja, próprios de uma IES, e o 

programa CsF. Nesse caso, há que se ressaltar, mais uma vez, que esse não é um programa 

típico de cooperação, mas que fez parcerias com instituições de ensino superior de países de 

forte tradição universitária
66

, o que possibilitou que os estudantes de todas as universidades 

brasileiras que aderiram ao acordo pudessem se candidatar à mobilidade nesses que são os 

principais destinos tradicionais de intercâmbio.   

 Seja através do CsF ou acordos de cooperação próprios, Estados Unidos ( mais 

citado por todos), Canadá, Reino Unido, França e Alemanha se revezaram em todas as 

respostas como sendo os preferidos pelos estudantes. Ampliando a lista um pouco mais nota-

se que Austrália, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda também aparecem bem cotados na 

preferência dos estudantes brasileiros. Dos vizinhos da América Latina, apenas Chile e 

Argentina são citados. E apenas dois entrevistados se referiram à China e um citou a Hungria.    

 O poder de atratividade destes países mais citados seguramente reflete sua reputação 

de serem possuidores de avançado sistema educacional. Não foi em vão que o próprio 

governo brasileiro, ao financiar os estudos no exterior, através das 100 mil bolsas do CsF, 

optou por universidades nestes países. Como o foco do programa era em ciência e tecnologia, 

nada mais natural que se buscasse aprender com as IES de algumas das mais consolidadas 
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democracias ocidentais que são detentoras deste inegável soft power , cada vez mais relevante 

como decisão de política externa (PE) na economia do conhecimento, aspecto amplamente 

trabalhado no primeiro capítulo. 

Outra evidência muito clara diz respeito ao poder do idioma inglês, e sua hegemonia como 

língua de troca em todo o mundo. De todos os países citados, os que têm esse idioma como 

língua nativa foram os que atraíram o maior volume de brasileiros, só rivalizando com 

Portugal, em termos de acordos bilaterais, também por razões linguísticas óbvias. 

   O já citado relatório Global Tertiary Flow, da Unesco, também atesta que não são 

apenas os universitários  e pesquisadores brasileiros que optam, quando podem , por estudar 

ou trabalhar em pesquisa nesses países. Devido à conexão das próximas perguntas, essa 

análise será retomada ao final da série de respostas que resultou das entrevistas. 

    

5.3.6.7  Sobre a atratividade do Brasil para estudantes estrangeiros.  

 

 O Brasil, pelo que apontam as respostas dos entrevistados, é um new player da CAI 

no quesito atratividade de estudantes estrangeiros. Os mais antigos escritórios internacionais 

datam, em média, do início dos anos de 1990 impulsionados pela FAUBAI- Associação 

Brasileira de Educação Internacional, (à época de sua criação Fórum das Assessorias de 

Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais), sigla que permanece mas cujo nome 

atual é  Associação Brasileira de Educação Internacional. Cresceram juntas, em importância e 

experiência, a associação e os escritórios das IES que ela representa. Muitas outras IES no 

Brasil iniciaram o seu processo de internacionalização bem antes da criação dessa associação. 

USP, UFV e tantas outras são exemplos nos quais este trabalho não se deterá. Mas, 

inegavelmente, a criação da FAUBAI- Associação Brasileira de Educação Internacional 

coincide com o período da globalização que acentua os esforços de internacionalização do 

ensino superior, no Brasil e no mundo. As bases teóricas desse fenômeno que marca a 

educação de viés internacional são tratadas em todos os capítulos desta tese. E é com base nas 

categorias analíticas que se encontram nos referidos capítulos que é possível fazer a afirmação 

que abre esse tópico: em números absolutos, as IES brasileiras estão majoritariamente 

falando, no início de uma trajetória de estabelecimento da CAI.  

 Várias são as causas de natureza histórica que poderiam explicar esse relativo atraso 

do país em sua tentativa de inserir o seu sistema educacional no rol dos países com alta 

atratividade de estudantes estrangeiros. Sobre isso já se falou bastante no capítulo 2, quando 

instituições como UNESCO, OCDE, Banco Mundial e tantas outras passam a ser fontes e 
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referência para a criação de diretrizes e recomendações para o sistema educacional brasileiro, 

inclusive o ensino superior. 

 O problema da educação superior brasileira, reflexo da deficiente educação de base, 

segundo Moura Castro (2015) estaria, principalmente, na escassez de bons professores, na 

baixa formação e valorização dos mesmos, bem como nas fragilidades e equívocos em relação 

ao conteúdo das disciplinas mais críticas. Ele estabelece uma relação para tentar comprovar 

como o Brasil, dentre os últimos colocados do teste PISA
67

incorpora 27 tópicos de 

matemática no quarto ano primário enquanto Singapura, sempre nas primeiras colocações 

nesse mesmo teste inclui apenas quatro.  Ou seja, segundo o especialista em educação, o país 

deixa de focar naquilo que é realmente relevante, e capaz de criar uma base sólida de 

conhecimento em cada etapa da aprendizagem, para incorporar conteúdos muito variados, o 

que acabaria causando mais dispersão do que aprofundamento no que realmente é importante 

estudar. Este é apenas um dos muitos exemplos que se poderia dar, segundo os autores 

consultados, para tentar entender as deficiências do sistema educacional do Brasil. O objetivo 

deste tópico, entretanto, é situar a baixa atratividade do país para alunos estrangeiros em 

relação à percepção dos mesmos de que o país não possui um ensino superior com qualidade 

equivalente a de outros destinos tradicionais de intercâmbio acadêmico. Não é algo que afete, 

apenas, o país. Como se viu nos tópicos anteriores, os países de maior atratividade de 

estudantes estão entre os que oferecem uma educação de qualidade que, num círculo virtuoso, 

está relacionado à grande parte da riqueza material dos seus países.  

 Dados dos entrevistados ilustram bem essa situação. Enquanto os estudantes 

brasileiros escolhem estudar nos países desenvolvidos, o Brasil é o destino escolhido por 

alunos dos países africanos de língua portuguesa, mexicanos, alguns vizinhos continentais 

como Colômbia e Venezuela. Os quadros com os números de estudantes dos Programas 

Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) e Pós-graduação (PEC-PG), exibidos no primeiro 

capítulo evidenciam essa realidade. Entretanto, outro programa do governo federal por várias 

vezes citado aqui, o Ciência sem Fronteiras iniciou um processo de atração de um ainda 

pouco expressivo número de estudantes norte americanos, europeus e, em volume ainda 

incipiente, de asiáticos. Assim, o CsF descortinou a possibilidade não apenas do envio de 

estudantes, mas de trazer alunos dos países desenvolvidos porque, nessa troca, e como fruto 

do esforço das IES no estabelecimento da CAI, muitas universidades brasileiras tornaram-se 

conhecidas, os alunos enviados ao exterior funcionaram como embaixadores educacionais do 
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 Program for International Student Assessment ou, em português, Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes. 
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país e, de fato, foi dado um salto na atratividade de estudantes de outros países além dos 

registrados nessa pesquisa. Certamente há um número crescente de europeus e norte-

americanos no campus de muitas universidades brasileiras. Novamente, em maior quantidade, 

naqueles de maior reputação acadêmica, situados em capitais, com perfil que contempla a 

pesquisa, concentrados no Sul e Sudeste e, especialmente, nas que estão internacionalizando 

seus currículos, ensinando em inglês e praticando a Compreehensive Internationalization. O 

avanço na direção da internacionalização, contudo, já é perceptível, segundo os entrevistados. 

 Pelas respostas deste tópico, foi possível perceber que, a despeito do número de 

convênios ativos, das universidades pesquisadas, o Brasil apresenta uma relação 

enviados/recebidos em flagrante assimetria. É recomendável aguardar as respostas da próxima 

pergunta para se estabelecer uma melhor análise desse resultado até aqui. 

 

5.3.6.8  Sobre a relação alunos enviados/alunos recebidos. 

 

 A fala de um assessor de universidade pública do interior, localizada na região 

Sudeste, ilustra uma das principais constatações já abordadas nos tópicos anteriores: não é 

fácil atrair alunos estrangeiros para o Brasil:  

 

Infelizmente, esse é o maior desafio: enviamos muitos e recebemos pouco. Nos 

últimos anos, enviamos 759 alunos só pelo Programa Ciência sem Fronteiras. 

Anualmente, enviamos uma média de 35 alunos através dos outros programas 

próprios de CAI, inclusive nosso Programa Acadêmico de Intercâmbio Internacional 

(PAINT), que funciona com recursos destinados pela reitoria. No ano de 2015, 

recebemos 33 alunos estrangeiros. 

 

 

Outros entrevistados apresentam números expressivos de tal dificuldade: 

  

Números expressos em mais exemplos como os seguintes:   “Enviados: 150/ano ; 

Recebidos: 12/ano” ; “ Incoming: 40 , Outgoing: 70”, “ já enviamos 300 em média, 

por semestre, contando com o CsF e recebemos 20 alunos semestre em 2015”; entre 

2012 e 2015, enviamos 243, aí incluídos os do programa  CsF e recebemos apenas 3 

no mesmo período. 

  

 Há, sem dúvida, relação de proporção melhores, apresentadas pelos entrevistados, 

notadamente das mesmas universidades públicas e privadas descritas nos três tópicos 

anteriores. Ou seja, a análise individual e em bloco confirma o que aparece nos números e 

situações tratadas até então: qualquer que seja o indicativo (número de convênios 

estabelecidos; os locais de escolha dos brasileiros para a realização de mobilidade; a origem 
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dos que se dirigem ao Brasil e; ou a relação enviados/recebidos), fica evidente que todas as 

universidades brasileiras pesquisadas, sem exceção, enviam muito mais alunos do que 

recebem. E os países com os quais se estabelece parceria, e que são os principais escolhidos 

pelo alunado brasileiro, enviam muito menos alunos para o Brasil em função desses acordos. 

Ou seja, isso é um indicativo de que este não é um país com tradição em atratividade de 

estudantes dos países desenvolvidos, assim como se configura em opção viável em relação 

aos seus vizinhos de continente e de outros países em desenvolvimento, principalmente do 

continente africano.  

 Os Programas PEC-G e PEC-PG, citados no primeiro capítulo explicam parte deste 

fluxo, porque são programas com financiamento do curso integral destes estudantes nas IES 

brasileiras. E, não fosse a existência do programa Ciência sem Fronteiras até os números de 

envio dos nossos estudantes seriam mais modestos, se fosse levado em conta apenas o volume 

das parcerias bilaterais. Na prática ocorre que as parcerias oferecem vagas de mão dupla com 

instituições do primeiro mundo, mas enviamos muito mais que recebemos. Isso significa que, 

embora possam vir estudar gratuitamente em instituições brasileiras, parece que os alunos dos 

países desenvolvidos preferem ir para outros países desenvolvidos. Tudo leva a crer, 

entretanto, que a mobilidade contabilizada pelas assessorias está mais restrita a estudantes de 

graduação do que a docentes. Os próximos tópicos da entrevista podem ajudar a elucidar essa 

particularidade. A internacionalização das IES brasileiras, portanto, ainda tem um longo 

caminho a percorrer, é o que aponta esta pesquisa.     

 

5.3.6.9 Sobre as modalidades de cooperação acadêmica praticada nas IES brasileiras. 

 

 Ainda que em números muitos inferiores aos que consideram ideais, os gestores 

acadêmicos foram unânimes em dizer que a internacionalização em suas instituições vem 

melhorando, com a diversificação de modalidades da CAI. Também nesse tópico ficam 

evidentes os diferentes estágios de desenvolvimento da internacionalização das IES e de suas 

consequentes práticas e modalidades de CAI.   Enquanto algumas ainda caminham para a 

montagem de uma equipe de suporte às atividades relacionadas à rotina de um escritório 

internacional acadêmico, outras já investem na internacionalização dos currículos, na 

graduação e pós-graduação sanduíche, na realização de cotutelas, dupla diplomação, missões 

técnicas e científicas, publicações conjuntas, cursos de português para estrangeiros, aulas e 

encontros virtuais de módulos de cursos e palestras com parceiros estrangeiros enfim, tudo o 

que é preconizado pela Compreehensive Internationalization (CI) e pela Internationalization 



141 

 

at Home (IaH).Não obstante, apenas dois entrevistados citam textualmente essas novas 

tendências e estudos sobre internacionalização. 

 Nas universidades públicas localizadas nas capitais é possível ver claramente, pelo 

depoimento dos assessores, que a pesquisa faz toda a diferença na criação e consolidação das 

parcerias internacionais. Ou seja, ainda que a demanda cotidiana dos escritórios seja 

numericamente mais elevada em relação à mobilidade dos alunos de graduação, são os laços 

entre os pesquisadores que mantém a maior coesão, longevidade e produtividade dos acordos 

assinados. 

 Assim, o tipo de cooperação praticada nas IES que possuem parcerias internacionais 

segue um mesmo padrão, ou seja, é basicamente o mesmo. O que varia é a existência ou não 

de várias delas juntas ou de apenas algumas.   Isso está frequentemente associado ao tempo de 

existência de uma estrutura de gestão da internacionalização, à própria trajetória histórica da 

universidade, à localização da mesma (geralmente nas capitais, embora haja exceções, como 

já citado) e ao perfil da instituição. Quanto mais voltada para a pesquisa maior é a 

diversificação de modalidades de acordos que vão além da mobilidade de estudantes, trazendo 

para as IES brasileiras a possibilidade de fazerem o que Morosini (2011) preconiza, ou seja, o 

aumento da Cooperação Internacional Horizontal (CIH) em relação à Cooperação 

Internacional Tradicional (CIT) discutida no capítulo 3 e já citada nessas análises das 

entrevistas. Com maior simetria nas relações aqui também se evitaria o temor de alguns, já 

manifestado neste trabalho: a fuga dos melhores cérebros para IES dos países desenvolvidos, 

reeditando o que alguns autores consultados para o trabalho denominam neocolonialismo. 

Também nesse tópico foi possível verificar que não é essa, absolutamente, a preocupação da 

maioria dos gestores, independentemente do porte ou do segmento da sua IES, quando 

buscam maior simetria nas parcerias e sim os ganhos mais substanciais que uma CAI mais 

equilibrada pode proporcionar. 

 

5.3.6.10 Sobre o aperfeiçoamento dos indicadores de internacionalização das universidades 

 

 As diferentes realidades das IES apresentadas pelos assessores nas entrevistas 

também definem aquilo que enxergam como prioritário para melhorar os indicadores de 

internacionalização de cada universidade. Em várias delas ainda falta o básico, ou seja, a 

compreensão de que está em curso no mundo acadêmico uma efervescência sem precedentes, 

retratada, dentre outros, por Hudzik (2011) e de Wit (2013) que apontam um estágio 

complexo, que se impõe à educação e, por consequência, às universidades em todo o mundo. 
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Para assessores que se queixam do estágio mais embrionário de suas estruturas de 

internacionalização, inseri-las no planejamento estratégico, fazer um levantamento sobre o 

que cada curso tem feito na adequação dos seus currículos e corpo docente para o ajuste à essa 

nova realidade; elaborar um plano de ação internacional mais voltado às necessidades de cada 

programa; criar ou ampliar uma estrutura física específica e de recursos humanos da 

coordenação de Relações Internacionais a fim de que esta possa realizar um acompanhamento 

dos contatos mantidos, especialmente no que concerne à celebração de acordos de cooperação 

com as IES estrangeiras além de viabilizar um incremento significativo dos cursos regulares 

oferecidos em língua inglesa e de português para estrangeiros já traria uma mudança 

significativa nos parâmetros de internacionalização de qualquer IES. 

 Aliás, o apoio da gestão superior foi uma demanda recorrente. Segundo os 

entrevistados, sem que essas instâncias sinalizem para a comunidade acadêmica a importância 

que se dá ao processo de internacionalização da universidade, não se obtém o 

comprometimento e o esforço de todos nessa mesma direção, o que pode fazer com que as 

assessorias internacionais sejam vistas como uma “moda passageira”.   

 Um relato eloquente exemplifica esse estágio onde ainda se encontram muitas 

universidades: 

 

Falta mão-de-obra ávida pelo internacional: que fale inglês, que se disponha a 

explorar o mundo, que entenda que a internacionalização não é feita "pela" 

universidade, mas sim pelas pessoas, por relacionamentos, pela construção de 

conhecimento conjunto. A dificuldade também passa muito pela falta de recurso 

financeiro para o desenvolvimento de pesquisa. Falta, ainda, elaborar um plano 

estratégico efetivo, a capacitação dos técnicos e docentes principalmente com 

domínio de outro(s) idioma(s), o envolvimento da comunidade acadêmica para as 

ações de internacionalização. 

 

 Muitos assessores de universidades privada manifestaram o desejo de que suas 

estruturas de financiamento da atividade de internacionalização fossem comparáveis às das 

públicas, mas não foram incomuns relatos como o que segue abaixo: 

 

 O contexto (da internacionalização) é o mesmo das universidades federais: falta 

autonomia para gestão de contratos e contratação de pessoal de forma competitiva; 

falta investimento em infraestrutura local para o desenvolvimento de atividades que 

dão efetivamente visibilidade em termos de internacionalização, no âmbito da 

internacionalização em casa. Faltam alojamentos, faltam bolsas para estrangeiros... 

No plano acadêmico, falta uma preparação maior dos pesquisadores para atuação em 

língua estrangeira e o consequente aumento do número de publicações de qualidade, 

de projetos de cooperação internacional em todas as áreas, de patentes, etc. 
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 Novamente a diversidade de demandas reflete os diferentes estágios de 

internacionalização já mencionados em outros tópicos analisados da entrevista. Os assessores 

de Relações Internacionais das universidades brasileiras, que foram ouvidos neste trabalho, 

não deixam dúvidas quanto ao longo caminho que ainda falta percorrer para que o processo de 

internacionalização possa alcançar um grau de “maturidade institucional” já vivenciado por 

outras IES estrangeiras com quem estabelecem a CAI. Eles sabem por onde devem caminhar 

para responder adequadamente ao chamado da internacionalização, já percebido como um 

caminho sem volta, bem como o que é necessário para o estabelecimento de parcerias dignas 

dessa designação.  

 Deparam-se, contudo, com questões de natureza estrutural e que atingem, em maior 

ou menor grau, todos os tipos de universidades que compõem o cenário do ensino superior no 

país.  Se for verdade que o programa Ciência sem Fronteiras, citado por muitos, colocou o 

Brasil no mapa-múndi da educação superior, não é verdade que ele tenha inaugurado a 

internacionalização das IES nacionais, como atesta o tempo de existência da FAUBAI- 

Associação Brasileira de Educação Internacional, de quase três décadas. De importância 

inegável, contudo, o programa serviu para desencadear um volume inédito de mobilidade 

acadêmica e, na esteira desse movimento, de ações de internacionalização das IES do país. 

Entretanto, a baixa qualidade da educação brasileira, discutida nos capítulos 1 e 2, o 

desconhecimento e o escasso apoio institucional concedido a essa atividade dentro das 

universidades também contribuem para que o país ainda não seja relevante como prestador de 

serviços educacionais de reputação desejada. Faltam currículos adequados a essa nova 

realidade, disciplinas ofertadas em outros idiomas, presença de professores e alunos 

estrangeiros em maior volume nos campuses brasileiros e, acima de tudo, uma mentalidade 

que permeie a vida acadêmica de tal maneira que todos se sintam donos, ou pelo menos 

partícipes, do processo. Não pode ser algo restrito às assessorias. Para muitas instituições falta 

entender que internacionalizar, através de vários mecanismos, dentre eles a CAI, é questão de 

sobrevivência para as universidades em todo o mundo.  

 Curiosamente, apenas um entrevistado, assessor de tradicional universidade pública, 

citou, textualmente, o pouco apoio que as universidades ainda têm para participar dos grandes 

eventos e redes onde se aprende sobre cooperação e internacionalização, ou seja, as feiras e 

eventos globais como NASA e EAIE, FAUBAI- Associação Brasileira de Educação 

Internacional e Grupo Coimbra, só para se ficar em alguns exemplos. Ainda que a IaH e a CI 
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sejam de conhecimento crescente, não é possível substituir os matchmakings
68

 enquanto 

estratégia de aprendizado e de visibilidades das IES nacionais. Registre-se, contudo, que fica 

evidente o conhecimento, pelos assessores, do estado da arte da internacionalização, em que 

pesem as dificuldades de se conceituar, quantificar e qualificar a CAI. 
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 Encontros para negociação de parcerias durante eventos internacionais. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir da década de 1990 o mundo presenciou o incremento da mobilidade de 

estudantes e pesquisadores, fruto do aumento da internacionalização do ensino superior e, por 

consequência, das parcerias realizadas através do estabelecimento de convênios de 

cooperação acadêmica internacional. Segundo a OCDE e UNESCO, fontes consultadas para 

este trabalho e diversas vezes citadas, o ranking da mobilidade global de estudantes passou de 

1.3 milhões em 1990 para quase 5 milhões em 2015. Essas organizações preveem que o 

deslocamento de alunos em todo o mundo alcance a marca recorde de 7 milhões em 2020. 

(CONNEL, 2015) 

Essa conjuntura já trouxe mudanças significativas e demandas até então inéditas para o 

cotidiano de IES brasileiras que, como se evidenciou por meio das informações levantadas e 

das entrevistas realizadas no âmbito desta investigação, encontram-se em diferentes estágios 

de internacionalização se comparadas entre si (no contexto nacional) e com universidades de 

países desenvolvidos. Enquanto a maior parte das universidades no Brasil se esforça para 

estruturar a sua internacionalização em bases mínimas, um artigo na edição comemorativa dos 

25 anos da revista Internationl Educators , publicada pela NAFSA, afirma que devido à 

grande movimentação de estudantes e professores, a competição pela atratividade acadêmica 

não ficará restrita a países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França , Austrália 

e Holanda, os tradicionais campeões pela preferência de estudantes em todo o mundo. Eles 

dividirão essas preferências com a China, que tem incrementado a oferta de programas de 

graduação ministrados em inglês e se preparado para colocar em prática a Internationalization 

at Home (IaH) e a Comprehensive Internationalization (CI).  O cenário acadêmico, segundo a 

publicação, foi decisivamente afetado pela evolução do papel que a economia global causou 

na educação superior em todo o mundo. A publicação indaga: 

 

O que o futuro guarda? Será que as crises econômicas, desastres, o terrorismo, ou 

outros imprevistos irão impedir ou interromper o fluxo de estudantes e acadêmicos 

através das fronteiras? Será que esse movimento irá permitir que a China e a Índia, 

os dois maiores exportadores de estudantes , para atender mais de sua crescente 

demanda por ensino superior a nível nacional ( ) irão se juntar às fileiras das 

melhores universidades do mundo? Será que a tecnologia e a maciça abertura de 

cursos on-line  (MOOCs ) evitaria a necessidade de alunos de viajar  para tão longe 

para adquirir conhecimento ? Irão os branch campi , agora na maior parte boutiques , 

criar raízes e se transformar em  instituições abrangentes produtoras de receitas? Irão 

os diplomas conjuntos tornar-se mais do que um privilégio para poucos? Surgirão  

verdadeiras universidades multinacionais? (Tradução nossa, CONNEL, 2015)
69
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Estudiosos da educação e gestores de diferentes instituições que também tratam do 

tema sabem que a competição e a cooperação, como mostrado ao longo do trabalho, são faces 

de uma mesma moeda, inclusive internamente aos países. As entrevistas evidenciaram que as 

próprias IES brasileiras competem entre si, ainda que nem sempre de maneira intencional, 

pelo estabelecimento das melhores parcerias com instituições de renome. E cooperam quando 

se associam à Faubai e GCUB, por exemplo, para criarem redes de apoio à sua 

internacionalização.  Os assessores enfrentam, neste processo, desde a falta de apoio da 

direção superior, por desconhecimento da importância da internacionalização ou outras 

razões, até a entrada tardia do país, através de políticas públicas, na competição/cooperação 

que tem sido a tônica do cenário da educação superior internacional.   

O teor dos discursos da década de 1990, proferidos pelos presidentes Lula e Fernando 

Henrique, apontando a cooperação Sul/Sul como preferencial se concretizou? E em caso 

positivo, foi a melhor escolha?  O programa Ciência sem Fronteiras, que não se configura 

como uma cooperação tradicional ou horizontal (mas que deu visibilidade às instituições e 

alunos brasileiros) denota claramente a preferência pelo sistema educacional dos países 

desenvolvidos. 

Há, de fato, uma grande movimentação, em todo o mundo, no sentido de formação de 

parcerias acadêmicas internacionais. O locus privilegiado desses encontros são os eventos 

promovidos por associações destinadas à discussão, match makings, oficinas, palestras e 

tantas outras formas de se aprender a “língua” e o traquejo para que se possa circular por esse 

espaço de interlocução cada vez mais sofisticado em seu conjunto de conhecimentos e 

códigos de conduta. 

Nesse cenário, a eficiência da abordagem a possíveis parceiros, bem como o que se 

tem a oferecer nesta troca, costuma contar muitos pontos. É preciso haver a identificação de 

interesses comuns ainda que as estruturas dessas IES e demais instituições que negociam uma 

parceria sejam desiguais.  A pujança desse movimento é visível e quantificável.  Já não é tão 

evidente, entretanto, a concepção de cooperação acadêmica internacional que está subjacente 

à pratica e à interpretação do termo. As entrevistas mostram claramente isso. Sem ser bem 

estudada, como já o é a questão da internacionalização do ensino superior, uma parcela 

                                                                                                                                                                                     
disrupt the flow of students and scholars across borders? Will building sprees allow China and India, the two 

biggest exporters of students, to meet more of their growing demand for higher education domestically, and 

can more than a handful of their institutions join the ranks of the world’s top universities? Will technology and 

massive open online courses (MOOCs) obviate the need for students to travel afar to acquire knowledge? Will 

branch campuses, now mostly boutiques, take root and mature into comprehensive, revenue-producing 

institutions? Will joint degrees become more than the province of just the special few? Will truly multinational 

universities arise?” (CONNEL,2015) 
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significativa de gestores e suas respectivas instituições continuará atuando no nível tático 

operacional e não no nível estratégico da CAI. Entretanto, todos enxergam como positivo esse 

movimento aparentemente sem volta.  

Nesta tese não foi possível aferir qual definição de cooperação acadêmica 

internacional é a mais consensual entre os gestores entrevistados. Pode-se constatar, 

entretanto, que a percepção dos gestores é, majoritariamente, a de que os ganhos existem, mas 

são assimétricos. Neste contexto, surge a indagação sobre quais são os cursos de ação 

disponíveis para as instituições posicionadas do lado mais frágil do espectro composto por 

universidades em tão diferentes estágios de consolidação da sua CAI e do planejamento 

estratégico de internacionalização do seu ensino. Quando não se consegue avançar nem no 

estabelecimento de cooperação acadêmica, nem nesta internacionalização (através da 

adaptação dos currículos, do oferecimento de conteúdos em outros idiomas, de português para 

estrangeiros, e de tantas outras modalidades da IaH e da CI) o máximo que o estabelecimento 

de parcerias alcança é o patamar da cooperação  acadêmica tradicional , focada na troca de 

estudantes e pesquisadores – e só. Seja como for, cooperar parece ser preciso. Já citada em 

capítulo anterior, é emblemática a fala de Kofi Anan sobre a CAI. Segundo ele, guerras e 

intolerâncias são frutos da ignorância e do desconhecimento do outro. Ele próprio um ex 

intercambista de Gana nos Estados Unidos, o ex-secretário geral da ONU aposta que a 

cooperação será um imperativo entre os povos.  

Apesar das desconfianças sobre fuga de cérebros e mercantilização da educação que o 

processo de estabelecimento de parcerias ainda desperta em muitos educadores, como 

Sobrinho (2005), Morosini (2006) e Altbach (2009) consultados para este trabalho, a CAI 

causa mais expectativas positivas do que desconforto e temor entre os gestores. Não fosse 

assim, tantos convênios de cooperação não seriam assinados todos os dias mundo afora. A 

cooperação acadêmica internacional também é, sem dúvida, algo de natureza política já que o 

ensino é um fator de competitividade em uma economia mundial cada vez mais dependente 

do conhecimento.    

Uma das principais dificuldades deste trabalho foi encontrar bibliografia sobre a 

concepção de cooperação acadêmica internacional. Chamou a atenção o fato de que muitas 

ações de prestação de serviços educacionais fossem consideradas CAI, como o já tão citado 

programa Ciência sem Fronteiras e as feiras de intercâmbio onde são recrutados estudantes 

que possam pagar pelos seus estudos nos países desenvolvidos, só para se ficar em dois 

exemplos. Essa limitação de bibliografia e de teorias mais sólidas sobre o conceito e a prática 

da CAI, entretanto, também foram uma oportunidade única e talvez o principal ganho desta 
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tese, ou seja, a de oferecer um ponto de partida de onde os gestores possam iniciar a sua 

jornada rumo ao estabelecimento de uma reflexão sobre o que fazem cotidianamente e que, 

com tanta frequência, é confundido com internacionalização do ensino superior. Uma hipótese 

pode ser formulada e deixada em aberto para se avançar neste caminho: a concepção de 

cooperação acadêmica internacional tem impacto na política de cooperação e na 

internacionalização de uma universidade? É possível quantificar e qualificar este impacto, 

caso ele exista? Isso é tarefa para um outro trabalho.    
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ANEXO I 

 

Perguntas feitas aos entrevistados. 

 

1) O que você entende por cooperação acadêmica internacional? 

 

       2)Considera que é uma prática que está em expansão? Sim ou não (justificar a 

resposta)  

 

      3) Em sua opinião, nos processos de parceria acadêmica, as instituições envolvidas se 

beneficiam: 

   a) igualmente  

   b) todos ganham, mas de forma assimétrica 

   c) o ganho é apenas de um dos lados, sempre o das instituições de ensino dos países 

desenvolvidos. 

   d) nenhuma das alternativas anteriores. As respostas deverão ser justificadas  

 

4) Instituição, cargo, formação e tempo de atuação  

 

5) Quantos convênios bilaterais e em rede a sua instituição possui? 

 

6) Quais são os 5 principais países de destino escolhidos pelos estudantes?  

 

7)  Quais são os 5 principais países de origem dos estudantes estrangeiros que estão 

em sua universidade? 

 

8)  Quantos alunos são enviados e recebidos por ela? 

 

      9)     A cooperação acadêmica em sua instituição privilegia que tipo de cooperação?  

Por exemplo, mobilidade de docentes e discentes de graduação e pós, pesquisa conjunta, 

cotutela, dupla titulação etc 

 

    10)   O que falta, em sua opinião, para melhorar os indicadores de internacionalização 

da sua universidade? 
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ANEXO II 

 

Quadro de cada Universidade, constando países com os quais tem convênio e quantos. Apenas 

estas instituições, entre as entrevistadas, possuem dados públicos na internet. 

 

UNESP -  

PAÍS NÚMERO DE CONVÊNIOS 

Alemanha 19 

Angola 1 

Argentina 14 

Austrália 5 

Áustria 4 

Barbados 1 

Bélgica 6 

Canadá 17 

Chile 8 

China 14 

Colômbia 39 

Coréia do sul 17 

Costa Rica 1 

Cuba 4 

Dinamarca 1 

Equador 4 

Escócia 3 

Eslováquia 2 

Eslovênia 1 

Espanha 30 

Estados Unidos 28 

Finlândia 1 

França 55 

Gabão 1 

Grécia 1 

Haiti 1 

Holanda 3 

Índia 2 

Inglaterra 4 

Irlanda 5 

Itália 13 

Japão 4 

Líbano 1 

Lituânia 1 

Malta 1 

México 13 

Moçambique 1 

Paraguai 3 

Peru 5 

Portugal 18 

Puerto Rico 1 

Reino Unido 12 
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República Eslovaca 1 

República Tcheca 1 

Rússia 8 

Suécia 1 

Suíça 2 

Timor-Leste 1 

Turquia 1 

Uruguai 1 

Venezuela 1 

Total: 51 Total: 382 

 

Fonte: UNESP. Disponível em: < https://apps.unesp.br/arex/conv_cons/>  Acesso em: 25 de Fevereiro de 2016 
 

 

UFJS 

País Número de Convênios 

Alemanha 5 

Argentina 4 

Áustria 1 

Canadá 1 

Chile 2 

Colômbia 3 

Cuba 2 

Espanha 1 

Estados Unidos 3 

França 3 

Holanda 1 

Inglaterra 1 

Irlanda 1 

Itália 2 

México 1 

Moçambique 1 

Portugal 6 

Total: 17 Total: 38 
 

Fonte: USFJ. Disponível em: < http://www.ufsj.edu.br/assin/acordos_internacionais.php?> Acesso em 25 de 

Fevereiro de 2016 
 

 

 

UFV 

Países Número de Convênios Vigentes 

Alemanha 3 

Angola 1 

Argentina 4 

Austrália 1 

Bélgica 1 

Bolívia 1 

Canadá 1 

Chile 2 

Colômbia 10 

http://www.ufsj.edu.br/assin/acordos_internacionais.php
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Coreia do Sul 1 

Cuba 3 

Equador 2 

Escócia 1 

Espanha 11 

Estados Unidos 25 

França 8 

Holanda 6 

Hungria 3 

Inglaterra 2 

Itália 6 

México 2 

Moçambique 3 

Portugal 8 

Rússia 1 

Venezuela `1 

Total: 25 Total: 107 

Fonte: UFV. Disponível em: < http://www.aip.ufv.br/conveniodri/includes/convenios/index.php> Acesso em 25 

de fevereiro de 2016 
 

 

UFMG 
País Número de Convênios 

África do Sul 1 

Alemanha 31 

Angola 5 

Argentina 18 

Áustria 1 

Bélgica 2 

Cabo Verde 1 

Canadá 11 

Chile 9 

China 3 

Colômbia 16 

Costa Rica 1 

Croácia 1 

Cuba 9 

Dinamarca 1 

Escócia 1 

Eslovênia 1 

Espanha 22 

Estados Unidos 37 

Finlândia 3 

França 42 

Guina Francesa 1 

Holanda 8 

Hungria 1 

Inglaterra 7 

Itália 21 

Israel 2 

México 7 

http://www.aip.ufv.br/conveniodri/includes/convenios/index.php
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Moçambique 5 

Nicarágua 1 

Noruega 2 

Oceania Sem informações 

Peru 7 

Polônia 1 

Portugal 28 

Republica Tcheca 1 

Rússia 4 

São Tome e Príncipe 1 

Suécia 1 

Suíça 2 

Suriname 1 

Uruguai 1 

Venezuela 2 

Total: 42 Total: 320 

 
Fonte: UFMG. Disponível em: < https://www.ufmg.br/dri/>  Acesso em 25 de fevereiro de 2016 
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ANEXO III 

 

Tabela constando o nome dos entrevistados, suas respectivas formações, cargos e tempo no 

cargo. 

 
NOME FORMAÇÃO CARGO TEMPO NO CARGO 

Adélia Maria Carvalho de 

Melo Pinheiro 

Doutora em Saúde Pública, 

Mestre em Saúde Coletiva 

e Graduada em Medicina 

Reitora da Universidade 

Estadual de Santa Cruz 

Desde fevereiro de 2012 

Alain Bourdon Diplomata  Conselheiro de 

Cooperação e Ação 

Cultural e diretor do 

Instituto Francês no Brasil. 

Desde 2016 

Almerinda Augusta de 

Freitas Carvalho 

Diplomata Conselheira e Diretora da 

Divisão de Temas 

Educacionais do MRE 

Há mais de 25 anos 

Álvaro Cesar Carmago do 

Amarante 

Doutor, Mestre em 

Educação e Gestão de 

Institutos de Ensino 

Superior e Graduação em 

Engenharia Química 

Diretor de Relações 

Internacionais da PUC 

Paraná 

Há 5 anos 

Ântonio Chalfun Junior Doutor, Formado em 

Agronomia. 

Diretor de Relações 

Internacionais da 

Universidade Federal de 

Lavras 

Há 5 anos. 

Arlene Jackson Especialista em Educação 

Internacional 

Diretora de Educação 

Internacional da 

Associação Americana das 

universidades Estaduais 

em Washington. DC. 

Há dois anos. 

Brian Bauer Diplomata do Governo dos 

Estados Unidos 

Cônsul dos Estados Unidos 

em Minas Gerais 

Há 8 anos 

Bryan Gleen Sem Informação Embaixador da Irlanda no 

Brasil 

Desde 2014. 

Daniel Amgerten Especialista em Business, 

formado em Comunicação 

Social 

Sócio Diretor do Campus 

Brasil 

Há 5 anos e meio 

Daniela Domingues 

Barbosa 

Especialista em Negócios 

Internacionais 

Coordenadora de Relações 

Internacionais do INSPER 

Há 4 anos 

Danielly Tolentino Graduada em Jornalismo e 

Especialista em Gestão 

empresarial. 

UEMG- Universidade do 

Estado de Minas Gerais 

Desde 2014. 

Denise de Abreu Lima Especialista em Educação  Assessora do Secretário de 

Educação Superior no 

Ministério da Educação e 

Presidente do Idioma Sem 

Fronteiras, do Inglês sem 

Fronteiras e Assessora da 

Secretaria de Educação 

Respectivamente: sem 

data, desde novembro de 

2014, desde dezembro de 

2012 e desde agosto de 

2013 
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Evaldo Vilela Doutor e Formação em 

Agronomia 

Presidente da Fundação de 

Amparo à Pesquisado do 

Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG) 

Desde 2015. 

Filomena Marquez de 

Carvalho 

Especialista em Educação Diretor de Relações 

Internacionais da 

Universidade de Coimbra 

Há mais de 18 anos no 

cargo. 

Gioconda Santos e Souza 

Martinez 

Doutora em Engenharia, 

mestre e graduada em 

Engenharia Civil. 

Reitora da Universidade 

Federal de Roraima 

De 2012 a 2016 

Hans de Wit  Especialista em Educação 

Internacional 

Professor de 

Internacionalização da 

Educação Superior na 

Universidade de Ciências 

Aplicadas de Amsterdã, 

Holanda, e diretor do 

Centro para a 

Internacionalização da 

Educação Superior da 

Università Cattolica Sacro 

Cuore de Milão, Itália e 

Fundador do EAIE. 

Desde 1989 na área de 

Educação Internacional. 

Hans- Georg Van Liempd Especialista em educação 

Internacional 

Presidente do EAIE Entre 2012 e 2014 

Inácio Martínez Diplomata Cônsul e Presidente do 

Instituto Cervantes no 

Brasil 

4 anos no total. 

Jamil Salmi Economista Membro do Governing 

Board of the International 

Institute for Education 

Planning e do International 

Advisory Network  

Sem informação 

José Celso Freire Junior Doutor e Engenheiro 

Eletricista 

Diretor de Relações 

Internacionais da UNESP e 

Presidente da FAUBAI 

Respectivamente: desde 

2010 e desde 2012 

Liana Santos Graduada em 

Administração 

Assessora de Relações 

Internacionais da 

Unichapecó 

Há 4 anos 

Liliane Safe Doutora e graduada em 

Ciências Econômicas 

Diretora de Relações 

Internacionais da 

Universidade Federal de 

São João Del Rey 

Há 4 anos 

Luzia Jucá Graduação em Direito Coordenadora de Relações 

Internacionais da 

Universidade do Estado do 

Pará 

Há 15 anos no ramo de 

educação internacional. 

Manoel Pereira Bernardes Engenheiro Civil, 

especialista em Finanças. 

Consul Honorário da 

França no Brasil 

Desde 2004  

Márcio Venício Barbosa Doutor e graduado em 

Letras 

Secretário de Relações 

Internacionais e 

Institucionais da 

Universidade Federal do 

Desde 2011 
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Rio Grande do Norte 

Nilma Lino Gomes Doutora em Ciência 

Social, Mestre em 

Educação e Graduada em 

Pedagogia 

Reitora Pró Tempore da 

UNILAB 

De 2012 a 2014 

Rita Moriconi Bacharel em Letras com 

especialização em 

Literatura Americana 

Coordenadora Regional 

dos Escritórios do 

EducationUSA no Cone 

Sul, 

Na área de educação 

Internacional há 22 anos. 

Rosa Marina de Brito Doutora, Mestre e 

graduada em Letras 

Coordenadora Central de 

Cooperação Internacional 

da PUC RIO. 

Desde 2013 

Thierry Valentin Doutor e Antropólogo Diretor Geral Adjunto da 

Agência Campus France 

Trabalha com Relações 

Internacionais desde 2005 

Ursula Dannemann Especialista em Educação Coordenadora de 

programas no DAAD 

Há 30 anos. 

Viviane Bischoff Graduada em Comércio 

Exterior e Mestre em 

Relações Internacionais 

Gerente de Relações 

Internacionais do Centro 

Universitário UNIVATES 

Há 10 anos 

Vivienne Stern Sem Informação Diretora da Unidade de 

Educação Superior 

Internacional 

Sem informação 

Vladimir Di Iorio Mestre e Doutor em 

Ciência da Computação 

Diretor de Relações 

Internacionais da 

Universidade Federal de 

Viçosa 

Desde 2011 

Wendell Meira Doutor e Biólogo Diretor de Relações 

Internacionais da 

Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro 

Há 4 anos. 

Samir Zaveri Graduado em 

Administração 

CEO e Presidente do BMI Há 3 anos. 

 


