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Resumo 
Nos últimos anos o processo de globalização tem interferido fortemente nas políticas 
de internacionalização do Ensino Superior no Brasil. À mobilidade acadêmica dos 
estudantes para universidades de países estrangeiros tem se intensificado, assim como 
aumentou também o número de jovens estrangeiros cursando graduação no Brasil. O 
estudo procura compreender o processo de internacionalização a partir da presença 
de estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras e os impactos pessoais e 
institucionais advindos dessas experiências. Analisa, em especial, a imersão de 
estudantes angolanos nos cursos de graduação no país. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com 110 estudantes angolanos que estão se graduando em duas 
universidades da região Sul do Brasil. Os resultados analisados apontam para os 
desafios dessa inclusão com qualidade, incluindo o nível de satisfação dos estudantes, 
suas motivações e expectativas bem como o impacto de suas presenças nas 
universidades em que estudam. Entre os achados houve especial interesse nos 
processos de ensinar e aprender e as relações que presentes na didática universitária. 
Também questões como inclusão, resiliência e expectativas foram objeto de análise. 

Introdução 
Nos últimos anos o processo de globalização tem interferido fortemente nas políticas 
de internacionalização do Ensino Superior no Brasil. À mobilidade acadêmica dos 
estudantes para universidades de países estrangeiros tem se intensificado 
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consideravelmente, assim como aumentou o número de jovens estrangeiros fazendo 
cursos de graduação em nosso país. É a partir deste contexto e desta realidade que 
está sendo desenvolvida a pesquisa intitulada Estudantes Angolanos em contexto 
brasileiro: os desafios da internacionalização no cotidiano universitário. 
O objetivo do estudo foi compreender o processo de internacionalização a partir da 
presença de estudantes angolanos em duas universidades brasileiras e os impactos 
pessoais e institucionais advindos dessas experiências. As questões que estão sendo 
investigadas são: O que motivou os estudantes angolanos a fazer sua formação 
profissional no Brasil? Quais os principais desafios enfrentados tanto no âmbito 
acadêmico quanto pessoal com essa experiência no exterior? A experiência de 
internacionalização qualifica a formação acadêmica? Representa uma estratégia de 
democratização do acesso à educação superior? O que aprendem e quais as 
expectativas desses estudantes ao retornarem ao seu país de origem?  
A pesquisa tem como lócus a Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, e a 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. A abordagem foi qualitativa e teve 
o questionário com perguntas abertas como técnica de coleta de dados. A amostra 
contou com a participação de 123 estudantes angolanos que responderam ao 
instrumento, dentre o universo de 250 sujeitos, contatados entre março a maio de 
2015. Os dados empíricos, depois de organizados em quadros de análises, foram 
interpretados á luz dos princípios da análise de conteúdo.  

Globalização, internacionalização e democratização 
A internacionalização foi fortemente uma presença nos estudos da pós-graduação. 
Morosini (2006, p.108), afirma que isso ocorre porque nesse nível de ensino se instala 
uma cultura que, “por sua natureza, é produtora do conhecimento. E 
internacionalização se institui como função da pesquisa”, com uma perspectiva 
autônoma. A partir dos anos 1990, a educação superior recebe o impacto da 
globalização e é inserida como parte de interesses no panorama internacional. Nessa 
perspectiva as estratégias de internacionalização voltaram-se também para o ensino, 
globalizando oportunidades e definindo espaços de poder. Essa condição favoreceu 
uma significativa produção científica, principalmente a partir de 2004 e 2005, sobre o 
tema, incluindo aspectos relacionados ao ensino. Foi possível perceber que, neste 
período, cresceu o número de produções que discutem as estratégias de 
internacionalização, o aprendizado dos estudantes que participam deste processo, a 
construção da identidade e sua adaptação social, dentre outros. Este é um reflexo do 
quanto à internacionalização tem se configurado em uma presença importante nas as 
universidades. Além da pesquisa, que se fortificou no panorama internacional a partir 
da década de 1990, alicerçado no processo de globalização, também o ensino de 
graduação passou a ser alvo de políticas de internacionalização por meio das propostas 
de mobilidade acadêmica. Knight (2004, p. 11) define a internacionalização 
universitária como “o processo que integra uma dimensão global, intercultural e 
internacional nos objetivos, funções e oferta da educação pós-secundária”. A 
preocupação com a qualidade do ensino tem estimulado políticas de 
internacionalização atingindo a graduação e a pós-graduação. 
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Nesse contexto, as relações de poder e prestigio se instalam, entre os países 
desenvolvidos e aqueles em via de desenvolvimento. O Brasil tem sido uma 
possibilidade valiosa para os estudantes dos países africanos, tanto por sua 
aproximação com a língua portuguesa como pela identidade cultural, visto que o Brasil 
está extremamente influenciado pelos costumes africanos. Mas, certamente há, 
também, o reconhecimento da crescente produção científica qualificada no Brasil. 
A educação superior vem sendo influenciada pelo processo de internacionalização 
instituído no contexto da globalização. Neste processo, uma das preocupações deste 
estudo perpassa pela teorização de Dale (1999,2000) que relaciona educação e 
globalização, referindo-se à existência de uma cultura educacional mundial comum, 
onde o modelo único seria o ‘modelo certo’. Esta preocupação do autor alia-se a 
críticas que anunciam o perigo da internacionalização colonizadora, contrapondo-se à 
perspectiva da solidariedade. Sousa Santos (1995, p.211) afirma que “quando a 
procura pela educação deixa de ser uma reivindicação utópica e passa a ser uma 
aspiração socialmente legitimada, a universidade só pode legitimar-se a satisfazendo” 
e nesse contexto o pensamento crítico é fundamental. 
Como Barnett (2001), acreditamos que “nossas epistemologias não se limitam a existir 
de maneira isolada”. Elas configuram a sociedade e também a refletem. À vista disso, o 
conhecimento “legítimo” tem sido ampliado e não apenas se ocupa do “o que saber” 
senão também “do como saber” (p. 75). Por conseguinte, a literatura tem apontado 
que o conceito de qualidade não nos remete a um construto universal, mas são 
propriedades que se encontram nos seres, ações ou nos objetos. De mais a mais, essa 
perspectiva significa que a qualidade não é auto referenciada; pressupõe um sujeito ou 
uma comunidade que aceita determinados padrões como desejáveis. No âmbito da 
Universidade, há distintas posições políticas e filosóficas, no entanto, também há 
valores em tensão, tal qual acontece na sociedade, revelando movimentos 
contraditórios que se intercalam em função de interesses diversos e perspectivas 
divergentes. Bourdieu (1998) já alertava para essa condição quando explora o conceito 
de campo científico, que revela a estrutura de poder presente na sociedade. 
Entretanto, essas tensões se tornam um interessante objeto de análise quando duas 
forças, aparentemente em tensão, são desencadeadas pelo mesmo ente político, no 
caso que estamos analisando, o Ministério da Educação. Referimo-nos a tensão que 
possa haver entre os processos de democratização e de internacionalização da 
universidade brasileira. A primeira aponta para a inclusão de uma população estudantil 
de primeira geração, em que muitos dos seus integrantes trabalham e estudam, são 
provenientes de camadas populares e, em alguns casos, ingressam através de cotas 
étnicas ou cotas de escolas públicas, ou outras situações por bolsas de estudo integrais 
ou parciais em universidades privadas, portanto distantes dos padrões anteriores da 
meritocracia. A outra parece apontar para exigências meritocráticas envolvendo 
carreiras de complexidade mais alta, trajetórias estudantis com maiores oportunidades 
culturais incluindo o domínio de idiomas e disponibilidade de condições para afastar-
se do trabalho, para usufruir de experiências acadêmicas e culturais em âmbito 
internacional (Cunha, 2015). 
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Metodologia: no caminho da pesquisa 
A tensão entre essas duas faces dos discursos sobre qualidade do ensino no Brasil é 
que estão na base de nossos estudos. Para tal, pareceu importante analisar tanto a 
mobilidade de estudantes brasileiros em outros países, como compreender a 
experiência dos estudantes africanos nas universidades brasileiras. 
Identificamos as políticas e estratégias institucionais de captação de estudantes 
estrangeiros e os motivos da procura por IES brasileiras para fazer sua formação em 
nível superior. Analisamos se e como essas experiências repercutem nas práticas 
pedagógicas, e quais referenciais de qualidade as orientam ou delas emergem, 
conhecendo os ganhos acadêmicos percebidos pelos estudantes africanos que fazem 
no Brasil sua formação em nível superior. 

Os achados 
Com a pesquisa indica que os estudantes angolanos vêm estudar no Brasil pela 
oportunidade de uma bolsa de estudos e porque consideram que o diploma 
estrangeiro tem maior reconhecimento no seu país. Os estudantes encontraram 
desafios no âmbito acadêmico, como adaptação as variações da Língua Portuguesa e 
dificuldades com alguns conteúdos que exigem uma base mais consistente de estudos 
iniciais. Apontam, ainda, os desafios de ordem pessoal, como estar longe da família, 
dificuldades financeiras, o clima, a falta de aproximação dos brasileiros, o medo da 
violência no Brasil e o racismo, ainda presente na nossa sociedade. Mas reconhecem 
que a formação acadêmica no Brasil favorecerá sua inclusão no mercado de trabalho 
na Angola, pois lhes proporciona um diferencial profissional.  
Chama a atenção, nos dados obtidos, que os estudantes angolanos são unânimes em 
afirmar sua pretensão de voltar para a Angola para ajudar a reconstruir o seu país, 
após trinta anos de guerra. Percebe-se, através de seus discursos, que há uma 
consciência política relacionada aos compromissos coletivos, além dos interesses 
individuais.  
Sua inserção nas Instituições brasileiras vai ocorrendo paulatinamente. Como em 
outros contextos estudados, percebe-se que as comunidades estrangeiras são mais 
coesas e que nem sempre os nativos com eles interagem academicamente. Assim as 
práticas de ensinar e aprender nas universidades locais, ainda demonstram uma 
escassa abertura para o “outro”, como se a obrigação da integração fosse apenas do 
que chega. Provavelmente, com a ampliação da cultura da internacionalização esse 
fenômeno possa se alterar, pois atingiria uma meta mais solidária e cosmopolita, 
alcançando, como afirma Sousa Santos, uma reconfiguração de saberes. 
Entretanto, é inegável que a presença desses grupos de estudantes provenientes de 
um único país, de distinta etnia, hábitos e culturas pode impactar positivamente as 
universidades brasileiras. É inevitável que nos rituais de ensinar e aprender vão se 
instalando processos comparativos e de interculturalidade. As IES aprendem com esse 
publico e podem, de alguma forma, avaliar, também, a experiência dos alunos 
brasileiros que se deslocam para o estrangeiro. Pouco a pouco vão criando estratégias 
de acolhimento e inclusão que aliam movimentos tantos de internacionalização como 
de democratização. 
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Os docentes são instados a certos deslocamentos de seus saberes, instigados por uma 
saudável curiosidade do estudantado que chega. Muitas vezes precisam reavaliar 
estratégias de ensino para favorecer a aprendizagem dos novos públicos. Encontram 
um especial espaço de vivência de cidadania, estimulando a valorização da diferença 
sempre que esta signifique, como indica Sousa Santos, uma condição para a igualdade. 
Os dados nos fazem inferir que os estudantes brasileiros são beneficiados por este 
convívio, pois principalmente se deparam com colegas com um compromisso social 
muito explícito. Têm a oportunidade de um exercício de cidadania que muito contribui 
para seu futuro profissional. 
Certamente há muitos desafios e contradições nesse processo. Nossa expectativa é 
que as investigações, como a que ora desenvolvemos, possam contribuir para a 
condição da qualidade acadêmica que envolve democratização e internacionalização. 
Parece improvável que esses processos possam ser detidos. E nem temos como saber 
ainda, de forma mais completa, seus efeitos sobre os países e os indivíduos. Em 
principio a mobilidade e interculturalidade é um valor e agrega importantes 
experiências para os indivíduos e para as nações. Mas é preciso estar alerta, pois esse 
não é um movimento isento de interesses, nem sempre construtivos. Numa sociedade 
onde o conhecimento significa condição de emancipação, é preciso analisar a 
internacionalização na sua potencialidade de um capital cultural emancipador. Caso 
contrário, de forma muitas vezes velada, corre-se o risco de uma geopolítica mundial 
que reforce as desigualdades e a dependência. 
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UM OLHAR SOBRE DISCURSOS E SENTIDOS DE 
QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL 
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Resumo 
Políticas internacionais têm apontado no sentido da institucionalização, no ensino 
superior, de uma formação de qualidade e têm influenciado medidas institucionais de 
avaliação de garantia da qualidade. Em Portugal, dessas políticas realça-se o efeito dos 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(política e procedimentos para garantir a qualidade; acompanhamento, aprovação e 
revisão periódica dos programas e prémios; avaliação dos estudantes; garantia de 
qualidade do pessoal docente; recursos de aprendizagem e apoio aos estudantes; 
sistemas de informação; Informação públicamandato) encomendados à ENQA em 
2003. 
O estudo que suporta este texto i) analisa efeitos nas políticas de educação superior 
em Portugal do discurso de qualidade, ii) carateriza o conceito de qualidade veiculado 
e iii) interpreta reações que estão a ocorrer ao nível da cultura de qualidade. 
A análise da situação torna evidente que existe uma tensão quer entre as funções que 
são atribuídas à avaliação da qualidade, quer ao conceito que a orienta e que balanceia 
entre o que se pode considerar uma qualidade democrática e social e uma qualidade 
focada nos resultados orientada por princípios do managerialismo. Revela ainda que 
as reações, no que aos sistemas de organização e gestão das instituições e às 
exigências feitas aos professores diz respeito, se situam entre uma conceção 
caraterística de uma cultura responsável que convive com uma cultura reativa. 
Relativamente aos processos de ensino-aprendizagem-avaliação inerentes à ação 
pedagógico-didática docente, essa cultura de qualidade situa-se entre reações que se 
enquadram entre uma qualidade responsável e regenerativa e uma qualidade reativa e 
reprodutiva. 


