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Resumen 
En la presente comunicación buscamos analizar como docentes universitarios 
brasileiros configuran la internacionalización de la educación superior con relación al 
concepto, características y desafíos. Los datos fueron recogidos a través de un 
cuestionario compuesto por preguntas abiertas y cerradas utilizando el sistema 
Qualtrics y analizadas según los principios de analice de contenido. Los resultados 
apuntan para las siguientes categorías: complejidad del concepto de 
internacionalización privilegiando la noción de movilidad estudiantil y 
docente; sectorización de la internacionalización en la institución caracterizando la 
internacionalización simbólica; y desafíos a la internacionalización (perspectiva 
nacional, perspectiva institucional y personal). Como propuesta se elaboró un conjunto 
de buenas prácticas para la internacionalización de la Educación Superior dirigida a la 
enseñanza en clases culturalmente diversas.  
 
Introducción 
No Brasil, a internacionalização da educação superior é muito pouca quando 

consideramos o sistema de educação superior como um todo. Mas, refletindo o 

panorama global, a internacionalização é considerada um dos principais critérios de 

qualidade. Na pós-graduação (mestrado e doutorado) legislada e gerenciada pela 

CAPES/MEC – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior, os 

cursos são considerados de excelência quando caracterizam a integração com outras 

redes internacionais, demonstrado por pesquisas conjuntas, intercâmbios e produção 

científica internacional.  Em nível de graduação, o SINAES – Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior, embora de maneira, menos determinante considera a 

internacionalização como fator de qualidade de um curso e/ou instituição. Esta relação 

avaliativa entre internacionalização e qualidade vem pressionando às instituições se 

internacionalizarem. Entretanto (INEP/MEC, 2015), na maioria das vezes, as 

instituições não sabem o que é internacionalização nem qual estratégia utilizar.  

 Esta pesquisa objetivou analisar como docentes universitários brasileiros configuram a 

internacionalização da educação superior em termos de conceito, características e 

desafios. 

 

Marco teórico 
A produção sobre internacionalização da Educação superior é restrita, no Brasil 

(Morosini, 2015), ao contrário da União Europeia e Austrália. A internacionalização 
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universitária apresenta diferentes conceituações. Uma das mais difundidas é a de 

Knight (2004): qualquer atividade (teórico-prática) sistemática que tem como objetivo 

tornar a Educação Superior mais respondente às exigências e desafios relacionados à 

globalização da sociedade, da economia e do mercado de trabalho. É a análise da 

Educação Superior na perspectiva internacional. (Witt, 2002) 

Robertson (2012) identifica duas perspectivas de internacionalização da educação 

superior: a simbólica e a transformativa. A simbólica é a internacionalização que pode 

existir em instituições onde as partes interessadas reconhecem e são motivadas 

principalmente por aspectos econômicos e competitivos. Essas instituições mantêm os 

seus programas, visando à atração de estudantes estrangeiros e investigadores de 

elite. A internacionalização transformativa caracteriza instituições onde as 

preocupações internacionais são visíveis e estão incorporadas na rotina do pensar e 

fazer (em questões de política e de gestão), no recrutamento de funcionários e 

estudantes, na elaboração de currículos e programas.  

Marginson (2013) complementa que a educação internacional “é a chave para brecar, 

de forma decisiva, o etnocentrismo.” (p.18). O autor ainda destaca que a 

internacionalização pode ser para um processo de auto formação do estudante, o qual 

potencializa a sua a autonomia (Zabalza, 2015) e/ou para um processo de ajustamento 

do estudante estrangeiro aos requerimentos locais, que se constitui no paradigma 

dominante atualmente das pesquisas sobre educação internacional. O paradigma do 

ajustamento se enquadra na compreensão da superioridade cultural enquanto que o 

paradigma da capacidade da auto formação humana no contexto da pluralidade 

cultural. 

Diversos autores apontam a importância de atores no processo de internacionalização 

da educação superior. Entre esses Leask (2013) destaca o professor e sua atuação na 

internacionalização do currículo. A este respeito Cornish (2015), apresenta algumas 

boas práticas, a saber: conhecimento e compreensão de pesquisas de como o 

estudante aprende e as implicações para o ensino e das estratégias de diferentes 

formas de ensino para atendimento das necessidades específicas de aprendizagem; 

plano de ensino sequencial tendo como suporte o conhecimento da formas de 

aprender do estudante, do conteúdo e de suas estratégias; e estratégias para apoiar a 

participação e o engajamento de estudantes em  atividades de classe. 

Enfim, a literatura sobre internacionalização da Educação superior vem crescendo e 

deslocando-se da necessidade da internacionalização para a discussão do conceito e 

estratégias de internacionalização e para a constituição do cidadão global (Clifford, 

2014). 

 

Metodologia 
A coleta dos dados foi realizada a partir do Qualtrics, software desenvolvido para a 

elaboração, obtenção e armazenamento dos dados, que permite questões objetivas e 

questões de caráter qualitativo com ampla possibilidade de resposta aos 

respondentes. O instrumento de coleta esta constituído por 24 perguntas fechadas e 

abertas, obedecem às grandes categorizações: conceito, características e desafios, 

além de dados de identificação. 
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Resultados 
Todos os docentes têm mais de 30 anos e 44% têm acima de 50 anos; 78% são do sexo 

feminino. Em sua maioria atuam em cursos das áreas das Humanas e tem uma larga 

experiência em docência: 83% mais de 10 anos e 50 % mais de 15 anos e 94% com 

formação pedagógica. Todos os docentes são pós-graduados: 61% mestrado, 11% 

doutorado e 28% com pós-doutorado, e 61% já teve experiência acadêmica 

internacional. 

Os entrevistados consideram o professor como muito relevante para a 

internacionalização (61%) e 83% como relevante e/ou muito relevante. Destacam 

também o suporte acadêmico e os estudantes como relevantes para a 

internacionalização. 

A complexidade do conceito de internacionalização privilegiando, em 55% das 

respostas, a noção de mobilidade estudantil e docente foi a dominante e 16% apontou 

que o conceito de internacionalização está relacionado a um currículo internacional. 

Alguns docentes desenvolvem uma ideia mais ampla desse processo. “Entendo que a 
internacionalização da Educação Superior passa por todas estas modalidades, desde o 
intercâmbio, a própria pesquisa colaborativa como a experiência internacional.” 
A internacionalização simbólica foi a predominante: 67% dos docentes nunca 

realizaram nenhuma experiência acadêmica internacional no currículo em que atuam. 

Constata-se também que dos que afirmam já terem realizado alguma experiência, 

algumas não estão diretamente relacionadas ao currículo ou às práticas em sala de 

aula e sim, e novamente, com mobilidade e/ou intercâmbio, como “Recebendo 
pessoas de outros países, organizando uma rotina de atividades para o conhecimento 
cultural e científico”, sendo “Coordenar a mobilidade acadêmica do curso e receber 
professores internacionais” ou ainda “Mobilidade acadêmica IN e OUT de alunos, 
pesquisas com instituições internacionais, sediar eventos internacionais da área da 
Educação Física” 
Os desafios à internacionalização foram destacados em três perspectivas: nacional,  

institucional e pessoal. A institucional foi a predominante citando: necessidade de 

conhecimento e transparência, comunicação entre as pessoas envolvidas no processo; 

elaboração projetos; realização de parcerias com outras instituições e também a 

necessidade de capacitação do docente. Na perspectiva pessoal, foi destacado o papel 

do professor e que o mesmo necessita investir no seu próprio desenvolvimento; 

oportunizar o trabalho sobre questões mundiais; estar aberto e ter disponibilidade de 

tempo para buscar informações acadêmicas relevantes que venham de processos de 

internacionalização; relacionar a realidade educacional com as culturas de países 

desenvolvidos; proporcionar momentos de conhecimento e troca com aqueles que já 

passaram pelo processo de internacionalização, apontando para um mundo que já está 

globalizado, entre outros aspectos.  

 
Conclusões 
As considerações finais nos levam a internacionalização da Educação superior num 

contexto de ensino em classes culturalmente diversas e que destaca a importância de 

nacionais, institucionais ou mesmos pessoais. Destes a docência universitária está ao 
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alcance de todos os professores.  O importante é sair da zona de conforto, é engajar-se 

no aprendizado do aluno, diverso, cada vez mais a realidade dos países emergentes, no 

caso em estudo. Focando no estudante como aprendiz, com respeito a diversidade, 

providenciando contextos e informações específicas, possibilitando o entendimento e 

o engajamento intercultural, respondendo as evidencias e preparando estudantes para 

a vida num mundo globalizado (LEASK, 2015). 
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