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Resumo 
A presente comunicação apresenta os resultados de um estudo cujo objetivo foi compreender 
a visão de gestores e de estudantes de graduação, de uma universidade pública, sobre o 
potencial formativo da experiência de intercâmbio internacional. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, que adotou como estrategia de coleta dos dados a entrevista semiestruturada, 
com gestores de uma universidade pública, e o grupo focal, com estudantes de graduação que 
participaram de programas de mobilidade internacional. Os resultados apontam que essa 
experiência se configurou de fora para dentro, a partir da constituição de programas pelas 
agências de financiamento, e de baixo para cima, a partir da pressão de uma parcela dos 
estudantes. Não se configura como parte de uma política que contemple adequada e 
criticamente a mobilidade dos estudantes e que invista no potencial formativo desse tipo de 
experiência. A despeito disso, os estudantes registram como bastante positiva para sua 
formação a experiência de estudos em uma universidade estrangeira. 
 
Introdução 
O texto apresenta os principais resultados de um estudo integrado à pesquisa 
interinstitucional “Qualidade e direito à educação superior: estratégias institucionais em 
tempos de globalização8”, realizada por universidades brasileiras e universidades portuguesas. 
Este estudo objetivou compreender a concepção de gestores e estudantes de cursos de 
graduação, de uma universidade pública, sobre o potencial formativo da internacionalização, 
especialmente da experiência de mobilidade estudantil.   
A internacionalização do ensino superior é um fenômeno cujos vestígios remontam à Idade 
Média, a partir da criação das primeiras escolas europeias, para onde se dirigiam professores e 
estudantes de várias partes do mundo, interessados na aquisição de conhecimentos de 
natureza universal (Miura, 2006).  No contexto contemporâneo, esse fenômeno aparece 
associado ao processo de globalização, portanto, com forte motivação econômica baseada no 
entendimento da Organização Mundial de Comercio (OMC) de que a educação é um 
serviço/mercadoria passível de ser comercializado e regulado pelo mercado.  
Para além da motivação econômica, a internacionalização da educação superior é assumida, 
como uma medida de qualidade, “[...] que pode envolver a cooperação internacional, mas se 
refere também a mudanças que ocorrem dentro de uma determinada instituição, através de 

                                                       
8 Pesquisa em rede financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES-Br) e pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT-Pt), por meio de convênio firmado entre as duas agências. 
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iniciativas políticas e de caráter específico.” (UNESCO/Brasil, 2003, p. 154). Se justifica pelos 
desafios provocados pela sociedade do conhecimento, caracterizada por crescente 
complexidade e incerteza, a que estão submetidos os profissionais do presente e do futuro. 
Entretanto, Miura (2006) assinala a ausência de estratégias programáticas relativas à 
dimensão curricular, ao aproveitamento dos créditos cursados na instituição estrangeira, 
revelando incompatibilidades de objetivos, metas, resultados, investimento financeiro e falta 
de apoio à socialização e acompanhamento dos estudantes nas universidades receptoras de 
estudantes de intercâmbio acadêmico internacional. 
 
Marco teórico 
O conceito de internacionalização do ensino remete a qualquer esforço sistemático com 
objetivo de tornar a Educação Superior mais respondente às exigências e desafios 
relacionados à globalização da sociedade, da economia e do mercado de trabalho (Morosini, 
2006).  
A experiência de aprendizagem em contextos estrangeiros poderia se configurar como um 
importante caminho da formação de profissionais, favorecendo a construção de 
conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais mediante o estabelecimento de uma 
relação epistemológica com o outro em posição horizontal, em que todos os atores são 
percebidos como detentores de saberes válidos, que oportuniza a todos a reconfiguração de 
saberes e o exercício da autonomia (Cowen, 2012). Opõe-se à relação epistemológica de 
transferência, que se configura como colonizadora e de supremacia, voltada para a aplicação 
de políticas, conhecimentos e práticas de um contexto em outro, portanto não oportuniza a 
reconfiguração mútua de saberes e nem o exercício da autonomia do outro (Idem).   Nesse 
contexto estrangeiro, ele é visto como o “outro”, percebe-se como o “outro” (Shama-Brymer, 
2012), e como tal, vivencia preconceitos que dificultam a interlocução e a expressão de seus 
valores e competências cognitivas. 
 A reconfiguração dos saberes pressupõe uma visão integradora dos processos de ensinar e 
aprender que contemple a totalidade e a compreensão dos contextos de produção de sentido, 
de forma a incorporar o conhecimento e a posição do “outro” (Shama-Brymer, 2012). 
Implicaria em mudanças paradigmáticas na concepção de conhecimento e de sua produção, 
na relação de poder, na concepção de ensino e de aprendizagem das instituições de origem 
dos estudantes e das instituições estrangeiras que os recebem. 
 
Metodología 
A metodologia adotada por este estudo foi qualitativa, com a utilização da entrevista 
semiestruturada e do grupo focal como estratégias de coleta dos dados. A entrevista foi 
realizada com 03 gestores da universidade implicados com a temática da internacionalização 
do ensino, especialmente no que tange ao intercâmbio do estudante de graduação: dirigente 
da Secretaria Especial de Relações Internacionais (SERINT), Pró-reitora de Ensino de 
Graduação (PROGRAD) e Pró-reitor de Assistência Estudantil (PRAES).  O grupo focal foi 
conduzido com 08 estudantes de distintos cursos de graduação, que participaram dos 
programas de mobilidade Ciências sem Fronteiras (07 estudantes) e Santander Universidade 
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(01 estudante), entre 2013 e 2015, em países da Europa, América do Norte e Oceania. Os 
dados foram tratados mediante a técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 1977). O locus do 
estudo foi uma universidade pública, multicampi, da região Nordeste do Brasil. 
 
Resultados 
A análise dos dados aponta que as informações sobre os programas de mobilidade são obtidas 
pelos estudantes por meios externos à universidade, o que sugere  uma frágil compreensão 
dos gestores acerca do potencial formativo dessa informação no sentido de estimular o 
investimento dos estudantes no processo de aprendizagem, pois suas notas fazem parte dos 
critérios de seleção e em outras experiências acadêmicas como iniciação à pesquisa, que 
contribuem para ampliar a condição de vivenciar os desafios da experiência em universidades 
estrangeiras e, ainda, provocar o interesse pelo estudo de uma língua estrangeira. 
Quanto ao apoio no processo seletivo dos estudantes, os pró-reitores reconhecem que é 
incipiente, ou inexistente, sendo atribuída ao estudante aprovado pelo programa a tarefa de 
tomar as iniciativas práticas para viabilizar sua experiência. A fragilidade comunicacional entre 
os orgãos da gestão acerca desse processo é mais um obstáculo ao estudante que concorre à 
bolsa.  
No que concerne ao acompanhamento da experiência de mobilidade, pela universidade de 
origem, os dados dos estudantes indicam fragilidades em diversos aspectos. Um deles, 
referido pela maioria dos participantes, foi a transferência de uma universidade para outra, as 
vezes, de língua diferente daquela que estavam preparados, gerando transtornos cognitivos e 
emocionais. Outro aspecto relacionado ao acompanhamento é a tutoria da universidade de 
origem, cujo docente tutor, por orientação da SERINT é escolhido pelo estudante por ser seu 
amigo. Ademais, como informado pelos gestores, a universidade não investe na capacitação 
dos docentes para o desempenho dessa atividade, nem controla seu trabalho que, via de 
regra, é meramente formal, embora honrosas exceções tenham sido registradas por alguns 
estudantes. A referida universidade também não discute e acompanha o trabalho dos tutores 
estrangeiros, o que seria imprescindível  para a socialização e integração deles, contribuindo 
para a compreensão da cultura acadêmica e para a superação das possíveis dificuldades. 
 Os estudantes registram, de forma unânime, a vivência de distanciamento e preconceito, por 
parte dos colegas e de muitos professores das universidades estrangeiras (aspecto 
aparentemente desconhecido pelos gestores entrevistados), contribuindo para o sentimento 
de ser o “outro”, oriundo de país subdesenvolvido, como registram os estudos de Shama-
Brymer (2012). Quanto aos professores, os estudantes estranharam a postura fortemente 
hierarquizada da relação por eles estabelecida e a resistência ao questionamento que se 
manifestava também frente aos estudantes do próprio país. 
A experiência de se sentir no lugar do outro, estranhamente, foi fortemente vivida no regresso 
à universidade de origem. Assim, os estudantes revelaram desapontamento diante da falta de 
espaços e possibilidades de compartilhamento das experiências e aprendizagens construídas. 
Assim, os dados apontam a inexistência de investimento institucional na valorização desse 
tipo de experiencia.  A sensação que os egressos têm é de estranheza generalizada em relação 
a eles e de desinteresse no compartilhamento de suas experiências. Tal compartilhamento 
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teria um potencial altamente formativo para eles, ao realizarem a metacognição da 
experiência, construindo novas aprendizagens, e, ao serem indagados, em diversos ângulos, 
por platéias interessadas, ampliariam a análise crítica da experiência. Seria também formativo 
para os professores, para os gestores e para os estudantes em geral.  
A despeito das limitações registradas, a avaliação dos estudantes é que a experiência de 
mobilidade internacional foi importante, na medida em que oportunizou o crescimento 
pessoal, cultural, acadêmico e científico. Nessa direção, um dos estudantes mencionou que a 
“experiência pessoal de lidar com pessoas diferentes amadurece bastante. Eu me sinto hoje 
um estudante diferenciado daqueles que não fizeram o intercâmbio.” (E01). Assim, conhecer a 
realidade universitária estrangeira possibilitou, ainda, um olhar de valorização e de crítica 
construtiva em relação a universidade de origem. No dizer dos estudantes, a IES onde 
estudam não deixa a desejar em comparação a nenhuma universidade estrangeira, do ponto 
de vista curricular e do ponto de vista pedagógico. Reconhecem, entretanto, que a 
universidade precisa avançar bastante em termos de tecnologia, de infraestrutura e de 
condições de trabalho para os docente desenvolverem pesquisa e extensão. Os gestores, por 
sua vez, reconhecem que a curricularização da experiência de mobilidade estudantil 
internacional, e nós acrescentaríamos pedagogização e politização, dessa experiência é uma 
tarefa árdua, que precisa ser enfrentada pela universidade para que ela aproveite plenamente 
o potencial formativo para os estudantes, futuros profissionais, para os docentes e para os 
gestores das instituições envolvidas.  
Cabe destacar que nem os estudantes e nem os gestores expressaram questionamento e  
crítica acerca da relação epistemológica de transferência (Cowen, 2012),  assumida por parte 
das universidades estrangeiras, marcadas pela dificuldade de dar voz ao “outro”, ao 
subalterno, ao silenciado, de trocar experiências e saberes e de, assim, possibilitar a 
reconfiguração dos saberes de todos os envolvidos. 
 
Conclusões 
Os resultados do estudo indicaram que a experiência da mobilidade internacional de 
estudantes de graduação, na universidade em apreço, se configurou de fora para dentro, a 
partir de programas de bolsas pelas agências de financiamento, e de baixo para cima, a partir 
da pressão de uma parcela dos estudantes. Ao que tudo indica a universidade ainda não 
conseguiu constituir uma política de internacionalização que contemple adequada e 
criticamente a mobilidade dos estudantes de graduação e que efetivamente invista no 
potencial formativo desse tipo de experiência, mediante a democratização da informação, do 
apoio e do trabalho pedagógico de acompanhamento, durante e após a experiencia, na 
perspectiva de uma concepção de internacionalização do ensino em que a qualidade da 
formação, considerando suas dimensões ética, crítica, estética, política, acadêmica, científica e 
cultural, assuma lugar central. O que implicaria reconsiderar o sentido atribuído ao “outro” e 
às relações de poder nos seus diferentes níveis e superar dicotomias como: saber popular e 
saber científico, objetividade e subjetividade. 
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