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                                           RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo analisar as políticas e diretrizes 
para a internacionalização da pós-graduação stricto sensu brasileira no período 
de 2003 a 2016, tomando como referência a mobilidade estudantil fomentada 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Considera-se 
que a internacionalização não é fenômeno novo, no entanto, na atualidade 
assume uma nova configuração, tendo em vista o processo de globalização e o 
desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação. O Brasil, pela 
sua posição nos rankings educacionais, se insere no processo de 
internacionalização de forma periférica, embora, atualmente, várias iniciativas 
estejam sendo implementadas para a consolidação desse processo. Os 
principais documentos norteadores das políticas de internacionalização para a 
educação superior são as políticas elaboradas pelo Ministério de Ciência e 
Tecnologia cujas diretrizes são contempladas nos Planos Nacionais de Pós-
graduação e têm servido para induzir as principais ações das agências de 
fomento à pesquisa nacional.  A abordagem de pesquisa adotada foi o 
materialismo histórico dialético. Os procedimentos técnico-metodológicos 
utilizados para a consecução da pesquisa foram de caráter bibliográfico e 
documental. Foram elaboradas, a partir da plataforma georreferencial da Capes 
(Geocapes), séries históricas com a finalidade de mostrar a evolução dos dados 
da mobilidade estudantil em nível internacional propiciada pelo financiamento da 
Capes e do CNPq. Os dados da pesquisa mostram que existe uma estreita 
articulação entre os documentos de planejamento elaborados pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia, os Planos Nacionais de Pós-graduação e a indução da 
política de fomento da Capes e do CNPq. Esse movimento é muito maior nos 
anos compreendidos entre 2003 e 2015, quando está em vigor no país uma 
concepção de Estado neodesenvolvimentista e de incentivo à 
internacionalização da educação tanto no nível de graduação quanto de pós-
graduação. Considera-se que esse foi um período de grande investimento para 
a internacionalização da pós-graduação brasileira, no qual se observou uma 
maior expansão do número de bolsas concedidas. Apesar do aumento 
significativo, ressalta-se que é necessário maior investimento na distribuição 
dessas bolsas, de forma que contribuam para aumentar a produção de 
conhecimento e desenvolvimento tecnológico e reforçar a base técnico-científica 
do país. 

 

 

Palavras-chaves: Internacionalização da Educação Superior; Pós-Graduação 

Stricto Sensu; Mobilidade Estudantil. 
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                                         ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the policies and guidelines for the 
internationalization of the Brazilian stricto sensu postgraduate course from 2003 
to 2016, taking as a reference the student mobility promoted by the Coordination 
for the Improvement of Higher Education Personnel and the National 
Development Council Scientific and Technological. It is considered that 
internationalization is not a new phenomenon, however, nowadays it takes on a 
new configuration in view of the globalization process and the development of 
technologies and communication. Brazil, due to its position in the educational 
rankings, is inserted in the internationalization process in a peripheral way, 
although at present, several initiatives have been implemented to consolidate this 
process. The main guiding documents for internationalization policies for higher 
education are the policy documents prepared by the Ministry of Science and 
Technology, whose guidelines are contemplated in the National Postgraduate 
Plans and have served to induce the main actions of the agencies that promote 
national research. The research approach adopted was historical dialectical 
materialism. The technical-methodological procedures used to carry out the 
research were bibliographic and documentary. Historical series were also 
prepared based on Capes' georeferential platform (Geocapes) in order to show 
the evolution of student mobility data at the international level provided by funding 
from Capes and CNPq. The research data show that there is a close articulation 
between the planning documents prepared by the Ministry of Science and 
Technology, the National Postgraduate Plans and the induction of the Capes and 
CNPq development policy. This movement is much greater in the years between 
2003 and 2015, when a conception of a developmental state and of encouraging 
the internationalization of education at both the undergraduate and graduate 
levels is in force in the country. It is considered that this was a period of great 
investment for the internationalization of Brazilian postgraduate courses, in which 
there was a greater expansion in the number of scholarships awarded. Despite 
the significant increase, it is emphasized that greater investment in the 
distribution of these scholarships is necessary to contribute to increase the 
production of knowledge and the development of technology and to strengthen 
the country's technical and scientific base. 

Keywords: Internationalization of Higher Education; Stricto Sensu Postgraduate; 

Student Mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização da temática 
 

As mudanças socioeconômicas, culturais e tecnológicas presentes nas 

sociedades globais nas últimas décadas provocaram novas necessidades 

formativas para o campo da educação superior, que atualmente desempenha a 

função de preparar indivíduos para um mundo globalizado, sem fronteiras e 

centrado no conhecimento, como discorre Dias Sobrinho (2005). Essas  

transformações globais –  que emergiram principalmente a partir da década de 

1970, acentuando-se entre as décadas de 1980 e 1990 –  foram resultantes do 

processo de globalização, do desenvolvimento das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs), da reestruturação produtiva e da incursão de políticas 

neoliberais como forma de organização do Estado (ANTUNES, 1999). Segundo 

Perry Anderson (1995), o neoliberalismo nasce logo depois da II Guerra Mundial, 

na região da Europa e da América do Norte onde impera o capitalismo. Foi uma 

reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-

estar que se acentuou na década de 1970 com a crise capitalista com baixas 

taxas de crescimento e com altas taxas de inflação. O discurso dos governantes 

era de que as raízes da crise estavam localizadas no poder excessivo e nefasto 

dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento operário, que havia 

corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas 

sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse 

cada vez mais os gastos sociais. A solução, então, era manter um Estado forte, 

sim, em sua capacidade de romper com o poder dos sindicatos e controlar o 

dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas. 

Ianni (1998, p. 29) apresenta que  

 
o neoliberalismo diz respeito à transnacionalização das forças 
produtivas e das relações de produção, atravessando os 
territórios e as fronteiras, tanto quanto os regimes políticos e as 
culturas. São “forças produtivas”, tais como o capital, a 
tecnologia, a força de trabalho, a divisão do trabalho social, o 
mercado, o planejamento e a violência, concretizando a 
transformação de formas de vida e trabalho, compreendendo 
práticas e imaginários. São “relações de produção”, tais como a 
liberdade e a igualdade de proprietários organizados no contrato, 
o que compreende a empresa, a corporação, o conglomerado, o 
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Estado, o direito, os códigos jurídico-políticos, a contabilidade, a 
calculabilidade, a produtividade, a competitividade e a 
lucratividade. Envolvem instituições e organizações, práticas e 
ideais, modos de pensar e agir, em geral racionais, pragmáticos 
ou instrumentais, de modo a agilizar e generalizar r as condições 
de operação dos “fatores da produção”. 
 

O autor aponta que os dois fenômenos – globalização e neoliberalismo –  

tem função e objetivos em comuns, como por exemplo: integração social, 

econômica e política; união de mercado mundial (relações comerciais e 

financeiras); fortalecimento das relações internacionais; aumento da produção e 

do consumo de bens e serviços; avanço tecnológico e dos meios de 

comunicação; instantaneidade e velocidade das informações (por exemplo, via 

internet); aumento da concorrência econômica e do nível de competição; 

surgimento dos blocos econômicos e desaparição das fronteiras comerciais; 

ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas; crescimento da 

economia informal; valorização de mão-de-obra qualificada; privatização de 

empresas estatais. Todo esse contexto político, cultural e econômico influencia 

as diretrizes para a educação e vem sendo materializado, principalmente, por 

ações e diretrizes dos organismos internacionais.  

Nesse contexto, vêm sendo implementadas, desde os anos 1980, 

políticas e reformas educacionais em vários países, em consonância com as 

orientações dos organismos internacionais e com o processo de mundialização 

ou acumulação flexível do capital. As reformas da educação superior, em 

particular, seguiram, em geral, a agenda globalmente estruturada para esse nível 

de ensino, apesar das especificidades na sua concretização em diferentes 

países. As publicações dos organismos internacionais – Banco Mundial (BM), 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

(UNESCO), dentre outros –  desempenham importante papel na focalização de 

prioridades, diagnósticos e indicação de experiências bem sucedidas para as 

possíveis resoluções dos problemas enfrentados pelos sistemas de educação 

superior dos países, sobretudo os periféricos. 

A educação desponta como fator preponderante para a competição 

econômica entre os países, restaurando a teoria do capital humano, o que resulta 

em uma nova organização para educação superior, o que evidencia que esse 

nível de ensino está intimamente relacionado com as mudanças na sociedade 

nos âmbitos científico, técnico, informacional, dentre outros. Segundo Dias 
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Sobrinho (2005), a educação superior, nessa nova conjuntura, apresenta- se 

como eixo central da produção de conhecimento, sendo utilizada, por isso, 

conforme os interesses capitalistas. A formação em nível superior torna-se 

essencial para atender as demandas do mercado e, em decorrência disso, a 

busca por qualificação sofre um acentuado crescimento. Gadotti (2009) também 

aponta que essas transformações atingiram diretamente o mundo do trabalho e 

geraram mudanças, exigindo maior capacitação não apenas no que diz respeito 

aos conhecimentos formais, como também a um novo perfil do profissional, que 

para se inserir no mercado de trabalho precisa estar consciente da necessidade 

constante de aperfeiçoamento. 

Pode-se dizer que as reformas educacionais embasaram-se nas 

mudanças econômicas impostas pela globalização, que exigia maior eficiência e 

produtividade dos trabalhadores. A titulação acadêmica, por sua vez, 

estabeleceria a vinculação do indivíduo com o mercado de trabalho, num cenário 

produtivo estratificado, o que pode ser evidenciado pelo aumento na demanda 

por educação de nível superior no país nas últimas décadas (SUBIRATS, 2000). 

De acordo com Silva Júnior (2017), dentre os traços característicos dessas 

novas demandas para educação superior, que resulta do realinhamento 

brasileiro à economia mundializada, estão: a pesquisa aplicada; os cursos 

aligeirados oferecidos mediante modalidades educacionais apoiadas em novas 

tecnologias de informação e comunicação; os processos avaliativos ou de 

regulação e controle externos; a gradativa perda da autonomia universitária, ao 

lado da emergência de uma heteronomia de gestão. Em acréscimo, emerge uma 

nova relação entre universidade e setor empresarial, sob a indução e o apoio do 

governo sempre açodado pelos agentes institucionais do capital financeiro, tal 

como há tempos já se observava nos países de economia central. Ferreira e 

Oliveira (2017) mostram que essas redefinições da educação superior 

apresentam riscos e que isso  

 
[...] pode comprometer sua identidade histórica, bem como pode 
colocar em risco sua existência como espaço de exercício do 
questionamento, do confronto de idéias e da busca de 
alternativas para a existência sustentável da humanidade e para 
a melhora da qualidade de vida do conjunto da sociedade. Os 
papéis sociais a serem exercidos pelas universidades devem ser 
permanentemente objeto de reflexão e estar articulados a um 
projeto de sociedade democrática, voltada para os interesses e 
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direitos de todos seus cidadãos (FERREIRA; OLIVEIRA, 2017, 
p.63). 
 

É diante desse contexto atual de mudanças da educação superior que a 

internacionalização está inserida. Exige-se, também, uma educação de caráter 

global, sendo para isso necessária a troca de conhecimentos e experiências 

entre as instituições de educação superior, por meio de medidas como os 

acordos de cooperação, a mobilidade estudantil e a cooperação internacional. 

Tais serviços são, em maior escala, ofertados por países desenvolvidos, que 

conseguem atrair pesquisadores, estudantes, técnicos e professores, garantindo 

retorno financeiro, enquanto os países periféricos, que possuem menor poder de 

atração, realizam a internacionalização essencialmente para o envio de 

profissionais para a qualificação no exterior. 

A internacionalização da educação superior emerge como resposta para 

as mudanças que ocorrem dentro do sistema capitalista. Esse fenômeno não se 

caracteriza como um processo novo, visto que desde a criação das primeiras 

universidades europeias já havia mobilidade de professores e estudantes 

universitários. Autores que pesquisam sobre internacionalização, dentre os quais 

destacamos Knight (2003) e Morosini (2006a), apresentam que este não é um 

fenômeno recente na história da educação superior, no entanto, ele vem se 

intensificando nas últimas décadas, tomando novas facetas que merecem 

investigação.  

Atualmente, a internacionalização adquire novas configurações por 

influência de ordem econômica, política, social e cultural presentes no novo 

milênio. A internacionalização, no século XXI, tem sido um fator que transforma 

e desafia a educação superior mundo afora (KNIGHT, 2008). O processo de 

internacionalização definitivamente deixou de ser uma novidade e atualmente 

encontra-se consolidado mundialmente, inclusive mediante indução de políticas 

públicas e estratégias nacionais (KNIGHT, 2011), destacadamente nos países 

de economia central. A internacionalização que se defende é aquela que 

contribua para o alargamento das fronteiras acadêmicas, na lógica da educação 

enquanto direito inalienável de todas as pessoas, buscando-se a emancipação 

humana e social. 

Considera-se, portanto, que a educação superior deve ser compreendida 

como um direito de todos, deve contribuir para o desenvolvimento e 
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transformação do próprio homem e da sociedade, não como vem se exigindo 

atualmente, pois como afirma Mészarós, (2005, p. 9) “a educação não deve 

apenas qualificar para o mercado de trabalho, mas também para a vida”. 

Somente dessa forma a educação e, sobretudo, a educação superior, poderá se 

colocar como estratégia de emancipação, vislumbrando a uma proposta de 

mudança social e pessoal.   

 

1.2 Delimitação do Objeto 

 

As transformações ocorridas no cenário mundial nas últimas décadas 

colocaram a educação superior no centro da agenda política. Entendida como 

lócus da produção do conhecimento, a sua expansão e internacionalização 

foram vistas como estratégias fundamentais para a inserção dos países no 

mundo globalizado. Nesse contexto, a internacionalização foi identificada como 

uma nova tendência, capaz de possibilitar a troca de conhecimentos e de 

experiências entre as instituições de nível superior. Diante desse fator, segundo 

Marrara (2007), essa tendência se materializa, principalmente, por meio de 

medidas como os acordos de cooperação, a mobilidade estudantil e a 

cooperação internacional. Tais serviços são, em maior escala, ofertados por 

países desenvolvidos, que conseguem atrair pesquisadores, estudantes, 

técnicos e professores, garantindo assim maior retorno financeiro e acadêmico, 

enquanto os países periféricos que possuem menor poder de atração, pois não 

possuem uma infraestrutura adequada para acolhimento de estudantes e nem 

universidades que se destacam em rankings internacionais com pesquisa de 

ponta, realizam a internacionalização, na maioria das vezes, enviando 

estudantes e profissionais para o exterior.   

No Brasil, a modalidade de internacionalização, que está mais presente 

nas instituições de educação superior, é a mobilidade de estudantes, 

professores e pesquisadores. Porém, esse política de internacionalização não 

atende a todos os estudantes universitários, por  apresentar, de modo geral, um 

número pequeno de bolsas ofertadas em relação ao número total de alunos, por 

predominar na  pós-graduação e por, na maioria dos editais, selecionar apenas 

estudantes que tenham proficiência em um idioma diferente do seu país de 

origem, preferencialmente na língua inglesa.  Essa internacionalização é 
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predominantemente fomentada pelas agências federais: a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vinculada ao Ministério da 

Educação e Cultura; e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações para incentivo à pesquisa no país.  

Considerando que a história da educação acompanha o contexto 

sociopolítico do país, nota-se que educação superior no Brasil, de 2003 até 2016, 

teve um papel destacado na estratégia do desenvolvimento econômico e social 

do país, caracterizando-se por um período de franca expansão desse nível de 

ensino, tanto na esfera pública como privada, conforme apontam os dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Este é um momento em que um novo modelo desenvolvimentista toma 

proporções no Estado sob os mandatos dos então presidentes Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010) e Dilma Vana Rousseff (2011-2016) representa a 

instauração do modelo intitulado novo desenvolvimentismo.  

Observa-se que durante esse período existiram várias diretrizes para a 

internacionalização na pós-graduação e incentivo das agências de fomento à 

pesquisa nacional para proporcionar o intercâmbio acadêmico-estudantil com 

financiamento internacional ou mesmo nacional, já que o país disponibiliza 

bolsas de estudo para alunos, em formação no exterior. Podemos citar o 

Programa Ciências sem Fronteiras como um grande exemplo de investimento 

de internacionalização na graduação e na pós-graduação nesse período. 

Dessa forma, faz-se necessário analisar como essa política de mobilidade 

estudantil em nível de pós-graduação se desenvolveu, estando inserida no 

contexto de avanço das tecnologias de informação e comunicação, tornando-se 

atual e importante para a construção de um espaço de formação e pesquisa cada 

vez mais consolidado e adequado à nossa identidade, sem deixar de considerar 

o contexto global no qual estamos inseridos. 

A respeito do objeto de estudo escolhido, considera-se a sua relevância 

tendo em vista que a internacionalização da educação superior, no âmbito da 

pós-graduação, é ainda uma área de estudo pouco explorada no Brasil, cuja 

produção bibliográfica acadêmica é recente para este campo de pesquisa, 

motivando-se assim a investigá-lo, dando ênfase à pós-graduação. O período 
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analisado (2003 a 2016) deve-se ao fato de ser considerado um período de 

grande investimento na educação, em todos os níveis, fato comprovado pelos 

dados do Inep. 

No que se refere à justificativa pessoal para pesquisar a temática 

internacionalização da educação superior, firma-se, também, a partir de estudos 

realizados enquanto bolsista de iniciação científica, vinculada à Linha de 

Pesquisa Educação, Política e Práxis Educativa do Centro de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CE/UFRN), na qual fiz parte de 

dois projetos de pesquisa intitulados respectivamente: “Expansão e 

diversificação da formação de professores no ensino superior: análise da 

realidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte” (2003-2014) e 

“Políticas de educação superior no Brasil: um estudo das principais tendências 

do período 2003 a 2016”. Participei do grupo de estudos sobre educação 

superior desta linha de pesquisa, em que realizávamos reuniões de estudos nas 

quais discutíamos diversas temáticas referentes às políticas da educação 

superior, entre elas a expansão, avaliação, permanência e internacionalização 

desse nível de ensino. As discussões propostas nesses momentos reafirmavam 

a complexidade das ações que envolvem a educação superior e colaboraram 

para a compreensão dos fenômenos que envolvem essa temática. Essa 

pesquisa também se propõe a dar continuidade à pesquisa realizada na 

monografia, intitulada  “A Internacionalização da Educação Superior: uma 

análise sobre a mobilidade estudantil na pós-graduação stricto sensu (2013-

2016)” que objetivou analisar como se configurou a política de 

internacionalização da pós-graduação stricto sensu brasileira, tomando como 

referência o número bolsas ofertadas pela Capes para programas de mobilidade 

estudantil acadêmica no Brasil no período de 2013 a 2016. O período escolhido 

se deu por ser o último quadriênio de avaliação da Capes. Visto isso, para o 

norteamento do presente estudo, elegemos a seguinte Questão de pesquisa: 

Como as políticas e diretrizes para a internacionalização da pós-graduação 

stricto sensu brasileira influenciaram a mobilidade estudantil fomentada pela 

Capes e o CNPq no período de 2003 a 2016? 

 

Objetivo geral 
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Analisar as políticas e diretrizes para a internacionalização da pós-

graduação stricto sensu brasileira tomando como referência a mobilidade 

estudantil fomentada pela Capes e o CNPq, no período de 2003 a 2016. 

 
Objetivos específicos 

 

• Compreender como as políticas de internacionalização da educação 

superior brasileira foram influenciadas pelo processo de globalização; 

• Investigar as diretrizes dos Organismos Internacionais e suas 

repercussões na política de internacionalização no âmbito da pós-

graduação stricto sensu brasileira; 

• Analisar a política de Ciência, Tecnologia e Inovação e sua 

contribuição para o fortalecimento da internacionalização da pós-

graduação stricto sensu brasileira; 

• Analisar as políticas de fomento da Capes e do CNPq, e suas 

contribuições para mobilidade estudantil internacional no âmbito da 

pós-graduação stricto sensu no período de 2003 a 2016. 

 

1.2 Referencial teórico e metodológico 
 

A internacionalização da educação superior no âmbito da pós-graduação 

é um objeto de estudo que agrega múltiplas determinações, de ordens políticas, 

econômicas, culturais e sociais, principalmente por estarmos em país da América 

Latina, em desenvolvimento, e por sofrer as influências do sistema capitalista no 

atual estágio em que se encontra. Por essa razão, procede a análise do objeto 

de estudo sob a perspectiva do materialismo histórico dialético, por meio do qual 

consideramos ser possível analisar o objeto em sua delimitação, mas não de 

forma fragmentada ou alienada das determinações ou mediações de ordem 

econômica, política e cultural. Segundo Marx (2011, p.54):  

 
Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo 
pressuposto efetivo, e, portanto, no caso da economia, por exemplo, 
começarmos pela população, que é fundamento e o sujeito do ato social 
de produção como um todo. Considerado de maneira mais rigorosa, 
entretanto, isso se mostra falso. A população é uma abstração quando 
deixo de fora, por exemplo, as classes das quais é constituída. Essas 
classes, por sua vez, são uma palavra vazia se desconheço os 
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elementos nos quais se baseiam. P. ex., trabalho assalariado, capital etc. 
Estes supõem troca, divisão do trabalho, preço etc. O capital, p. ex., não 
é nada sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o 
preço etc. Por isso, se eu começasse pela população, esta seria uma 
representação caótica do todo e, por meio de uma determinação mais 
precisa, chegaria analiticamente a conceitos cada vez mais simples; do 
concreto representado [chegaria] a conceitos abstratos [Abstrakta] cada 
vez mais finos, até que tivesse chegado às determinações mais simples. 
 

O objeto deve ser considerado nas suas especificidades, por suas 

determinações históricas e as relações institucionais e organizativas que se 

permitem analisar, interpretar e reconstruir. E, dessa forma, conhecer e explicar 

concretamente o fenômeno em sua essência e em sua articulação social 

somente é possível se tomado em sua totalidade histórica. 

 De acordo com autores como Paulo Netto (2009) e Kosik (2002), esse 

método visa superar a simples busca de fatos do positivismo e a explicação 

focada apenas na essência advinda da metafísica contemporânea. Tal posição 

ancora-se na proposição de que o objeto de estudo deve ser considerado nas 

suas especificidades, por suas determinações históricas e as relações 

institucionais e organizativas que se permitem analisar, interpretar e reconstruir. 

Assim, conhecer e explicar concretamente o fenômeno em sua essência e em 

sua articulação social, somente é possível se tomado em sua totalidade histórica, 

num movimento que parte do particular para o geral e deste novamente ao 

particular. Ou seja, esse referencial nos leva a compreender o fenômeno a partir 

da sua história, no qual o particular é considerado uma instância da totalidade 

social (KOSIK, 2002). É um processo de concretização que procede do todo para 

as partes e das partes para o todo e, neste processo de correlações no qual 

todos os conceitos entram em movimento recíproco e se elucidam mutuamente, 

atinge a concreticidade. Diante disso, Marx (2011, p.54) apresenta que:  

 
O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, 

portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no 

pensamento como processo da síntese, como resultado, não como 

ponto de partida, não obstante seja o ponto de partida efetivo e, em 

consequência, também o ponto de partida da intuição e da 

representação. 

  
De acordo com Paulo Netto (2009), o estudo do objeto à luz do método 

materialista histórico dialético, considerando-se a totalidade, a contradição e a 

mediação necessárias para sua análise, permitirá, portanto, avançar da 
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realidade observada para o concreto pensado. Teremos, então, a análise do 

objeto a partir do esforço de síntese das diversas determinações que constituem 

a realidade observada.  

Para Cury (1985), totalidade se caracteriza por esta busca incessante pelo 

descobrir de uma informação ainda que isolada, em que o homem preconiza 

outros tipos e formas de conhecimento, formando um elo constitutivo, uma rede 

dialética de outros processos que vão se tornando intrínsecos. É um complexo 

que vai do menor até o mais abrangente e busca por partículas que formam uma 

estrutura maior: a totalidade. Para o autor, a categoria contradição é a qualidade 

dialética da totalidade, sendo fundamentalmente constituída por esta última e 

subordinada a ela, à medida que ela é sempre refeita de totalidades cada vez 

mais densas e complexas. Podemos dizer, ainda, que só há contradição quando 

há movimento. Para tanto, ela é o próprio eixo desse desenvolvimento. 

Consideramos a contradição componente imprescindível para a sociedade, pois 

esta realidade social provida da totalidade, também é contraditória. Já a 

mediação, para Cury (1985), é expressa por fenômenos, ou ainda, o conjunto 

destes que a constitui formando uma teia de relações contraditórias, dispondo-

as de forma sobrepostas, permanecendo estritamente ligadas historicamente. A 

mediação ainda faz referência ao fato de nada ser isolado: toda a sociedade e 

seus nexos devem manter uma relação dialética a toda a existência real. 

 
Essa categoria deve ser ao mesmo tempo relativa ao real e ao 
pensamento. Enquanto relativa ao real, procura captar um 
fenômeno ao conjunto de suas relações com os demais 
fenômenos e no conjunto das manifestações daquela realidade 
de que ele é um fenômeno mais ou menos essencial. [...] A 
história é o mundo das mediações. E a história, enquanto 
movimento do próprio real, implica o movimento das mediações. 
Assim, elas são históricas, e, nesse sentido, superáveis e 
relativas. Enquanto relativas ao pensamento, permitem a não 
petrificação do mesmo, porque o pensar referido ao real se 
integra no movimento do próprio real. (CURY, 1985, p.43). 
 

As contribuições do materialismo histórico dialético, enquanto teoria e 

lógica do conhecimento, assinalaram a descoberta das leis que determinam os 

fenômenos, apreendendo sua regularidade interna e o seu movimento no 

percurso histórico. Seria necessário, por meio do exercício da abstração, 

decompor a estrutura da coisa, compreender seus aspectos, relações e 

mediações, para então desvelar sua concreticidade, alcançar o real. Nesse 
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sentido, a opção se deu por essa perspectiva para subsidiar o caminho teórico-

metodológico do estudo realizado. Além das categorias teórico-metodológicas 

universais do método, foi necessário estabelecer algumas categorias de análise 

as quais dizem respeito à especificidade do objeto investigado e às finalidades 

da investigação. Para este trabalho, foram selecionadas as seguintes dimensões 

de análises: internacionalização da educação superior, pós-graduação 

stricto sensu e, mobilidade estudantil. A internacionalização da educação 

superior, segundo Peixoto (2010, p. 32), é definida como “[...] o processo de 

integrar a dimensão internacional às funções de docência, pesquisa e serviço 

que as instituições de ensino superior desempenham”. Esse conceito 

compreende a internacionalização enquanto articulada às funções e atividades 

desempenhadas pelas instituições. Por pós-graduação stricto sensu, adotamos 

o conceito presente na Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei 9394/96), a qual 

apresenta, em seu Art. 44, que cabe à educação superior abranger os cursos de 

pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado  abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências 

das instituições de ensino. Entende-se por mobilidade estudantil a definição 

defendida por Ramos (2009, p. 29), que conceitua intercâmbio ou mobilidade 

estudantil como o processo em que “o aluno matriculado em uma universidade 

permanece por alguns meses em uma instituição parceira de ensino superior, 

tendo os créditos cursados transferidos para a sua instituição de origem”. 

Os procedimentos técnico-metodológicos utilizados para a consecução da 

pesquisa foram de caráter bibliográfico e documental. A revisão bibliográfica 

auxilia na análise dos documentos e políticas educacionais, permitindo a revisão 

da literatura a respeito das transformações políticas, econômicas, sociais e 

produtivas desencadeadas nas últimas décadas e suas repercussões para o 

contexto educacional, especialmente para a educação superior. Abordou-se, 

também, a historicidade da educação superior no Brasil através de momentos 

pontuais importantes para compreender como se constituiu a sua atual 

configuração e como o processo de internacionalização emergiu nesse cenário. 

Nesse sentido, foram utilizados diferentes autores.  

Para a compreensão do contexto histórico global e nacional e da atual 

conjuntura que estamos inseridos foram utilizados entre outros autores, Carnoy 
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(2002); Castells (1999); Santos (2000); Jamenson (1999), Harvey (2011); 

Bresser Pereira (1997); Antunes (1999); Ianni (1998); Costa (2008). A revisão da 

obra desses autores cooperaram para compreensão de conceitos fundamentais 

do contexto atual, tais como reestruturação produtiva, globalização, 

neoliberalismo, divisão internacional do trabalho e reforma do Estado na década 

de 1990 no Brasil. Para compreender as repercussões e influências que esses 

fatores de ordem econômica, política, cultural e social acarretaram para a 

educação, sobretudo a educação superior no Brasil, fizemos a revisão 

bibliográfica de autores que apontaram como a educação superior (graduação e 

pós-graduação) estava configurada no contexto e período de análise dessa 

dissertação, que corresponde dos anos de 2003 a 2016. Os autores analisados 

foram Dias Sobrinho (2005); Duarte (2008); Schultz (1997); Frigotto (1984); 

Sguissardi (2000) 

O período de análise escolhido para o estudo dessa pesquisa se deu 

através da leitura de autores que denominam o período de governo do Partido 

dos Trabalhadores (PT- 2003 a 2016) como novo desenvolvimentismo, 

caracterizado como uma fase de grande investimento no âmbito social, como na 

educação, mas por não romper totalmente com os ideários neoliberais bastante 

característicos nos governos que antecederam esse período. Os autores 

utilizados para decorrer sobre esse tema foram: Castelo (2010); Sallum Jr. 

(2010); Singer (2015); Ferreira e Oliveira (2016);  Bresser Pereira (2016) e 

Sguissardi (2008).  

Em relação à categoria internacionalização da educação superior, 

sobretudo no Brasil, a revisão bibliográfica foi fundamental para compreensão e 

análise na construção dos dados empíricos do presente no trabalho. Atualizamos 

as referências dos pesquisadores que discutem essa temática para subsidiar 

essa categoria. Foram eles: Stallivieri (2004); Peixoto (2010); Knight (2008); 

Morosini e Fernandes (2011); Castro e Cabral Neto (2012); Castro (2005); 

Azevedo (2015); Santos (2004); Lima e Maranhão (2009); Oliveira (2013); 

Marrara (2007); Nascimento (2016); Pontes (2018); Silva (2016); Lima (2010) e 

Chaves e Castro (2016) Knight (2003) e Morosini (2006a). Para discutir as 

políticas mais precisamente no âmbito da pós-graduação, da sua 

institucionalização ao contexto atual, utilizamos as referências: Cury (2005); 
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Carvalho (1992); Beiguelman (1997); Saviani (2005); Lobo (2011); Ferreira 

(2015). 

Para a construção desse trabalho também realizamos uma análise 

documental dos documentos que orientaram, regulamentaram e instituíram 

políticas educacionais para a graduação e pós-graduação no Brasil e suas 

repercussões para a o âmbito da internacionalização. Segundo Gil (1996), este 

tipo de pesquisa tem como principal vantagem possibilitar ao pesquisador tomar 

conhecimento e analisar um leque de informações muito mais vasto do que lhe 

seria permitido pesquisar diretamente. Mediante a pesquisa bibliográfica pôde-

se ter uma perspectiva mais ampla dos processos históricos e políticos 

adjacentes ao objeto de estudo da presente pesquisa. Desse modo, partimos 

incialmente dos documentos dos organismos internacionais: Declaração Mundial 

sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação (1998) e Conferência 

Mundial sobre Ensino Superior 2009: As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e 

Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social (2009), ambos da 

Unesco. Analisamos, também, o documento do Banco Mundial intitulado 

Conhecimento e Inovação para a Competitividade (2008).  

A escolha por trabalhar com os documentos da Unesco e do BM, como 

os organismos internacionais a serem analisados em relação à 

internacionalização da educação superior, está ligada ao papel que esses dois 

organismos internacionais desempenham ao longo de suas existências, no 

tocante a esse nível de ensino, concordando com Kato (2013). Isto vem sendo 

materializado ora por documentos orientadores, ora por documentos elaborados 

em demanda de governos, como é o caso mais recente em relação ao Brasil. 

Em âmbito nacional, analisamos os Planos Nacionais de Pós-graduação 

(PNPG), focando nas diretrizes para internacionalização desse nível de ensino: 

I PNPG (1975-1979); II PNPG (1982 – 1985); III PNPG (1986 – 1989); V PNPG 

e o VI PNPG (2011-2020). Assim como analisamos os Planos Nacionais de 

Educação por se configurarem como um dos maiores norteadores da educação 

em todos os âmbitos a nível nacional e por também tratarem de diretrizes para 

a internacionalização da graduação e da pós-graduação. Os documentos do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também foram analisados, por 

tratarem de diretrizes para educação superior no Brasil e apontarem a 
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internacionalização como forma de melhoria e desenvolvimento desse nível de 

ensino. Analisamos o “Livro Branco: Ciência, Tecnologia e Inovação” de 2002, o 

“Livro Verde: Ciência, Tecnologia e Inovação: Desafio para a Sociedade 

Brasileira” (MCT/ABC, 2001) e o “Livro Azul”, resultado da 4ª Conferência 

Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

Sustentável.   

 Por fim, a construção dos dados empíricos desse trabalho se deu através 

da plataforma georreferencial da Capes (Geocapes), para mostrar a 

configuração da mobilidade estudantil internacional fomentada pela Capes. 

Também utilizamos dados das séries históricas presentes no site do CNPq para 

tratar da mobilidade estudantil internacional ofertada pela instituição.  

Durante a elaboração da pesquisa, foi realizada uma busca no catálogo 

de teses e dissertações da Capes, com a utilização dos descritores 

“internacionalização da pós-graduação” e “mobilidade estudantil”. Filtramos 

apenas os que possuíam a expressão “internacionalização” ou “mobilidade” no 

título da produção. Foram descartadas as produções que apresentavam 

internacionalização de outras áreas que não fosse a educação e também foram 

excluídos os estudos focados na questão dos idiomas e/ou na comunicação; e 

também as produções de teorias de jogos ou outras teorias da administração. 

Foram privilegiadas, quatro produções encontradas. Neste contexto, as 

produções foram selecionadas, por sua maior proximidade metodológica e 

temática com o tema proposto na dissertação para apontar o que já foi produzido 

sobre mobilidade estudantil, indicar bibliografia específica, formas de construção 

da pesquisa e, sobretudo, identificar caminhos que ainda não foram explorados 

para avançar na compreensão dessa política pública, a mobilidade estudantil, 

assim como do processo de internacionalização da educação superior e da pós-

graduação no Brasil. Ressalta-se, aqui, que consultas a especialistas ou 

pessoas que já realizaram pesquisas na mesma área são de grande importância, 

pois podem fornecer não apenas informações sobre o que já foi publicado, mas 

também apreciação crítica do objeto a ser pesquisado. 

Os trabalhos selecionados que auxiliaram na materialização dessa 

pesquisa foram: “Internacionalização da Educação Superior: um estudo sobre o 

programa doutorado sanduíche no exterior (PDSE) na Universidade Federal da 
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Paraíba”, da autora Lindalva Regina da Nóbrega Vale (2017). O trabalho tem por 

objetivo analisar o processo de implantação e funcionamento do Programa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) da Universidade Federal da Paraíba e 

investigar a percepção dos doutorandos bolsistas sobre as contribuições, 

dificuldades e/ou facilidades encontradas diante do funcionamento do Programa 

na instituição, bem como sua percepção sobre o processo de internacionalização 

na UFPB. Os resultados indicaram que no período de janeiro de 2014 a 

dezembro de 2015 a pós-graduação da UFPB enviou ao exterior, através do 

Programa Doutorado Sanduíche, 45 doutorandos. Destes, de acordo com as 

grandes áreas do conhecimento determinadas pela Capes, 50% se concentra 

nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Ciências da 

Saúde. Os outros 50% se distribuem nas demais áreas. Na percepção dos 

doutorandos bolsistas, as principais contribuições do seu estágio sanduíche no 

exterior estão associadas à ampliação da capacidade de análise dos objetos de 

pesquisa, interação com outra cultura e ampliação da visão de mundo.  

Outro trabalho destacado foi “Internacionalização e Mobilidade Estudantil 

O Programa Ciência sem Fronteiras na Universidade Estadual de Campinas”, da 

autora Cintia Denise Granja. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar os efeitos do 

Ciência sem Fronteiras na UNICAMP, no período de 2011 até 2016, do ponto de 

vista institucional. Viu-se que o programa apresentou fragilidades em diversas 

fases, considerando o ciclo de políticas públicas, com dificuldades que se iniciam 

no diagnóstico dos problemas e na formação da agenda e passam pela 

formulação e implementação da política. A partir do estudo na UNICAMP, 

concluiu-se que os efeitos de curto-prazo para a universidade foram tímidos, 

dado os altos custos do programa. Assim, embora tenham ocorrido efeitos 

institucionais positivos tanto nos cursos de graduação quanto na 

internacionalização da universidade, esses efeitos foram modestos e limitados, 

e vieram acompanhados de uma série de dificuldades administrativas. Já em 

termos de pesquisa, foram obtidas percepções positivas acerca dos efeitos do 

programa na universidade, embora se deva observar que a graduação 

sanduíche, modalidade com a maior parcela de bolsas, não previa atividades 

relacionadas à pesquisa. 
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Por fim, destacamos a pesquisa “Mobilidade Estudantil: relações Brasil no 

Mercosul”, da autora Ana Clara Carvalho Machuca Voigt. O objetivo dessa 

pesquisa foi analisar as legislações internas (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB) e internacionais (Protocolos do Mercosul para a educação 

superior e a pós-graduação) e o posicionamento de órgãos brasileiros como o 

CNE (Conselho Nacional de Educação) e a Capes acerca dos diplomas 

estrangeiros obtidos nos países do Mercosul e o reconhecimento de tais 

diplomas no Brasil.  Os resultados demonstraram que existem duas legislações 

que tratam da questão do reconhecimento dos títulos: uma de natureza interna 

e outra internacional. Há, neste campo, interpretações diferentes divididas entre 

argumentos pela validação automática dos diplomas versus a necessidade de 

revalidação dos diplomas por instituições brasileiras. A validação automática dos 

títulos é defendida pelos estudantes e pesquisadores apoiados pelos protocolos 

do Mercosul para a educação superior e pós-graduação e a revalidação é 

apoiada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelas Instituições de Ensino Superior 

Público Brasileiras. Os resultados demonstraram, ainda, que as mobilidades 

estudantis para o Mercosul são uma realidade para o Brasil, enquanto a 

concretização das intenções manifestadas em Acordo Internacional pelo país no 

tocante à educação superior ainda encontram problemas, o que justifica o 

surgimento de grupos de representatividade e ações perante o governo que 

lutam pelos direitos dos indivíduos envolvidos. 

 Privilegiamos, também, para análise e consecução desse trabalho, as 

pesquisas de mestrado já desenvolvidos na Linha de Pesquisa Educação 

Política e Práxis Educativa do Centro de Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Selecionamos os trabalhos que mais se assemelham com 

o objeto de estudo para somar e auxiliar nos estudos e análises. Foram eles: “A 

Internacionalização do Ensino Superior e a Formação Inicial de Professores: um 

estudo do Programa Licenciaturas Internacionais Na UFRN (2010 – 2013)”, da 

autora Maria Emanuele Macêdo do Nascimento. O trabalho analisou o Programa 

Licenciaturas Internacionais (PLI) e a sua implementação na UFRN, 

evidenciando suas repercussões para a formação inicial de professores. 

Apresentou pontos positivos ao permitir a mobilidade estudantil, o conhecimento 

de novas culturas, a dupla titulação e uma formação no exterior, o que representa 
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uma maior valorização para os cursos de formação de professores da educação 

básica. No entanto, o Programa apresentou uma série de fragilidades e 

contradições, entre elas: dificuldades de equivalência de disciplinas cursadas 

pelos alunos no exterior, o que é evidenciado pela maioria dos coordenadores 

de projetos e pelos estudantes da UFRN que responderam ao questionário desta 

pesquisa; compatibilização de créditos das disciplinas cursadas nos países de 

destino, França ou Portugal, ambos participantes do Processo de Bolonha, que 

têm o sistema de acreditação baseado em ciclos, diferente do sistema adotado 

no Brasil; organização curricular diferente no que se refere ao bacharelado e às 

licenciaturas com prejuízos para a formação pedagógica do licenciado. 

 Destacamos também o trabalho intitulado “A Internacionalização da 

Educação Superior: Contributos da Mobilidade Estudantil na Pós-Graduação em 

Educação (2001-2010)”, de Larissa Maria da Costa Fernandes de Oliveira, na 

qual analisou como se configurou o processo de mobilidade de doutorandos em 

Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, procurando 

investigar as suas contribuições na formação do pesquisador e na consolidação 

do Programa de pós-graduação em Educação. Considerou-se que, apesar de a 

mobilidade em nível de doutorado estar proporcionando maior visibilidade de 

nossas pesquisas e pesquisadores em âmbito mundial, não tem garantido a 

formação de redes de pesquisa conjuntas entre instituições, ficando as práticas 

de pesquisa em conjunto submetidas a ações temporárias proporcionadas pelas 

agências de fomento às pesquisas brasileiras. Portanto, a mobilidade na pós-

graduação apresenta limites a serem superados para que possamos nos inserir 

ativamente no processo de internacionalização da educação superior. 

 Por fim, também consideramos o trabalho “Internacionalização da 

Educação Superior: um estudo da Mobilidade Estudantil em cursos de 

graduação da UFRN no âmbito do Programa Ciências Sem Fronteiras”, de 

Josielle Soares da Silva.  O trabalho objetivou analisar a implementação do CSF 

na UFRN, procurando evidenciar na visão dos gestores e coordenadores de 

cursos as contribuições do processo de mobilidade acadêmica proporcionadas 

pelo programa na instituição. Considerou que as contribuições foram pouco 

profícuas diante da forma que o programa está implementado, pois, segundo o 
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ponto de vista da maioria dos gestores e coordenadores não há uma efetivação 

dos laços acadêmicos entre as instituições participantes.   

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 
Para o desenvolvimento da pesquisa, estruturamos o trabalho da seguinte 

forma: O capítulo I, que é a  introdução da dissertação, apresenta no primeiro 

tópico a contextualização que o objetivo está inserido;  a delimitação do objeto; 

a questão norteadora da pesquisa, os objetivos geral e específicos e o referencial 

teórico e metodológico que orientou a pesquisa. No  capítulo II, tópico 2.1, será 

apresentado o contexto global e as novas demandas para educação superior, 

abordando conceitos teóricos sobre globalização e suas repercussões para o 

âmbito educacional; o tópico 2.2 discute as políticas implementadas para 

educação superior, apresentando os principais programas de governo criados 

no período de análise do objeto de estudo, nos governos dos então presidentes 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, período compreendido de 2003 

a 2016 e denominado por autores como o novo desenvolvimentismo. O tópico 

2.3, intitulado “A internacionalização da educação superior como estratégia de 

desenvolvimento” é seguido do tópico que trata da internacionalização da 

educação superior no Brasil (2.4) e do sub-tópico 2.4.1, que trata da 

internacionalização da pós-graduação brasileira. 

O capítulo III se estrutura da seguinte forma: o tópico 3.1 trata das 

primeiras iniciativas da pós-graduação brasileira no contexto 

neodesenvolvimentista; o tópico 3.2 trata da  influência dos organismos 

internacionais para internacionalização da educação superior no Brasil; o tópico 

3.3 apresenta os PNPGs com as diretrizes e objetivos para internacionalização; 

o tópico 3.4 dispõe sobre a  internacionalização da pós-graduação stricto sensu 

no contexto dos PNE; e, por fim, o item 3.5 trata da internacionalização da pós-

graduação stricto sensu e sua articulação com os Planos de Ciência, Tecnologia 

e Inovação. 

O capítulo IV analisa a distribuição das bolsas ofertadas para a mobilidade 

estudantil e docente pela Capes e CNPq bem como considera os países de 

destino dessas bolsas no período de 2003 a 2016. Para tanto, o capítulo está 

estruturado da seguinte forma: o tópico 4.1 trata da política de fomento da Capes 
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e CNPq para a mobilidade estudantil; o tópico 4.1.1 trata da distribuição de 

bolsas de pós-graduação no exterior (Capes) e o tópico 4.1.2 trata da distribuição 

de bolsas de pós-graduação no exterior (CNPq). 

Por fim, apresenta-se as considerações finais que, apesar de não serem 

conclusivas, apresentam uma retrospectiva do caminho percorrido na pesquisa 

e deixa aberto um campo de estudo para outros pesquisadores que desejem 

aprofundar a temática. 
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2 INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: CONCEITOS E 

TENDÊNCIAS 

 

A construção das políticas educacionais, no Brasil, acompanha o contexto 

sociopolítico, econômico e cultural de um determinado período histórico.  

Atualmente as exigências e as demandas de uma sociedade globalizada são os 

principais fatores que estão determinando a agenda das políticas educacionais, 

principalmente aquelas que se destinam à educação superior. Entre elas, 

podemos destacar a necessidade de expansão da educação superior – seja ela 

via pública ou privada –, a diversificação institucional e a internacionalização 

desse nível de educação como condição essencial para a melhoria qualitativa da 

educação e uma maior inserção do país no mundo globalizado. 

Uma das estratégias que mais tem mudado a configuração das políticas 

voltadas para a educação superior é a internacionalização. Para análise desse 

conceito é necessário compreender as relações de dependência que compõem 

esse nível de educação na sua totalidade. Nota-se que o atual contexto de 

globalização tem proporcionado repercussões significativas na esfera 

educacional, sobretudo na educação superior, considerando que esse nível de 

ensino vem assumindo um papel importante e estratégico para o 

desenvolvimento econômico global dos países, e que, nessa etapa de 

desenvolvimento de acumulação capitalista, a educação, de modo geral, passa 

a ter uma maior importância para o crescimento profissional e pessoal dos 

sujeitos, tendo em vista a formação de profissionais qualificados para atender as 

demandas do mercado.  

O objetivo do capítulo é compreender como as políticas de 

internacionalização da educação superior brasileira foram influenciadas pelo 

processo de globalização. Esse fenômeno vem se caracterizando atualmente 

como um processo de aproximação capitalista entre diversas sociedades e 

nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, cultural ou 

político, destacando-se pela integração de mercado existente entre os países. O 

capítulo estrutura-se da seguinte forma: no primeiro tópico, apresenta o contexto 

global e as novas demandas para educação superior, abordando conceitos 

teóricos sobre globalização e suas repercussões para o âmbito educacional; o 

segundo tópico, apresenta  conceitos e tendências da internacionalização para 
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a educação superior com foco na mobilidade estudantil; o terceiro discute as 

políticas implementadas para educação superior no Brasil no período de 2003 a 

2016, evidenciando programas de  expansão e da internacionalização com 

destaque para a pós-graduação.  

 

2.1 Contexto global e as novas demandas para educação superior 

 

As novas demandas que surgem para a educação superior não se 

apresentam fora do processo de globalização. Os estudos relacionados à 

educação superior na atual fase do sistema capitalista evidenciam que a 

educação vem assumindo um papel importante e estratégico para o 

desenvolvimento econômico global, fazendo parte da agenda central dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Dessa forma, a educação vem assumindo 

uma maior importância, tendo em vista a formação de profissionais para atender 

as demandas do mercado. Para Carnoy (2002, p.41),  

 
Houve, igualmente, um incremento do ensino universitário; no entanto, 
considerando a demanda globalizada de mão-de-obra de alto nível, a 
tendência é que sejam cada vez mais altas as taxas de rentabilidade do 
investimento no ensino superior, comparado aos resultados dos 
investimentos no primeiro e segundo graus. Essas taxas que têm 
beneficiado o ensino superior são, também, favorecidas pelas políticas 
de ajuste estrutural que tendem a privilegiar o emprego de uma mão-de-
obra bastante qualificada, do ponto de vista acadêmico, no setor da 
exportação e das multinacionais. 
 

Essa demanda acentuada por conhecimento ligado à educação superior 

pode ser justificada também pelo que Castells (1999) apresenta como uma das 

fontes de competitividade da economia global: capacidade tecnológica dos 

países, regiões e áreas econômicas. O autor explica que este conceito “refere-

se à articulação adequada a ciência, tecnologia, gerenciamento e produção em 

sistema de níveis complementares em que cada nível é abastecido pelo sistema 

educacional dotado de recursos humanos com as qualificações e em 

quantidades necessárias” (CASTELLS, 1999 p. 121).  Desse modo, a análise do 

cenário atual da educação superior envolve necessariamente a discussão sobre 

globalização para compreender o seu contexto de desenvolvimento, pois, nota-

se que esse fenômeno tem trazido consequências e exigências diferenciadas 

para o setor educacional. 
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De acordo com Castells (1999), o sistema capitalista continua se expandindo 

e se modificando com o passar do tempo. No início, esse sistema foi marcado 

pelo intenso comércio entre as nações, principalmente entre as colônias e 

metrópoles por volta do século XVI, durante o chamado de capitalismo comercial. 

No século XVIII, a indústria passou a ser o fator determinante do sistema 

econômico, seguido pelo sistema financeiro. Atualmente, a fase que marca o 

sistema capitalista, mais precisamente a partir do século XX, é a informacional, 

também chamada, pelo autor, de revolução técnico-científica. Castells (1999, p. 

87) mostra que nas últimas duas décadas a economia “é informacional e global, 

porque, sob novas condições históricas a produtividade é gerada, e a 

concorrência é feita em uma rede de integração”.  

O fenômeno da globalização é algo inerente ao sistema capitalista e, 

atualmente, caracteriza-se como um processo de consolidação e concentração 

da economia mundial, principalmente pela intensa participação dos mercados de 

vários países, pelo comércio cada vez mais amplo e competitivo e pelo fluxo de 

pessoas, capitais e informações. Segundo Castells (1999), a mão de obra torna-

se um recurso global, em que as empresas podem situar-se em diferentes 

lugares do mundo para encontrar a fonte de mão de obra que necessitam, seja 

em termos de especialização, custos ou controle social. É o caso das empresas 

multinacionais e transnacionais, que se configuram como grandes agentes da 

globalização, concentrando em suas mãos cada vez mais riquezas.  

O surgimento de blocos econômicos supranacionais em vários países e 

continentes, principalmente a partir da última década do século XX, segundo 

Santos (2000), também é parte do processo de globalização, pois garante mais 

integração e força comercial entre os países envolvidos e funciona como uma 

política de proteção dos mercados regionais. Porém, o sucesso da globalização 

não pode ser julgado pelo que possibilita em termos de ganhos de concorrência 

ou lucro para os investidores, mas dele devem ser também deduzidos os custos 

sociais que o acompanham. Por exemplo, do ponto de vista econômico, uma 

crise em um país ou a falência de uma grande empresa pode contagiar as 

demais nações e pôr em xeque o bom funcionamento da economia integrada. 

As consequências das crises regionais também refletem na economia global, isto 

é, as crises em países centrais refletem na economia dos países periféricos.  
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Outro ponto que se destaca no processo de globalização, visto que é um 

fenômeno inerente ao sistema capitalista, é o consumismo presente na 

sociedade desde a revolução industrial, que tem como principal foco a 

acumulação de capital: a produção de mercadorias teve um crescimento 

substancial em razão do desenvolvimento de novas técnicas de produção, com 

uma nova tecnologia e em uma nova forma de divisão social do trabalho. 

Atualmente, porém, essa produção é ainda mais intensificada com o estímulo 

das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) principalmente por 

meio da publicidade e propaganda veiculada pela mídia. Segundo Jamenson 

(1999, p. 22): 

 

A produção das mercadorias é agora um fenômeno cultural, no 
qual se compram os produtos tanto por sua imagem quanto por 
seu uso imediato. Surgiu toda uma indústria para planejar a 
imagem das mercadorias e as estratégias de venda: a 
propaganda tornou-se uma mediação fundamental entre a cultura 
e a economia, e se inclui certamente entre as inúmeras formas da 
produção estética (...).  
 

Nesse sentido, a globalização extrapola as relações comerciais e financeiras. 

Atualmente, as pessoas cada vez mais vêm descobrindo nas novas TICs e na 

internet uma maneira rápida e eficiente de entrar em contato com pessoas de 

outros países ou até mesmo de conhecer aspectos culturais e sociais de várias 

partes do mundo. Associada à televisão, a rede mundial de computadores 

quebra barreiras e vai, cada vez mais, ligando as pessoas e espalhando ideias. 

O processo produtivo visa produzir mercadorias e prestação de serviços com a 

finalidade de atingir o mercado consumidor. Diante desse contexto, com o 

avanço dessas TICs, torna-se imprescindível o conhecimento para a produção e 

consumo dessas novas tecnologias e, consequentemente, a educação superior 

passa a ser responsável por formar mão de obra qualificada para a produção 

desses bens de consumo. 

Não obstante, de acordo com Jamenson (1999), com a globalização os 

Estados-nação perdem sua autonomia no que se refere à regulamentação e às 

políticas governamentais, pois  o fenômeno afeta as fronteiras e a economia 

global, ignorando a persistência do Estado-nação e o importante papel do 

governo na definição da estrutura e da dinâmica da economia. Segundo Bresser-

Pereira (1997, p. 10) isso se deve ao fato de que: 
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Com a redução dos custos de transporte e de comunicação, a 
economia mundial globalizou-se, ou seja, tornou-se mais integralizada 
e competitiva. Em consequência, os estados nacionais perderam 
autonomia, e as políticas econômicas desenvolvimentistas, que 
pressupunham países relativamente fechados e autárquicos, não se 
revelavam efetivas. 

 

 A valorização do conhecimento na sociedade atual fomenta a pesquisa e 

formação de profissionais aos países, que passam a priorizar o campo 

tecnológico de tal modo que aumentam as disparidades entre os países centrais 

e periféricos. Muito se tem discutido sobre as implicações negativas quanto ao 

enfraquecimento dos Estados-nação, das culturas e políticas locais, dado o 

contexto de mundo globalizado. Por isso, faz-se necessária uma análise mais 

aprofundada de como alcançar um equilíbrio mais adequado de interesses e 

necessidades entre o local, nacional, regional e internacional. 

Segundo Harvey (2011), as ideias políticas e econômicas do neoliberalismo1, 

adotadas pela maioria dos países capitalistas, convergem com os da 

globalização, na qual a abertura econômica dos países ocorre por meio das 

desregulamentações, que se dão quando os países eliminam as regras 

restritivas, especialmente ao capital estrangeiro. O objetivo é diminuir as práticas 

protecionistas como a cobrança de tarifas de importação, que encarecem os 

produtos e impedem seu acesso aos mercados de muitos países, além da ênfase 

ao livre mercado.  

 A década de 1970 foi responsável por diversas mudanças na sociedade, 

desencadeadas por uma crise estrutural do capital seguida por uma 

reestruturação produtiva.  De acordo com Antunes (1999), a partir do início dos 

anos de 1970, o capitalismo passou por estágio crítico, cujos traços mais 

evidentes foram: queda da taxa de lucro; esgotamento do padrão de acumulação 

taylorista e fordista de produção; maior concentração de capitais graças às 

fusões entre empresas monopolistas e oligopolistas; a crise do “Estado de bem-

 
1 Neoliberalismo é a corrente político e ideológica que tem influenciado as sociedades atuais. As 
propostas da doutrina neoliberal podem ser sintetizadas, segundo Ianni (2004, p. 217), na 
reforma do estado, desestatização da economia, privatização de empresas produtivas e 
lucrativas governamentais, abertura de mercados, redução de encargos sociais relativos aos 
assalariados por parte do poder público e das empresas ou corporações privadas, informatização 
de processos decisórios, produtivos, de comercialização e outros, busca da qualidade total, 
intensificação da produtividade e da lucratividade da empresa ou corporação nacional e 
transnacional. 
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estar social” e incremento acentuado das privatizações; e a tendência 

generalizada à desregulamentação e à flexibilização do processo produtivo. 

Consequentemente, entra em cena um modelo de produção mais ágil e flexível 

de acumulação do capital, denominado de “acumulação flexível”, associado a 

um sistema de regulamentação política e social bem distinto, caracterizado “pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 

altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional” 

(HARVEY, 2011, p. 140). Segundo Antunes (1999, p.31): 

 
Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de 
reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 
dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do 
neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação 
dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal, 
na qual a era Thatcher-Reagan foi a expressão mais forte; a isso se 
seguiu também um intenso processo de reestruturação da produção e 
do trabalho, com vistas a dotar  o capital do instrumento necessário 
para tentar repor os patamares de expansão anteriores.  

 

Esses acontecimentos trouxeram grandes mudanças para os setores 

econômicos, sociais, culturais e políticos das sociedades capitalistas, inclusive 

para o Brasil. Para Ianni (1998, p. 27), “em todos os países, as práticas e ideias 

neoliberais estão presentes e ativas”. Esse ideário estabelece uma política de 

“Estado Mínimo”, na qual o Estado é desresponsabilizado de ações de cunho 

econômico ou social, pois acredita-se que o mercado por si só poderá regular 

essas dimensões.  

 No Brasil, as reformas de cunho neoliberal ocorreram mais precisamente 

na década de 1990, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), sendo reflexo das crises estruturais globais que aconteceram a 

partir da década de 1970. Na época, o Estado brasileiro apresentava um quadro 

de redução das taxas de crescimento econômico, da elevação das taxas de 

desemprego e do aumento da inflação, que desembocou em uma grande 

estagnação no desenvolvimento do país e, consequentemente, em uma crise 

econômica e social.  O conjunto de ideias políticas e econômicas do 

neoliberalismo foi a solução apresentada pelos governantes para a crise em que 

se encontrava o país. Outro fenômeno que contribuiu para o aprofundamento da 

crise foi o processo de globalização, pois ele viabiliza o fluxo de tecnologia, 
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economia, conhecimento, pessoas, valores e ideias, além das fronteiras, 

corroborando com a ideia de livre mercado.  

Esses fenômenos afetaram os países de uma maneira diversa a depender 

do seu grau de participação e inserção no mercado internacional do trabalho. Os 

países da periferia do capitalismo sofreram mais com a redução do papel do 

estado nas políticas sociais, pois não tinham um sistema de políticas 

universalistas consolidas. Castells (1999) aponta que esse fenômeno se dá pela 

nova divisão internacional no trabalho, na qual, embora a economia global esteja 

longe de ser um sistema único e não diferenciado, a interdependência de seus 

processos e agentes avançou em um ritmo veloz num curto período de tempo. 

O núcleo dessa economia global atualmente concentra-se entre os Estados 

Unidos da América, o Japão e a Europa Ocidental, ligados pela interdependência 

financeira, transferência de tecnologias a alianças, interligações e Joint venture2 

entre empresas. Diante desse contexto global, Ianni (1998, p. 28) afirma que: 

 
O capital atravessa territórios e fronteiras, mares e oceanos, 
englobando nações, tribo, nacionalidades, culturas e civilizações [...] 
globalizam-se as tecnologias de todos os tipos, compreendendo 
crescentemente as eletrônicas e informáticas. A informática concretiza, 
agiliza e generaliza os processos decisórios, favorecendo a dinâmica 
das empresas, corporações e conglomerados. Multiplicam-se as redes 
de todos os tipos, incluindo os movimentos de capitais, mercadorias, 
gentes e ideias.  
 

No entanto, não se pode dizer que a implementação dos ideais neoliberais 

tenha provocado as mudanças esperadas. Muitos autores criticam os seus 

resultados, entre eles, Costa (2008, p. 15), que, fazendo um balanço do 

neoliberalismo, evidencia: 

 
Um balanço do neoliberalismo nestes últimos 25 anos pode ser 
considerado um desastre para a humanidade, tanto em termos 
econômicos, sociais, políticos quanto ecológicos. Em todos os países 
em que foi implantado, ocorreu a concentração de renda e aumento da 
pobreza; o mundo se tornou mais instável e as crises econômicas, 
sociais e políticas mais constantes, os trabalhadores perderam direitos 
e garantias conquistadas há séculos, precarizou-se o trabalho e 
reduziram-se os salários. Só o grande capital, e os especuladores em 
especial, podem comemorar o advento de neoliberalismo.  

 

 
2 Joint venture é uma expressão de origem inglesa, que significa a união de duas ou mais 
empresas já existentes com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum, 
por um determinado período, visando, dentre outras motivações, o lucro. 
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Como as ideias do neoliberalismo defendem a política de “Estado mínimo” 

e total liberdade de comércio (livre mercado), esse plano está diretamente ligado 

à globalização, que prevê uma integração entre os países, pois este princípio 

garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Nessa 

perspectiva, Costa (2008) aponta que esses ideais servem como uma espécie 

de desculpa e de desresponsabilização dos governos ao explicarem as ações 

negativas que ocorrem num país, quando governantes usam de retórica para 

isentar-se de responsabilidade, atribuindo aos acontecimentos políticos um 

significado impessoal e vago, fora do controle nacional. 

Fica evidente que os fenômenos da globalização e do neoliberalismo 

afetam todo o mundo capitalista, trazendo mudanças e novas perspectivas com 

efeitos nos mais diversos aspectos da sociedade. Segundo Dias Sobrinho (2005, 

p. 51):  

  
A globalização é um processo multidimensional em que estão em 
contínuas e complexas interatuações e mútuas dependências a 
economia, as finanças, o mercado, a política, as relações pessoais, os 
sistemas de informação e comunicação, a ciência e a tecnologia, a 
cultura, a educação, a mentalidade vagamente chamada de pós-
modernidade. 
 

Este último conceito de globalização é o que mais se aproxima da 

concepção do fenômeno e é como vem se apresentando nos dias atuais. 

Quando relacionamos a globalização com as questões sócio culturais, Costa 

(2008) salienta o papel desempenhado pelos Estados Unidos atualmente como 

um dos países que estrategicamente estão por trás das ideologias da 

globalização: existe uma intencionalidade à hegemonia a qualquer custo, através 

de estratégias militares, políticas, econômicas e ideológicas por parte desse 

Estado, procurando de todos as formas impor suas vontades, seja de forma 

diplomática, pela força econômica e financeira ou até mesmo pelo poderio militar. 

Vale salientar, também, que, de modo geral, saber ler, falar e entender a língua 

inglesa torna-se fundamental dentro deste contexto, pois é considerado o idioma 

universal e o instrumento pelo qual as pessoas podem se comunicar, o que 

denota mais uma vez a supremacia de uma cultura sobre a outra. Essa 

hegemonia conta com a aprovação e disseminação dos organismos 

internacionais, que atuam no sentido de propalar para todas as nações as 
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orientações e diretrizes para a reorganização dos sistemas nacionais. No 

entendimento de Costa (2008, p. 210), 

 
Para tanto, buscam transformar as organizações multilaterais como 
Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial 
do Comércio, entre outras e, especialmente o Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, em um instrumento de sua política nacional e de 
seus interesses econômicos e políticos para hegemonizar plenamente 
o planeta.  

 

A política disseminada por organismos internacionais por meio de 

orientações e diretrizes, muitas vezes negociadas por ajuda financeira aos 

países frágeis economicamente, fazem parte da estratégia de manutenção da 

supremacia econômica e cultural de países como os Estado Unidos da América. 

Percebe-se que a globalização é um processo complexo, com uma expressiva 

quantidade de fenômenos novos e, por isso mesmo, tem sido percebida e 

analisada de maneira diferenciada, trazendo novas demandas para todos os 

campos da sociedade, inclusive para a educação superior.  

No que se refere à educação superior ressalta-se a produção de 

conhecimento construída no campo acadêmico, no qual a maioria das 

universidades desenvolve pesquisas como atividade regular, orientadas e 

planejadas em torno da elaboração de conhecimento. Segundo Dias Sobrinho 

(2005), por diferentes razões a importância da educação superior vem 

aumentando, diante do contexto de mudanças que a globalização proporcionou 

para a sociedade atual. Cada vez mais o conhecimento vem se associando à 

utilidade e à aplicação. E, com isso, fica evidente que “quer adote uma ou outra 

linha de reflexão ante a globalização, o fato é que ela afeta direta ou 

indiretamente a todas as instituições e mais ou menos a todas as pessoas do 

planeta” (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 47). 

Os impactos dos processos de globalização estão presentes em todos os 

campos da vida social, com repercussão no campo educacional, uma vez que, 

nesse contexto globalizado, a educação tem assumido um papel de destaque 

para a inserção dos países na economia global. As mudanças ocorridas no 

campo educacional têm sido atreladas às modificações e às exigências do setor 

produtivo, ou seja, são pautadas em função do modelo de produção vigente em 

cada período. Na atualidade, esse processo se intensifica pela constante 
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evolução das tecnologias de informação e comunicação e por sua utilização para 

satisfazer a demanda do setor consumidor. 

Diante do atual cenário e estágio que o capitalismo se encontra, Santos 

(2000) evidencia que a economia no mundo globalizado é movida, em sua 

maioria, pelo conhecimento, especialmente pelo conhecimento aplicável e útil 

para as empresas. É necessário para essa economia que amplos setores da 

população, em diferentes níveis, se apropriem dos conhecimentos aplicáveis 

para aumentar a base de produção e de consumo dos produtos industriais. A 

sociedade está também fortemente marcada pela ideia de inovação constante. 

Por isso, segundo Dias Sobrinho (2005), é denominada por autores adeptos do 

neoliberalismo e pelos organismos internacionais como sociedade do 

conhecimento e/ou da informação caracterizada por um expressivo crescimento 

da disseminação de informação, impulsionado pelas Tecnologias da Informação 

e Comunicação que evoluíram significativamente após o desenvolvimento da 

microeletrônica. A ideia de sociedade do conhecimento e da informação foi 

produzida pela transformação do capital e da ciência, articulada às mudanças 

tecnológicas referentes à circulação da informação. 

Logo, do ponto de vista da economia globalizada, torna-se importante que 

haja expansão da educação superior em todos os seus aspectos (números de 

instituições e matrículas), com o intuito de formar pessoas para produzir e 

consumir as mercadorias. A busca constante por conhecimento tornou-se um 

elemento fundamental de inserção no mundo globalizado e condição para que 

se possa assumir uma posição de protagonista e não de mero espectador nesse 

processo, o que faz com que o sujeito seja, gradativamente, mais 

responsabilizado pelo seu sucesso ou insucesso, afastando o Estado dessa 

responsabilidade e trazendo à tona o conceito meritocrático de desenvolvimento 

individual e coletivo. Maués e Guimarães (2019, p.311,312) afirmam que  

 
Para o âmbito da educação, essa conjuntura implica a 
redefinição dos processos formativos. O regime de 
acumulação flexível coloca, na esfera individual, a 
responsabilidade pela aquisição dos atributos 
necessários à produção. Ao mesmo tempo, com a 
adoção de medidas de cunho neoliberal, o atendimento 
educacional é colocado crescentemente como serviço 
que deve estar sob a égide do mercado. 
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 Nesse contexto, os que não conseguem se inserir na educação superior, 

por pobreza e/ou incapacidade intelectual, são descartados, assim como os 

produtos obsoletos e imperfeitos. Desse modo, o conhecimento é tido como o 

principal elemento da atual sociedade, denominada sociedade da informação ou 

sociedade do conhecimento. Os países em desenvolvimento apresentam 

grandes desigualdades sociais dada pela má distribuição de renda, sendo essa 

uma das razões que o levam a ser considerado periférico. Segundo Guimarães 

(1998, p. 111), o Brasil é avaliado como periférico, pois faz parte do grupo 

daqueles “[...] países não-desenvolvidos, de grande população e de grande 

território contínuo, não inóspito, razoavelmente passível de exploração 

econômica”. Nesse contexto, na sociedade do conhecimento, as oportunidades 

no campo educacional, especialmente para educação superior, tal como se 

manifesta torna-se altamente elitista.  

Duarte (2008, p. 13) diz que a “[...] chamada sociedade do conhecimento 

é uma ideologia produzida pelo capitalismo, é um fenômeno no campo da 

reprodução ideológica do capitalismo”. Para esse autor, essa sociedade é uma 

“ilusão” e chama a atenção para o fato de que sua função não é inofensiva. Para 

(FERRETTI, 2008), a crítica se dirige ao fato de que há um apelo do mercado 

para que a ciência e a tecnologia sejam insumo econômico, para servir de base 

para a tal da sociedade do conhecimento. Dias sobrinho (2005 p. 111) aponta 

que: 

 
A chamada sociedade do conhecimento traz inseparadamente, 
enormes possibilidades e desafios à educação e à sociedade em geral. 
O conhecimento, especialmente aquele resultante das resoluções 
técnicas de informação e comunicação, é a principal matéria-prima do 
desenvolvimento econômico e gera um mercado mundial de capital 
humano altamente seletivo e cada vez mais sem fronteiras. Por outro 
lado, a maioria da população mundial sequer tem meios de acesso a 
esses benefícios. O principal desafio da educação em países pobres e 
emergentes, o Brasil está incluindo, é a desigualdade. A educação 
superior, como óbvio, enfrenta um sério problema de equidade. 
 

 

Essa constatação mostra o grande desafio que o Brasil tem que enfrentar 

para democratizar o acesso na educação superior. Nesse contexto globalizado, 

o número de pessoas qualificadas tem despontado cada vez mais como 

condição de inserção do país no mundo globalizado, fazendo ressuscitar a teoria 

do capital humano (SCHULTZ, 1973), que afirma que as pessoas com melhor 
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qualificação serão recompensados no mercado de trabalho, porque a educação 

refletirá sua capacidade aumentada para produtividade. E é com base nisso que 

eles ganharão altos salários. Para os teóricos do “capital humano”, o aumento 

da produção e da produtividade é inseparável do aumento do nível de 

qualificações, desempenhando a educação, nesse processo, um papel 

fundamental.  

De acordo com Schultz (1973), na ótica do capital humano, a educação é 

vista como o maior fator de mobilidade social e desenvolvimento econômico 

individual. Entretanto, nota-se que essa teoria reforça ainda mais a 

desresponsabilização do Estado para com a sociedade civil. Frigotto (1984, p.41) 

mostra que:  

 
O conceito de capital humano busca traduzir o montante de 
investimento que uma nação faz ou os indivíduos fazem, na 
perspectiva de retornos adicionais futuros. Do ponto de vista 
macroeconômico, o investimento no ‘fator humano’ passa a significar 
um dos determinantes básicos para o aumento da produtividade e 
elemento de superação do atraso econômico. Do ponto de vista 
microeconômico, constitui-se no fator explicativo das diferenças 
individuais de produtividade e de renda e, consequentemente, de 
mobilidade social. 

 

 No entanto, Frigotto (1984) constata que essa teoria apresenta 

contradição pois, no seu entendimento, o acesso, permanência e desempenho 

em qualquer nível de ensino são explicados fundamentalmente pela renda 

familiar. Ou seja, nessa perspectiva, só tem oportunidade à educação aqueles 

que possuem renda para custear esse ensino e a grande massa de indivíduos 

que não tem as mesmas oportunidades da minoria, e não têm a possibilidade 

de, por exemplo, cursar a educação superior ficam excluídos das informações e 

de outros processos de formação e educação consistente ao longo da vida3. 

Além de que o processo educativo, segundo a teoria do capital humano, visa 

uma formação unilateral reduzida  

 
[...] à função de produzir um conjunto de habilidades intelectuais, 
desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de um 
determinado volume de conhecimentos que funcionam como 

 
3 Paulo Freire dirá que a formação e educação dos sujeitos têm que ser ao longo da vida e de 
forma permanente e integral. “Não é possível ser gente senão por meio de práticas educativas. 
Esse processo de formação perdura ao longo da vida toda, o homem não para de educar-se, 
sua formação é permanente e se funda na dialética entre teoria e prática”. (FREIRE, 2000, p. 
40). 
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geradores de capacidade de trabalho e, consequentemente, de 
produção (FRIGOTTO, 1984, p. 40). 
 

Nesse contexto para a educação superior, percebe-se que a globalização 

tem exercido forte influência em todos os campos, inclusive sobre as políticas 

desse nível de ensino, que estão dentro da tessitura complexa e contraditória da 

sociedade, em relações de mútuas interatuações. A globalização vem rompendo 

aos poucos as fronteiras entre os países, mas ainda em um panorama de 

desigualdades. De modo geral, o conhecimento como alicerce para o 

desenvolvimento da sociedade capitalista traz a educação para o centro das 

discussões sobre desenvolvimento nacional, de modo que passa a ser 

considerada como agente indispensável para que os Estados-nação possam 

competir equitativamente no cenário econômico mundial. 

As transformações ocorridas no cenário mundial nas últimas décadas 

reconfiguraram as ações econômicas, políticas e sociais e repercutiram nas 

políticas educacionais, em especial na educação superior, que teve que se 

adequar às novas exigências do sistema produtivo. Nota-se que os reflexos que 

a globalização traz para educação superior na sociedade atual são políticas com 

ideais de cunho neoliberal, cujo objetivo é atender as demandas que o setor 

produtivo acarreta para a sociedade capitalista, provocando com isso uma 

enorme exclusão social daqueles que são historicamente marginalizados e não 

têm as mesmas oportunidades que a minoria tem. 

Pode-se dizer que as novas demandas para educação superior têm como 

pano de fundo as mudanças econômicas impostas pela globalização, que 

exigem maior eficiência e produtividade dos trabalhadores. Diante dessa 

conjuntura, é importante não esquecer o papel social que a educação superior 

deve desempenhar nas sociedades contemporâneas, devendo ser entendida 

como um direito de todos e contribuir para o desenvolvimento e transformação 

do próprio homem e da sociedade. Dessa forma a educação e, sobretudo, a 

educação superior, poderá se colocar como estratégia de emancipação, 

vislumbrando a uma proposta de mudança social e pessoal. 

 

2.2 Internacionalização da educação superior como estratégia de 

desenvolvimento 
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As exigências de uma educação superior internacionalizada passaram a 

ser uma das estratégias mais importantes nos últimos tempos, como forma de 

buscar a qualidade desse nível de ensino, tendo em vista que a produção do 

conhecimento vem assumindo nos últimos tempos grande importância na 

sociedade capitalista, como vetor de inserção dos países na economia global. A 

educação foi colocada como central nas agendas políticas. A pós-graduação 

tornou-se peça-chave nas estratégias políticas dos governantes, tendo em vista 

que esse nível é considerado lócus de produção do conhecimento. Nesse 

contexto, exige-se, também, uma educação globalizada, na qual a 

internacionalização da educação superior torna-se mais recorrente. 

A internacionalização da educação superior não é fenômeno novo. Assim 

como aponta Stallivieri (2004, p. 15), “o caráter internacional das universidades 

está presente desde a Idade Média com a criação das primeiras escolas 

europeias, com as escolas chamadas de Universitas, que reuniam professores 

e estudantes de regiões e países em busca de conhecimento”. Entende-se que 

desde a criação das primeiras universidades já havia mobilidade entre os 

estrangeiros.  

Para Peixoto (2010, p. 32), a internacionalização é definida como “[...] o 

processo de integrar a dimensão internacional às funções de docência, pesquisa 

e serviço que as instituições de ensino superior desempenham”. Esse conceito 

compreende a internacionalização articulada às funções e atividades 

desempenhadas pelas instituições. Por sua vez, Knight (2008) define a 

internacionalização como um “[...] processo de integrar uma dimensão 

internacional, intercultural ou dimensão global, nos objetivos e nas funções do 

ensino superior” (KNIGHT 2008, p. 21, tradução nossa). Esta concepção 

compreende dimensões interligadas aos objetivos e às funções do ensino 

superior.  

Atualmente, o conceito de internacionalização é visto sob nova perspectiva, 

adquire novos contornos e está diretamente ligada ao conceito de globalização. 

Com o novo cenário de desenvolvimento mundial –  principalmente o que se 

configura a partir da década de 1990 – e com os avanços de novas tecnologias 

para todos os campos da sociedade –  inclusive para a educação –  vemos novas 

demandas para a educação superior, que passa a ser tida como a responsável 
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pela formação de indivíduos para a atuação nessa nova conjuntura, já que as 

modificações que ocorrem no campo educacional estão interligadas as 

mudanças do setor de produção. Morosini e Fernandes (2011) destacam que, 

nesse contexto, cada vez mais a educação superior ganha espaço e torna-se 

uma exigência estratégica entendê-la em seus movimentos e mudanças, pela 

força que demonstra trazer imbricada para lidar com os problemas circundantes. 

As mudanças que ocorrem na sociedade propiciam novos desafios e 

mudanças para educação superior, haja vista que essas mudanças tornem a 

produção de conhecimento cada vez mais ágil e flexível. “As modernas e 

sofisticadas tecnologias não substituem a força de trabalho, mas dependem de 

uma mão de obra cada vez mais qualificada e bem treinada” (CASTRO, 2005, p. 

471).  

          Diante do contexto global e da nova conjuntura da sociedade, a 

internacionalização da educação superior apresenta-se como uma categoria 

atual, em um mundo com intenso processo de interdependência, impulsionado 

pelo processo de globalização. A internacionalização passa a ser vista como 

uma forma de inclusão da dimensão internacional da educação e da pesquisa, e 

é abarcada a partir de diferentes aspectos, assim como também é definida por 

diferentes terminologias, ou seja, se apresenta com uma diversidade de termos. 

Castro e Cabral Neto (2012, p.71, 72) apresentam termos como:  

 
[...] dimensão internacional, educação internacional, 
internacionalização da educação superior. Além da terminologia já 
referida, ainda é possível encontrar na literatura pertinente formas 
como: educação internacional, cooperação internacional, educação 
transnacional, educação através das fronteiras, educação sem 
fronteiras.  

 

Já Azevedo (2015), destaca que a internacionalização está relacionada à 

solidariedade e à interculturalidade; já a transnacionalização está associada à 

mercantilização. Para Azevedo (2015a, p. 87), “A transnacionalização da 

educação seria a oferta transfronteiriça de ensino, presencial ou a distância, por 

intermédio de organizações transnacionais de serviços educacionais com 

finalidade de lucro”. O mesmo autor chama a atenção para o fato de existirem 

Instituições de Ensino Superior Privadas que têm ações cotadas em Bolsas, “[...] 

tendo participação de sociedades, associações e fundos de capitais de origem 

estrangeira”, o que também caracteriza uma modalidade de transnacionalização. 
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Santos (2004, p. 27) vê na transnacionalização a forma por meio da qual se 

materializa a mercadorização do ensino superior, havendo, para tal, a 

necessidade de se alterar o paradigma institucional da universidade e trocá-lo 

por um paradigma empresarial. Esse autor destaca que há um grande interesse 

em investir nessa área, considerada um “[...] dos mais vibrantes mercados do 

século XXI” 

Ainda no que se refere a transnacionalização, Maués e Guimarães (2019) 

afirmam que a educação superior por essa via é vista como forma de promover 

o desenvolvimento econômico de um país. Para além de ampliar o número de 

pessoas com acesso a esse nível, a transnacionalização é capaz de reforçar as 

capacidades dos recursos humanos de um país, tornando-os mais produtivos e 

rentáveis. 

Outro conceito compreendido no âmbito da internacionalização pela via 

da solidariedade é o de “estabelecer uma amplitude nas dimensões intelectual, 

cultural, social, científica e tecnológica para a formação de cidadãos preparados 

para enfrentar os desafios do novo milênio” (STALLIVIERI, 2004, p. 38), além de 

ampliar acordos interinstitucionais. 

Na atual “sociedade do conhecimento” exige-se uma educação de caráter 

global, sendo, para isso, necessária a troca de conhecimentos e experiências 

entre as instituições de educação superior por meio de medidas como os acordos 

de cooperação, mobilidade estudantil e cooperação internacional. Em um mundo 

globalizado, vivenciar e estudar em diferentes realidades pode ajudar a ampliar 

horizontes e dar um salto na carreira. A mobilidade estudantil internacional pode 

ser uma oportunidade de estudar em instituições de educação superior de outros 

países a partir de convênios com as universidades, caracterizando-se como um 

fenômeno impulsionado pelos processos de globalização da atualidade.  

Outro fator a destacar é que a internacionalização não acontece da 

mesma forma para todos os países e nem mesmo para todas as instituições de 

ensino superior. Lima e Maranhão (2009) classificam o fenômeno da 

internacionalização da educação de duas formas: internacionalização ativa e 

passiva. No primeiro caso se situariam os países que mantém políticas de 

Estado voltadas para atração e acolhimento acadêmicos, tanto no oferecimento 

de serviços educacionais no exterior quanto ao exportarem programas e 
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instalarem campi em outros países o segundo caso, a internacionalização 

passiva, ocorre aos países que não têm uma política criteriosa para envio dos 

estudantes para o exterior e possuem pouca capacidade instalada (recursos 

materiais e humanos) para o acolhimento e a oferta de serviços educacionais 

Dessa forma, os países periféricos se inserem de modo passivo no contexto de 

internacionalização.  

Uma das principais atividades que tem se observado nas universidades 

em relação à internacionalização da educação superior é o intercâmbio ou a 

mobilidade estudantil que “é aquela na qual o aluno matriculado em uma 

universidade permanece por alguns meses em uma instituição parceira de 

ensino superior, tendo os créditos cursados transferidos para a sua instituição 

de origem” (RAMOS, 2009, p. 29). O processo acontece através de um prévio 

contrato de estudos certificado pela instituição parceira após a realização do 

programa. Esta é uma das ramificações da internacionalização que mais salta 

aos olhos quanto às políticas voltadas para seu desenvolvimento e tem sido 

objeto de investigação de vários autores que discutem a temática. 

Vale destacar que, segundo Oliveira (2013), a internacionalização 

promove uma homogeneização da educação superior, influenciada pela 

globalização que impera na sociedade. Esse fato apresenta um lado negativo, 

pois desconsidera as especificidades e diversidades que cada região possui. 

Além disso, outro fator que contribui para essa homogeneização são os marcos 

regulatório produzidos na comunidade europeia, que objetivam a formação 

educacional superior comum. Podemos destacar a Declaração da Sorbonne (25 

de maio de 1998) subscrita por quatro países: França, Alemanha, Itália e Reino 

Unido. As orientações dessa declaração deixa claro que deve-se promover a 

mobilidade, a cooperação e o reconhecimento internacional dos sistemas 

europeus de educação superior, apontando-se para a configuração de dois 

grandes ciclos de graduação e para a implementação de um sistema de créditos 

(ECTS - Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos) com 

base numa organização curricular em semestres.  

No ano seguinte, em 19  Junho de 1999, a cidade de Bolonha na Itália, 

acolheu vinte e nove ministros da educação europeus e criou-se a Declaração 

de Bolonha, em que ficam consagrados princípios como: legibilidade e 
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comparabilidade dos diferentes graus acadêmicos atribuídos pelas 

universidades europeias, incluindo diplomas complementares; organização em 

dois grandes ciclos de estudos e de graduação (o primeiro com o mínimo de três 

anos e o segundo preparando para mestrado e doutoramento); estabelecimento 

de um sistema de créditos; promoção da mobilidade dos estudantes, professores 

e investigadores; e cooperação europeia com vistas a garantir a qualidade do 

ensino, formação e investigação através de sistemas comuns de avaliação. 

Segundo Ferreira e Oliveira (2010, p. 56), 

 
Essas mudanças e movimentos tem como meta a atratividade 
internacional de estudantes e pesquisadores tanto interna como 
externamente, assim como a adaptação da formação da 
graduação ao mercado de trabalho, visando alavancar e tornar 
a União Européia mais competitiva no mercado global. 

                                                                                                                                                                               

Castro e Cabral Neto (2012) também evidenciam que a 

internacionalização não é um fenômeno novo, porém, no atual contexto, emerge 

das instâncias políticas e econômicas e não de contextos universitário. Sobre 

esse aspecto, Dias Sobrinho (2005) faz uma crítica ao afirmar que, no passado, 

as universidades eram pensadas por intelectuais de peso e que hoje em dia 

quem determina, para países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, o que 

deve ser uma universidade, são os economistas e funcionários dos organismos 

multilaterais. Se, antes, a preocupação era a formação integral dos sujeitos, ou 

a produção conhecimento para questões civilizatórias, hoje a preocupação é 

com o aspecto financeiro, com os gastos e as questões econômicas de modo 

geral. Essa questão se dá pelo fato de que: 

 
Como a competitividade internacional exige altos níveis de 
performatividade na pesquisa, capacidade em domínios científicos e 
tecnológicos especiais, para os quais os países pobres e emergentes 
ainda se encontram muito pouco preparados, é comum que as 
universidades, com pouco apoio dos governos e quase nenhum das 
pequenas empresas nacionais, acabem abandonando os esforços na 
construção de conhecimentos como bem civilizacionais e passem a 
promover competências técnicas e a adotar práticas adequadas ao 
desenvolvimento dos mercados a que estão ligados. (DIAS 
SOBRINHO, 2005, p. 123). 
 

 De acordo com essa relação, percebe-se que a internacionalização na 

educação superior não ocorre da mesma forma nos países, nas regiões e nas 

instituições e que atualmente faz parte das transformações que ocorrem no setor 
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produtivo, com repercussões para a educação enquanto fator de emergência 

para o desenvolvimento de instituições e nações. 

 

2.2.1 A mobilidade estudantil como estratégia de internacionalização  

 

Podemos dizer que a internacionalização da educação superior se interpreta 

e é utilizada de forma diferente em distintos países. No Brasil, a modalidade de 

internacionalização que está mais presente nas instituições de educação 

superior é a mobilidade de estudantes, professores e pesquisadores. Como 

analisamos, a internacionalização não é um fenômeno novo nas universidades, 

está presente desde a sua criação até os dias atuais. Autores como Lima e 

Maranhão (2009) e Marrara (2007), como analisamos anteriormente, apontam 

que a internacionalização da educação superior se dá das formas passiva e 

ativa. Desse modo, a concentração de pessoas em mobilidade encontra-se, em 

maior parte, nos países de capitalismo avançado, como os Estados Unidos da 

América e alguns países europeus.  

Acerca das contribuições que a mobilidade acadêmica oferece aos sujeitos 

participantes, de modo geral, Nascimento (2016) aponta que a mobilidade é uma 

possibilidade de os estudantes poderem contar com uma melhor infraestrutura 

de laboratórios e bibliotecas. Além do enriquecimento cultural, ao qual os 

estudantes não teriam  acesso se não fosse o financiamento destinado às 

bolsas. 

Condizente com essa afirmação, Pontes (2018) também salienta que a 

vivência proporcionada pela mobilidade acadêmica para os sujeitos participantes 

é de extremo valor para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

envolvidos: em sua maioria os participantes aproveitaram a oportunidade que é 

estudar no exterior e se destacaram ainda mais no âmbito acadêmico. Verifica-

se que a mobilidade é uma tendência crescente no meio acadêmico e um 

importante passo para os sujeitos que estão amadurecendo na formação 

acadêmica, principalmente no atual contexto de globalização, no qual a troca de 

experiências e o conhecimento de última geração fazem diferença nos perfis 

profissionais. Não obstante, é notório que  
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A mobilidade estudantil internacional desempenha, nesse contexto um 
papel central na internacionalização do ensino superior, pois promove 
a interação e compreensão das diferenças culturais entre os países, 
além de impulsionar a formação e inovação nas diferentes áreas do 
conhecimento. É um reflexo da educação no atual estágio que se 
encontra a sociedade, embora se saiba que não é um fenômeno 
recente na história visto que já havia contato intercultural entre os 
povos antigos (SILVA, 2016, p. 169). 

 

Diante disso, percebe-se também que a mobilidade estudantil é fruto das 

relações internacionais, pois, segundo Castro e Neto (2012, p. 77), a mobilidade 

“não envolve, apenas, o movimento de deslocamento; ela é muito mais ampla, 

pois é social e envolve estruturas, meios, culturas e significados”. Não se trata 

apenas da realização de estudos em outro país por parte do estudante, mas 

compreende-se a relação internacional em outros aspectos interligados, como o 

social e o cultural, assim como a possibilidade de o indivíduo obter oportunidades 

de trabalho globais em empresas multinacionais e transnacionais. Oliveira e 

Castro (2013, p. 5) também destacam que  

 

são notáveis os aspectos positivos no processo de internacionalização, 
como: a melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa local/nacional 
nos países em desenvolvimento e a possibilidade de troca de 
experiências e de conhecimentos entre os pesquisadores e as nações.  
 

Nesse contexto, a mobilidade estudantil torna-se uma forma de 

intercambiar os conhecimentos, contribuindo, assim, para que os países em 

desenvolvimento se insiram no mercado globalizado. Também estimula a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e tecnológico e do 

pensamento reflexivo dos sujeitos, visando a desenvolver o entendimento do 

homem e do contexto em que ele está inserido. 

No âmbito da internacionalização no Brasil, muitas instituições a 

promovem como uma ferramenta de marketing “a favor da promoção do nome 

da IES e da busca de novos consumidores para seus serviços, motivada 

geralmente por interesses financeiros, do que pelo ânimo de colaborar como o 

desenvolvimento científico e educacional” (MARRARA, 2007 p. 248). O Brasil 

segue a mesma tendência global de internacionalização da educação superior. 

Lima (2010, p.2) afirma que “internacionalizar-se se tornou imprescindível para 

a universidade brasileira porque permite a possibilidade de igualar-se 

qualitativamente às melhores instituições de ensino superior nacionais e 

estrangeiras”. Entende-se que a internacionalização não é exclusiva da 
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educação superior, ocorre em todos os campos. Porém, no campo da educação 

superior, no atual contexto da sociedade, apresenta-se de forma mais imperante. 

Como apresentamos anteriormente, os processos de internacionalização 

da educação superior são articulados ao processo de globalização e surgem 

porque requerem das instituições de ensino novas competências. Diante do atual 

contexto de cunho internacional, criam-se, portanto, uma série de demandas 

para essas instituições de educação superior. Desse modo, nota-se que a 

globalização facilita o deslocamento e comunicação das pessoas pelo mundo. 

Possibilitada pelo desenvolvimento dos transportes e das novas tecnologias da 

comunicação, impulsiona a expansão da internacionalização da educação 

superior em todos os países do mundo. 

Nesse cenário, observa-se que, embora o Brasil venha desenvolvendo 

iniciativas de internacionalização mediante um conjunto de medidas, a sua 

inserção nesse processo, quando comparada com os países desenvolvidos, 

pode ser considerada, ainda, embrionária. Chaves e Castro (2016, p. 12) 

afirmam que 

 
O Brasil, se insere no processo de internacionalização de forma 
retardatária por muitas razões, entre elas, a jovialidade do seu sistema 
de ensino superior quando comparado com os sistemas dos países 
desenvolvidos; a sua inserção de forma periférica na chamada 
“geopolítica de conhecimento”, não possuindo muitas universidades 
atrativas para os estudantes estrangeiros; a falta de infraestrutura de 
acolhimento para os estudantes em mobilidade estudantil; e a 
dificuldade com a língua.  

 

Diante disso, pode-se considerar que o contexto da internacionalização 

da educação superior no Brasil vem ocorrendo predominantemente de forma 

passiva: o país envia mais estudantes em mobilidade do que recebe. Vários 

motivos podem ser elencados como esclarecedores dessa tendência, entre eles: 

o país por não possuir muitas universidades que despontem nos rankings 

internacionais; pouca capacidade para instalação e para o acolhimento dos 

alunos; a oferta de serviços educacionais serem pouco atrativas; e a dificuldade 

com a língua portuguesa, pouco falada mundialmente. Com isso, é notório que 

o Brasil, para consolidar a internacionalização da educação superior, precisa 

investir em uma política de incentivo à mobilidade acadêmica, com prioridade à 

mobilidade estudantil. É certo que no período de 2003 a 2016 várias iniciativas 
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foram tomadas pelo governo, no entanto, foram insuficientes para a 

consolidação da internacionalização no país.  

Stallivieri (2004) aponta que, no campo educacional, a internacionalização 

ainda é um processo complexo, inserido em um amplo contexto de políticas 

públicas, e, portanto, sem uma clara definição de seus objetivos. No atual 

contexto de globalização, a internacionalização da educação emerge a partir do 

entendimento de que a educação é um serviço e deve ser vista como uma 

mercadoria, regulada pelo mercado. Isto leva a educação a perder a sua 

dimensão de direito humano universal e de responsabilidade do Estado. 

 As autoras Chaves e Castro (2016) também apontam que é perceptível 

que, no Brasil, esse processo não ocorre de forma homogênea, considerando 

que a grande quantidade de estudantes estrangeiros no mundo está 

concentrada nas poucas regiões mais desenvolvidas, onde estão as 

universidades mais consolidadas e tecnologias de ponta. Reitera-se que, em 

âmbito mundial,  as regiões no qual o Brasil está incluso se inserem nesse 

processo de forma periférica, muito mais enviando estudantes do que 

recebendo, e, assim, patrocinando divisas para as regiões mais desenvolvidas, 

demonstrando que a captação de estudantes decorre, também, da pujança 

acadêmica e do poderio econômico dos países. Esta noção reforça a lógica da 

educação como serviço. 

Nota-se que a educação superior voltada para a internacionalização no 

Brasil é uma tendência impulsionada por esses fatores, uma vez que está 

inserida e faz parte da sociedade como um todo. É interessante compreender 

que o fenômeno da internacionalização da educação superior e o processo de 

globalização estão intimamente ligados. 

A internacionalização, diante desse contexto, se dá de forma 

mercadorizada, para atender as demandas de produção capitalista. O tema da 

internacionalização da educação tem sido debatido de forma imperante no Brasil 

e em outros países no mundo. As discussões acerca da temática constatam que 

as mudanças decorrentes desse contexto globalizado, nas diversas áreas, como 

por exemplo, na área tecnológica, resultaram no fim das fronteiras para a 

educação e em uma integração desses países inseridos na economia global. De 

modo geral, a internacionalização da educação superior no Brasil emerge a partir 
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de estratégias das instituições de ensino superior para responderem às 

demandas competitivas e econômicas do mundo globalizado, como apontam 

Castro e Cabral Neto (2012, p. 71): 

 
No atual contexto marcado pelo aumento do acesso à informação, pela 
necessidade de inserção dos países na sociedade do conhecimento, 
pela redução de custos de formação e por um melhor aproveitamento 
da infraestrutura de comunicação, a internacionalização no campo da 
educação é reconfigurada para atender a esses novos requerimentos 
decorrentes das mudanças impressas pela dinâmica social que se 
delineiam nos anos finais do século XX e se aprofundam neste início 
de século. No contexto globalizado, a educação em nível superior, à 
medida que cumpre a função de produtora e propagadora de 
conhecimentos, é vital para o crescimento tanto de países 
desenvolvidos quanto para aqueles em desenvolvimento.  
 

Diante disso, considera-se que a internacionalização da educação 

superior, de modo geral, deveria se configurar como um processo de integração 

internacional, voltado necessariamente para a formação profissional, 

intercultural ou global. O objetivo e as funções deveriam ser de oferecimento da 

educação superior de qualidade e de produção do conhecimento, incentivando 

o trabalho de pesquisa e investigação científica. O fim deveria ser o de estimular 

a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico, tecnológico e do 

pensamento reflexivo, visando desenvolver o entendimento do homem e do 

contexto em que vive e não de forma mercadorizada, com vista somente para 

formação para atender as demandas do mercado.  

 

2.3 Políticas de expansão e internacionalização para educação superior 

no Brasil (2003 a 2016) 

 

Para analisar as políticas para a educação superior no período de 2003 a 

2016 é necessário considerar os fatos marcantes ocorridos na década de 1990 

que contribuíram para a reconfiguração desse nível de educação no Brasil. A 

década de 1990 apresentou para o país uma nova conjuntura marcada pela 

reforma do Estado, que teve como objetivo reduzir a sua atuação em políticas 

públicas. As políticas educacionais concebidas no limiar do século XX e em 

implementação nas primeiras décadas do século XXI estão inseridas em um 

contexto de transformações econômicas, políticas e culturais em curso na 

sociedade capitalista contemporânea. Analisando esse contexto, Bresser 

Pereira (1997, p. 10) entende que 
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O Estado do século vinte-e-um será um Estado Social-Liberal: social 
porque continuará a proteger os direitos sociais e a promover e  
desenvolvimento econômico: liberal, porque o fará usando mais os 
controles de mercado e menos os controles administrativos, porque 
realizará seus serviços sociais e científicos principalmente através de 
organizações públicas não estatais competitivas, porque tornará os 
mercados de trabalhos mais flexíveis, porque promoverá a capacitação 
dos seus recursos humanos e de empresas para a inovação e a 
competição internacional 
 

Para a implementação da reforma do estado foram necessárias diversas 

alterações jurídicas e institucionais na área da educação superior, com várias 

mudanças no setor. A Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394 (LDB), sancionada em 

20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), e o Plano Nacional de Educação 

(PNE), de 2001, trouxeram o direcionamento das mudanças implementadas para 

as décadas de 1990 e 2000. Quando foi aprovada, a LDB trouxe o capítulo da 

educação superior, que, na visão de Silva e Sguissardi (2000), representa 

verdadeira plataforma legal ou moldura jurídica para apoio das ações de 

reformas, em grande medida identificadas com as recomendações dos 

organismos internacionais, mas, também, defendidas há muito tempo por 

analistas e mentores nacionais da modernização do sistema de educação 

superior do país. 

Assim, compreendida como lei complementar, a LDB foi promulgada sob a 

égide da Constituição Federal de 1988, em cujas orientações destacam-se a 

gratuidade do ensino público em todos os níveis de educação, a gestão 

democrática na escola pública, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão na educação universitária, a autonomia das universidades, entre outros 

aspectos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi precedida por 

edições de leis, decretos e portarias que a direcionaram. 

Nos Governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002), as 

reformas do Estado interferiram nas políticas públicas e “[...] engendram 

alterações substantivas nos padrões de intervenção estatal, redirecionando 

mecanismos e formas de gestão e, consequentemente, as políticas públicas e, 

particularmente, as políticas educacionais em sintonia com os organismos 

multilaterais” (DOURADO, 2002, p. 4). Nesse prisma, a LDB foi aprovada 

negligenciando bandeiras encaminhadas pela sociedade civil, em especial o 

Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública. Nota-se que a LDB estabelece 
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para a educação superior um conjunto de princípios que indicam alterações para 

esse nível de ensino, além de apresentar algumas contradições, pois, de um 

lado, é marcada pelos processos ditos de descentralização e flexibilização 

presentes nessa legislação e, de outro lado, por novas formas de controle de 

padronização por meio de processos avaliativos estandardizados. 

No âmbito da educação superior, os principais aspectos que marcam esse 

período de governo são: 

• A diversificação institucional: o governo defendeu a diversificação, 

argumentando que nos países desenvolvidos existem distintas 

instituições de ensino “pós-secundário” que oferecem cursos com 

distintos níveis de abrangência, voltados para atender aos diversos 

interesses do mercado de trabalho e aos diferentes desejos dos 

indivíduos.  

• As possibilidades aventadas: “a educação superior será ministrada em 

instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus 

de abrangência ou especificação” conforme o art. 45 da LDB (BRASIL, 

1996).  

• A organização acadêmica: “Quanto à sua organização acadêmica, as 

instituições de ensino superior do Sistema Federal de Ensino classificam-

se em: I – universidades; II – centros universitários; e III – faculdades 

integradas, faculdades, institutos superiores ou escolas superiores”, 

conforme o art. 7º do Decreto nº 3.860/2001. 

 

 Após o período de governo de FHC – marcado por reformas econômicas, 

políticas, sociais e educacionais desenvolvidas em decorrência da restruturação 

do capitalismo mundial e orientadas a partir de princípios neoliberais –, entra em 

exercício um novo governo, que teve como presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT, 2003-2010). De acordo com Almeida (2003), o que se esperava do novo 

governo, naquele contexto, era principalmente uma mudança que ocorreria 

através da substituição da política econômica praticada pelo governo FHC. Com 

o novo governo, e de acordo com o que foi anunciado por Luiz Inácio Lula da 

Silva e sua base de apoio, a política econômica substituta recuperaria o 

dinamismo perdido da economia e causaria firme crescimento do emprego. O 

plano de governo do PT apresentava quatro eixos principais a serem destacados 
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e executados durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Sila, sendo 

eles: 1. Crescimento, Emprego e Inclusão Social, na qual a educação está 

inserida; 2. Desenvolvimento, Distribuição de Renda e Estabilidade; 3. Inclusão 

Social; e 4. Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável. 

 Destaca-se que no plano de governo do então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva a educação pública seria prioridade. Nesse sentido, diz o documento do 

plano de governo: 

 
É vital recuperar a rede pública, tanto no nível 
fundamental quanto no médio e nas universidades, 
valorizando principalmente a qualidade. Uma boa 
formação da juventude colabora para a retomada do 
desenvolvimento sustentável, além de ser um diferencial 
para a competição do País no mercado internacional. A 
educação de qualidade é fator de emancipação e 
cidadania, contribui para que os jovens se integrem ao 
mercado de trabalho e evita a fragmentação social que 
alimenta a violência e o crime organizado. (PARTIDO 
DOS TRABALHADORES, 2002b, p.15). 

Nota-se que, no discurso presente no plano de governo, a educação básica 

e superior é um campo de destaque para esse período. Em comparação ao 

governo anterior de Fernando Henrique Cardoso, autores como Ferreira e 

Oliveira (2016) defendem que houve tanto continuidades quanto rupturas nas 

políticas de governo adotados por Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, mas que o 

modelo de governo de Luiz Inácio Lula da Silva é caracterizado principalmente 

pelo rompimento com a ortodoxia neoliberal que predominava no país na década 

de 1990. Nesse contexto, o período a partir do ano de 2003 é considerado por 

alguns autores como Castelo (2010); Sallum Jr. (2010) e Singer (2015), como o 

modelo de estado novo desenvolvimentista.  Trata-se de um conjunto de ideias 

econômicas que prima pela relação entre Estado e mercado, regulando a 

economia e amenizando as incertezas do capital globalizado.  

Para os defensores desse modelo, o Estado deve expandir o mercado 

interno, sendo preponderante na identificação dos setores estratégicos e no 

planejamento de bases que possam facilitar a ação do setor privado na 

economia. Dessa forma o Estado seria um complemento ao mercado e também 

promotor do bem-estar universal. De modo que  

 
O Estado deve garantir condições macroeconômicas e 
salvaguardas jurídicas que reduzem a incerteza do ambiente 
econômico, propiciando um horizonte mais previsível do cálculo 
de risco do investimento privado e aumentando, por sua vez, a 



 

 
60 

 

demanda por fatores de produção, o emprego e os ganhos dos 
trabalhadores. Assim o Brasil reduzirá a pobreza e a 
desigualdade social (CASTELO, 2010, p.197): 

 

Considerando que a história da educação acompanha o contexto 

sociopolítico do país, nota-se que educação superior no Brasil a partir do ano de 

2003 até 2016 teve um papel destacado na estratégia do desenvolvimento 

econômico e social do país, caracterizando-se por um período de franca 

expansão desse nível de ensino, tanto na esfera pública como na privada. Este 

foi um momento em que um novo modelo desenvolvimentista tomou proporções 

no Estado sob os mandatos dos então presidentes Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010) e Dilma Vana Rousseff (2011-2016) e representa a instauração do 

modelo intitulado novo desenvolvimentismo.  

Diversos projetos desenvolvimentistas foram discutidos no decorrer do 

século XX, de modo que segundo Ferreira e Oliveira (2016, p. 18): 

 
O chamado desenvolvimentismo clássico, ou velho 
desenvolvimentismo, no Brasil iniciou-se com Getúlio Vargas e foi 
adotado pelos governos subsequentes até o final do regime militar, que 
teve como principal objetivo alcançar o desenvolvimento por meio da 
industrialização e, em segundo plano, diminuir as desigualdades 
sociais. A parti dos anos 2000, vários intelectuais e políticos passaram 
a defender a retomada do chamado novo desenvolvimentismo, 
mediante o protagonismo da bandeira da inclusão social pela via da 
redistribuição e equidade social.  

   

Convergindo para uma ideia semelhante, Bresser Pereira (2016, P. 241) 

defende que: 

 
O Novo Desenvolvimentismo define Estado capaz como aquele dotado 
de legitimidade política, administração competente e capacidade de 
financiar internamente grandes investimentos. Define um Estado 
desenvolvimentista como aquele que é o instrumento-chave do 
crescimento econômico, coordenando o setor não competitivo da 
economia e praticando uma política macroeconômica ativa – 
especialmente uma política cambial. Define o Estado social como 
aquele que financia grandes serviços sociais universais de educação, 
saúde e previdência social. Finalmente, define o Estado republicano 
como o Estado que é bastante forte ou capaz para se proteger, ou seja, 
para proteger o patrimônio público de indivíduos ou grupos engajados 
na captura do Estado – no rent seeking. 
 

Esse novo desenvolvimento tem como ponto de partida, em relação ao 

desenvolvimentismo dos anos 1950 e ao neoliberalismo, um novo papel 

atribuído ao Estado, que passa a ver o mercado como uma instituição mais 

eficiente e mais capaz de coordenar o sistema econômico. Segundo Bresser 
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Pereira (2007, p.84), “no velho desenvolvimentismo o Estado tinha um papel na 

promoção da poupança forçada e na realização de investimentos na infra-

estrutura econômica; hoje esse papel é menor: a política industrial deve ser 

essencialmente estratégica ou oportunista em vez de sistêmica”.  O autor 

destaca, ainda, outras duas características do novo desenvolvimentismo: a 

necessidade de uma taxa de câmbio competitiva e a rejeição às ideais 

“equivocadas” de crescimento, principalmente com base na demanda e no déficit 

público. 

 No campo educacional, durante esse período a educação superior torna-

se mais imperante e assume um papel no desenvolvimento social e econômico 

caraterizado pela ampliação do acesso à universidade, inclusive através da 

interiorização desse nível de ensino, visando a diminuir as desigualdades 

regionais e a inclusão social de jovens carentes. Destaca-se, também, a criação 

e ampliação de novas universidades e institutos federais.  Dentre as várias ações 

criadas a partir do primeiro mandato de governo de Luiz Inácio Lula da Silva até 

os mandatos de Dilma Rousseff, podemos citar alguns dos principais programas 

e iniciativas que contribuíram para a expansão da educação superior englobando 

tanto os cursos de graduação quanto de pós-graduação. Estes programas 

vinculam-se à perspectiva teórica desenvolvimentista defendida por esses 

governos.  

Criado no ano de 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB), e ampliado durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação 

(MEC), instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que tem como 

objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não 

gratuitos, ofertados por instituições particulares de educação superior  aderentes 

ao programa. É considerado, atualmente, como o programa que mais contribuiu 

para expansão da educação superior no setor privado. Embora tenha sido criado 

no ano de 2001, é a partir do ano de 2010 que é possível ver um maior número 

de alunos que participam do programa. 

Ainda no âmbito do financiamento, o Programa Universidade para Todos 

(Prouni) também tem contribuído para essa expansão. O programa tem como 

finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 
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graduação e sequenciais de formação específica em instituições de ensino 

superior privadas. Criado pelo governo federal em 2004 e institucionalizado pela 

Lei nº 11.096 em 13 de janeiro de 2005, oferece, em contrapartida, isenção de 

tributos àquelas instituições que aderem ao Programa.  

Críticas incisivas têm sido feitas a essas ações caracterizando-as, na 

maior parte das vezes, como uma extensão da política do governo FHC. 

Analisando a implantação do Prouni, Roberto Leher (2004) considera que este 

programa representa a implantação do modelo para a educação superior 

defendido pelos organismos internacionais, a exemplo do Banco Mundial que 

sugere a expansão desta modalidade educacional através do setor privado. 

Procurando transplantar o conceito de “parceria público-privada” para a política 

do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para o ensino superior, Leher identifica 

que este governo estaria promovendo, na verdade, uma “contra-reforma para a 

educação superior, desenvolvendo um “processo de privatização”, de 

“desconstrução da universidade como espaço público” e de “conversão das 

instituições públicas em organizações sociais” (LEHER, 2004: 21). 

Em 2008, a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Outro programa de expansão da educação 

superior no governo Luiz Inácio Lula da Silva foi o Programa Expandir, 

implementado no ano de 2006, como o início da expansão das universidades 

federais. O programa previa investimentos da ordem de R$ 592 milhões para a 

criação de dez novas universidades e 48 campi até 2007, beneficiando 68 

municípios brasileiros, especialmente no interior do país. Destaca-se, também, 

a implantação do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), uma rede de 

educação à distância constituída dentro das universidades federais, voltada 

principalmente para a oferta de cursos de licenciatura. O sistema UAB tem como 

prioridade a formação de professores da educação básica, para os quais estão 

reservadas 50% das vagas dos cursos da UAB. 

Outra ação destinada à educação superior nesse contexto de novo 

desenvolvimentismo, foi o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, com o objetivo de 

analisar as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo 
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de avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, 

responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. O Sinaes reúne 

informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e das 

avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas 

para orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para 

embasar políticas públicas. Os dados também são úteis à sociedade, 

especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos 

e instituições. Os processos avaliativos do Sinaes são coordenados e supervisio-

nados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). A 

operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Como forma de expandir o sistema público referente às universidades 

federais, podemos citar o Programa do Governo Federal de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (Reuni), que 

é parte integrante de um conjunto de ações do Governo Federal no Plano de 

Desenvolvimento de Educação do MEC. Instituído pelo Decreto Presidencial 

6.096, de 24 de abril de 2007, tem como objetivo dar condições às instituições 

de expandir o acesso e garantir permanência no Ensino Superior. Cabe destacar, 

ainda, que o Reuni defende que a diversificação da graduação pode propiciar a 

superação da profissionalização precoce e especializada. Nessa direção, 

Almeida Filho (2007) entende que a introdução de cursos de nível superior de 

três anos, com enfoque generalista, pode combater a evasão, ampliar a relação 

aluno/professor, bem como modernizar e compatibilizar o sistema de educação 

superior brasileiro com os sistemas norte-americano e europeu. Porém, os 

cursos, nesse caso, ficaram mais curtos, especializados e com opção mais 

rápida de saída para o mercado de trabalho, sem preocupação com a escolha 

precoce do curso superior. 

 Outra ação que podemos citar nesse campo é a criação do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu) no ano de 2009. É um sistema informatizado, 

gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual instituições públicas 

de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). É hoje uma das principais formas de acesso 

à universidade: a cada edição, as instituições públicas de ensino superior que 
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aderem ao Sisu reservam um número de vagas para os participantes do Enem; 

o candidato faz suas opções de inscrição dentre as vagas ofertadas em qualquer 

ponto do país; ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona 

automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de 

acordo com suas notas no Enem. Para Dantas e Sousa Júnior (2009, p. 15), a 

política do governo Luiz Inácio Lula da Silva está marcada, por um lado, pela 

“educação de resultados”, com um cunho regulatório herdado do governo 

anterior e, por outro, por uma “inegável tendência de crescimento e expansão 

com maior aporte de recursos públicos. Esse caráter ambivalente pode 

permanecer por tempos ou, no entanto, pode oscilar em favor de um ou de outro 

polo”.  

Para tentar amenizar o quadro de desigualdade no acesso à educação 

superior, foi aprovada a Lei nº 12.711/de agosto de 2012, que estabelece no que 

as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da 

Educação  deveriam reservar no mínimo metade de suas vagas a estudantes 

que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Estabelece, também, que, 

cinquenta por cento das vagas ficariam reservados aos estudantes oriundos de 

famílias de baixa renda. Critérios raciais (índios, negros) também são levados 

em consideração. 

Visando não só a garantir o acesso, mas também a permanência do aluno 

no ensino superior, foi criado o Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), 

pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que tem como objetivo apoiar a 

permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de 

graduação presencial das instituições federais de ensino superior (Ifes). O 

objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e 

contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que 

buscam combater situações de repetência e evasão. O Pnaes oferece 

assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, 

inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. As ações são 

executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do programa. 

Na esfera pública, a rede federal também vivenciou uma grande 

expansão. De acordo com dados do Inep/MEC, de 1909 a 2002, foram 
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construídas 140 escolas técnicas no país. Entre 2003 e 2016, o governo federal 

concretizou a construção de mais de 500 novas unidades referentes ao plano de 

expansão da educação profissional, totalizando 644 campi em funcionamento. 

Os dados do Inep mostram que, atualmente, são 38 Institutos Federais presentes 

em todos estados, oferecendo cursos de qualificação, ensino médio integrado, 

cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. Essa rede ainda é formada por 

instituições que não aderiram aos Institutos Federais, mas também oferecem 

educação profissional em todos os níveis. São dois Centros Federais 

Tecnológicos (Cefets), 25 escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro 

II e uma Universidade Tecnológica.  

No contexto da internacionalização, foi criado pelo governo brasileiro, em 

2009, o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) a partir da articulação 

entre o Grupo Coimbra de Universidades Brasileira (GCUB) e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O PLI é realizado por 

meio de cooperação internacional entre universidades portuguesas e francesas 

e possibilita a dupla titulação. O programa seleciona projetos de parceria 

universitária entre cursos de licenciatura das universidades selecionadas 

visando à realização de graduação sanduíche de estudantes brasileiros. 

A possibilidade de a formação de professores ser realizada em 

intercâmbio com outras universidades, como as francesas e as portuguesas, 

surgiu no ano de 2006, e só foi possível com a aprovação da Lei nº 11.273, que 

autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de 

programas de formação inicial e continuada de professores para a Educação 

Básica. Essa prerrogativa se intensifica em 2009 com a aprovação do Decreto 

nº 6.755/2009, o qual institui a Política Nacional de Formação de Profissionais 

do Magistério da Educação Básica, que disciplina a ação da Capes no fomento 

de programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. A 

finalidade principal desse decreto “é organizar a formação inicial e continuada 

dos profissionais do magistério para a educação básica, em regime de 

colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios” 

(BRASIL, 2009). A partir desse decreto entende-se que é preconizado, dentre 

outros, o caráter interdisciplinar na formação do professor que atuará na 

Educação Básica. 
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O PLI tem como público-alvo estudantes de cursos de licenciaturas, as 

quais são definidas mediante chamada pública em edital disponibilizado no site 

institucional da Capes. É um programa de mobilidade estudantil cujo objetivo é 

aprimorar a qualidade da graduação, tendo como prioridade a melhoria do ensino 

dos cursos de licenciatura e a formação de professores, por meio da ampliação 

e dinamização das ações voltadas à formação inicial e implementação de novas 

diretrizes curriculares, com ênfase no ensino fundamental e no ensino médio. O 

programa realiza uma seleção de projetos nas áreas de Química, Física, 

Matemática, Biologia, Português, Artes e Educação Física, estimulando o 

intercâmbio de estudantes de graduação em licenciaturas, em nível de 

graduação sanduíche. 

Ainda no âmbito da internacionalização, no ano de 2011 é criado um dos 

programas mais importantes de internacionalização desse período: o Programa 

Ciências sem Fronteiras (CSF), instituído pelo Decreto nº 7.642/2011. Os 

objetivos do CSF são: investir na formação  de  pessoal  altamente  qualificado  

nas  competências  e  habilidades necessárias para o avanço da sociedade do 

conhecimento; aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários 

níveis em instituições de excelência no exterior; promover a inserção 

internacional das instituições brasileiras pela abertura de oportunidades 

semelhantes para cientistas e estudantes estrangeiros; ampliar o conhecimento 

inovador de pessoal das indústrias tecnológicas; atrair jovens talentos científicos 

e investigadores altamente qualificados para trabalhar no Brasil (BRASIL, 2013). 

Infelizmente, no ano de 2016 o programa se encerra para a graduação, 

permanecendo apenas na pós-graduação até o ano de 2017. Outra proposta de 

internacionalização desse período foi a criação da Universidade Federal da 

Integração Latino-americana (UNILA) no ano de 2010, e da Universidade da 

Integração internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB). As duas 

universidades têm como objetivo a internacionalização. A primeira, todavia, visa 

a integração latino-americana e a segunda, a integração entre o Brasil e os 

demais países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP). Segundo Ferreira e Oliveira (2016, p. 43): 

 
Ambas afirmam também sua contribuição para o desenvolvimento 
regional. Frente ao cenário da globalização e da chamada sociedade 
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ou economia do conhecimento, o local, o nacional e o internacional não 
se contradizem, mas se integram e se interpenetram cada vez mais.  
 

Como pode ser observado, a educação superior em seus dois níveis – 

graduação e pós-graduação – foi objeto de grande atuação e investimento por 

parte do governo federal no período denominado novo desenvolvimentismo: 

através da criação de diversos programas, deu-se a expansão, inclusão, 

permanência e internacionalização desse nível de ensino. Para Lobo (2011), há 

uma grande relação entre o nível de desenvolvimento tecnológico de um país e 

a qualidade de sua educação superior. De forma que fica cada vez mais evidente 

a motivação do Estado em priorizar o desenvolvimento desta dimensão, em 

especial em um país que tem sua economia constituída principalmente pela 

exportação de commodities e uma base industrial completamente obsoleta.  

No que se refere especificamente à pós-graduação como lócus da 

produção por excelência, a necessidade de troca de informações e de 

conhecimentos aparece como sendo inerente à natureza desse nível de ensino. 

A demanda por cursos de pós-graduação tem aumentado continuamente na 

contemporaneidade, uma vez que o conhecimento, com o avanço das 

tecnologias de comunicação e informação, torna-se uma das principais fontes 

para a ascensão econômica e social de qualquer nação, conforme a concepção 

de educação como mercadoria nos moldes da teoria do capital humano4.  

Observa-se que há um incentivo das agências de fomento à pesquisa 

nacional para proporcionar o intercâmbio acadêmico-estudantil, com 

financiamento internacional ou mesmo nacional, tendo em vista que o país 

disponibiliza bolsas, de estudo para alunos, principalmente os de doutorado, em 

formação no exterior, conhecidas como sanduíche. Sendo assim, compreender 

a real importância e as contribuições dessa política de mobilidade estudantil em 

nível de pós-graduação, com o avanço das tecnologias de informação e 

comunicação, torna-se atual e importante para a construção de um espaço de 

 
4De acordo com Frigotto (1984), a teoria do capital humano é a responsabilização dos sujeitos 
quanto a sua educação para ascensão social e democratização das oportunidades, uma, como 
a possibilidade dos indivíduos mudarem de um estado de privação e desprestígio para um estado 
de abundância, êxito e favorecimento; outra, como a possibilidade dos indivíduos disputarem, 
em “igualdade de chances” posições diferentes na hierarquia social reservadas àqueles mais 
habilitados (os mais inteligentes e capazes). 
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formação e pesquisa cada vez mais consolidado e adequado à nossa identidade, 

sem deixar de considerar o contexto global no qual estamos inseridos. 

A internacionalização da educação superior no âmbito da pós-graduação 

no Brasil é perceptível desde a sua institucionalização até a consolidação desse 

nível de ensino nas universidades. Altbach e Knight (2007) fazem uma distinção 

entre globalização e internacionalização da educação superior: a globalização 

relaciona-se com o contexto de tendências econômicas e acadêmicas do século 

XXI; já a internacionalização é o conjunto de políticas e práticas empreendidas 

por sistemas acadêmicos, instituições e indivíduos para lidar com o ambiente 

acadêmico global. 

Quando se trata das contribuições da internacionalização da educação 

superior para a produção do conhecimento no Brasil, Morosini (2006) dirá que 

ela se dá de forma periférica e que a tendência prevalece na pós-graduação.  

 
No modelo de internacionalização periférica da educação superior, a 
graduação apresenta um baixo nível de internacionalização, isso 
porque, por sua natureza de produção de conhecimento, a 
universidade sempre teve como norma a internacionalização da função 
pesquisa, que está alocada na pós-graduação e, raríssimas vezes, na 
graduação.  A internacionalização da educação superior é mais ágil e 
mais rápida na função acadêmica de pesquisa. A função investigativa 
tem uma autonomia ligada ao pesquisador e este busca relações 
internacionais para o desenvolvimento do conhecimento. Já a função 
ensino, principalmente o de graduação, é controlada pelo estado. 
(MOROSINI, 2006, p.108) 

 

   As políticas de internacionalização na pós-graduação podem ser vistas 

como ferramentas a serviço da formação de docentes, pesquisadores e 

discentes, sob o enfoque predominantemente acadêmico. Dessa forma, como 

discute Marrara (2007), ela permitiria a realização de experiências 

complementares ao processo educacional no âmbito da graduação e da pós-

graduação. Assim, esse modelo de internacionalização, baseado em fins 

estritamente acadêmicos, contribui com o desenvolvimento da educação e da 

ciência, através da colaboração e da troca de experiências com agentes 

estrangeiros. Stallivieri (2002, p.50) aponta, também, que 

 
A mobilidade de estudantes, professores e de gestores intensificam, 
com muita voracidade, os laços transnacionais, estabelecendo 
conexões e criando redes de saber universal. Essas redes aproximam 
as comunidades científicas de diferentes partes do planeta, reforçando 
a premissa de que é no seio da universidade que devem ocorrer os 
grandes avanços científicos e tecnológicos e a efetiva integração. 
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Confere-se autoridade para tomada de decisões e ouve-se a 
comunidade científica universitária, pois está intrínseca na vida 
acadêmica a dimensão internacional que ela deve ter. 
 

A universidade se internacionalizaria, portanto, pela aquisição de valor ou 

dimensão internacional decorrente de sua capacidade de colaborar para o 

desenvolvimento científico em nível supranacional, seja pelas suas atividades de 

formação, seja pela qualidade e impacto de sua pesquisa. 

A Capes é a agência responsável por controlar a qualidade dos programas 

de pós-graduação no país através de avaliações quadrienais e monitoramento 

anual. Essa agência realiza uma avaliação quadrienal dos programas de pós-

graduação no Brasil (mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado), 

com o objetivo de acompanhar o desempenho dos programas ao longo do 

intervalo entre as avaliações periódicas.  

A atividade de avaliação da pós-graduação pela Capes pode abranger a 

realização de visitas de consultores a cursos de mestrado acadêmico e 

profissional e doutorado, ou seminários de avaliação da área. Em tais reuniões 

são realizadas apresentações de indicadores de desempenho e do estado da 

arte referentes a cada programa, seguidas de análises, debates e orientações. 

Segundo Ramos (2017), uma das dimensões avaliadas nesses processos, que 

diferencia os programas de pós-graduação (PPG) excelentes (PPGs, com 

conceitos seis e sete) dos muito bons (conceito cinco), é precisamente o seu 

desempenho e perfil de nível internacional, sendo esse um dos critérios tomados 

como condição para a concessão das notas máximas de avaliação no âmbito da 

pós-graduação.  

Essa exigência aumenta o interesse dos PPGs em investirem em 

mecanismos ou estratégias de internacionalização por meio, por exemplo, de 

mobilidade acadêmica internacional, acordos de cooperação e redes 

internacionais de colaboração. Ramos (2017, p.11) aponta que as justificativas 

para os PPG brasileiros se internacionalizarem são, em suma, para obterem 

 
[...] maior impacto da pesquisa, maior produtividade dos pesquisadores 
e maior interação internacional dos estudantes, além de aumento no 
nível de inserção internacional dos docentes (...). Eles também 
percebem impactos positivos da internacionalização na ampliação do 
alcance do ensino/pesquisa e na expansão da base de conhecimentos 
nacional (por exemplo, com a introdução da dimensão internacional 
nas atividades) bem como na melhoria da qualidade e reputação dos 
programas. Essa percepção, semelhante entre todas as regiões e 
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áreas do conhecimento, corrobora a associação clara e positiva entre 
internacionalização e aprimoramento de qualidade/ desempenho da 
pós-graduação presente no discurso e decisões dos gestores públicos 
e líderes da ciência no Brasil. 

 

Portanto, verifica-se que as formas de internacionalização abordadas 

ensejam uma reflexão sobre os indicadores de avaliação da internacionalização 

dos programas de pós-graduação. Nota-se que a internacionalização atualmente 

se torna mais presente na educação superior, sobretudo na pós-graduação, 

proporcionada, principalmente, pelas exigências e transformações ocorridas no 

cenário mundial nas últimas décadas para o Brasil e. Essa tendência se 

apresenta como forma de possibilitar a troca de conhecimentos e experiências 

entre as instituições de nível superior, principalmente por meio de medidas como 

os acordos de cooperação, mobilidade estudantil e cooperação internacional. 

Percebe-se também que tais serviços são em maior escala ofertados por países 

desenvolvidos, que conseguem atrair pesquisadores, estudantes, técnicos e 

professores, garantindo assim retorno financeiro. Os países periféricos possuem 

menor poder de atração, realizando a internacionalização essencialmente para 

o envio de profissionais para a qualificação no exterior. No capítulo seguinte, 

analisaremos como a tendência de internacionalização está presente na pós-

graduação brasileira e nos documentos e diretrizes nacionais e internacionais.  
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3 A PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA E AS DIRETRIZES PARA 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A consolidação da pós-graduação brasileira é recente, mas sua 

institucionalização passou por um longo percurso desde quando, em 1931, já se 

evidenciava a necessidade de o país em investir na pesquisa em qualquer área 

do conhecimento como finalidade do ensino universitário. A partir dessa época, 

várias iniciativas foram tomadas para instituir a pós-graduação brasileira, bem 

como foram elaboradas diversas diretrizes e objetivos respaldados em leis e 

decretos. A internacionalização ganha relevância desde as primeiras iniciativas, 

uma vez que a capacitação dos profissionais brasileiros para atuar nesse nível 

de ensino era realizada no exterior. 

 Atualmente, a internacionalização da educação superior adquire novos 

contornos, influenciados pelo contexto da “globalização da economia, do 

comércio, dos processos de produção e das telecomunicações, que exigem dos 

estudantes universitário um nível de competência e de formação muito mais 

sólido e competitivo” (STALLIVIERI, 2002, p.37).  E, desse modo, é notório a 

tendência de a internacionalização estar presente na maioria das universidades 

a partir de, principalmente, acordos e redes de cooperação e mobilidade 

acadêmica.  

O Brasil vem se inserindo na dinâmica de internacionalização de forma 

gradativa, e sua maior expressão é a mobilidade estudantil que está em processo 

de expansão. Os documentos, leis, diretrizes e planos para a graduação e pós-

graduação norteiam que é necessário internacionalizar esses níveis de ensino 

para poder competir em níveis de igualdade com as melhores instituições de 

educação superior nacionais e estrangeiras. Observa-se que ainda é preciso 

maior investimento nesses âmbitos, para que se possam construir caminhos 

mais promissores para a inserção qualificada e, portanto, mais competitiva no 

mundo globalizado.  

Para discutir essa temática, o capítulo se estrutura da seguinte forma: o 

primeiro tópico trata da constituição da pós-graduação brasileira, apresentando 

desde as suas primeiras iniciativas até o ano de 2016, recorte dessa pesquisa. 

O segundo discute a influência dos organismos internacionais para a 

internacionalização da educação superior. O terceiro tópico analisa os principais 
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documentos de planejamento da pós-graduação com ênfase nos Planos 

Nacionais de Pós-Graduação, Plano Nacional de Educação e os Planos de 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

3.1 Das primeiras iniciativas da pós-graduação brasileira ao contexto 

neodesenvolvimentista 

 

A origem da pós-graduação brasileira está articulada à necessidade de 

modernização do país em um contexto de competitividade pela produção de 

bens materiais e imateriais, acentuada com a Segunda Revolução Industrial, 

mais conhecida como Revolução Tecnológica (1860-1945). Até o início do 

século XX, aqueles que necessitavam incrementar sua formação em nível 

superior, ou mesmo iniciá-la, recorriam às instituições dos países que tinham 

seus sistemas de educação superior e de pós-graduação consolidados, que 

geralmente eram países europeus ou mesmo os Estados Unidos da América. 

Segundo Cury (2005, p.7): 

 
A competência adquirida no exterior somava-se aquela já conseguida 
dentro do próprio país, e tinha, então, como resultado, ampliação do 
número de pesquisadores e professores no Brasil. Esse corpo docente 
constituir-se-ia na “massa crítica” que daria suporte humano à criação 
do sistema.  
 

Pode-se dizer que desde a criação do sistema de pós-graduação no Brasil 

ocorreram iniciativas de cunho internacional, na medida em que a capacitação 

desses profissionais era adquirida no exterior. Também se evidencia a presença 

efetiva da participação de auxílio de modelos de outros países para se pensar o 

sistema educacional brasileiro. De acordo com Cury (2005), os marcos para essa 

consolidação baseiam-se em um longo percurso: Francisco Campos, na época 

ministro da Educação e Saúde Pública do Governo Provisório de Getúlio Vargas, 

por meio do Decreto nº 19.851, de 1931, impunha a “investigação científica em 

quaisquer domínio dos conhecimentos humanos” como finalidade do ensino 

universitário brasileiro (BRASIL, 1931). Na mesma década, a Universidade de 

Minas Gerais cria seu doutorado em direito. Também é criada a Universidade de 

São Paulo (USP), com forte presença de intelectuais da França, que auxiliaram 

a criação de cursos e inovação de métodos e técnicas de investigação científica 

desde a implantação daquela universidade estadual. 
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Em 1946, o Decreto 21.321, de 18 de junho, aprovou o Estatuto da 

Universidade do Brasil: em seu artigo 71, reconhece a existência de cursos de 

pós-graduação, cuja finalidade era a especialização profissional, ficando os 

cursos de doutorado a critério do regimento da universidade. O art. 76 estabelece 

que “os cursos de pós-graduação, destinados aos diplomados, terão por fim 

especial à formação sistemática de especialização profissional, de acôrdo com 

o que fôr estabelecido pelo regimento” (BRASIL,1946). Já o art. 77 afirma que 

“os cursos de doutorados serão criados pelas escolas e faculdades e definidos 

nos respectivos regimentos, segundo as conveniências específicas” 

(BRASIL,1946). O art. 119 afirma que, em casos especiais, um professor poderá 

pedir dispensa temporária de até um ano, “a fim de que se devote a pesquisas 

em assuntos de sua especialidade, no país ou no estrangeiro, sem prejuízo de 

seus direitos e vantagens” (BRASIL, 1946). Com esses dispositivos estavam 

criadas as primeiras iniciativas para a efetivação da pós-graduação, ainda que 

muito timidamente. Já se indicava, porém, que havia, no país, uma preocupação 

com a formação pós-graduada.  

Dois marcos podem ser considerados importantes para a criação e 

implementação da pós-graduação no Brasil. O primeiro remete ao ano de 1949, 

quando o presidente Eurico Gaspar Dutra encaminha um projeto de lei ao 

Congresso propondo a criação do Conselho Nacional de Pesquisa. Esse 

conselho foi criado pela Lei 1.310/51, e propõe em seu art. 3:  

 
a) promover investigações cientificas e tecnológicas por iniciativa 
própria, ou em colaboração com outras instituições do país ou do 
exterior; b) estimular a realização de pesquisas cientificas ou 
tecnológicas em outras instituições oficiais ou particulares (...) c) 
auxiliar a formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores e técnicos, 
organizando ou cooperando na organização de cursos especializados, 
sob a orientação de professores nacionais ou estrangeiros, 
concedendo bôlsas de estudo ou de pesquisa e promovendo estágios 
em instituições técnico-cientificas e em estabelecimentos industriais no 
país ou no exterior; (BRASIL, 1951) 

 

 Hoje, o órgão é conhecido como Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), e é uma agência do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Tem como principais 

atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação 

de pesquisadores brasileiros. 
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Carvalho (1992) afirma que, nas décadas de 1950 e de 1960, havia uma 

forte corrente que defendia o doutorado como forma de regular e institucionalizar 

um corpo permanente de pesquisadores científicos no Brasil. Com esse 

propósito, Cury (2005) afirma que o ano de 1952 foi marcado por uma grande 

mobilidade de estudantes brasileiros para os Estados Unidos, tendo em vista um 

acordo feito entre os dois países. Foram assinados diversos convênios entre as 

universidades e muitos estudantes brasileiros foram para os Estados Unidos 

fazer mestrado e doutorado, assim como muitos americanos vieram para o Brasil 

a fim de desenvolver programas de pós-graduação. Beiguelman (1997, p. 34) 

afirma que nos anos de 1950 e 1960,  

 
Eram poucas as universidades brasileiras onde era possível a 
realização de estudos de pós-graduação, além do que, nessa época, a 
pós-graduação brasileira, por seguir o modelo francês5 antigo, visava 
apenas ao título de Doutor. Não havia o Mestrado entre nós, e o título 
de Doutor, alcançado de modo exageradamente artesanal, era 
ostentado por um número muito reduzido de pessoas. 

 

O segundo marco a se destacar na sistematização da pós-graduação 

brasileira é a criação da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (atual Capes) que foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto 

nº 29.741, assinado por Getúlio Vargas e Simões Filho, por iniciativa de Anísio 

Teixeria, com. O objetivo era "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 país" 

(BRASIL, 1951). Depois, o Decreto nº 86.816, de 5 de Janeiro de 1982, 

acrescentou novas competências para  a Capes, dentre elas: elaborar o Plano 

Nacional de Pós-Graduação bem como acompanhar e coordenar a sua 

execução; acompanhar e avaliar os cursos de pós-graduação e a interação entre 

ensino e pesquisa;  manter intercâmbio e contato com outros órgãos da 

administrarão pública ou com entidades privadas, inclusive internacionais ou 

estrangeiras, visando à celebração de convênios, acordos, contratos e ajustes 

relativos à pós-graduação e aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, 

obedecidas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Geral do MEC, relativas 

aos assuntos internacionais (BRASIL, 1982).  

 
5Segundo Paula (2002), era o modelo École Normale de ensino superior que visava formar uma 
nova elite dirigente e intelectual no sentido de promover a produção do conhecimento. 
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Atualmente a Capes desempenha papel fundamental na expansão e 

consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos 

os estados da Federação. Em 2007, passou também a atuar na formação de 

professores da educação básica ampliando o alcance de suas ações na 

formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior. Em síntese, as 

atividades da Capes podem ser agrupadas nas seguintes linhas de ação, cada 

qual desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: avaliação da pós-

graduação stricto sensu; acesso e divulgação da produção científica; 

investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; promoção 

da cooperação científica internacional e indução e fomento da formação inicial e 

continuada de professores para a educação básica nos formatos presencial e à 

distância. 

Outra grande referência sistemática da pós-graduação no Brasil foi o 

Parecer nº 977/65, conhecido como Parecer Sucupira, que passou a conceituar 

e normatizar os cursos de pós-graduação na educação superior brasileira, 

através da definição dos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado). O 

diagnóstico apresentado para a institucionalização da pós-graduação é que 

havia necessidade da criação da pós-graduação como consequência natural do 

extraordinário progresso do saber em todos os setores, tornando impossível 

proporcionar treinamento completo e adequado para muitas carreiras nos limites 

dos cursos de graduação. De modo que, em face do acúmulo de conhecimentos 

em cada ramo das ciências e da crescente especialização das técnicas, os 

estudantes somente poderão obter, ao nível da graduação, os conhecimentos 

básicos de sua ciência e de sua profissão. 

 O Parecer Sucupira de 1965 estabelece as características fundamentais 

dos cursos de pós-graduação que devem corresponder aos dois níveis:  

 
1) A pós-graduação de que trata a alínea b do art. 69 da Lei de 
Diretrizes e Bases nº 4.024/61 é constituída pelo ciclo de cursos 
regulares em seguimento à graduação e que visam a desenvolver e 
aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação e conduzem 
à obtenção de grau acadêmico.  
2) A pós-graduação compreenderá dois níveis de formação: mestrado 
e doutorado. Embora hierarquizados, o mestrado não constitui 
condição indispensável à inscrição no curso de doutorado. 
 3) O mestrado pode ser encarado como etapa preliminar na obtenção 
do grau de doutor ou como grau terminal.  
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4) O doutorado tem como fim proporcionar formação científica ou 
cultural ampla e aprofundada, desenvolvendo a capacidade de 
pesquisa e poder criados nos diferentes ramos do saber.  
5) O doutorado de pesquisa terá a designação das seguintes áreas: 
Letras, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Filosofia; os 
doutorados profissionais se denominam segundo os cursos de 
graduação correspondentes. O mestrado será qualificado pelo curso 
de graduação, área ou matéria a que se refere.  
6) Os cursos de mestrado e doutorado devem ter a duração mínima de 
um e dois anos respectivamente. Além do preparo da dissertação ou 
tese, o candidato deverá estudar certo número de matérias relativas à 
sua área de concentração e ao domínio conexo, submeter-se a exames 
parciais e gerais, e provas que verifiquem a capacidade de leitura em 
línguas estrangeiras. Pelo menos uma para o mestrado e duas para o 
doutorado.  
7) Por área de concentração entende-se o campo específico de 
conhecimento que constituirá o objeto de estudos escolhido pelo 
candidato, e por domínio conexo qualquer matéria não pertencente 
àquele campo, mas considerada conveniente ou necessária para 
completar sua formação.  
8) O estabelecimento deve oferecer um elenco variado de matérias a 
fim de que o candidato possa exercer sua opção. As matérias, de 
preferência, serão ministradas sob a forma de cursos monográficos dos 
quais, seja em preleções, seja em seminários, o professor 
desenvolverá, em profundidade, um assunto determinado.  
9) Do candidato ao Mestrado exige-se dissertação, sobre a qual será 
examinado, em que revele domínio do tema escolhido e capacidade de 
sistematização; para o grau de Doutor requer-se defesa de tese que 
represente trabalho de pesquisa importando em real contribuição para 
o conhecimento do tema.  
10) O programa de estudos do Mestrado e Doutorado se caracterizará 
por grande flexibilidade, deixando-se ampla liberdade de iniciativa ao 
candidato que receberá assistência e orientação de um diretor de 
estudos. constará o programa, sobretudo, de seminários, trabalhos de 
pesquisa, atividades de laboratório com a participação ativa dos 
alunos.  
11) O mesmo curso de pós-graduação poderá receber diplomados 
provenientes de cursos de graduação diversos, desde que apresentem 
certa afinidade. Assim, por exemplo, ao mestrado ou doutorado em 
Administração Pública poderiam ser admitidos bacharéis em Direito ou 
Economia; em Biologia, Médicos ou diplomados em História Natural.  
12) Para matrícula nos cursos de pós-graduação, além do diploma do 
curso de graduação exigido por lei, as instituições poderão estabelecer 
requisitos que assegurem rigorosa seleção intelectual dos candidatos. 
Se os cursos de graduação devem ser abertos ao maior número, por 
sua natureza, a pós-graduação há de ser restrita aos mais aptos.  
13) Nas Universidades a pós-graduação de pesquisa ou acadêmica 
deve ser objeto de coordenação central, abrangendo toda área das 
ciências e das letras, inclusive das que fazem parte do ciclo básico das 
faculdades profissionais.  
14) Conforme o caso, aos candidatos ao doutorado serão confiadas 
tarefas docentes, sem prejuízo do tempo destinado aos seus estudos 
e trabalhos de pesquisa.  
15) Aconselha-se que a pós-graduação se faça em regime de tempo 
integral, pelo menos no que se refere à duração mínima dos cursos. 
16) Os cursos de pós-graduação devem ser aprovados pelo Conselho 
federal de Educação para que seus diplomas sejam registrados no 
Ministério da Educação e possam produzir efeitos legais. Para isso o 
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Conselho baixará normas fixando os critérios de aprovação dos 

cursos6. 
 

 Segundo Cury (2005, p. 18), “essa forma inicial de presença institucional 

da pós-graduação nos anos 1960 adquiriu força até nossos dias”. Isto permite 

acompanhar, monitorar e estabelecer um financiamento rigoroso e detalhado 

aos programas de mestrado e doutorado no país. Vale ressaltar, porém, que 

houve novas diretrizes e mudanças conjunturais ao longo dos anos que foram 

determinantes para esse nível de ensino.  

Acerca da contextualização histórica da implantação da pós-graduação 

no país, Saviani (2005) destaca que, embora implantada segundo o espírito do 

projeto militar do “Brasil Grande” e da modernização integradora do país ao 

capitalismo de mercado associado-dependente, a pós-graduação se constituiu 

num espaço privilegiado para o incremento da produção científica. No caso da 

educação, também houve o desenvolvimento de uma tendência crítica que, 

embora não predominante, gerou estudos consistentes sobre cuja base foi 

possível formular a crítica e a denúncia sistemática da pedagogia dominante, 

alimentando um movimento de contra ideologia. 

Segundo Almeida Junior et al. (2005), a pós-graduação brasileira, tem o 

nome e o sistema originalmente próximos da estrutura das universidades norte-

americanas: compreende-se o college como base comum de estudos e as 

diferentes escolas graduadas que geralmente requerem o título de bacharel 

como requisito de admissão. Assim, definiu-se, nos Estados Unidos, que o termo 

pós-graduado servia para designar estudantes que já fizeram o college, ou seja, 

o estudante pós-graduado é o que possui o grau de bacharel e continua a fazer 

estudos regulares com vista a um grau superior. 

Esse nível de ensino no Brasil emerge da necessidade de aprofundar os 

conhecimentos em todos os setores, tendo em vista que somente os cursos de 

graduação não podem proporcionar treinamento completo e adequado. “Na 

verdade, em face do acúmulo de conhecimentos em cada ramo das ciências e 

da crescente especialização das técnicas, o estudante moderno somente poderá 

 
6 Parecer Sucupira disponível em: 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/Parecer-977-1965.pdf  

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/Parecer-977-1965.pdf
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obter, ao nível da graduação, os conhecimentos básicos de sua ciência e de sua 

profissão” (ALMEIDA JUNIOR et al., 2005, p.163). 

Dessa forma, a pós-graduação proporciona dentro das universidades, um 

ambiente adequado para que os estudantes realizem pesquisas científicas, 

possibilitando, assim, o aprofundamento dos estudos em conhecimentos cuja 

aquisição não foi possível somente na graduação. Do mesmo modo, as 

transformações globais que emergiram nas últimas décadas trazem exigências 

por novos conhecimentos para fazer frente ao processo de globalização e a 

inserção nos mercados competitivos atuais.  

No Brasil, o governo adotou medidas políticas expansionistas no campo 

da educação a partir do ano de 2003. Com os programas de indução e inclusão 

de alunos nas diferentes modalidades de ensino, ocorreu o aumento do 

financiamento da educação, o que repercutiu na expansão da pós-graduação.7  

Outros destaques foram as políticas da agenda global que fomentam a produção 

do conhecimento, voltadas, principalmente, para a produção da inovação 

tecnológica. A evolução apresentada pela pós-graduação é alcançada sob a 

égide do desenvolvimento tecnológico, visto que, a partir do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, há a construção de um pacto nacional de incentivo à 

Ciência, Tecnologia e Inovação, no qual a expansão da pós-graduação é tida 

como um recurso providencial no alcance dessas metas. Este ensejo 

desenvolvimentista pode ser evidenciado ao destacarmos a Lei de Inovação 

Tecnológica nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que “estabelece medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, 

com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao 

desenvolvimento industrial do país” (BRASIL, 2004, p.1). 

Para Lobo (2011), há uma grande relação entre o nível de 

desenvolvimento tecnológico de um país e a qualidade de sua educação 

superior. Dessa forma, fica cada vez mais evidente a motivação do Estado em 

expandir quantitativa e qualitativamente esse nível de educação. Nas últimas 

décadas, verificou-se uma nova agenda no campo educacional, visando à 

 
7 Registra-se que ocorreu uma diversificação da Pós-graduação. As políticas implementadas 
procuram instituir os mestrados e doutorados profissionais e a utilização da Educação a Distância 
como forma de aumentar a cobertura desse nível de ensino. 
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expansão em todos os níveis e modalidades, com ênfase na pós-graduação 

stricto sensu, o que pode ser comprovado ao analisar os dados do quadro 02: 

 

Quadro 1 - Número de discentes matriculados na Pós-graduação no Brasil 
(2003-2016) 

 

Ano 
Mestrado 

Doutorado Total 
Acadêmico Profissional 

2003 66.951 5.065 40.213 112.229 

2006 79.050 6.798 46.572 132.420 

2009 93.016 10.135 57.917 161.068 

2012 109.515 14.724 79.478 203.717 

2016 126.436 32.742 107.640 266.818 

Δ% 88,85% 546,44% 167,67% 137,74% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema Geocapes coletados até abril de 2019. 
 

A análise dos dados permite verificar que há um crescimento do número 

de discentes matriculados no período de 2003 a 2016. O mestrado acadêmico 

expandiu 88,85% e o mestrado profissional expandiu 546, 44% nesse período. 

Nota-se que o mestrado profissional ainda possui um número incipiente de 

discentes matriculados se comparado ao mestrado acadêmico, porém foi nível 

que mais cresceu durante esse período. O número de discentes no mestrado é 

superior ao de discentes do doutorado. Contudo, o número de discentes no curso 

de doutorado também expandiu durante esse período, totalizando um 

crescimento de 167,67%. Todo esse crescimento no número de discentes da 

pós-graduação stricto sensu significa avanço e desenvolvimento para a pesquisa 

e educação do Brasil. Em nível nacional, no ano de 2003 o número de 

matriculados era de 112. 229, passando para 266.818 em 2016, totalizando um 

crescimento percentual de 137,73% durante esse período.  Destaca-se, também, 

que um dos possíveis motivos para o crescimento desse número de matrículas 

seja a expansão dos mestrados profissionais. Acerca da participação dos 

mestrados profissionais na ampliação da pós-graduação, Ferreira (2015, p.92) 

destaca que 

 
[...] a discussão e criação dos mestrados profissionais, implantados 
pela Portaria n. 80, de 16 de dezembro de 1998; o ‘incentivo à 
cooperação internacional’, que visava um efeito multiplicador da pós-
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graduação, e a garantia da expansão, do crescimento e da 
consolidação da qualidade do sistema nacional de pós-graduação. 

 

O mestrado profissional é uma modalidade de pós-graduação stricto 

sensu voltada para a capacitação de profissionais nas diversas áreas do 

conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos ou temáticas que 

atendam a alguma demanda do mercado de trabalho. Seu objetivo é contribuir 

com o setor produtivo nacional no sentido de agregar um nível maior de 

competitividade e produtividade a empresas e organizações públicas ou 

privadas. Consequentemente, as propostas de cursos novos na modalidade 

Mestrado Profissional devem apresentar uma estrutura curricular que enfatize a 

articulação entre conhecimento atualizado, domínio da metodologia pertinente e 

aplicação orientada para o campo de atuação profissional específico. Para isto, 

uma parcela do quadro docente deve ser constituída de profissionais 

reconhecidos em suas áreas de conhecimento por sua qualificação e atuação 

destacada em campo pertinente ao da proposta do curso. O trabalho final do 

curso deve ser sempre vinculado a problemas reais da área de atuação do 

profissional-aluno. De acordo com a natureza da área e a finalidade do curso, 

esta modalidade pode ser apresentada em diversos formatos. Essas 

especificidades do mestrado profissional exigem que o acompanhamento e a 

avaliação sejam feitos com base em critérios diferenciados, definidos pelas 

áreas de avaliação e realizados por subcomissão específica, mesmo se 

realizados concomitantemente aos programas acadêmicos. 

O crescimento do número de discentes na pós-graduação stricto sensu 

também pode ser motivado pelo crescimento do número de programas de pós-

graduação, assim como apresentados no quadro seguinte: 

 

Quadro 2 – Número de Programas de Pós-graduação no Brasil por Categoria 
Administrativa (2003-2016) 

 
Ano Público Privado Total 

2003 1.506 304 1810 

2006 1.799 443 2.242 

2009 2.156 542 2.698 

2012 2.719 614 3.333 

2016 3.398 735 4.133 
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Δ% 125,63% 141,78% 128,34% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema Geocapes coletados até abril de 2019. 
 

No que se refere ao número de programas de pós-graduação, apesar de 

a rede pública ainda possuir quantidades substancialmente maiores, as 

variações percentuais apresentadas na rede privada são superiores neste 

período, como pode ser visto no quadro 03. Historicamente a pós-graduação 

stricto sensu sempre foi majoritariamente fomentada pelo Estado. Porém, deve-

se considerar a expansão do número de programas nesse período: em nível 

nacional a rede privada cresceu 141,78%, superando os 125,63% registrados 

pela rede pública. No setor público, no ano de 2003 o número de programas de 

pós-graduação era de 1.506, passando para 3.398 no ano de 2016. No setor 

privado, em 2003 o número de programas era de 304 evoluindo para 735 em 

2016. 

Esse crescimento da participação privada se dá pelo interesse lucrativo, 

como aponta Rámirez (2011, p.25): “a educação é um dos maiores setores da 

economia mundial, dessa forma, é natural que a esfera privada nutra interesse 

em prestar tais serviços”. 

 É possível verificar, no quadro 03, a notória expansão do número de 

programas de pós-graduação durante esse período nas duas redes 

administrativas. Embora o crescimento seja constante tanto no que se refere ao 

número de discentes matriculados quanto ao número de programas, a rede 

pública ainda é a grande financiadora desse nível de ensino. No entanto, não se 

pode desconsiderar que tem havido um crescimento significativo de programas 

de pós-graduação no setor privado, associado à implementação das políticas de 

cunho neoliberal que tem favorecido a privatização do campo educacional 

durante o período de 2003 a 2016. Observa-se que, durante esse período, houve 

um crescimento, geral de 137,74% no número de discentes matriculados na pós-

graduação e de 128,34% no número de programas de pós-graduação, 

caracterizando um período de grande avanço e expansão no sistema de pós-

graduação brasileiro. 

Essa expansão, registrada no número de matrículas e na criação e 

aprovação dos cursos de mestrado e doutorado, ocorre em um contexto de 

políticas públicas favoráveis à expansão da educação superior. O fenômeno 
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contou, também, com as orientações provenientes dos organismos e 

organizações que elaboraram declarações e documentos que serviram de 

balizadores para a implementação das políticas educacionais no contexto global. 

 
 

3.2 A influência dos organismos internacionais para internacionalização 

da educação superior  

 

Os conhecimentos na sociedade atual vêm assumindo papel de destaque, 

principalmente quando somados às novas tecnologias que, progressivamente, 

repercutem no processo de difusão de informações, o qual, por sua vez, impacta 

a economia. Castells (1999a) argumenta que o conhecimento adquire 

centralidade, não restando dúvidas de que 

 
Informação e conhecimentos sempre foram elementos cruciais no 
crescimento da economia, e a evolução da tecnologia determinou em 
grande parte a capacidade produtiva da sociedade e os padrões de 
vida, bem como formas sociais de organização econômica. Porém, [...] 
estamos testemunhando um ponto de descontinuidade histórica. A 
emergência de um novo paradigma tecnológico organizado em torno 
de novas tecnologias da informação, mais flexíveis e poderosas, 
possibilita que a própria informação se torne o produto do processo 
produtivo. (CASTELLS, 1999a, p. 119). 

 

 No cenário da sociedade do conhecimento, destaca-se a questão de que 

as políticas voltadas para educação superior e a pós-graduação no Brasil, nesse 

contexto, são influenciadas por diretrizes internacionais, nacionais e locais. No 

âmbito internacional nota-se a atuação dos organismos internacionais, que são 

instituições formadas por um conjunto de países-membros e atuam nas relações 

econômicas, políticas, sociais e ambientais por meio de regras, medidas e 

normas comuns e finalidades específicas.  

A internacionalização desses níveis de ensino também tem sido 

disseminada pelos organismos internacionais, principalmente a Unesco e o 

Banco Mundial, indicando como proposta de melhoria da qualidade educacional 

a cooperação regional e internacional, que pode desempenhar papel importante 

e estratégico para consecução de uma melhor educação. Conforme Akkari 

(2011, p. 31), “[...] a UNESCO apresenta uma visão mais humanista de educação 

[...] o Banco Mundial apresenta, por sua vez, uma visão mais instrumental”. É 

importante ressaltar que a influência dos organismos internacionais ocorre de 
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maneira distinta em países desenvolvidos e emergentes. Para Jesine, Chaves e 

Cabrito (2011, p.60), 

 
Esses organismos propõem um novo paradigma político, 
impõem condições a negociação da dívida externa através dos 
programas de ajustamento estrutural que estabelecem a 
privatização das instituições públicas, dentre elas as de 
educação superior, que passam a se adequar ao modelo 
pautado sob os padrões de produtividade, eficiência e eficácia 
do mundo da profissionalização, cumprindo a função ideológica 

de consenso e controle social. 
 

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura foi 

criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com 

o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações, 

acompanhando o desenvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Membros. 

No setor de educação, a principal diretriz desse organismo internacional é 

auxiliar os países membros a atingir as metas de “Educação para Todos”, 

através de ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades nacionais. 

Provê, ainda, acompanhamento técnico e apoio à implementação de políticas 

nacionais de educação, tendo sempre como foco a relevância da educação como 

valor estratégico para o desenvolvimento social e econômico dos países. 

No ano de 1998, a Unesco organizou a Conferência Mundial sobre 

Educação Superior, em Paris, que resultou na Declaração Mundial sobre 

Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação. O documento apresenta 17 

artigos atribuindo missões e funções da educação superior para o século XXI, 

postulando a educação superior como importante para o progresso da 

sociedade. No contexto da sociedade do conhecimento, o texto destaca que a 

educação superior e a pesquisa são essenciais tanto ao desenvolvimento 

cultural quanto ao socioeconômico. No preâmbulo do documento da Conferência 

de 1998, o papel que a educação superior assume no contexto da Unesco fica 

evidenciado no trecho seguinte: 

 
Sem uma educação superior e sem instituições de pesquisa 
adequadas que formem a massa crítica de pessoas qualificadas e 
cultas, nenhum país pode assegurar um desenvolvimento endógeno 
genuíno e sustentável e nem reduzir a disparidade que separa os 
países pobres e em desenvolvimento dos países desenvolvidos. O 
compartilhar do conhecimento, a cooperação internacional e as novas 
tecnologias podem oferecer oportunidades novas para reduzir esta 
disparidade. (UNESCO, 1998, p.1). 

 



 

 
84 

 

No que se refere à internacionalização, o artigo 11 refere-se à avaliação 

da qualidade da educação como um conceito multidimensional e, não obstante, 

destaca que o reconhecimento internacional é vital para assegurar a qualidade 

numa avaliação institucional.  

Outro destaque importante do documento é que a qualidade requer, 

também, que a educação superior seja caracterizada por sua dimensão 

internacional, entendida como: intercâmbio de conhecimentos, criação de redes 

interativas, mobilidade de professores e estudantes e projetos de pesquisa 

internacionais, levando-se sempre em conta os valores culturais e as situações 

nacionais.  

Nesse sentido, a mobilidade internacional é fator relevante nos 

parâmetros estabelecidos no documento, apresentando que, para atingir e 

manter a qualidade nacional, regional ou internacional, certos componentes são 

particularmente relevantes, como a mobilidade acadêmica, tanto entre os países 

como com as instituições de educação superior, os estabelecimentos de 

educação superior e o mundo do trabalho. As novas tecnologias de informação 

são um importante instrumento neste processo, devido ao seu impacto na 

aquisição de conhecimentos teóricos e práticos.  

No artigo 12, quando se trata do potencial e desafio do uso da tecnologia 

na educação superior no novo século, ressalta-se que é necessário facilitar, por 

meio da cooperação internacional, a identificação dos objetivos e interesses de 

todos os países, o acesso equitativo e o fortalecimento de infraestruturas neste 

campo, além da difusão destas tecnologias para toda a sociedade, 

particularmente aos países em desenvolvimento.  

O artigo 15 evidencia que é indispensável compartilhar conhecimentos 

teóricos e práticos entre países e continentes. É ressaltado que o princípio de 

solidariedade e de uma autêntica parceria entre instituições de educação 

superior em todo o mundo é crucial para que a educação e a formação em todos 

os âmbitos motivem uma compreensão melhor de questões globais e do papel 

de uma direção democrática e de recursos humanos qualificados para a solução 

de tais questões, além da necessidade de se conviver com culturas e valores 

diferentes. O domínio de múltiplos idiomas, os programas de intercâmbio de 

docentes e estudantes e o estabelecimento de vínculos institucionais para 
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promover a cooperação intelectual e científica devem ser parte integrante de 

todos os sistemas de educação superior. 

 Os princípios de cooperação internacional com base na solidariedade8 –

o reconhecimento e apoio recíproco, a autêntica parceria, que resulte, de modo 

equitativo, em benefício mútuo, e a importância de compartilhar conhecimentos 

teóricos e práticos em nível internacional – devem guiar as relações entre 

instituições de educação superior em países desenvolvidos  e em 

desenvolvimento, devendo beneficiar particularmente os países menos 

desenvolvidos. Deve-se ter em conta a necessidade de salvaguardar as 

capacidades institucionais em matéria de educação superior nas regiões em 

situações de conflito ou submetidas a desastres naturais. Por conseguinte, a 

dimensão internacional deve estar presente nos planos curriculares e nos 

processos de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, Stallivieri, (2004, p.27) 

aponta que,  

 
A UNESCO continuará a promover a cooperação internacional como 
seu principal objetivo e seu modo de ação preferencial no campo do 
ensino superior. Deve promover a colaboração em escala global, 
buscando a forma mais eficiente de contribuir para o fortalecimento do 
ensino superior e da pesquisa em países em desenvolvimento.  
 

Também é destacado no documento que deve-se ratificar e implementar 

os instrumentos normativos regionais e internacionais relativos ao 

reconhecimento de estudos, incluindo os que se referem à homologação de 

conhecimentos, competências e aptidões dos formandos, permitindo que 

estudantes mudem de curso com maior facilidade e tenham mais mobilidade 

dentro dos sistemas nacionais e na sua movimentação entre eles. 

O artigo 16 ressalta também que os esquemas de cooperação 

internacional devem basear-se em relações de colaboração de longo prazo entre 

estabelecimentos do Sul e do Norte, além de promover a cooperação Sul-Sul. 

Deve ser dada prioridade a programas de formação nos países em 

desenvolvimento, em centros de excelência organizados em redes regionais e 

internacionais, acompanhados de cursos de curto prazo no exterior, 

 
8 No contexto do sistema capitalista em que o foco de todas as produções e relações é o lucro, 
a visão de internacionalização sobre a ótica da solidariedade não é sustentada, uma vez que não 
há investimento igualitário entre os países envolvidos para a realização da internacionalização 
da educação superior.  



 

 
86 

 

especializados e intensivos. Deve-se considerar a necessidade de criar um 

ambiente que atraia e mantenha o capital humano qualificado, por meio de 

políticas nacionais ou acordos internacionais que facilitem o retorno, permanente 

ou temporário, de especialistas altamente treinados e de investigadores muito 

competentes aos seus países de origem. Ao mesmo tempo, devem ser dirigidos 

esforços para que se implemente um processo de “ganho” de talentos por 

programas de colaboração que favoreçam, em virtude de sua dimensão 

internacional, a criação e o fortalecimento de instituições que facilitem a 

utilização plena das capacidades endógenas.  

Dez anos depois, em 2009 ocorreu outra conferência da Unesco, em 

Paris, de 5 a 8 de julho, intitulada Conferência Mundial sobre Ensino Superior 

2009: As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a Mudança e o 

Desenvolvimento Social. O documento é organizado em 52 orientações para o 

ensino superior. O item destinado à internacionalização do ensino superior, 

“Internacionalização, regionalização e globalização”, compreende 11 

recomendações para a educação mundial, que vão do número 24 a34, conforme 

descritas a seguir.  

A Recomendação 24, apresenta que a cooperação internacional na 

educação superior deve ser baseada na solidariedade e no respeito mútuo, além 

de atuar na promoção de valores humanísticos e diálogo intercultural. Como tal, 

pode ser estimulada apesar da crise econômica. A Recomendação 25 destaca 

que as instituições de educação superior ao redor do mundo têm uma 

responsabilidade social de ajudar no desenvolvimento especialmente nos países 

subdesenvolvidos, por meio da crescente transferência de conhecimentos 

cruzando fronteiras, trabalhando para encontrar soluções comuns para promover 

a circulação do saber e aliviar o impacto negativo da fuga de cérebros. A 

Recomendação 26 ressalta que as redes de universidades internacionais e 

parcerias são uma parte dessa solução e auxiliam no crescimento do 

entendimento mútuo e da cultura de paz.  

Já a Recomendação 27 evidencia que as parcerias para pesquisa e 

intercâmbio de estudantes promovem a cooperação internacional. O 

encorajamento de uma mobilidade acadêmica mais amplamente equilibrada 

deveria ser integrada a mecanismos que garantam colaboração genuína, 
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multicultural e multilateral. A Recomendação 28 também é voltada para as 

parcerias, atribuindo-lhes o dever de promover a criação de capacidades de 

conhecimento nacional em todos os países envolvidos e, desse modo, garantir 

fontes mais diversificadas de pesquisa coletiva de alta qualidade e produção de 

conhecimento, em escala global e regional. A Recomendação 29 mostra que, 

para que a globalização da educação superior beneficie a todos, é essencial que 

proporcione a igualdade de acesso e de sucesso a fim de promover a qualidade 

e respeitar a diversidade cultural, bem como a soberania nacional. Ainda 

referente à globalização, a Recomendação 30 aponta que ela enfatizou a 

necessidade do estabelecimento de um sistema de reconhecimento e de 

garantia de qualidade juntamente com a promoção de uma rede ao redor desses 

Sistemas.  

A Recomendação 31 diz que a disposição transfronteiriça da educação 

superior pode fazer uma contribuição significativa para a qualidade do ensino 

ofertado, oferecendo educação de qualidade, que promova valores acadêmicos, 

mantendo a relevância e o respeito aos princípios básicos de diálogo e 

cooperação, reconhecimento mútuo pelos direitos humanos, diversidade e 

soberania nacional. A Recomendação 32 mostra que a educação superior 

transfronteiriça pode também criar oportunidades para que aqueles que 

fornecem educação superior de baixa-qualidade ou fraudulenta sejam 

contestados. As fornecedoras de diplomas falsos são um problema sério. 

Combater as ‘falsificadoras de diploma’ requer esforços em múltiplas frentes em 

nível nacional e internacional.  

A Recomendação 33 apresenta que as novas dinâmicas estão 

transformando o cenário da educação superior e da pesquisa. Eles procuram 

parcerias e ações concentradas em nível nacional, regional e internacional para 

garantir a qualidade e a sustentabilidade dos sistemas ao redor do mundo, em 

especial na África Subsaariana, Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento (SIDs) e outros Países Menos Desenvolvidos (PMD). Essas 

parcerias deveriam incluir cooperação Sul-Sul e Norte-Sul. Por fim, a 

Recomendação 34 destaca que uma maior cooperação regional é desejável nas 

áreas de reconhecimento de qualificações, garantia de qualidade, governança, 

pesquisa e inovação. Na visão da Unesco, a educação superior deve refletir as 
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dimensões nacional, regional e internacional, tanto no ensino quanto na 

pesquisa, o que caracteriza uma visão de cooperação. Nesse sentido, sobretudo 

no âmbito da internacionalização desse nível de ensino, a perspectiva da Unesco 

é de uma internacionalização pela via da solidariedade e cooperação entre as 

nações.  

O Banco Mundial também é um organismo internacional que tem 

influenciado e criado diretrizes para a educação superior (e educação básica) 

para os países desenvolvidos e principalmente os em desenvolvimento. Criado 

no ano de 1945, o BM é uma instituição financeira internacional que efetua 

empréstimos aos países. Sua missão inicial foi financiar a reconstrução dos 

países devastados pela Segunda Guerra Mundial. Com o tempo a missão 

evoluiu para o financiamento do desenvolvimento dos países mais pobres e de 

auxílio financeiro. 

Não só no Brasil, mas em todo mundo, o Banco Mundial vai padronizando 

as iniciativas educacionais por ser o principal representante do ideário neoliberal, 

sob o slogan de prestar auxílio financeiro para os países em desenvolvimento. 

O ideário neoliberal promovido por esse organismo internacional de 

financiamento indica que existe uma crise educacional nos países 

subdesenvolvidos, principalmente os da América Latina, e que os grandes 

culpados são os próprios Estados, que não dão conta de propor estratégias para 

sair dessa crise. Via de regra, a solução é ampliar a participação da iniciativa 

privada e deixar o Estado apenas com o gerenciamento. Nessa visão, o 

diagnóstico da crise educacional realizado pelo Banco ressalta: questões 

referentes à qualidade da investigação universitária, ao acesso de grupos sociais 

menos privilegiados, tais como as mulheres e os estudantes de zonas rurais; 

diminuição de recursos por estudante e uso ineficiente das verbas; baixa relação 

entre corpo docente e alunos; duplicação de programas; elevadas taxas de 

evasão e repetência; gastos não educacionais muito altos.  

Através da implementação das diretrizes e propostas no sistema 

educacional dos países, o Banco Mundial oferece o financiamento por meio de 

empréstimos, exigindo, em contrapartida, uma série de medidas político-

econômicas internas, geralmente relacionadas com corte de gastos, 

desregulação da economia e implantação de outras medidas liberais. 
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Em 1994 o Banco Mundial lançou o documento denominado La 

enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiência, no qual já havia 

uma preocupação com a qualidade da educação. Segundo o documento, a 

qualificação dos sistemas educacionais seria alcançada pela melhoria da 

investigação e da pesquisa.  O BM afirma que, sem um ensino superior de 

qualidade, será cada vez mais difícil que os países em desenvolvimento se 

beneficiem de uma economia mundial baseada no conhecimento. Esse 

documento tem como objetivo difundir experiências do ensino superior em 

países da África, América Latina e Ásia. São formas de ensino superior mais 

flexíveis, cuja maioria é oferecida fora do âmbito das universidades. 

Em específico, o documento apresenta três razões para a importância da 

pós-graduação, são elas: a) nos países em desenvolvimento, as universidades 

são o centro da investigação, tanto básica como aplicada; b) é necessário contar 

com os egressos dos programas de pós-graduação como forma de obtenção de 

pessoas qualificadas nas unidades públicas e privadas de investigação, bem 

como nas indústrias que empregam tecnologias avançadas; c) e por que os seus 

egressos podem melhorar a qualidade da educação superior em geral (BANCO 

MUNDIAL, 1994, p. 80). 

Chama atenção que as instituições, para alcançar seus objetivos, devem 

contar com insumos mínimos para que tenham melhoria de seu desempenho. 

Na ótica do BM, as instituições eficazes são aquelas que estão abertas aos 

intercâmbios internacionais e recorrem a mecanismos de avaliação adequados 

para analisar e melhorar a qualidade do ensino e da pesquisa. Nesse sentido, o 

documento diz:  

 
 Las instituciones educación superior de gran prestígio deben estar 
abiertas a las influencias internacionais. (...) Estas políticas incluyen: 
lugares reservados para estudiantes extranjeras, la difusión 
internacional de las vacantes académicas, el examen de candidatos a 
ascenso a cargo de colegas no pertenecientes a la institución, la 
participación internacional em la evaluación interna de las unidades 
académicas, la adscripción del personal a instituiciones extranjeras, la 
associación com universidades extranjeras, y programas diseñados 
para atraer estudiantes extranjeros (BANCO MUNIDAL, 1994, p. 77). 

  

Essa pauta foi contemplada em todas as políticas adotadas para a pós-

graduação no Brasil. É visível a preocupação em estabelecer, nos documentos 

de planejamento da pós-graduação, estratégias visando estimular a mobilidade 
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estudantil. O documento do BM apresenta como ideal os programas de 

mestrado/doutorado sanduíche, pois consideram que este modelo tem mais 

probabilidade de contribuir e consolidar os programas de ensino e de 

investigação das universidades nacionais do que os doutorados tradicionais no 

exterior. 

Outro documento que merece ser referenciado é Conhecimento e 

Inovação para a Competitividade (BANCO MUNDIAL, 2008). As diretrizes 

apresentadas para a educação superior no âmbito da internacionalização 

apontam que é preciso enviar mais alunos brasileiros para estudar no exterior. 

 
O Brasil envia relativamente poucos alunos para estudar no exterior – 
uma situação bastante diferente da que ocorre na China, Índia, Coréia 
do Sul, Conhecimento e Inovação para a Competitividade 208 Taiwan, 
Malásia e em muitos outros países. O treinamento no exterior 
proporciona às pessoas em início de carreira o acesso direto a 
conhecimento técnico de ponta e, quando a capacitação avançada é 
combinada ao trabalho prático nas empresas, institutos de pesquisa e 
universidades, essa experiência se torna uma forma ideal de 
nacionalizar habilidades comercialmente importantes. O Brasil deveria 
expandir os programas que enviam estudantes, especialmente pós-
graduados, para estudar e estagiar no exterior (BANCO MUNDIAL, 
2008, p. 208). 
  

O documento aponta que é necessário promover interações e intercâmbio 

de faculdades com universidades estrangeiras, pois, segundo o Banco, as 

universidades brasileiras patrocinam muito poucos programas formais e 

intercâmbios entre faculdades. O documento destaca também que, nesse 

contexto, uma mudança de perspectiva poderá implicar a necessidade de uma 

maior ênfase no uso da língua inglesa entre estudantes, professores e 

pesquisadores.  

Ao analisar as recomendações do Banco Mundial é possível evidenciar 

uma posição de internacionalização dependente para o Brasil, o que Lima e 

Maranhão (2009) definem como internacionalização passiva, pois indica a 

necessidade de que os estudantes brasileiros se desloquem para o exterior. A 

internacionalização não se dá como uma via de mão dupla.  

 Outra recomendação pauta-se na perspectiva de o Brasil beneficiar-se 

com a volta dos talentos que emigraram com a “fuga de cérebros”9. O Banco 

Mundial mostra que, além de enviar muito mais alunos para o exterior, os 

 
9 Segundo Bezerra e Silveira Neto (2008), “fuga de cérebros” ´é a emigração de pessoas 
relativamente mais qualificadas de regiões subdesenvolvidas para regiões desenvolvidas. 
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concorrentes do Brasil também desenvolveram programas para trazer de volta 

os seus estudantes que emigraram. Esses programas abrangem missões de 

recrutamento, incentivos generosos para repatriamento e até mesmo a criação 

de parques industriais especiais de alta tecnologia cujo objetivo específico é 

beneficiar-se do conhecimento que esses estudantes adquiriram no exterior.  

Percebe-se, no discurso do BM, a presença de uma interpretação 

restritiva da educação superior ligada ao desenvolvimento econômico do país, o 

que caracteriza uma visão mercantilizada da educação. Não se considera outros 

aspectos na análise, ou esses aspectos detêm um peso menor no diagnóstico 

do Banco, tais como as questões referentes ao papel e função social da 

universidade na sociedade contemporânea, que não se referem, 

exclusivamente, ao objetivo do desenvolvimento econômico e das necessidades 

de competitividade da economia capitalista. Na concepção do Banco, as 

universidades constituem a base do crescimento.  

Os documentos supracitados, da Unesco e do Banco Mundial, têm 

repercutido na formulação das políticas educativas dos países da América 

Latina, não obstante as especificidades produzidas localmente. Pois, nota-se 

que as legislações nacionais que se sucederam à formulação dos documentos 

supracitados indicam as repercussões dos discursos dessas organizações 

internacionais no âmbito das políticas educativas dos países em 

desenvolvimento na América Latina. A Unesco apresenta uma visão mais 

solidária da internacionalização da educação superior, defendendo cooperação 

e parceria entre os países. Já o Banco Mundial apresenta um discurso mais 

mercantilizado para essa área, defendendo a internacionalização estritamente 

articulada ao desenvolvimento econômico. 

 

3.3 Planejamento e Pós-graduação: diretrizes e objetivos para 

internacionalização 

 

A criação e expansão da pós-graduação stricto sensu levou à 

necessidade de um planejamento mais sistemático para esse nível de ensino, 

considerando que o Brasil é um país com muitas desigualdades regionais. Os 

documentos que têm orientado as ações da pós-graduação no Brasil têm como 

marco referencial os seguintes documentos: os Planos Nacionais de Pós-
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graduação (PNPGs), elaborados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), caracterizados como um dos principais 

direcionamentos para a pós-graduação –  tendo em vista sua intensa função 

regulatória na implementação da pós-graduação no Brasil – e delimitados 

conforme o Parecer nº 977/65 do Conselho Federal de Educação; os Planos 

Nacionais de Educação, que têm como objetivo traçar linhas gerais para toda a 

educação brasileira, são elaborados com a participação da sociedade civil e são 

válidos por dez anos; e os Planos Nacionais do Ministério de Ciência e 

Tecnologia, que procuram articular o desenvolvimento das ciências com a 

produção da pós-graduação brasileira, tendo em vista o desenvolvimento 

econômico do país. 

 

3.3.1 Os Planos Nacionais de Pós-Graduação: Diretrizes para a 

internacionalização 

 Desde que recebeu a função de coordenar e elaborar os Planos para a 

Pós-graduação, a Capes já promoveu a elaboração de seis Planos de Pós-

graduação, embora o IV Plano não tenha sido efetivamente e implantado. 

O I PNPG (1975-1979) foi aprovado em julho de 1975, estabelecendo um 

conjunto de atividades, análises e estratégias a serem desenvolvidas nas 

instituições de ensino superior e nas instituições de pesquisa, em nível de pós-

graduação. Essas medidas serviram como referência em todos os níveis 

institucionais de coordenação, planejamento, execução e normalização das 

atividades de pós-graduação durante 5 anos, sendo algumas delas:  

 
O ensino e a pesquisa devem estar integrados em todos os níveis, e 
os vários níveis devem estar articulados entre si;  
O ensino superior é um setor de formação de recursos humanos para 
os demais níveis, de ensino e para a sociedade; os cursos de pós-
graduação no sentido estrito – mestrado e doutorado – devem ser 
regularmente dirigidos para a formação de recursos humanos para o 
próprio ensino superior;  
A capacitação dos docentes das instituições brasileiras deve ser 
programada em função das capacidades de atendimento dos cursos 
aqui localizados; nos casos específicos de impossibilidade de 
atendimento em âmbito nacional, devem ser programados convênios e 
intercâmbios com instituições estrangeiras (BRASIL, 1975). 
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Outro fator importante desse I Plano era corrigir alguns desvios 

provocados pela rápida expansão da pós-graduação na época. Tinha como 

propósito a institucionalização e integração da pós-graduação com a 

universidade em que se encontrava articulada, bem como a diminuição da 

dependência de recursos extra orçamentários (BRASIL, 1975). A partir daquele 

momento, a expansão deveria tornar-se objeto de planejamento estatal, 

considerando a pós-graduação como subsistema do sistema universitário e este, 

por sua vez, do sistema educacional. 

Segundo Closs (2002), a pressão do mercado de trabalho, valorizando a 

titulação de mestre, ampliou a demanda por vagas nos programas. Assim, a 

partir de 1968, a pós-graduação inicia um período de acelerado crescimento e 

somente na década de 1980 registra uma sensível redução. 

Já o II PNPG (1982-1985) enfatizava mais a qualidade no ensino da 

graduação e da pós-graduação, pretendendo, com as medidas a serem 

adotadas, superar os efeitos negativos da heterogeneidade regional e 

institucional, levando em consideração que, especialmente as regiões mais 

pobres necessitavam de recursos humanos capazes de enfrentar com 

competência os problemas fundamentais que marcavam a realidade 

socioeconômica da época (BRASIL, 1982). Enfatiza-se, nesse processo, a 

importância da avaliação, da participação da comunidade científica e do 

desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica. Santos e Azevedo (2009) 

identificam que esse plano começou a ser implementado nos últimos anos do 

regime autoritário (1964-1985). Assim,  

 
[...] a crise econômica que se abateu sobre o país naquele momento 
colaborou para o ocaso do regime militar, que viu suas bases 
enfraquecidas pelo esgotamento do modelo econômico implantado. 
Em consequência, houve escassez de recursos para as políticas 
educacionais, de forma que as prioridades estabelecidas para a pós-
graduação foram a racionalização dos investimentos e o reforço de 
mecanismos de acompanhamento e avaliação dos programas, com 
vistas à melhoria de sua qualidade (SANTOS, AZEVEDO, 2009 p. 
537). 

 

O III PNPG (1986 – 1989) destaca que apesar do grande progresso 

alcançado na institucionalização da pós-graduação nas universidades por meio 

dos planos anteriores, este processo ainda não estava concluído. Ou seja, este 

plano foi formulado tomando como premissa básica a constatação de que os 
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objetivos centrais do I PNPG e do II PNPG, isto é, a consolidação e o 

fortalecimento qualitativo, não foram plenamente alcançados. Dessa forma, 

deveria permanecer como objetivo um acrescido esforço para a 

institucionalização e ampliação das atividades de pesquisa como elemento 

indissociável da pós-graduação (BRASIL, 1986). Acerca desse Plano, Ferreira 

(1999) evidencia que se estabeleceu, 

 
[...] como objetivo geral a transformação dos cursos de pós-graduação 
em autênticos centros de pesquisa e de formação de 
docentes/pesquisadores. Para isso, reconheceu a necessidade de 
estabelecer mecanismos que assegurassem a efetiva participação da 
comunidade científica na composição dos comitês e órgãos de decisão 
das agências de fomento da pesquisa e na definição de diretrizes de 
distribuição de recursos (FERREIRA, 1999, p. 95). 

 

Assim, o Plano buscou priorizar a necessidade de estreitamento das 

relações entre a universidade, a pós-graduação e o setor produtivo, tanto como 

meio de buscar novas fontes de financiamento quanto como mecanismo de 

aplicação das pesquisas. 

Com relação ao IV PNPG, Ramalho e Madeira (2005) afirmam que após 

o III PNPG houve um período em que nenhum plano vingou no âmbito do 

governo federal para a pós-graduação nacional. Aquele que seria o IV Plano, 

não chegou a ser implantado efetivamente devido a uma série de problemas, 

mas suas diretrizes e instrumentos pautaram as ações da Capes de 1996 a 2004. 

Segundo Santos e Azevedo (2009), os debates em torno da formulação do IV 

PNPG sugeriram que os princípios de autonomia institucional e flexibilização 

fossem contemplados no documento. Isso significava que cada universidade 

deveria assumir a responsabilidade pela gestão de seu sistema de pós-

graduação e propor modelos abertos de acordo com seus objetivos e sua 

vocação específica. Inúmeras foram as discussões, entretanto, o documento 

final não foi formalizado. Nez (2017, p.9) afirma que: 

 
A justificativa desta falha contempla várias circunstâncias, envolvendo 
restrições orçamentárias e falta de articulação entre as agências de 
fomento (...). Entretanto, diversas recomendações foram implantadas 
pela CAPES, entre elas a expansão do sistema, a diversificação do 
modelo, as mudanças no processo de avaliação e a inserção 
internacional da pós-graduação. 

 

Porém, houve outras medidas para a pós-graduação nesse período. A 

promulgação da Lei que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(LDB nº 9394/96), por exemplo, trouxe novas exigências para a pós-graduação: 

apresenta no art. 66 que “a preparação para o exercício do magistério superior 

far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado 

e doutorado” (BRASIL, 1996). 

O V PNPG (2005-2010) é aprovado em 5 de janeiro de 2005, abarcando 

um grande conjunto de propostas e diretrizes institucionais e orçamentárias. 

Neste plano estão presentes um conjunto de metas, orçamento e políticas 

orçamentárias para redução das assimetrias nas regiões brasileiras acerca da 

pós-graduação. O Plano propõe que o total de doutores formados em 2010 

deveria atingir uma marca entre 16.300 e 45 mil mestres e prevê um acréscimo 

no orçamento de bolsas e fomento no valor de R$ 1, 66 bilhões. Projeta também 

que, alcançadas essas metas, o Brasil atingirá, em 2010, o número de doutores 

por 100 mil habitantes equivalente ao nível alcançado pela Coréia em 1985 

(BRASIL, 2005). Vale salientar que o período de duração desse Plano se 

diferencia dos anteriores: teve vigência proposta para cinco anos enquanto os 

outros tiveram de três a quatro anos para serem executados. 

Outro fator importante a destacar é que o V Plano incorpora o princípio de 

que o sistema educacional é fator estratégico no processo do desenvolvimento 

científico, cultural, tecnológico e social do país e que para isso é preciso 

combater às assimetrias. O quinto PNPG dá ênfase à formação de recursos 

humanos para a inovação tecnológica no mundo globalizado e competitivo, bem 

como de quadros técnicos via mestrado profissional para os setores de serviços 

públicos e privados.  

No âmbito da internacionalização, apresenta-se que as políticas de 

cooperação internacional e de formação de recursos humanos no exterior devem 

estar calcadas nas seguintes premissas básicas: aprimoramento do sistema 

nacional de Pós-Graduação considerando o avanço do conhecimento e inserção 

no futuro Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do país. Deve-

se estimular a cooperação internacional por intermédio das universidades, de tal 

forma que o intercâmbio entre alunos e professores seja institucionalizado, 

permitindo, inclusive, a apresentação de projetos de captação de recursos junto 

às agências de fomento internacionais.  
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Sugerem-se as seguintes modalidades de cooperação internacional: 

ampliação do atual modelo de parceria institucional, dentro de uma relação de 

reciprocidade e simetria entre instituições nacionais e estrangeiras. Tais 

parcerias envolveriam intercâmbio recíproco de alunos e professores em 

projetos de pesquisa específicos, bolsas-sanduíche para os alunos, estágios de 

curto prazo para professores e estágios para recém doutores; intensificação dos 

programas de intercâmbio, visando ao compartilhamento na orientação de 

doutorandos com pesquisadores atuando no exterior em áreas de interesse 

estratégico para o país; apoio a estágio de pós-doutoramento para jovens 

doutores, tendo como base a qualidade do projeto a ser desenvolvido;  

ampliação do intercâmbio institucional de estudantes de graduação visando a 

seu futuro ingresso na pós-graduação; e estímulo a parcerias e formação de 

redes de pesquisa na cooperação Sul-Sul, como suporte à formação de recursos 

humanos em áreas prioritárias e de interesse comum.  

No que se refere à formação de recursos humanos no exterior sugeriu-se 

que as agências federais (Capes e CNPq) formulassem diretrizes em 

consonância com o estágio de desenvolvimento da pós-graduação brasileira e 

com as diretrizes enunciadas neste PNPG. 

Em síntese, esses PNPGs foram protagonistas de importantes etapas na 

história da pós-graduação brasileira, na qual podemos destacar: a capacitação 

dos docentes das universidades, formando o primeiro contingente de 

pesquisadores e especialistas em âmbito federal; a preocupação com o 

desempenho e a qualidade; a flexibilização do modelo de pós-graduação; o 

aperfeiçoamento do sistema de avaliação;  a ênfase na internacionalização; e o 

combate às assimetrias, tendo em vista os impactos das atividades de pós-

graduação no setor produtivo e na sociedade.  

Atualmente está vigorando o VI PNPG (2011-2020), propondo dar 

continuidade aos cinco anteriores e introduzir novas e importantes inflexões. 

Esse Plano traz como objetivo definir novas diretrizes, estratégias e metas para 

dar continuidade e avançar nas propostas para a política de pós-graduação no 

Brasil, tendo como eixos de sua atuação: a expansão do Sistema Nacional de 

Pós-Graduação (SNPG), reportando-se a questão das assimetrias regionais; a 
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criação da agenda nacional de pesquisa; e o aperfeiçoamento da avaliação 

(BRASIL, 2011). 

Nota-se, também, que as diretrizes ministeriais estabelecidas pelo atual 

Plano Nacional de Pós-Graduação (2011-2020) afirmam que as políticas de 

cooperação internacional se fundamentam no aprimoramento do sistema 

nacional de pós-graduação, que deve se inserir em estratégias de 

desenvolvimento econômico e social do país (BRASIL, 2011). O VI PNPG, além 

disso, estabelece que a avaliação de cada área deverá, também, ser expressa 

com indicadores relativos à expressão científica e social, no contexto nacional e 

internacional, demonstrando que a contribuição da IES para temas de relevância 

nacional e internacional não deverá ser ignorada. No que diz respeito às 

recomendações do Plano visando à interação da pesquisa realizada no país com 

o cenário internacional de ciência e tecnologia, considera-se que: 

 
[...] a busca da excelência e de conhecimentos novos e [que] deve ser 
evitada a endogenia. Uma forma para atingir tais objetivos é a interação 
mais intensa entre instituições brasileiras e internacionais. Essa 
interação, além de promover o crescimento da ciência, aumentará o 
protagonismo do país no cenário internacional. Sugere-se então: o 
envio de mais estudantes ao exterior para fazerem doutorado, em vista 
da dinamização do sistema e da captação do conhecimento novo; • o 
estímulo à atração de mais alunos e pesquisadores visitantes 
estrangeiros; o aumento do número de publicações com instituições 
estrangeiras. (BRASIL, 2011) 

 

Paralelamente a este Plano, estava sendo elaborado o Plano Nacional de 

Educação (PNE) em outras instâncias do MEC e outros órgãos do governo, 

exigindo a coordenação de propostas e atividades. De fato, agora o plano 

nacional de educação deve contemplar as propostas de diretrizes e políticas do 

ensino de pós-graduação, isso porque o PNPG é parte integrante do PNE.  

 

3.3.2 Internacionalização da pós-graduação stricto sensu no contexto dos 
PNE 

 

A construção de um Plano Nacional de Educação, a partir do estabelecido 

na Constituição Federal de 1988, indica a possibilidade de a educação pública 

brasileira alcançar um padrão de qualidade, tendo em vista a superação da difícil 

situação educacional no país, o cenário de exclusão, as desigualdades e a 
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manutenção de privilégios para alguns. O PNE representa um salto para a 

educação pública, gratuita e com garantia de qualidade para todos, assim como 

está previsto na Constituição Federal de 1988 (CF/88) em seu artigo 214: 

 
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção  e  
desenvolvimento  do  ensino  em  seus  diversos  níveis,  etapas  e 
modalidades  por  meio  de  ações  integradas  dos  poderes  públicos  
das  diferentes esferas federativas [...] (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009). (BRASIL, 1988, p. 123). 

 

O primeiro Plano Nacional de Educação (2001-2010) foi sancionado a 

partir da Lei nº 10.172/ 2001, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, 

após nove vetos. Esse plano, segundo Valente e Romano (2002), foi aprovado 

diante de um governo conservador que ignorava o pensamento, as 

reivindicações e os anseios da comunidade escolar. Baseava-se nas orientações 

políticas do Banco Mundial para os países subdesenvolvidos, além de 

apresentar um descompromisso por parte do governo no cumprimento das 

metas estabelecidas no Plano, as quais já haviam ficado aquém das demandas 

da sociedade civil. Conforme Lima (2015, p. 43),  

 
O Plano Nacional de Educação 2001-2010 (BRASIL, 2001) foi 
aprovado com vários vetos presidenciais, anulando os subitens do 
Plano que promoviam alterações ou ampliavam recursos financeiros 
para a educação, especialmente aquele que tratava da alocação de 
7% do PIB para a educação. Estes vetos estão inscritos no contexto 
de ampliação do número de IES privadas e de privatização interna das 
IES públicas. 
 

Diante do contexto político direcionado pela ideologia neoliberal, a 

elaboração do primeiro PNE representou uma disputa de diferentes concepções 

sobre o destino da educação. De um lado, a sociedade civil organizada lutava 

por uma educação pública, gratuita e de qualidade nos diversos níveis e 

garantida a todos. Em contrapartida, o Poder Executivo instituía uma educação 

aos moldes do sistema capitalista, buscando gradativamente a mercantilização 

do ensino e a “desresponsabilização” do Estado na garantia desse direito.  

Como parte do planejamento a longo prazo do governo federal e com a 

participação da sociedade civil, foi elaborado o Plano Nacional de Educação 

(PNE, 2014-2024), criado a partir da lei 13.005 de 2014. O segundo PNE, 

aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, foi sancionado sem vetos, 
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orientado pelo documento da Conferência Nacional de Educação (Conae), que 

apresentava contribuições da sociedade civil em sua elaboração. É um 

instrumento de planejamento democrático de direito que orienta a execução e o 

aprimoramento de políticas públicas para a educação, estabelecendo vinte 

metas e um conjunto amplo de estratégias para cada meta, que deverá ser 

executado no decênio 2014 a 2024.  

Para a educação superior, destina três de suas vinte metas, mostrando a 

intenção do governo federal em continuar com a política de expansão desse nível 

de ensino que, em geral, é de responsabilidade dos governos federal e 

estaduais. Os dois sistemas abrigam a maior parte das instituições que atuam 

nesse nível educacional, mas isso não significa descompromisso dos 

municípios. Segundo o plano, é no ensino superior que tanto os professores da 

educação básica quanto os demais profissionais que atuarão no município são 

formados, contribuindo para a geração de renda e desenvolvimento 

socioeconômico local. Por essas razões, a União, os estados, o Distrito Federal 

e os municípios devem participar da elaboração das metas sobre o ensino 

superior nos planos municipais e estaduais, vinculadas ao PNE, sendo elas: 

 
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 
50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 
cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.  

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% 
(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 
cinco por cento) doutores.  

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 
 

De modo geral, o foco dessas metas se refere à expansão da educação 

superior no Brasil, com base na elevação das taxas bruta e líquida, o aumento 

da proporção de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício no 

conjunto do sistema de educação superior e a ampliação das matrículas e da 

titulação na pós-graduação stricto sensu. Conforme as metas, essa expansão 

deve ocorrer assegurando a qualidade da oferta, tanto na graduação como na 

pós-graduação.  
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As metas apresentam, portanto, os indicadores quantitativos que devem 

ser alcançados em dez anos de duração do Plano Nacional de Educação. 

Estudos realizados por Cabral Neto e Castro ( 2018) indicam que essas metas 

congregam dois importantes indicadores da educação superior:  a) qualidade da 

educação, que embora não seja uma preocupação recente e estar presente 

desde o início da organização do sistema educacional, ainda não foi possível 

atingir esse objetivo, tendo em vista que a noção de qualidade é complexa, 

polissêmica e, muitas vezes, subjetiva;  e b) ampliação da proporção de mestres 

e doutores em efetivo exercício no conjunto no sistema. Essa ampliação passou 

a ser referenciada nas metas 13 e 14 e as análises apresentadas pelos autores 

indicam que:  

 
Pode-se afirmar que ela já está praticamente alcançada porque em 
2012, ano referência para análise dos dados, o percentual era de 
69,6% e evoluiu para 73,4%, em 2014 (crescimento de 3,8%), faltando 
apenas 1,6% para o fechamento da meta 20 . Relativamente ao 
Indicador 13 B (35% de doutores atuando no sistema), em 2012, o 
percentual era de 32,3%, evoluindo para 35,5%, no ano de 2014 
(crescimento de 3,2%), significando, portanto, que a meta já foi 
superada.  

 
 

A internacionalização aparece como uma categoria importante a ser 

destacada no PNE, configurando-se, cada vez mais, como uma forma de induzir 

à qualidade, razão pela qual, ao invés de acontecer espontaneamente, precisa 

ser estimulado por políticas institucionais. Dentre essas metas e estratégias, 

destaca-se que é necessário: 

 
(Meta 12. 12) Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à 
mobilidade estudantil e docentes em cursos de graduação e pós-
graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o 
enriquecimento da formação de nível superior [...]  
(Meta13. 7) Fomentar a formação de consórcios entre IES públicas, 
com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de 
plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior 
visibilidade nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa 
e extensão [...]. 
 (Meta 14. 9) Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a 
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, 
incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de 
pesquisa [...]. 
(Meta 14.10) Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional 
e internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão 
[...] (BRASIL, 2014). 
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Na meta 13.7, além de mobilizar a universidade para o cumprimento de 

objetivos específicos como a mobilidade e a integração por meio de cooperação 

internacional, assegura a visibilidade global de atividades de pesquisa, ensino e 

extensão desenvolvidas localmente. O objetivo de “reforçar projetos conjuntos e 

integrados”, apresentados por Santos e Almeida Filho (2012, p. 145), surge na 

estratégia 14.9. Em seguida, o objetivo de “dar maior dimensão às suas 

atividades de formação, de pesquisa e de inovação” aparece na estratégia 14.10 

(SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2012, p.  145) . Para Oliveira e Dourado (2016, p. 

1345), nesse contexto, 

 
A questão da internacionalização da pesquisa e da pós-graduação, da 
ampliação do intercâmbio científico, da ampliação da produção, da 
formação de recursos humanos  pós-graduados,  da  articulação  e  
cooperação  com  as  empresas  para aumentar  a  competitividade  e  
da  focalização  na  pesquisa  aplicada,  inovação  e geração de 
patentes recebe centralidade.   
 

 Esta centralidade da internacionalização da educação superior percebida 

não só na Meta 14, mas, também, nas estratégias traçadas para o cumprimento 

das Metas 12 e 13, corroborando com  o conceito de um modelo de universidade 

voltado para a integração internacional, uma vez que reforça,  entre  outras  

coisas,  a  importância  da  mobilidade  acadêmica  e  da  cooperação 

institucional.   

 Observa-se que o PNE estabelece o modo como as políticas desses 

níveis de ensino devem implementar a internacionalização, assim como as 

ações e estratégias dos agentes que atuam nesse campo. As agências de 

fomento como a Capes e o CNPq têm papel fundamental no que tange aos 

investimentos para internacionalização da educação superior, assim como está 

posto no PNE: “expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por 

meio das agências oficiais de fomento” (BRASIL, 2014). Como aponta Stallivieri 

(2004), o processo da internacionalização tem ganhado centralidade nos 

debates sobre a qualidade das instituições de educação superior (IES), 

tornando-se elemento indispensável ao crescimento científico e cultural dos 

países das várias regiões do mundo. É necessário que haja, então, investimento 

substancial por parte do Estado nesse âmbito da educação.  
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3.3.3 Internacionalização da pós-graduação stricto sensu e sua articulação com 
os Planos de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

A importância concedida à política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, 

T&I) nos documentos no Brasil se caracteriza por reconhecer que o processo de 

desenvolvimento tecnológico está intimamente ligado à atividade econômica e, 

portanto, à melhoria do padrão de vida dos brasileiros São necessários 

investimentos nessa área para tentar aproximar-se do padrão de 

desenvolvimento tecnológico e científico dos países centrais do mundo 

capitalista. 

 A criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, mediante o decreto nº 

91.146, de março de 1985, configura-se como um dos primeiros marcos de 

referência da política de Ciência e Tecnologia do Brasil. Esse Ministério foi criado 

pautado nas justificativas e questões presentes naquele contexto como o 

impacto dos avanços científicos e tecnológicos sobre as condições da vida do 

homem comum e da sociedade. No estágio de desenvolvimento em que se 

encontrava à época, impunha-se ao Brasil o estímulo à atividade empresarial no 

setor que atenderia às necessidades do país.  Destaca-se, também, a 

contribuição que o progresso científico e tecnológico pode trazer tanto ao 

levantamento dos padrões de vida da população, quanto ao desenvolvimento 

mais eficaz dos setores industrial, agrícola e de serviços.  

 
CONSIDERANDO, enfim, que um Ministério da Ciência e Tecnologia 
estabeleceria os instrumentos e os canais indispensáveis a uma 
política nacional no setor, capaz de servir aos mais altos interesses 
econômicos, sociais e políticos da comunidade brasileira (BRASIL, 
1985). 

 

 Fica evidente que a criação desse Ministério esteve pautada na 

perspectiva de que o desenvolvimento científico e tecnológico do país impacta 

diretamente na qualidade de vida da população.  O decreto 91.146/1985 foi 

revogado e reformulado diversas vezes ao longo de seus trinta e três anos de 

história. A estrutura administrativa do Ministério foi alterada, incluído o termo 

“Inovação” em seu nome em 2011. A última alteração sofrida foi em 2016, já no 

governo de Michel Temer, mediante o decreto nº 8.877, no qual uma nova 

estrutura regimental e quadro de cargos e funções são descritas sob a nova 

nomenclatura de Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
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(MCTI). Os documentos do MCTI apresentam estreita relação com as 

recomendações de organismos internacionais, como a Unesco e o BM, 

sobretudo no que tange à inovação tecnológica. De acordo com Silva (2016, p. 

112), “há o predomínio de uma concepção pragmática e mercadológica do 

processo, trazendo consequências para a construção do conhecimento. A 

ênfase é dada no saber fazer, saber construir, saber inovar”. 

No ano de 2001, dezesseis anos após a criação do Ministério da Ciência 

e Tecnologia (MCT), no governo do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso é elaborado pelo MCT e a pela Academia Brasileira de Ciência (ABC) 

o Livro Verde: Ciência, Tecnologia e Inovação: Desafio para a Sociedade 

Brasileira (MCT/ABC, 2001), no qual apresentam-se diretrizes para questões 

como o avanço do conhecimento, qualidade de vida, desenvolvimento 

econômico, desafios estratégicos e desafios institucionais. O Livro trouxe a 

discussão sobre a inserção do Brasil na dinâmica da economia baseada no 

conhecimento, trazendo à tona a importância de investimentos em ciência, 

tecnologia e inovação. 

 
Muito mais do que no passado, conhecimento e inovação têm, 
hoje, papel estratégico e insubstituível no processo de 
desenvolvimento econômico. A conhecida tríade de fatores de 
produção – capital, trabalho e recursos naturais – já não é 
suficiente, por si só, para assegurar o progresso das nações. A 
estes fatores de produção deve-se agregar o conhecimento – a 
capacidade de utilizá-lo de forma criativa e produtiva –, sem o 
qual o capital envelhece, os recursos naturais não podem ser 
explorados de forma sustentável e competitiva, e a produtividade 
do trabalho – em constante evolução nos países de economias 
dinâmicas – cai em termos relativos. Mas não é suficiente 
acumular conhecimento. É necessário, além disso, dispor de 
capacidade para inovar, ou seja, para aplicar o conhecimento na 
solução de problemas concretos enfrentados pela sociedade, 
para gerar novos produtos e processos; criar e aproveitar 
oportunidades de ganhos privados e sociais; produzir e distribuir 
riqueza; gerar bem-estar (BRASIL, 2001, p. 114-115). 

  
Os temas transversais presentes no documento são: educação, 

sociedade do conhecimento, sistemas de inovação, qualidade de vida e 

desenvolvimento econômico. Alguns dos temas técnicos discutidos como 

fundamentais, naquele período, para o desenvolvimento de C&T, apresentados 

no presente documento foram: nanociências e nanotecnologia; planejamento 

das cidades; sociabilidade urbana; pobreza e exclusão social; segurança; 
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transportes; provisão de água; saneamento básico; tratamento de resíduos 

sólidos; poluição urbana; e habitação. 

A formação de recursos humanos é um dos pontos defendidos no 

documento, destacando que a formação e capacitação de recursos humanos é 

fator crítico para o desenvolvimento. Para tanto, o documento propõe que os 

investimentos na graduação e na pós-graduação no Brasil sejam expandidos 

para atingir o patamar de desenvolvimento de países de capitalismo avançado.  

 
As nações que investiram de forma sistemática no fortalecimento e 
ampliação de capital humano atingiram patamares científicos e 
tecnológicos diferenciados que lhes permitiram tanto ampliar a base 
econômica quanto aprimorar indicadores de qualidade de vida (BRASIL, 
2001, p. 55). 
 

No âmbito da internacionalização, é destacado um capítulo à cooperação 

internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação. Este é considerado um 

movimento inescapável, e esperava-se, através de esforços dos institutos e 

agências, promover o acesso ao conhecimento de ponta e à competitividade 

internacional. Reconheceu-se, ali, que o Brasil necessita fazer uma revisão de 

sua política de cooperação internacional, a fim de ajustar-se à sociedade do 

conhecimento.  

 
A cooperação com os países desenvolvidos é certamente desejável e 
mesmo imprescindível, na medida em que proporciona acesso ao que 
de melhor se faz na ciência. Mas não deve ser uma rota exclusiva, nem 
deve obscurecer as oportunidades de ação conjunta com países em 
desenvolvimento, que muitas vezes enfrentam desafios semelhantes 
aos brasileiros, nem de qualquer forma fazer olvidar a necessidade de 
sustentar e ampliar o esforço nacional em CT&I (BRASIL, 2001, p. 
219). 
 

 Essa busca por cooperação internacional no sentido de compartilhamento 
solidário do conhecimento e da tecnologia vem aumentando e ganhando 
expressividade nos últimos anos, segundo Barbalho (2015, p. 149)  
 

A cooperação internacional, nessa perspectiva, é basilar para o 
desenvolvimento da ciência, apresentando, na atualidade, um desenho 
que vem possibilitando arranjos institucionais fortalecidos pelo 
compromisso das instituições.  

 

É destacada, também, a importância de programas de incentivos para a 

formação de doutores. As áreas que foram consideradas estratégicas para a 

região em termos de investimentos de C&T, em virtude de seu potencial de 

riqueza natural, foram: biodiversidade, água, recursos florestais, subsistemas 

ecológicos e clima (BRASIL, 2001). 
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Em junho de 2002, ainda sob o governo de FHC,  foi lançado o Livro 

Branco: Ciência, Tecnologia e Inovação, estabelecendo diretrizes para essa área 

até o ano de 2012, objetivando “apontar caminhos para que Ciência, Tecnologia 

e Inovação (CT&I) com o fim a contribuir para a construção de um país mais 

dinâmico, competitivo e socialmente mais justo” (BRASIL, 2002). Destaca-se o 

dever de abranger as aplicações sociais, a participação dos setores público e 

privado e uma reconceituação da cooperação internacional, na busca de uma 

melhor inserção do Brasil na C&T mundial e no contexto da era do conhecimento. 

Segundo o documento, a necessidade investimento nessa área se justifica 

porque: 

 
Em um contexto de fluxos crescentes de comércio internacional, 
em especial de produtos de alto conteúdo tecnológico, os países 
exportadores desses produtos são os que apresentam melhor 
desempenho econômico. Em conseqüência, o maior nível de 
renda auferido cria condições para que consolidem mais 
facilmente sua trajetória de desenvolvimento ao longo do tempo. 
É esse cenário que motiva os países em desenvolvimento a 
investirem em Ciência, Tecnologia e Inovação, mesmo 
reconhecendo as dificuldades que enfrentarão, por força dos 
hiatos existentes entre suas trajetórias passadas e a 
complexidade dos processos contemporâneos de avanço 
científico e tecnológico (BRASIL, 2002, p.33). 
 

No âmbito da internacionalização, o documento apresenta a mobilidade 

de pesquisadores como eixo imprescindível para o desenvolvimento da C,T&I do 

país, apontando, inclusive, que é necessário expandir o número de bolsas para 

formação de doutores no exterior. É destacada a necessidade de atualização da 

política de mobilidade de pesquisadores, a revisão da política de bolsas no 

exterior e a criação de uma política específica de recrutamento de cérebros, 

assim com um esforço de atração de investimentos em P&D no Brasil por parte 

de empresas estrangeiras de alta tecnologia (BRASIL, 2002).  

No âmbito da pós-graduação, o documento aponta que é preciso maior 

ênfase na inovação, ou seja, em pesquisas que ainda não foram desenvolvidas: 

 
Pela inestimável contribuição à formação de pesquisadores, a pós-
graduação deverá ser ampliada, com especial foco no preenchimento 
das lacunas existentes e na necessidade de criar competências em 
áreas do conhecimento ainda não estabelecidas. Deve-se dar especial 
atenção à capacitação para a pesquisa básica, cujos desdobramentos 
contribuem não só para a solução de problemas concretos como 
também para a formação de um corpo sólido de pesquisadores 
capazes de enfrentar situações emergenciais ou imprevistas (BRASIL, 
2002).  
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O documento enfatiza que intensificar a cooperação internacional e 

melhorar a qualidade é de grande importância para que o país possa diversificar 

o leque de parceiros internacionais e promover a cooperação com outros países 

em desenvolvimento. Fica evidente que a construção desses planos é 

inteiramente voltada para perspectiva de que o país deve trabalhar para reforçar 

sua capacidade de inovação, voltada ao desenvolvimento econômico. Embora 

haja diretrizes para a produção de conhecimento nas IES, o foco maior é na 

inserção internacional das empresas brasileiras.  Algumas das diretrizes são: 

promover mudança cultural no sentido de valorizar a inovação; apoiar, em todas 

as áreas, o esforço da exportação e substituição competitiva das importações; 

reforçar a infraestrutura de serviço tecnológico para elevar a competitividade das 

empresas brasileiras; estimular e apoiar a criação de parques tecnológicos; e 

incentivar a criação de novas empresas de base tecnológica, especialmente por 

meio da incubação e do desenvolvimento de capital de risco e, inclusive, apoiar 

a disseminação da cultura do empreendedorismo no sistema de ensino. 

Estes dois documentos, o Livro Verde (2001) e o Livro Branco (2002), são 

anteriores ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, e, em seu conjunto, apresentam 

linhas de continuidade, destacando a necessidade de promover o estreitamento 

das relações com o setor produtivo, incentivando o financiamento privado das 

atividades de C,T&I sob a justificativa da promoção da justiça social mediante o 

avanço científico e tecnológico. Ambos reconhecem a importância e a 

necessidade de promover a internacionalização.  

Oito anos depois, em 2010, sob o governo do então presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, é criado Livro Azul, resultado da 4ª Conferência Nacional de 

Ciência Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável. Em tese, o 

livro destaca que a ciência, a tecnologia e a inovação são importantes motores 

da transformação econômica e social dos países. A busca por novas 

possibilidades de transformar o conhecimento em inovação – e em riqueza, por 

consequência – envolve inúmeros atores. Destaca-se que essa não é tarefa 

apenas de governos, mas do conjunto da sociedade, representada pela 

academia, setor empresarial, entidades de categorias profissionais, entidades do 

terceiro setor, entre outros. 
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 A inovação continua, assim como nos outros documentos, sendo a 

questão central a ser discutida e principal motor do desenvolvimento, porém 

agora atrelada ao conceito de sustentabilidade. A justificativa dada é de que “os 

processos produtivos [...] precisam se tornar mais compatíveis com a 

preservação do meio ambiente” (BRASIL, 2010, p.28).  

No âmbito da internacionalização, o Livro Azul aponta que, tomando como 

marco temporal o ano de 2020, é preciso alcançar avanços significativos em 

variadas frentes: na titulação anual de mestres e doutores, com a devida 

prioridade na concessão de bolsas de estudos nas áreas consideradas mais 

estratégicas e/ou carentes no país – como, por exemplo, engenharias, 

oceanografia, biologia marinha e matemática – ; no contingente de 

pesquisadores e técnicos da área de C,T&I no país, incluindo investimentos no 

treinamento de analistas e técnicos de laboratórios; na produção de trabalhos 

científicos em revistas qualificadas; em investimentos nas atividades de 

cooperação científica internacional; em investimentos em infraestrutura, com a 

expansão do sistema universitário, institutos de pesquisa e laboratórios, de 

grande porte. Assim, o Livro Azul.  

 
[...] traz à tona novos arranjos institucionais para implementação 
das recomendações do Plano de Ação da Ciência, Tecnologia e 
Inovação: a inovação como o principal motor do 
desenvolvimento produtivo nacional e social [...] a ampliação dos 
investimentos públicos e dos investimentos privados em P&D; o 
preparo de empresas e do país para um ambiente de competição 
global, visando ao estímulo à internacionalização (KATO, 2013, 
p. 98).   
 

Dentre as recomendações presentes no documento, a internacionalização 

com foco nas universidades e a pós-graduação são bastante imperantes, 

demarcando a necessidade de promover a autonomia das instituições de 

excelência de C&T na constituição de seus quadros de pesquisadores e 

técnicos, valorizando a ciência fundamental nelas desenvolvida. 

No âmbito da pós-graduação, o documento aponta que deve ser 

enfatizada a necessidade de esforços institucionais para melhorar a qualidade 

deste nível de ensino, incluindo-se processos seletivos mais exigentes de 

seleção e conclusão dos programas. Assim como promover a visibilidade 

internacional dos programas de pós-graduação, como a existência de páginas 

em inglês na internet contendo a programação atualizada dos alunos, visitantes 
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e pós-doutorandos nacionais e estrangeiros, com vistas à busca dos melhores 

talentos no plano mundial.  

Nesse cenário, a competitividade é destaque nas diretrizes do Livro Azul, 

no qual consta que o país deve criar um programa especial para apoiar planos 

de excelência das instituições de pesquisa e universidades, com o objetivo de 

situá-las entre as melhores do mundo, com modalidades de apoio a pesquisas 

com duração de até cinco anos para projetos de natureza mais ousada e/ou 

abrangente. No âmbito da pesquisa, deve-se priorizar o apoio a projetos de 

pesquisa, seu conteúdo científico e a produção científica de seus proponentes 

(BRASIL, 2010, p.49).  

Desse modo, segundo Chaves e Azevedo (2014), tanto a educação 

quanto a ciência e tecnologia desempenham papel primordial na elaboração e 

concretização do atual projeto de hegemonia capitalista: atuam desde o âmbito 

ideológico buscando fundamentação a esse projeto, passando pelo âmbito 

científico e pela inovação tecnológica que dão sustentação ao modelo produtivo. 

O quadro a seguir aponta, em síntese, as principais considerações das 

diretrizes e documentos para internacionalização criados no período 

denominado novo desenvolvimentista (2003 a 2016). Ressalta-se que essas 

diretrizes nacionais estão inteiramente articuladas com as propostas presentes 

nos documentos dos organismos internacionais Unesco e BM. 

  

Quadro 3 - Síntese das diretrizes nacionais para internacionalização 

 
Documentos elaborados entre 2003 e 

2016 

Principais diretrizes para 

internacionalização 

 

 

 

 

PNPG 2005 a 2010 

Ampliação do atual modelo de parceria 
institucional, dentro de uma relação de 
reciprocidade e simetria entre instituições 
nacionais e estrangeiras. Tais parcerias 
envolveriam intercâmbio recíproco de alunos 
e professores em projetos de pesquisa 
específicos, bolsas-sanduíche para os alunos, 
estágios de curto prazo para professores e 
estágios para recém doutores; Intensificação 
dos programas de intercâmbio, visando ao 
compartilhamento na orientação de 
doutorandos com pesquisadores atuando no 
exterior em áreas de interesse estratégico 
para o país; Apoio a estágio de pós-
doutoramento para jovens doutores, tendo 
como base a qualidade do projeto a ser 
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desenvolvido;  Ampliação do intercâmbio 
institucional de estudantes de graduação 
visando a seu futuro ingresso na pós-
graduação; Estímulo a parcerias e formação 
de redes de pesquisa na cooperação Sul-Sul, 
como suporte à formação de recursos 
humanos em áreas prioritárias e de interesse 
comum. 

 

 

 

PNPG 2010 a 2020 

Programas de doutorado pleno no exterior 
contemplando alunos com desempenho 
excelente; mudanças das regras que regem 
os concursos nas universidades públicas para 
aumentar o recrutamento de professores 
estrangeiros; reestruturação e ampliação dos 
programas de professor e pesquisador 
visitante; incentivo ao recrutamento de 
estudantes estrangeiros e programa de apoio 
e incentivo ao duplo-diploma e a projetos 
colaborativos de larga duração. Sugere-se: o 
envio de mais estudantes ao exterior para 
fazerem doutorado, em vista da dinamização 
do sistema e da captação do conhecimento 
novo; o estímulo à atração de mais alunos e 
pesquisadores visitantes estrangeiros; o 
aumento do número de publicações com 
instituições estrangeiras. (BRASIL, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

PNE 2014 a 2024 

Consolidar e ampliar programas e ações de 
incentivo à mobilidade estudantil e docentes 
em cursos de graduação e pós-graduação, 
em âmbito nacional e internacional, tendo em 
vista o enriquecimento da formação de nível 
superior (...). Fomentar a formação de 
consórcios entre IES públicas, com vistas a 
potencializar a atuação regional, inclusive por 
meio de plano de desenvolvimento 
institucional integrado, assegurando maior 
visibilidade nacional e internacional às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 
(...). Consolidar programas, projetos e ações 
que objetivem a internacionalização da 
pesquisa e da pós-graduação brasileiras, 
incentivando a atuação em rede e o 
fortalecimento de grupos de pesquisa (...). 
Promover o intercâmbio científico e 
tecnológico, nacional e internacional, entre as 
instituições de ensino, pesquisa e extensão 
(...) (BRASIL, 2014). 

 

 

Livro Azul-2010 

Promover a visibilidade internacional dos 
programas de pós-graduação, como a 
existência de páginas em inglês na internet, 
inclusive com a programação atualizada dos 
alunos, visitantes e pós-doutorandos, 
nacionais e estrangeiros, com vista à busca 
dos melhores talentos no plano mundial 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Os documentos de planejamento são de fundamental importância para 

compreender como foram se configurando as políticas de internacionalização da 

pós-graduação no Brasil. Indicam os caminhos e as prioridades de cada 

momento histórico e definem, por conseguinte, o financiamento da pós-

graduação para a internacionalização. Os documentos formulados pelo Estado 

brasileiro para a pós-graduação apontam para a ampliação dos investimentos 

em internacionalização, em especial para a mobilidade estudantil e docente, 

caracterizada como uma forma atual e necessária para o desenvolvimento da 

produção de conhecimento e da pesquisa, através da cooperação com os 

países, principalmente os mais desenvolvidos. São, em suma, as políticas que 

definiram o fomento da Capes e do CNPq nos últimos anos. 

4 A MOBILIDADE ESTUDANTIL NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

NO EXTERIOR 

 

A mobilidade estudantil assume, na atualidade, uma nova configuração: 

envolve não somente o deslocamento de estudantes de um país a outro, mas a 

consolidação de um modelo de formação diferenciada, tanto na graduação 

quanto na pós-graduação stricto sensu. Perpassam este tema, ainda, questões 

estruturais e de financiamento, concernentes à transferência de recursos para 

os países no qual se efetiva a mobilidade. Pode-se dizer que é a uma das 

modalidades de internacionalização mais presentes nas universidades 

brasileiras.  

Considerando as exigências da internacionalização em um contexto 

globalizado, o governo brasileiro, por meio dos seus órgãos de fomento Capes 

e CNPq, tem promovido ações para a indução da mobilidade estudantil. Essas 

ações incluem a concessão de bolsas de estudo para o exterior, com o objetivo 

de promover ações de intercâmbio e estimular que a dimensão internacional se 

torne central no processo de desenvolvimento de programas e políticas voltadas 

para a pós-graduação.  

O capítulo analisa,  em primeiro plano, como se desenvolveu a política de 

fomento da Capes e do CNPq para a mobilidade estudantil em nível de pós-

graduação no período de 2003 a 2016; em uma segunda seção, analisa a 

distribuição das bolsas pela Capes considerando  o número de bolsas, os países 

de destino dos estudantes brasileiros no exterior e a distribuição por grande área 
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do conhecimento; a terceira seção  analisa as bolsas para o exterior concedidas 

pelo CNPq considerando o número de bolsas, os valores da bolsa e o mapa de 

investimento disponibilizado pela agência.   

  

4.1 A política de fomento da Capes e CNPq para a mobilidade estudantil 

(2003 a 2016) 

 

As políticas de internacionalização na pós-graduação podem ser vistas 

como ferramentas a serviço da formação de docentes, pesquisadores e 

discentes, sob o enfoque predominantemente acadêmico. Dessa forma, como 

discute Marrara (2007), a mobilidade permitiria a realização de experiências 

complementares ao processo educacional no âmbito da graduação e da pós-

graduação. Assim, esse modelo de internacionalização, baseado em fins 

estritamente acadêmicos, contribui com o desenvolvimento da educação e da 

ciência, através da colaboração e da troca de experiências com agentes 

estrangeiros. A universidade se internacionalizaria, portanto, pela aquisição de 

valor ou dimensão internacional decorrente de sua capacidade de colaborar para 

o desenvolvimento científico em nível supranacional, seja pelas suas atividades 

de formação, seja pela qualidade e impacto de sua pesquisa. 

Desse modo, percebemos que as políticas para esse nível de ensino, 

implantadas nas últimas décadas no contexto político-econômico da sociedade 

brasileira, enfatizam e promovem as ações e estratégias dos agentes que atuam 

no campo da educação superior e a conjuntura da globalização econômica e da 

internacionalização do conhecimento. As agências de fomento como a Capes e 

o CNPq desempenham papel fundamental no que concerne aos investimentos 

para internacionalização da educação superior. 

A Capes, desde a sua criação, mantém como função organizar, controlar 

e avaliar a pós-graduação. Entre as suas atividades, cinco se sobressaem: a) 

avaliação da pós-graduação stricto sensu; b) acesso e divulgação da produção 

científica; c) investimentos na formação de recursos de alto nível no país e 

exterior; d) promoção da cooperação científica internacional; e) formação inicial 

e continuada de professores.  

Para a realização dessas atividades, a Capes fomenta projetos 

conjuntos de pesquisa entre grupos brasileiros e estrangeiros. Ela financia 
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missões de trabalho (intercâmbio de professores), concede bolsas de estudo 

(intercâmbio de alunos), além de dispender uma quantia para o custeio das 

atividades dos projetos. 

 De acordo com o site oficial da Capes, os principais programas 

fomentados pela Capes para o exterior são:  o Programa de Pós-doutorado no 

Exterior, uma bolsa individual, que objetiva a realização de estudos avançados 

após o doutorado. Essa bolsa destina-se a pesquisadores ou docentes 

com menos de oito anos de formação doutoral, visando à internacionalização de 

forma mais consistente. Enfoca no aprimoramento da produção e qualificação 

científicas do bolsista, funcionando como atividade de treinamento prático e 

avançado em pesquisa, possibilitando o desenvolvimento de métodos e 

trabalhos teórico-empíricos em parceria com pesquisadores estrangeiros de 

reconhecidos méritos científicos. Os benefícios são mensalidade, auxílio-

instalação, auxílio seguro saúde e tem duração de 6 a 12 meses, prorrogáveis 

por até 6 meses sem ônus para a Capes, desde que autorizado pela Capes.  

Outro importante programa da Capes é o Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior (PDSE). A Pró-Reitoria de Pós-graduação das IES, ou 

órgão equivalente, é responsável por divulgar o PDSE, gerenciar as cotas do 

programa, selecionar e orientar os estudantes, homologar as candidaturas 

aprovadas, divulgar os resultados, realizar o acompanhamento dos bolsistas e 

egressos e manter a Capes informada sobre o andamento do estágio no exterior 

e garantindo o cumprimento das normas do PDSE. Tem por objetivo apoiar a 

formação de recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de 

bolsas de doutorado sanduíche no exterior às IES com cursos de doutorado 

reconhecidos pela Capes. O estágio no exterior deve contemplar, 

prioritariamente, a realização de pesquisas em áreas do conhecimento menos 

consolidadas no Brasil. 

 Outra modalidade que se destaca é o Programa de Doutorado Pleno no 

exterior. O programa contempla as diversas áreas do conhecimento e destina-

se a candidatos de elevado desempenho acadêmico que se dirijam a instituições 

estrangeiras de excelência para a realização de doutorado pleno. Tem como 

objetivos: oferecer bolsas de doutorado pleno no exterior como alternativa 

complementar às possibilidades ofertadas pelo conjunto dos programas de pós-
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graduação no Brasil; ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas 

entre pesquisadores que atuam no Brasil e no exterior, proporcionando maior 

visibilidade internacional à produção científica, tecnológica e cultural brasileira; 

e ampliar o acesso de pesquisadores brasileiros a centros internacionais de 

excelência.  

No âmbito do mestrado, a Capes deixou de oferecer bolsas de mobilidade 

para o exterior desde 2003, pois a política estabelecida pela agência é a de 

incentivar o doutorado no exterior, uma vez que o Brasil já possui cursos de 

excelência em mestrado, que atendem à demanda de pesquisa nesta 

modalidade. Ainda há, contudo, a possibilidade de alunos de mestrado 

realizarem estágios no exterior (mestrado sanduíche, mestrado pleno e 

profissional), no âmbito de alguns programas realizados por meio de cooperação 

internacional. As seleções para esses editais são sempre via programas de pós-

graduação recomendados pela Capes. Desta forma, os alunos matriculados em 

cursos de mestrado que desejam participar desse tipo de mobilidade devem se 

informar nas coordenações dos seus cursos se existem projetos aprovados em 

editais da Capes que contemplam bolsas de mestrado. 

Outra agência que se destaca no fomento à mobilidade estudantil é o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que tem como 

principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

Criado em 1951, desempenha papel primordial na formulação e condução 

das políticas de ciência, tecnologia e inovação. Segundo o Portal Institucional do 

CNPq 

Sua atuação contribui para o desenvolvimento nacional e o 
reconhecimento das instituições de pesquisa e pesquisadores 
brasileiros pela comunidade científica internacional. A missão da 
instituição é fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação e atuar 
na formulação de suas políticas, contribuindo para o avanço das 
fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a 
soberania nacional. Sua visão é de ser uma instituição de 
reconhecida excelência na promoção da Ciência, da Tecnologia 
e da Inovação como elementos centrais do pleno 
desenvolvimento da nação brasileira.  
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Analisando o papel do CNPq, Silva Júnior e Catani (2011, p. 105) afirmam 

que: 

O CNPQ é um forte indutor de pesquisas aplicadas, enquanto a 
CAPES é a agência reguladora da pós-graduação, que se torna o 
polo irradiador da efetiva reforma universitária em curso. Em 
acréscimo, leva consigo as associações científicas, sempre muito 
prestigiadas por essas agências de regulação e fomento, 
realizando as políticas públicas do Estado e respondendo às 
demandas de conhecimento agregado para os produtos e 
processos de empresas nacionais e transnacionais 

Entre as formas de apoio do CNPq à pesquisa nacional, destaca-se o 

suporte financeiro a projetos de pesquisa e a concessão de bolsas de estudos e 

de pesquisa. No âmbito da cooperação internacional, o CNPq objetiva fortalecer 

e aperfeiçoar a colaboração internacional em C, T&I, mobilizando competências 

no Brasil e no exterior. Dessa forma, contribui para a qualificação de pessoas e 

promove pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa é a política adotada pelo 

órgão, tendo como referência os Livros: Verde (2001), que discute a ciência, a 

tecnologia  e a inovação e os desafios para a sociedade brasileira; o livro Branco 

(2005), que discute ciência, a tecnologia  e a inovação; e o livro Azul (2010), que 

discute a mesma temática, acrescentando o tema da sustentabilidade. O 

fomento do CNPq passou a ser realizado em articulação com essas diretrizes, 

com prioridade para áreas estratégicas para o desenvolvimento tecnológico do 

País. 

Na sua estrutura o CNPq mantém uma Coordenação-Geral de 

Cooperação Internacional do CNPq (CGCIN), por meio da qual são traçadas as 

políticas de cooperação científica e tecnológica internacional e empreendidos os 

programas e projetos que financiam a mobilidade de pesquisadores no 

desenvolvimento conjunto de pesquisas para a capacitação em alto nível de 

recursos humanos. 

Esse apoio se dá mediante a concessão de bolsas de estudos nas 

modalidades de especialização, doutorado, doutorado-sanduíche e pós-

doutorado, obedecendo a critérios conjuntamente estabelecidos entre o CNPq e 

a(s) agência(s) convenente(s) estrangeira(s). A concessão de bolsas no exterior 

para brasileiros pela cooperação internacional, atualmente, se aplica 

principalmente aos convênios: Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico 
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(DAAD – Alemanha); Centro de Estudos Superiores em Matérias Primas 

(CESMAT – França); Instituto de Aeronáutica e Espaço(IAS – França); e o 

Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca (Espanha). Outras 

oportunidades são concedidas por meio de chamadas, como por exemplo, no 

âmbito do Programa Ciência sem Fronteiras e pelo calendário do CNPq. 

As modalidades de bolsas fomentadas pelo CNPq são: O Doutorado 

Pleno (GDE), com o objetivo de formar doutores no exterior em centros de 

excelência, em áreas do conhecimento consideradas de vanguarda científico-

tecnológica, nas quais a pós-graduação no país ainda é deficiente ou em áreas 

prioritárias definidas pelo Conselho Deliberativo do CNPq. Os benefícios 

assegurados são: mensalidade; auxílio instalação; seguro saúde; auxílio 

deslocamento destinado à aquisição de passagem aérea de ida e volta; e custeio 

das taxas escolares. A duração da bolsa é de até 36 meses, prorrogáveis por 

até 12 meses.  

O Doutorado Sanduíche (SWE), que apoia alunos formalmente 

matriculados em curso de doutorado no Brasil, que comprovem qualificação 

inequívoca para usufruir, no exterior, da oportunidade de aprofundamento 

teórico, coleta e tratamento de dados ou de desenvolvimento parcial da parte 

experimental da tese a ser defendida no Brasil. Os benefícios também são: 

mensalidade; auxílio instalação; seguro saúde; auxílio deslocamento, destinado 

à aquisição de passagem.  

Kato e Silva Júnior (2017, p. 226), analisando as políticas implementadas 

pela Capes e Pelo CNPq concluem que, 

 
as mesmas a partir da década de 1990, no contexto da reforma do 
estado, alteraram o seu paradigma de financiamento, impondo à sua 
gestão e ao fomento de suas pesquisas um novo modelo de 
financiamento, uma política de indução demandada pela existência de 
uma política indutora para a economia [...] comprometida em posicionar 
o Brasil como plataforma de valorização financeira internacional. 
 

A política implementada por meio de Editais modificou a forma como as 

bolsas para o mestrado e o doutorado eram concedidas, pois, tradicionalmente 

eram concedidas por uma demanda espontânea. A nova forma de concessão 

permitiu uma distribuição mais focada em áreas prioritárias e necessárias ao 

desenvolvimento do país, em articulação com as diretrizes do Ministério de 

Ciência e Tecnologia.  
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4.2 Bolsas de pós-graduação no exterior concedidas pela Capes no período 

de 2003 a 2016 

  

A seguir, apresenta-se como se configurou a internacionalização da pós-

graduação stricto sensu através das bolsas disponibilizadas e fomentadas pela 

Capes o CNPq, no período de 2003 a 2016. As análises foram realizadas por 

período de governo a partir dos governos petistas, iniciando pelo primeiro 

mandato de Luiz Inácio da Silva (2003 a 2006), seguindo-se ao segundo  (2007 

a 2010), sendo o terceiro período correspondente ao primeiro mandato da 

presidenta Dilma Roussef (2011 a 2014). Foram a modalidade do curso de pós-

graduação, os países de destino e as áreas de conhecimento. E por fim, faz-se 

algumas considerações sobre os dados de bolsas concedidas na mudança do 

governo do Partido dos Trabalhadores para o governo de Michel Temer (PMDB). 

No primeiro mandato do presidente Luiz Inácio da Silva as análises devem 

considerar o contexto político e social da época, que era de insatisfação com as 

fortes políticas neoliberais do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

marcado pelo desmonte do aparelho do Estado ao adotar o modelo de gestão 

gerencial proposto pelo MARE no ano de 1995. Esperava-se que o governo 

adotasse políticas que viabilizassem a ampliação dos serviços públicos da 

gestão de FHC, mas o comprometimento do governo Luís Inácio da Silva com 

os ditames do FMI e BM deixou claro que o campo educativo seria, novamente, 

a exemplo do governo anterior, sacrificado em detrimento do superávit primário 

cujo maior expoente em termos educativos foi consolidado com a criação de 

fundos contábeis na educação, a exemplo do FUNDEF.  

No campo da pós-graduação internacionalizada, os dados mostram que 

no período de 2003 a 2006 a expansão das bolsas para a mobilidade estudantil 

pouco foi alterada, no entanto, em um contexto gerencial, predominou a política 

de editais, que estimulou a competência entre os pesquisadores e aprofundou 

as assimetrias regionais.  

O quadro 04 permite visualizar a distribuição de bolsas no período de 2003 

a 2006 pela modalidade de bolsas. 
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Quadro 4 – Distribuição de bolsas de Pós-graduação no exterior capes (2003 a 

2006) 

ANO DOUTORADO 
DOUTORADO 

SANDUÍCHE 

PÓS-

DOC 
MESTRADO 

MESTRADO 

SANDUÍCHE 
TOTAL 

2003 966 962 454 2 5 2.389 

2004 939 1.013 535 1 9 2.497 

2005 
943 

 
1.296 639 1 6 2.885 

2006 925 1.526 757 1 6 3.215 

Δ% -4,24% 58, 62% 66,74% -50% 20% 34,57% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema Geocapes coletados até outubro de 2019. 

 

Os dados mostram que, no doutorado pleno, no ano de 2003, o número 

de bolsas era 966. Esse número passou para 925 no ano de 2006, acarretando 

numa diminuição de 4,24%. No doutorado sanduíche, foram disponibilizadas 962 

bolsas em 2003, passando para 1.526 no ano de 2006, havendo uma expansão 

de 58, 62%. No pós-doutorado, o número de bolsas, em 2003, era de 454, 

pulando para 757 em 2006, evidenciando um crescimento de 66,74%. O 

mestrado foi a modalidade de curso mais incipiente no número de bolsas para o 

exterior: apenas 5 bolsas foram disponibilizadas durante todo o período, e 

mostrando uma tendência ao desaparecimento. Assim como o mestrado 

sanduíche, modalidade na qual foram disponilizadas apenas 26 bolsas. A 

justificativa para a redução das bolsas do mestrado estaria no fato de que o 

Brasil, hoje, possui um sistema de pós-graduação bastante consolidado neste 

nível, eliminando-se a necessidade de um investimento tão alto para manter um 

estudante no exterior, com exceção de áreas de extrema carência no país.  

No âmbito geral, foram 2.389 bolsas disponibilizadas em 2003, passando 

para 3.215 em 2006, totalizando 34,57% de crescimento. Nota-se que houve 

uma expansão embrionária das bolsas de internacionalização durante esse 

período. Observa-se que, apesar da educação ser tida como prioritária na 

agenda do governo, na mobilidade da pós-graduação a concessão de bolsas 

para o exterior continuou sendo muito pequena em todas as modalidades. Pois, 

mesmo considerando um aumento de 34,57 % em números absolutos, o 

aumento foi de apenas 826 bolsas. 
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No segundo governo de Lula da Silva (2007 a 2010), o país já se encontra 

mais estabilizado e no Plano Plurianual já se notava uma mudança em relação 

à prioridade dada à questão social. Na segunda gestão, as palavras-chave no 

novo PPA (2008-2011) são desenvolvimento com inclusão social e educação de 

qualidade, destacando-se três agendas prioritárias para o novo mandato petista: 

Agenda Social, Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC). A educação passa a ser entendida como um 

objetivo estratégico no projeto de desenvolvimento nacional. No âmbito da pós-

graduação, destaca-se, nesse período, a criação do V PNPG (2005 a 2010), no 

qual vimos que as diretrizes eram a expansão desse nível de ensino e a 

ampliação dos investimentos para internacionalização.  

No segundo mandato do governo Luiz Inácio Lula da Silva, segundo 

Rennó e Cabello (2010), a inflação foi controlada e o índice de desemprego 

diminuiu. Para desenvolver a infraestrutura do país, foi criado o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), em 2007, que destinou recursos para a 

construção de portos, rodovias e ferrovias e investimento em saneamento 

básico. Com o crescimento da economia brasileira, o país ingressou no Bloco de 

países emergentes (BRIC) formado também por Rússia, Índia e China, em 2011. 

O crescimento econômico brasileiro também levou o país ao ingresso no G-20, 

constituído pela União Europeia e as dezenove maiores economias mundiais. A 

crise econômica mundial de 2008 teve pouca ressonância no Brasil, gerando um 

clima de otimismo. Além disso, houve a descoberta de jazidas de petróleo abaixo 

das camadas de sal no solo, que ficaram conhecidas como pré-sal e prometeram 

ainda maior crescimento econômico para o país. 

No âmbito da educação houve crescimento dos níveis de escolarização e 

foi criado o Programa Universidade Para Todos (Prouni), que concede bolsas 

em universidades privadas para estudantes carentes. Esse programa foi 

bastante criticado, pois se destinaram verbas para universidades privadas que 

poderiam ser aplicadas nas universidades públicas, visto que na, perspectiva 

neoliberal, o crescimento de renda está associado à inclusão social, mesmo que 

essa parcela da população não tenha acesso a serviços de qualidade em setores 

básicos como educação e saúde. A prática de financiar com recursos públicos a 
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iniciativa privada para a resolução de problemas sociais passou a ser largamente 

utilizada. 

É criado, nesse período também, o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE – 2007), com o objetivo de melhorar a educação no país em 

todas as suas etapas, em um prazo de quinze anos. O PDE prevê várias ações 

que visam identificar e solucionar os problemas que afetam diretamente a 

educação brasileira, mas vai além, por incluir ações de combate a problemas 

sociais que inibem o ensino e o aprendizado com qualidade, como o Luz para 

todos, Saúde nas escolas, Olhar Brasil, dentre outros. As ações deverão ser 

desenvolvidas conjuntamente pela União, estados e municípios. Para a 

educação superior, as diretrizes são duplicar as vagas nas universidades 

federais, ampliar e abrir cursos noturnos e combater a evasão. Para o pós-

doutorado, os jovens doutores terão apoio do governo para continuar no Brasil, 

evitando assim a fuga de cérebros, pois, muitas vezes os estudantes formados 

no Brasil, quando vão fazer pesquisa no exterior terminam não voltando para o 

país de origem, que investiu na sua formação. 

Os dados do Quadro 05 evidenciam a distribuição de bolsas no período, 

considerando a concessão de bolsas por modalidades. 

 

Quadro 5 – Distribuição de bolsas de Pós-graduação no exterior Capes (2007 a 

2010) 

AN
O 

DOUTORAD
O 

DOUTORAD
O 

SANDUÍCHE 

PÓS-
DOC 

MESTRADO 
ACADÊMIC

O 

MESTRADO 
SANDUÍCH

E 

ESTÁGI
O 

SENIOR 

TOTA
L 

200
7 

905 1.489 
829 

 
2 5 0 3.230 

200
8 

715 1.548 922 0 0  3.185 

200
9 

654 1.677 841 0 17 
79 

 
3.268 

201
0 

1.473 1.890 729 3 26 204 4.325 

Δ% 
62,76% 

26,93% 

-
12,06

% 50% 420% 158,22% 33,09 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema Geocapes coletados até outubro de 2019. 

 

http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=169226
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?idPublicacao=169226
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Os dados do quadro 05 mostram que, para o doutorado, no ano de 2007, 

foram disponibilizadas 905 bolsas. Passaram para 1.473 em 2010, totalizando 

62, 76% de crescimento. O doutorado sanduíche passou de 1.489 bolsas em 

2007 para 1.890 em 2010, um crescimento bastante incipiente, de apenas 

26,93% de expansão. Pode-se dizer que esses dados estão pouco articulados 

com o que apresenta no V PNPG (2005-2010), que defende a educação como 

fator estratégico para o desenvolvimento do país. Há, nesse Plano, clara 

referência à necessidade de formação de recursos humanos qualificados, 

incentivo à mobilização da comunidade acadêmica nacional e a sua integração 

com a comunidade científica internacional. Já no pós-doutorado o número de 

bolsas diminuiu, sendo que em 2007 829 bolsas disponibilizadas e em 2010, 729 

bolsas, havendo uma diminuição de 12,06%.  

O curso de mestrado continua tendo uma disponibilização embrionária de 

bolsas para o exterior, assim como no primeiro mandato do governo, totalizando 

apenas 5 bolsas em todo o período. O mestrado sanduíche também dispõe de 

apenas 48 bolsas no total do período. O Programa de Estágio Sênior visa 

oferecer bolsa no exterior para a realização de estudos avançados após o 

doutorado e destina-se a pesquisadores ou docentes que obtiveram 

doutoramento há oito anos ou mais. Durante esse período, somente em 2009  

são disponibilizadas setenta e nove bolsas, aumentando para 204 em 2010. O 

programa é voltado para doutores que possuam vínculo empregatício com 

instituição brasileira de ensino ou pesquisa. A modalidade Estágio Sênior no 

exterior tem como público-alvo os pesquisadores que possuam inserção nos 

meios acadêmicos e/ou de pesquisa nacionais e internacionais, com bom índice 

de produtividade científica e tecnológica.  

No entanto, quando se compara os dados gerais da tabela 05 com dados 

da tabela 04 (crescimento do primeiro período do governo Luiz Inácio Lula da 

Silva), pode-se verificar que, no cômputo geral, houve uma redução do número 

bolsas.  O crescimento do primeiro período foi de 34,57% e o do segundo período 

foi de 33, 09%. As modalidades de bolsas que mais sofreram cortes foram o 

doutorado sanduíche – que teve uma redução de 58,62% para 26,93% – e as 

bolsas do pós-doutoramento, que caíram de 66,74% para 12,06%. Ressalta-se 

que, considerando os objetivos dessa modalidade de bolsa, que é aprofundar 
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estudos em áreas de conhecimento específico, pode-se dizer que houve um 

sério prejuízo para a pesquisa nacional. 

No período de 2011 a 2014, assume a presidência da República Dilma 

Vanna Rousseff do Partido dos Trabalhadores. Esse governo deu continuidade 

à política do governo antecessor, também do PT. Desse modo, foram mantidos 

os programas de assistência social como Bolsa Família e Minha Casa, minha 

vida. Economicamente, a pauta neoliberal continuou sendo adotada. Os 

problemas sociais do país passaram a ser cada vez mais entregues à parceria 

público-privada, por meio de programas que investiam dinheiro público no setor 

privado (Minha casa, minha vida, Prouni, ampliação do Fies, dentre outros). 

Em 2011 é também aprovado o VI PNPG 2011 a 2020, que assim como 

o plano anterior apresenta diretrizes de expansão para a pós-graduação, com 

destaque para a internacionalização desse nível de ensino.  

 

Quadro 6 – Distribuição de bolsas de Pós-graduação no exterior Capes (2011 a 

2014) 

ANO DOUTORADO 
DOUTORADO 

SANDUÍCHE 

PÓS-

DOC 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

MESTRADO 

PROFISSIONAL 

MESTRADO 

SANDUÍCHE 

ESTÁGIO 

SÊNIOR 
TOTAL 

2011 514 2.308 853 0 0 56 160 3.894 

2012 630 3.217 921 5 0 94 234 5.101 

2013 1.301 3.949 1.301 8 7 
81 

 
434 7.081 

2014 2.243 
5.111 

 
1.382 13 571 53 590 9.963 

Δ% 336,38% 121,44% 62,01% 160% 8057,14% -5,35% 268,75% 155,85% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema Geocapes coletados até outubro de 2019. 

 

Os dados mostram que, nesse período, houve um crescimento bastante 

acentuado de todas as modalidades de bolsa para o exterior, com exceção da 

modalidade mestrado sanduiche, que decresceu 5,35%, uma tendência que já 

vinha se apresentando nos outros anos analisados. No doutorado, em 2011, o 

total de bolsas foi de 514, passando para 2.243 bolsas em 2014. Esse foi o maior 

número de crescimento de bolsas do período, totalizando 36, 38%. No doutorado 

sanduíche também houve expansão das bolsas, sendo 2.308 no ano de 2011 e 

5.111 em 2014: um crescimento de 121, 44%. O pós-doutorado passou de 853 

em 2011 para 1.382 em 2014, totalizando 62,01% de crescimento. 
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O mestrado continua sendo a modalidade de curso menos fomentada 

para bolsas no exterior: apenas 26 bolsas durante todo o período. Já o mestrado 

profissional merece destaque, pois passou de 7 bolsas em 2013 para 571 em 

2014, demonstrando um crescimento substancial em detrimento do mestrado 

acadêmico. O mestrado profissional é uma modalidade de pós-graduação stricto 

sensu voltada para a capacitação de profissionais para a atuação no mercado 

de trabalho. Tendo em vista o cenário em que a sociedade se encontra, essa 

evolução pode ser entendida como resultado das políticas de cunho neoliberal, 

pelo fato de o mestrado profissional ser pago e atender as demandas que o setor 

produtivo acarreta para a sociedade capitalista.  

 O mestrado sanduíche também apresenta um número incipiente de 

bolsas, havendo um decréscimo de 5,35% de 2011 para 2014. O crescimento 

para o estágio sênior foi considerável. Em 2011 eram 160, passando para 590 

em 2014. No âmbito geral foi o período de maior crescimento, somando 155, 

85% de expansão. No total foram 3.894 bolsas em 2011 e 9.963 em 2014.  

Esse crescimento no número de bolsas para o exterior está associado à 

implantação de vários programas de internacionalização. Um dos programas que 

mais contribuiu para essa expansão foi o Ciências sem Fronteiras que 

objetivava: investir na formação de pessoal altamente qualificado nas 

competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do 

conhecimento; aumentar a presença de pesquisadores e estudantes de vários 

níveis em instituições de excelência no exterior; promover a inserção 

internacional das instituições brasileiras pela abertura de oportunidades 

semelhantes para cientistas e estudantes estrangeiros; ampliar o conhecimento 

inovador de pessoal das indústrias tecnológicas e atrair jovens talentos 

científicos e investigadores altamente qualificados para trabalhar no Brasil. Para 

a pós-graduação os investimentos foram para o doutorado sanduíche, doutorado 

pleno e pós-doutorado. Chaves e Castro (2016, p.135) apontam que,  

 
No Brasil, a mobilidade acadêmica, a partir da implementação do CsF 
tomou um novo impulso. Com a indução do programa por meio de aporte 
significativo de recursos o governo visualizou uma possibilidade de 
melhorar a formação científica de estudantes de diversas áreas 
abrangendo projetos que produzam ciência e tecnologia capazes de 
incrementar as áreas demandadas para o desenvolvimento econômico 
do país. Dentre os mecanismos para a implementação da cooperação 
internacional do programa, destaca-se a concessão de bolsas de 
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estudos no país e no exterior e o financiamento de projetos de 
pesquisas. 
 

Outra iniciativa que merece destaque é o Programa de Licenciaturas 

Internacionais (PLI): um programa de mobilidade estudantil cujo caráter é de 

dupla titulação emitida por meio de uma graduação sanduíche (realização de 

parte do curso fora do país de origem). A dupla titulação é realizada pelo 

chamado suplemento de diploma, que atesta as disciplinas cursadas em 

Portugal ou na França. O estudante também recebe o diploma de Licenciatura 

referente à instituição estrangeira que estudou. O Programa é financiado pela 

Capes e tem o objetivo formar professores, para atingir estudantes de famílias 

com baixa renda econômica.  

Estudos realizados por Nascimento (2017) evidenciam que foram 

selecionados, de 2010 a 2015 no âmbito do PLI, 204 projetos que contemplavam 

todas as regiões do País. Cada um desses projetos beneficiava em média até 7 

estudantes, para Portugal, por ano de vigência do Projeto, sendo que cada 

projeto da França poderia ter até 5 estudantes por ano de vigência. O PLI 

também previa missões para professores, com o objetivo de acompanhar os 

alunos nas diferentes universidades portuguesas e francesas, estimulando, 

assim, a internacionalização da educação. 

Há, ainda, nesse período, a criação de algumas políticas voltados para 

internacionalização, na qual podemos citar a criação  da Universidade Federal 

da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), com sede em Redenção, no 

Ceará, e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), situada 

na fronteira tri-nacional, na cidade de Foz do Iguaçu, com abrangência por toda 

América Latina e Caribe. Estas duas universidades são verdadeiras janelas de 

integração do ensino oferecidas a jovens latino-americanos e africanos. Além de 

imprescindível ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, a 

internacionalização da educação superior faz parte do esforço diplomático de 

qualquer país que deseja ser reconhecido e respeitado pelos demais. A Unila e 

a Unilab foram criadas com estas finalidades. Ambas correspondem aos 

interesses nacionais e foram inspiradas em valores universais da paz e dos 

direitos humanos. 

No ano de 2015, Dilma Rousseff é reeleita e assume novamente o 

governo, dando continuidades às políticas estabelecidas no governo anterior. 
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Porém, no ano seguinte, a então presidente sofre um impeachment marcado por 

polêmicas tanto no parlamento como na sociedade, construindo ambiente de 

polaridades ideológicas e opiniões divergentes. O governo, em 2016, é então 

assumido por Michel temer (PMDB), caracterizado por aprofundamento das 

reformas neoliberais que impactaram em todos os campos sociais. No campo 

educacional esse período é de grande retrocesso, a exemplo da extinção de 

programas como o Ciência sem Fronteiras, o que impactou diretamente a 

concessão de bolsas internacionais.  

 

Quadro 7 – Distribuição de bolsas de Pós-graduação no exterior Capes (2015 e 

2016) 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema Geocapes coletados até abril de 2019. 

 

O último período de análise é o último mandato do governo Dilma Vanna 

Rousseff. Os dados mostram que no ano de 2015 ainda foi muito grande o 

volume de bolsas internacionais concedidas, totalizando 10.380.  

No entanto, em 2016, com o governo em crise e a subida de Michel Temer 

ao poder, as bolsas para a internacionalização sofreram uma drástica redução 

em todas as modalidades.  No doutorado, no ano de 2015, foram disponibilizadas 

2.492 bolsas, em 2016, 2.219, uma redução de 10,95% das bolsas. Doutorado 

sanduíche foi a modalidade que mais diminuiu. Em 2015 foram 5.236 bolsas, em 

2016, 2.251, uma redução de 57%. O pós-doutorado também sofreu redução de 

bolsas: em 2015 foram 1.246 e em 2016 639, acarretando numa redução de 48, 

71%. O mestrado acadêmico manteve apenas 8 bolsas disponibilizadas. Se essa 

tendência de redução se mantiver, as bolsas para o mestrado tendem a 

desaparecer. As bolsas do mestrado profissional reduziram 19%, sendo 569 

bolsas em 2015 e 460 em 2016. O mestrado sanduíche passou de 34 em 2015 

para apenas 10 em 2016, diminuindo 70%. A redução total foi de 41, 51% saindo 

de 10.380 em 2015 para 6.075 em 2016.  

ANO DOUTORADO 
DOUTORADO 

SANDUÍCHE 

PÓS-

DOC 

MESTRADO 

ACADÊMICO 

MESTRADO 

PROFISSIONAL 

MESTRADO 

SANDUÍCHE 

ESTÁGIO 

SENIOR 
TOTAL 

2015 2.492 
5.236 

 

1.246 

 
8 

569 

 
34 

795 

 
10.380 

2016 2.219 2.251 639 8 460 10 488 6.075 

Δ% -10,95% -57% 
-

48,71% 
- -19% -70% -38% 

-

41,51% 
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A redução no número de bolsas contraria o discurso da necessidade de 

internacionalização dos programas de pós-graduação pela Capes. Ao reduzir o 

financiamento, há uma diminuição, também, em todo o país da busca pela 

interação, pelo estabelecimento de redes entre os pesquisadores nacionais e 

internacionais, com prejuízos para a pós-graduação. Isso ocorre, segundo 

Marrara (2007), porque a internacionalização traz contribuições importantes para 

os estudantes, como estudar em universidades mundialmente renomadas, 

participação em eventos, possibilidades de novas experiências, enriquecimento 

cultural, pessoal, acadêmico e profissional. No ano de 2016 apresenta-se uma 

diminuição significativa do número bolsas para a mobilidade internacional no 

Brasil. Quando comparamos a variação do percentual do ano 2015 para 2016, 

há uma diminuição de 45,04% do número de bolsas.  

É preciso destacar que a partir do ano 2016 entra em vigor o governo de 

Michel Temer/PMDB na Presidência da República na qual sua política de 

governo apresenta uma proposta de agenda governamental totalmente pautada 

em reformas educacionais de cunhos neoliberais, de privatizações e corte de 

gastos para todos os níveis e modalidades.  

O governo Michel Temer teve início no dia 12 de maio de 2016, quando o 

vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu interinamente o cargo de 

presidente da República Brasileira, após o afastamento temporário da presidente 

Dilma Rousseff, em consequência da aceitação do processo de impeachment 

pelo Senado Federal. Concluído o processo, no dia 31 de agosto do mesmo ano, 

Temer assumiu o cargo de forma definitiva. Dentre as grandes mudanças de 

cunho neoliberal estabelecidas durante esse governo destacam-se: a reforma 

trabalhista (aprovada em 2017); proposta de reforma da previdência, que o 

governo não conseguiu levar adiante (porém, foi aprovada em 2019); no âmbito 

da educação, destaca-se a reforma do ensino médio e o estabelecimento da 

Base Nacional Comum Curricular. 

Durante esse governo, a medida de maior impacto no campo da educação 

foi a Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, que alterou a 

Constituição brasileira de 1988 para instituir o Novo Regime Fiscal. Essa emenda 

trata-se de uma limitação do investimento do governo brasileiro durante 20 anos, 

alcançando os três poderes, além do Ministério Público da União e da Defensoria 
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Pública da União. Durante o processo legislativo recebeu diversas 

denominações: PEC do Teto, PEC 241 na Câmara dos Deputados e PEC 55 no 

Senado Federal. Entretanto a 

 
Referida proposta foi alvo de intensos protestos pela sociedade 
civil, sendo a causa de greves e ocupações estudantis que 
ocorreram nas escolas e universidades públicas de todo o país, 
o que não impediu, contudo, sua aprovação, eis que não se 
tratou de medida de iniciativa de um governo preocupado com 
sua popularidade e legitimidade. Além da ausência de diálogo 
com a sociedade civil, os protestos foram motivados pela 
oposição a um discurso oficial falacioso da necessidade de um 
novo regime fiscal, por meio da limitação de gastos e 
investimentos públicos, especialmente nos serviços de natureza 
social, como única medida capaz de retomar o crescimento da 
economia, que teria sucumbido diante de um suposto 
comportamento fiscal irresponsável do governo anterior. 
(MARIANO, 2017, p.259). 

 

Além disso, destaca-se que,  

 
A proposta do governo temerário está justamente na 
desvinculação de recursos para a educação, com uma 
justificativa inócua para o campo da garantia de direitos assolado 
na perspectiva de redução de gastos, desconsiderando assim 
uma totalidade que exige um olhar multifacetado. (MELO E 
SOUZA, 2017, p.33): 

 

A tendência de cortes nos investimentos para a educação mantendo os 

investimentos estagnados por 20 anos, resultará na ausência de verbas 

suplementares. Implicará e inviabilizará, também, as metas propostas pelo atual 

Plano Nacional de Educação (2014-2024), especialmente a meta 20 que busca 

ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de sete por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país no 

quinto ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao 

final do decênio. 

Mesmo com o grande investimento que o governo federal, junto com a 

Capes, disponibilizou para bolsas de internacionalização, especialmente nos 

governos do PT, a soma do resultado das bolsas durante todo o período 

estudado é um total de 67.488 bolsas. Comparado ao número de discentes 

matriculados na pós-graduação no ano de 2016, 347.035 discentes, as bolsas 

correspondem a apenas 18,04%. Ou seja, a minoria dos discentes da pós-

graduação tiveram a oportunidade de participar da internacionalização 

fomentada pela Capes nesse período.  
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Outro aspecto importante a ser analisado no período estudado é o destino 

dos estudantes brasileiros em programas de internacionalização, ou melhor, 

quais são os países que despontam como os principais receptores de alunos 

brasileiros do exterior? Classificamos os quatros principais países que se 

destacaram ano a ano na escolha dos estudantes.  

 

Quadro 8 – Países de destino para o exterior  

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema Geocapes coletados até outubro de 2019. 

 

Os países que se destacaram como grandes receptores durante esse 

período foram o Estados Unidos da América, França, Alemanha, Inglaterra, 

Portugal e Espanha. Os EUA é o país líder de atratividade dos estudantes 

brasileiros durante os quatorze anos de análise, pelo fato de ser considerado a 

maior potência militar, econômica, ideológica, científica e tecnológica do mundo. 

ANO TOTAL 
PAÍSES 

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 

2003 2.389 
EUA 
654 

FRA 
543 

ING 
288 

ALE 
179 

2004 2.497 
EUA 
618 

FRA 
557 

ING 
279 

ALE 
226 

2005 2.885 
EUA 
681 

FRA 
588 

ING 
283 

ALE 
278 

2006 3.215 
EUA 

757 

FRA 

619 

ALE 

338 

ESP 

324 

2007 3.230 
EUA 

723 

FRA 

610 

POR 

367 

ALE 

359 

2008 3.185 
EUA 

698 

FRA 

596 

POR 

401 

ALE 

315 

2009 3.268 
EUA 

760 

FRA 

612 

POR 

405 

ALE 

277 

2010 4.325 
EUA 

756 

FRA 

654 

POR 

464 

ALE 

292 

2011 3.894 
EUA 

829 

FRA 

701 

POR 

566 

ESP 

469 

2012 5.101 
EUA 

1.119 

FRA 

829 

POR 

755 

ALE 

375 

2013 7.081 
EUA 

2.484 

POR 

975 

FRA 

963 

ALE 

496 

2014 9.963 
EUA 

2.730 

FRA 

1.192 

POR 

1.408 

ALE 

668 

2015 10.380 
EUA 

2.843 

POR 

1.593 

FRA 

1.188 

ALE 

627 

2016 6.075 
EUA 

1.779 

POR 

891 

FRA 

689 

ALE 

410 

TOTAL 
GERAL: 

67.488 



 

 
128 

 

Lima e Contel (2011) apontam que não é de hoje que os EUA são identificados 

como “o maior país ganhador de cérebros” nas estatísticas sobre a mobilidade 

internacional de cientistas. 

Essa atratividade tem várias razões, além da própria 
tradição e excelência de boa parte do sistema de ensino 
superior dos EUA. Afora a possibilidade do 
desenvolvimento de uma formação acadêmica 
sofisticada, todo intercâmbio catalisa a aquisição da 
vivência cultural local por parte dos emigrantes, além de 
facilitar aprendizado da língua inglesa, falada por cerca 
de 508 milhões de pessoas e que constitui o principal 
idioma do comércio e das finanças internacionais (LIMA; 
CONTEL, 2011, p. 242). 

 

Os dados mostram que, assim como afirma Costa (2008), os EUA é o país 

que mais exerce influência econômica, política e cultural nos países capitalistas, 

especialmente nos países em desenvolvimento como o Brasil.  A França aparece 

em segundo lugar até o ano de 2012 e no ano de 2014. Em terceiro lugar 

destaca-se, nos primeiros anos, a Inglaterra como grande receptora dos 

estudantes até o ano de 2005. A partir de 2007 Portugal aparece como o terceiro 

grande receptor dos estudantes, seguido da Alemanha em quarto lugar. Pode-

se notar, também, que Portugal caracteriza-se como um dos grandes receptores 

dos discentes pelo fato do idioma falado ser o mesmo que se fala no Brasil: os 

alunos não teriam como barreira o idioma, fato que se dá na escolha de países 

como os Estados Unidos, França e Alemanha. A escolha desses estudantes por 

esses países justifica-se, também, por que  a pós-graduação brasileira busca se 

consolidar como um sistema de formação para o nível superior e de pesquisa 

moderno e competitivo em âmbito mundial, requisitando a formação realizada 

nos países com um nível de desenvolvimento econômico e tecnológico mais 

avançado como estratégia para cumprir essa função. O interesse dos estudantes 

em estudar na França e Alemanha, segundo Lima e Contel (2011 p. 195), se dá 

porque  

 
esses são justamente países que mantêm sistema de educação 
superior eminentemente público e por isso mesmo os custos 
envolvidos passam a ser menores, comparativamente aos 
países que cobram anuidade diferentes aos estudantes que não 
pertencem à União Europeia. 
 

Essa escolha confirma a tendência que vem se mantendo na mobilidade 

estudantil mundial, em que já se registra que a falta de competitividade entre os 
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países subdesenvolvidos para captar alunos para a mobilidade estudantil tem 

feito com quem os países desenvolvidos sejam os grandes receptores. Marrara 

(2007) aponta que esses países se caracterizam por ter uma internacionalização 

da educação superior ativa, pois se situariam como países que mantém políticas 

de Estado voltadas para atração e acolhimento acadêmicos, tanto no 

oferecimento de serviços educacionais quanto na exportação de programas e 

instalação de campi no exterior. Outro aspecto de destaque para a escolha e 

atratividade desses países pelos estudantes brasileiros são os rankings 

acadêmicos voltadas à classificação das universidades e centros de pesquisa. 

Em 2019, pesquisa realizada pela Times Higher Education, uma revista inglesa 

que publica notícias e artigos referentes à educação superior, classificou as 10 

melhores universidade do mundo e seus respectivos países: o Reino Unido e os 

Estados Unidos da América são os dois grandes destaques no ranking. O 

ranqueamento, segundo a revista, leva em consideração os seguintes critérios: 

qualidade de ensino; volume de publicações de pesquisa; citações em artigos 

científicos; projeção internacional (número de alunos e de professores 

estrangeiros); e troca de conhecimento com outras instituições. 

 

Quadro 9 – Classificação das melhores universidades do mundo 

POSIÇÃO UNIVERSIDADE PAÍS 

1ª University of Oxford Reino Unido 

2ª 
California Institute of 

Technology 
EUA 

3ª University of Cambridge Reino Unido 

4ª Stanford University EUA 

5ª Massachusetts Institute of 
Technolog    EUA 

 

6ª Princeton University EUA 

7ª Harvard University EUA 

8ª Yale University EUA 

9ª University of Chicago EUA 

10ª Imperial College London Reino Unido 

Fonte: Times Higher Education, 2019.  

 
Segundo Castro e Cabral Neto (2012), o processo de mobilidade 

estudantil pode ser entendido como um comércio que gera divisas para os países 

que os recebem. Essas divisas são extremamente variadas, compreendendo as 
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taxas de inscrições e anuidades que os estudantes têm que pagar nos países 

receptores, além de despesas com transporte, habitação, alimentação, saúde e 

lazer, que são custeadas ou por suas famílias ou por bolsas de estudos, na 

maioria das vezes provenientes dos países de origem desses estudantes. 

O Brasil vem se inserindo nessa dinâmica de internacionalização de forma 

gradativa, e é patente que a mobilidade estudantil deveria estar em processo de 

expansão, constatada por meio da ampliação do número de bolsas concedidas 

para promover a internacionalização dos estudantes de pós-graduação. Embora 

tenha-se notado que houve crescimento de 2011 a 2015 no número de bolsas 

de internacionalização, isto não significa que o país esteja em uma posição 

privilegiada, quando comparado à realidade de outros países.  São necessários, 

ainda, investimentos significativos na pós-graduação para que se possa construir 

caminhos mais promissores para a inserção qualificada e, portanto, mais 

competitiva da educação superior brasileira no mundo globalizado. Observa-se, 

também, que o número total de bolsas anuais para o exterior, se comparado ao 

número de estudantes matriculados na pós-graduação, é pouco significativo. O 

que podemos considerar é que apenas um número pequeno de estudantes tem 

oportunidade cursar intercâmbio fora do país.  

É importante pontuar, também, quais são os países da América Latina 

que estão inseridos na dinâmica de mobilidade estudantil internacional do Brasil, 

apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 10 – Distribuição de bolsas de pós-graduação nos países da América 

Latina 

 

PAÍSES 
2003 a 2006 2007 a 2010 

2011 a 

2014 

2015 a 

2016 
TOTAL 

ARGENTINA 89 146 604 163 1.002 

CHILE 13 12 54 32 111 

CUBA 4 17 99 41 161 

EQUADOR 18 45 27 02 92 

MÉXICO 34 52 161 100 341 

URUGUAI 07 16 110 24 157 

COLOMBIA 02 02 30 16 48 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema Geocapes coletados até abril de 2019. 
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 O Brasil apresenta uma dinâmica de interação mais com universidades de 

países desenvolvidos do que com instituições de ensino superior dos países da 

América Latina e do Caribe (ALC). Os principais destinos para mobilidade 

estudantil internacional durante esse período foram universidades dos Estados 

Unidos e/ou Europa Central. Porém, há um crescimento do número de alunos 

praticando mobilidade na América Latina, embora ainda não seja o esperado.  

O país que seguiu em primeiro lugar de destino de estudantes brasileiros 

na América Latina foi a Argentina, totalizando 1.002 bolsas. Em segundo lugar, 

o México com um total de 341 bolsas. Em terceiro lugar aparece Cuba com um 

total de 161 bolsas. Em quarto lugar, o Uruguai, com um total de 157 bolsas.  Em 

quinto lugar, o Chile, com um total de 111 bolsas, seguido pelo sexto lugar, o 

Equador, com 92 bolsas. Por último, a Colômbia com um total de 48 bolsas. Há 

um desequilíbrio nos dados que retratam o envio de estudantes brasileiros para 

a América Latina. O Paraguai, a Venezuela e o Peru sequer constam no grupo 

de países que acolhem estudantes estrangeiros nesses anos apresentados. 

Comparado ao número de bolsas para os países de capitalismo avançado, esse 

número de bolsas de mobilidade para América Latina se configura como muito 

incipiente. As autoras Souza, Vieira e Toro (2019, p.3) afirmam que  

 
Esses resultados não apenas confirmam que os sistemas de 
ensino superior desses países são mais atraentes, mas também 
são o resultado da política nacional de pós-graduação adotada 
no Brasil desde 1970, que promove principalmente a conexão 
com as instituições de ensino superior do eixo Norte ou, em 
alguns casos , relações com os países do sul com os quais é 
possível desenvolver uma cooperação simetricamente, ou pelo 
menos aproximadamente.  

 

Os pesquisadores Lima e Contel (2011, p. 198 e 199) apresentam alguns 

fatores que levam a esses dados. São eles:  

 
Fatores de caráter histórico; fatores de caráter cultural, 
particularmente a questão linguística; o processo seletivo 
adotado pelas universidades públicas que oferecem cursos de 
graduação e pós-graduação stricto sensu de bom nível e sem 
anuidades; a imagem de pouca qualidade, associada a elevados 
custos, da maioria das instituições de ensino superior privadas; 
a fragilidade das redes intrauniversitárias e alguma 
desarticulação entre instituições de educação superior 
brasileiras e demais instituições do continente; as limitações das 
ações a divulgação de cursos (...) 
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Para autoras como Lima e Maranhão (2009), isso acontece porque, nessa 

região, o sistema de educação superior não alcançou maturidade e os países 

ainda não dispõem de política capaz de estimular a internacionalização ativa, 

embora, nos últimos anos, alguns países da América Latina tenham procurado 

se inserir no contexto global de forma mais dinâmica. Esse tipo de instrução pode 

contribuir para manter a hierarquia entre os sistemas de ensino superior em todo 

o mundo e para o empobrecimento da internacionalização Sul-Sul, que tende a 

continuar ocupando um espaço secundário nos programas de pós-graduação 

stricto sensu10. A colaboração entre países em desenvolvimento é uma 

estratégia importante para enfrentar e superar problemas comuns, em um 

horizonte de cooperação e solidariedade entre pares. Também desempenha um 

papel importante na promoção da democratização do ensino superior na região, 

na construção de novos conhecimentos e na expansão da inovação endógena. 

Assim como discorrem Souza, Vieira e Toro (2019), não se trata de opor-

se à cooperação com o Norte quando se propõe a cooperação regional entre 

países e instituições no Sul, pois isso seria um erro. São processos com 

diferentes propósitos e recompensas e que podem ser promovidos em 

paralelo. As universidades dos países desenvolvidos estão em uma posição de 

prestígio que não deve ser desconsiderada. Por meio delas, a América Latina e 

o Caribe têm acesso ao estado da arte em diferentes campos do conhecimento 

e podem melhorar seu próprio sistema acadêmico. No entanto, é necessário 

intensificar a parceria entre pares, não apenas como um dever ético, mas como 

fonte de seu próprio conhecimento, que a região precisa apropriar-se para 

desenvolver melhor, posicionar-se no campo científico internacional e obter 

maior bem-estar social.  

 Outro importante aspecto a ser analisado nesse período são as grandes 

áreas de conhecimento que estão sendo fomentadas pela Capes. Vejamos no 

quadro a seguir como se distribuíram essas bolsas de mobilidade internacional 

em relação à área de atuação.  

 
10 Atualmente, está em vigor o Programa Institucional de Internacionalização (CAPES-PRINT), 
criado pelo Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017, e nota-se que a priorização à cooperação 
tradicional ainda é recorrente, no qual são elencados países prioritários com os quais devem ser 
investidos ao menos 70% dos recursos do edital, dentre os vinte e seis países listados no 
documento, apenas cinco não são países de desenvolvimento central do capitalismo, estes são 
os países parceiros do Brasil no BRICS, além de Argentina e México. 
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Quadro 11 – Distribuição de bolsas por grande área do conhecimento 

GRANDE ÁREA 
2003 a 

2006 

2007 a 

2010 

2011 a 

2014 

2015 e 

2016 
Total 

Ciências sociais 

aplicadas 
1.344 1.374 2.710 2.240 7.668 

Ciências humanas 1.890 2.486 5.362 2.820 12.558 

Ciências exatas e da 

terra 
1.834 2.145 3.701 2.126 9.806 

Engenharias 1.488 1.509 2.707 1.975 7.679 

Linguística, letras e artes 1.038 1.170 2.474 1.552 6.234 

Ciências biológicas 1.276 1.770 3.593 2.061 8.700 

Ciências da saúde 1.220 1.456 2.651 1.4.12 6.739 

Ciências agrárias 778 910 2.415 1.408 5.511 

Multidisciplinar 126 293 1.526 931 2.878 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do sistema Geocapes coletados até outubro de 2019. 

 

Analisamos a distribuição de bolsas por área de conhecimento por 

período de governo. As áreas foram: Ciências Sociais Aplicadas; Ciências 

Humanas; Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Linguística, Letras e Artes; 

Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias e Multidisciplinar. A 

área com o maior número de bolsas é a de Ciências Humanas, com 12.558 

bolsas concedidas e registrando o crescimento ano a ano. Esse fato pode ser 

considerado uma contradição, pois todas as diretrizes do Ministério das Ciências 

e Tecnologia já apontavam que essa era uma área na qual já tem muitos 

doutores e que a prioridade deveria ser naquelas que mais contribuiriam para o 

desenvolvimento tecnológico do país.  

A área que ficou em segundo lugar com o maior número de bolsas foi a 

Ciências Exatas e da Terra com 9.806 bolsas; em terceiro lugar a Área de 

Ciências Biológicas, com 8.700 bolsas; em quarto as Engenharias com 7.679 

bolsas. Em quinto lugar destacam-se as Ciências Sociais Aplicadas, com um 

total de 7. 668 bolsas. Em sexto lugar, destacam-se as Ciências da Saúde, com 

um total de 6.739 bolsas. Em sétimo lugar, aparece a Linguística, Letras e Artes 

com um total de 6.234 bolsas.  As Ciências Agrárias aparecem em oitavo lugar, 

com um total de 5.511 bolsas. P por último destaca-se a área Multidisciplinar 

com um total de 2.878 bolsas disponilizadas. Mesmo com o grande investimento 
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nas áreas das Ciências Exatas e da Terra e Engenharias por parte do Governo 

Federal, como a criação do Ciências sem Fronteiras, o investimento da Capes 

nas Ciências Humanas e Socias foi bastante significativo durante esse período. 

Isso se dá pelo fato de o número de pós-graduandos nas ciências humanas ser 

maior no país em comparação às outras áreas destacadas. Consequentemente, 

o número de bolsas para estudantes de Ciências Humanas no exterior também 

é maior.  

O crescimento do número de bolsas nessas áreas foi progressivo, com 

exceção dos anos de 2015 e 2016 quando tiveram uma redução. As diretrizes 

do Livro Azul (2010) do MCTI, apontam para a necessidade de se priorizar, no 

Brasil, a concessão de bolsas para áreas como Engenharias, Oceanografia, 

Biologia Marinha e Matemática. É necessário atenção no contingente de 

pesquisadores e técnicos da área de C,T&I no país, assim como maior 

investimento no treinamento de analistas e técnicos de laboratórios. O Livro pede 

que se enfoque, ainda, a produção de trabalhos científicos em revistas 

qualificadas e investimentos nas atividades de cooperação científica 

internacional.  

 

4.3 A política de bolsas de pós-graduação no exterior (CNPq) no período 

de 2003 a 2016 

 

 Outra grande agência nacional de financiamento da educação superior, 

sobretudo da pós-graduação, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Criado em 1950, segundo Kato e Silva Júnior 

(2017), a agência, no primeiro período de sua consolidação (1950 a 1985), teve 

sua atuação com o propósito de induzir a formação de uma massa crítica 

necessária à construção do ensino universitário e, posteriormente, da pós-

graduação brasileira. A partir de 1985, o CNPq teve sua gestão transferida para 

o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCT), 

passando a ser uma agência estratégica de planejamento das atividades 

científicas e tecnológicas. Assim, passou a financiar pesquisas e grupos de 

excelência com o objetivo de incentivar a formação e qualificação de 

pesquisadores brasileiros. 
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Neste item, analisaremos os dados coletados sobre a distribuição de 

bolsas de pós-graduação no exterior, para mobilidade estudantil, fomentadas 

pelo CNPq. 

Quadro 12 – Distribuição de bolsas de Pós-graduação no exterior CNPq (2003 

a 2006) 

ANO DOUTORADO DOUTORADO 

SANDUÍCHE 

PÓS-DOC TOTAL 

2003 341 40 79 460 

2004 260 111 127 498 

2005 181 108 114 403 

2006 113 85 150 348 

Δ% - 66, 86 112,5% 89,87% -24,34 

Fonte: Fonte: Elaborado pela autora.  Sinopses estatísticas do CNPq, coletados até outubro de 

2019. 

 
Os dados disponibilizados no sítio do CNPq apresentam apenas três 

modalidades de bolsas, são elas: doutorado, doutorado sanduiche e pós-doc. 

Pode-se verificar que a instituição, em relação à Capes, apresenta um número 

muito reduzido de concessão de bolsas. No ano de 2003, o número de bolsas 

para doutorado era de 341, passando para 113 no ano de 2006, o que resulta 

numa diminuição de 66,86% nas bolsas. O doutorado sanduíche apresenta 

apenas 40 bolsas no ano de 2003, teve um grande crescimento em 2004 e 

depois vem sendo reduzidas ano a ano chegando a 85 bolsas no ano de 2006. 

Mesmo assim, apresenta, no geral, um crescimento de 112,5%. Nesse sentido, 

podemos dizer que o CNPq está mantendo a mesma tendência da Capes:  

priorizar o doutorado intercalado ao invés do doutorado pleno no exterior. Essa 

tendência é também apontada pelos organismos internacionais, principalmente 

o Banco Mundial, como ideal para a pós-graduação, pois reduz os custos e, 

mesmo assim, os pós-graduandos ainda podem experimentar uma formação no 

estrangeiro. O pós-doutorado apresenta 79 bolsas disponibilizadas em 2003, 

passando para 150 em 2006, um crescimento de 89,87%. Embora tenha havido 

crescimento das bolsas, principalmente no ano de 2004, os números 

apresentados são bastante insignificantes. Analisando o primeiro período, houve 
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uma diminuição de 24,34% das bolsas de internacionalização. Ressalta-se que 

o mestrado não foi uma modalidade comtemplada no fomento do CNPq.  

 

Quadro 13 – Distribuição de bolsas de Pós-graduação no exterior CNPq (2007 

a 2010) 

ANO DOUTORADO 
DOUTORADO 

SANDUÍCHE 
PÓS-DOC TOTAL 

2007 110 144 243 488 

2008 115 206 215 536 

2009 123 228 221 572 

2010 95 187 145 427 

Δ% -13,63 29,86% -40,32 -12,5% 

Fonte: Fonte: Elaborado pela autora.  Sinopses estatísticas do CNPq, coletados até outubro de 

2019. 

 

O segundo período de análise mostra que, em 2007, o doutorado 

apresentou 110 bolsas, passando para apenas 95 em 2010, resultando numa 

diminuição de 13,63%. O doutorado sanduíche, em 2007 apresentava 144 

bolsas, passando para 187 em 2010, com um crescimento de 29,86%. Já o pós-

doutorado apresentava 243 bolsas em 2007, passando para 145 em 2010, uma 

diminuição de 40,32%. Os anos de 2008 e 2009 foram os anos de maior 

investimento, sendo um total de 532 e 572 respectivamente. Porém, o período 

analisado apresenta uma queda de 12,5% no número total de bolsas para 

internacionalização da pós-graduação. O que se pode observar é que essa 

agência, no cômputo geral das suas ações, vem perdendo, aos poucos, o seu 

poder de financiamento para o exterior. Os dados indicam, também, que o CNPq 

tem priorizado a formação no país e a maior seletividade com relação à 

concessão de bolsas no exterior. Em que pese a importância da priorização da 

formação no país, as bolsas no exterior são essenciais para o estabelecimento 

de relações entre pesquisadores e universidades de outros países, constituindo 

espaço insubstituível para o domínio do conhecimento científico e tecnológico no 

Brasil.  
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Quadro 14 - Distribuição de bolsas de Pós-graduação no exterior CNPq (2011 

a 2014) 

ANO DOUTORADO 
DOUTORADO 

SANDUÍCHE 
PÓS-DOC TOTAL 

2011 96 222 164 482 

2012 146 263 295 704 

2013 442 412 649 1.503 

2014 589 284 589 1.462 

Δ% 513,54% 27,92% 259,14% 203,31% 

Fonte: Fonte: Elaborado pela autora.  Sinopses estatísticas do CNPq, coletados até outubro de 

2019. 

 
Os dados desse período apresentam uma expansão gradativa no número 

de bolsas durante os anos. O doutorado apresentou 96 bolsas no ano de 2011 

e passou para 589 bolsas em 2014, um crescimento de 513,54%. O doutorado 

sanduíche passou de 222 em 2011 para 284 em 2014, o que resulta num 

crescimento de 27, 92%. O pós-doutorado, no ano de 2011, apresentava 164 

bolsas, subindo para 589 em 2014, uma expansão de 259,14%. Em relação à 

soma total do número de bolsas, os anos de 2013 e 2014 lideram: 1.503 e 1.462 

respectivamente, o que resultado num crescimento de 203, 31% durante o 

período destacado.  

Registra-se que, assim como ocorreu com o financiamento de bolsas pela 

Capes, esse período está associado a um projeto de governo que tinha como 

objetivo posicionar o Brasil no cenário mundial. Esse crescimento no número de 

bolsas para o exterior está associado a essas políticas do governo de criação de 

programas que induzissem à mobilidade estudantil e de docentes.  

Deixamos de analisar os anos de 2015 e 2016 por não encontrar os dados 

disponibilizados no sítio da agência.  

Percebemos, assim, que, apesar de o CNPq também fomentar a 

mobilidade estudantil em nível de pós-graduação no exterior por meio do 

financiamento de bolsas estudos, a Capes é, ainda, a agência mais expressiva 

nesse setor, pois chega ao ano de 2014 com 9.963 bolsas, enquanto o CNPq no 

ano de 2014  distribuiu somente 1.462 bolsas.  
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Gráfico 1 – Distribuição de bolsas para o exterior (CNPq) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados Institucionais do CNPq, 2019. 

 

Os dados do gráfico mostram que, igualmente aos dados da Capes, o 

primeiro mandato de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006) foi de 

investimentos pouco expressivos, havendo um aumento apenas no ano de 2004, 

com 498 bolsas. Nos anos seguintes, esse investimento decresce, chegando a 

apenas 348 bolsas em 2006. Já no segundo mandato de governo (2007 a 2010), 

nota-se uma evolução das bolsas até 2009, totalizando 572, com uma redução 

de mais de 100 bolsas ao final do seu segundo mandato de governo em 2010. A 

partir de 2011, no primeiro mandato de Dilma Rousseff, os dados mostram uma 

expansão significativa do número de bolsas, passando de 482 em 2011 para 
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1,462 em 2014, sendo que o ano de 2013 é o ápice do investimento das bolsas, 

totalizando 1.503. 

Com isso, tanto na Capes quanto no CNPq, é notório que foram nos 

mandatos de governo de Dilma Rousseff que houve maior investimento em 

internacionalização da educação superior e mobilidade estudantil, com 

expressivo investimento no número de bolsas no âmbito da pós-graduação, fruto 

das diretrizes e programas criados durante esse período.  

 

Quadro 15 – Valores das bolsas no exterior por modalidade e país ou 

região 

 
País/Moeda 

MODALIDADE 

Pós-Doutorado Doutorado Pleno 
Doutorado 
Sanduíche 

EUA/Dólar (US$)* 
 

2.100 
 

1.300 
 

1.300 

Zona do Euro/ Euro 
(¿)** 

 
2.100 

 
1.300 

 
1.300 

Reino Unido/ Libra 
(£)*** 

 
1.700 

 
1.300 

 
1.300 

Canadá/ CAD (C$)  
2.660 

 
1.470 

 
1.470 

Austrália/ AUD(A$) 3.000 1.650 1.650 

Japão/ Iene () 270.700 148.890 148.890 

Suécia/ Coroa 
Sueca (SEK) 18.980 11.750 11.750 

Dinamarca/ Coroa 
Dinamarquesa 

(DKK) 
15.670 9.700 9.700 

Noruega/ Coroa 
Norueguesa (NOK) 

 
 

17.050 

 
 

10.550 

 
 

10.550 

Suíça/ Franco Suíço 
(CHF) 2.570 1.590 1.590 

Europa/ USD/ 

Europa (US$) **** 
2.860 2.860 1.770 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados Institucionais do CNPq, dados coletados até dezembro 

de2019. 

(*) As mensalidades serão pagas em dólar americano nos Estados Unidos da América e em 
todos os demais países que o CNPq não efetua pagamento em moeda local. 
(**) As mensalidades serão pagas em euro em todos os países que o adotam como moeda local. 
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(***) As mensalidades serão pagas em libras esterlinas nos países do Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. 
(****) As mensalidades serão pagas em dólar americano nos países da Europa que não adotam 
o euro como moeda local, exceto Suécia, Dinamarca, Noruega e Suíça. 
Obs.: Esses são os valores apenas das mensalidades das bolsas, não estão incluídos os valores 

dos outros benefícios.  
 

A partir desse quadro podemos visualizar os grandes investimentos que 

são realizados pelo CNPq para mobilidade estudantil no exterior, através do 

pagamento de mensalidade para os estudantes de pós-graduação, o que é de 

suma importância para o bom desenvolvimento das pesquisas realizadas. 

Destaca-se que, além das mensalidades, os estudantes recebem outros 

benefícios fomentados pelo CNPq, como seguro saúde, auxílio deslocamento e 

hospedagem. Destacamos na análise quais foram os países e as regiões em 

que o CNPq investiu em bolsas de internacionalização no exterior durante o 

período estudado. 

 

Imagem 1 – Mapa de investimento do CNPq 

 

 

          Fonte: Sinopses estatísticas do CNPq, 2019. 

 

Assim como destacado na figura acima, o CNPq investe no Brasil, seu 

país de origem, na Argentina, na Europa, Estados Unidos, Colômbia, Chile, 

Panamá, México, Canadá, Cuba, Moçambique, África do Sul, Israel, Nova 

Zelândia, Austrália, China, Japão, Malásia e Índia. Os maiores investimentos, 
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assim como apresentam os dados da Capes, concentram-se nos Estados 

Unidos da América e países do norte da Europa. Segundo Ferreira e Oliveira 

(2010), as reformas da educação superior, influenciadas pelo contexto global de 

restruturação produtiva e mundialização do capital, evidenciam que as 

universidades dos países hegemônicos, sobretudo da Europa e dos Estados 

Unidos, buscam manter seu papel de liderança e de modelo para as 

universidades dos países periféricos, visando internacionalizar-se e ampliar o 

seu grau de atração de estudantes, sobretudo de pós-graduação. Ferreira e 

Oliveira (2010, p. 57) apontam que:  

 
Assim, as universidades dos países periféricos correm o risco de 
continuar a ter o papel de receptoras e importadoras de 
conhecimentos e tecnologias dos países hegemônicos e de 
assumir, na divisão do trabalho de produção do conhecimento, 
o papel de priorizar o ensino e de concentrar sua atuação no 
local, no regional e, em parte, no nacional. Muitos países 
periféricos são vistos, pelos países hegemônicos, como 
ambientes promissores para investimento e expansão do capital, 
incluindo a educação superior como serviço. Daí, a importância 
da educação estar inserida no setor de serviços no mercado 
internacional.  
 

Para Ianni (2011), com a crescente valorização do conhecimento, o 

Estado, as empresas e as famílias passam a valorizar os centros acadêmicos 

que fomentam pesquisas e formam profissionais cosmopolitas com elevadas 

chances de sucesso profissional. Segundo Lima e Maranhão (2009), os países 

reconhecidos pelo poder de atração e acolhimento acadêmico de estudantes, 

além de capitalizar recursos financeiros diretos e indiretos, têm, ainda, como 

vantagens: a) contribuir para ampliar a rede mundial de influência cultural e 

política; b) selecionar os melhores cérebros; c) beneficiar-se de mão de obra 

especializada; d) promover transferência de tecnologia; e) criar um ambiente de 

aprendizagem multicultural; e f) enfrentar a imigração não controlada. 

Outro aspecto importante que se destaca na análise dos dados 

construídos é a aproximação do conceito de Universidade de Classe Mundial 

(UCM) defendido pelo Banco Mundial. Segundo Silva Junior (2017), o conceito 

de World Class University é polissêmico e depende se o país que buscará ter 

um sistema de educação superior bastante heterogêneo, tendo nas 

Universidades de Classe Mundial a elite de suas instituições neste nível 

educacional. O Banco Mundial, em seu relatório The Challenge of Establishing 
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World-Class Universities (2009), busca caracterizar e induzir os países a um tipo 

de universidade de pesquisa internacionalizada, que agregue valor à economia 

do país, seja financiada pelo fundo público e privado e avaliado por indicadores, 

cuja predominância seja de racionalidade econômica.  

Pesquisas realizadas por Sguissardi e Silva Júnior (2009), Kato (2013) e 

Silva Júnior (2017), bem como as publicação dos principais documentos oficiais, 

como exemplo podemos citar o livro Azul (2010), entendem que está em vigor 

um novo ordenamento jurídico para a Ciência, Tecnologia e Educação Superior, 

a Lei de Inovação Tecnológica (10.973/04) e a Lei do Bem nº 11.196/05, vem 

nos indicando, nas últimas décadas, que o polo propulsor das mudanças na 

universidade e nas condições de produção do conhecimento é a pós-graduação. 

E que essas mudanças caminham no sentido de transformá-las em World Class 

University a partir do modelo definido pelo Banco Mundial. 

De acordo com Altbach et al. (2010), a concepção de UCM tornou-se um 

slogan para o desenvolvimento da capacidade de competição em um mercado 

global de educação superior, o que vai ao encontro da perspectiva de classe 

mundial desenvolvida no âmbito da administração. Sendo assim, “a 

Universidade de Classe Mundial não está relacionada simplesmente a um ‘termo 

da moda’ [...], mas tem como objetivo desenvolver a capacidade necessária para 

competir no mercado global de ensino superior, através da aquisição e criação 

de conhecimento avançado” (SALMI, 2009, p. 17). 

Salmi (2009), aponta que, em documentos do Banco Mundial, esse 

modelo de universidade é identificado a partir de algumas características: alta 

concentração de talentos (professores e alunos); recursos abundantes para 

oferecer um ambiente de aprendizado rico e conduzir pesquisa avançada;  e 

condições favoráveis de governança que incentivem a visão estratégica, 

inovação e flexibilidade, permitindo que as instituições tomem decisões e 

gerenciem recursos sem se sobrecarregarem com burocracias  

Tais características, por sua vez, também compõem, essencialmente, as 

metodologias dos principais rankings internacionais, o que indica que os 

ranqueamentos estão alinhados a uma determinada concepção de qualidade e 

excelência, expressa no modelo de UCM. Compreendemos que há vínculos 

estreitos entre os rankings internacionais da educação superior e a 
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concepção/modelo de UCM ou de Excelência, uma vez que a competitividade –  

cerne da busca pelo selo ou rótulo de excelência acadêmica e científica –  é 

instrumentalizada pelos rankings. Assim, esses instrumentos de avaliação 

“medem e dão peso às características nas quais as universidades de classe 

mundial se sobressaem” (SANTOS, 2015, p. 57). 

Podemos observar que a pós-graduação brasileira vem se consolidando 

nos últimos anos, de forma planejada e articulada com as diretrizes dos 

organismos internacionais que vêem na mobilidade estudantil uma forma de 

intercambiar a produção de conhecimentos, contribuindo, assim, para que os 

países em desenvolvimento se insiram no mercado globalizado. O Brasil vem 

seguindo essa tendência, na medida em que os órgãos de fomento, como a 

Capes e o CNPq, têm induzido, por meio de financiamento direto, a mobilidade 

estudantil, embora cada um à sua maneira.  

Os dados analisados no período de 2003 a 2016, no que se refere à 

internacionalização e considerando as duas agências de fomento Capes e 

CNPq, indicam que o Brasil caminha na contramão da história e que a redução 

das bolsas de financiamento para o exterior coloca o país cada vez mais longe 

de alcançar o status das Universidades de Classe Mundial. O crescimento, no 

período de 2011 a 2014, do número de bolsas concedidas, indicava que o país 

perseguia esse caminho e que pretendia se consolidar enquanto uma potência 

emergente. Mas a redução de bolsas e do financiamento da pesquisa que ocorre 

sistematicamente nos governos que sucederam esse período indicam o 

contrário, demonstrando que muito ainda tem de ser feito para que o país possa 

concorrer com outros países no campo da mobilidade estudantil no exterior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de globalização e a implantação de ideias neoliberais como 

forma de organização dos estados nacionais tem originado transformações que 

repercutem nos diferentes setores das sociedades e possibilitam um novo 

desenho geopolítico em nível mundial, com repercussão nas políticas 

educacionais, que têm passado por uma série de reformas com a finalidade de 

se adequarem ao novo modelo desenhado pelo capitalismo, que exige cada vez 

mais uma maior qualificação para o trabalho. 

 Os estudos realizados evidenciam que a educação torna-se um recurso 

global para a formação de mão-de-obra qualificada a ser utilizada pelas 

empresas multinacionais e transnacionais, que se configuram como grandes 

agentes da globalização, concentrando em suas mãos cada vez mais riquezas.  

Entende-se que a globalização, atualmente, se caracteriza por um 

fenômeno impulsionado pelas Tecnologias da Comunicação e da Informação, 

que possibilitam a integração socioeconômica, política e cultural entre os países, 

embora de uma forma desigual, na qual os países da periferia do capital se 

ajustam às exigências e as diretrizes dos países mais desenvolvidos. Percebe-

se que a globalização tem exercido forte influência sobre políticas da educação 

superior, agora desenvolvidas não apenas pelos Estados-nação, mas em âmbito 

mundial. De modo que vem rompendo as fronteiras, aprofundando cada vez mais 

o panorama de desigualdades entre os países, impulsionando o fenômeno da 

internacionalização e trazendo consequências e exigências diferenciadas para o 

setor educacional. 

Nesse contexto, a educação assume um papel central nas agendas 

globais e é considerada como fator de desenvolvimento, necessária para a 

inserção dos países no mundo globalizado. A educação superior passa a ser 

responsável pela formação de mão de obra qualificada para a produção de bens 

de consumo, em uma concepção que a atrela ao desenvolvimento econômico 

dos países. Para atender a essa demanda, os países passaram a investir na 

educação superior com o objetivo de aumentar a sua cobertura, utilizando para 

isso diferentes estratégias como a diversificação institucional e financeira, a 

modalidade de educação à distância e a parceria público-privada.  
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Entre as tendências globais para a educação superior, a 

internacionalização se destaca como uma importante estratégia, fundamental 

para que as instituições possam competir pelos melhores rankings internacionais 

e buscar a excelência acadêmica. Buscou-se compreender como a globalização 

tem impactado sobre o conceito de internacionalização da educação superior na 

atualidade, tendo em vista que esse não é um fenômeno novo, mas existe desde 

o surgimento das universidades. Na atual conjuntura, que exige uma educação 

de caráter global, a internacionalização emerge como um fator imperante dessa 

nova conjuntura, tornando-se um fenômeno que vem sendo impulsionado pelos 

processos de globalização e que está cada vez mais inserido nas universidades 

como uma estratégia capaz de melhorar o desempenho institucional e contribuir 

para a sua inserção competitiva em escala mundial. 

A internacionalização, nessa conjuntura, se caracteriza como um dos 

efeitos da globalização na sociedade capitalista, sendo uma importante 

estratégia para o desenvolvimento econômico global e inserção dos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, nesse sistema. É um fenômeno que promove 

uma integração social, mas também pressupõe certa homogeneização, 

impulsionado pela globalização, que desconsidera a diversidade e as 

especificidades de cada região. 

Registra-se que, no Brasil, o fenômeno da internacionalização remonta às 

origens da instituição universitária no país, pois, sem um corpo docente 

suficientemente qualificado para organizar a educação superior, o país se viu 

obrigado a implementar políticas para a formação de seus quadros no exterior. 

Entre os países que mais sobressaíram como destino procurado por estudantes 

brasileiros para a formação no exterior estão os Estados Unidos e a França. No 

entanto, considerando as demandas atuais do capitalismo, pode-se dizer que a 

internacionalização no país ainda ocorre de forma embrionária, embora o Brasil 

tenha induzido vários programas para consolidar a internacionalização, 

principalmente no período 2003 a 2016, quando existia uma política definida para 

que o Brasil despontasse como uma potência emergente no cenário mundial. 

Nesse período, a educação superior assumiu papel central como motor do 

desenvolvimento do país e várias políticas de ampliação do acesso, 

interiorização e de internacionalização foram criadas pelo governo. 
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É possível perceber que, por meio de programas induzidos pela Capes e 

pelo CNPq para o fomento da mobilidade acadêmica, a internacionalização se 

tornou mais presente na educação superior, sobretudo na pós-graduação. Por 

meio de processos gerenciais a internacionalização, passa a ser induzida em 

toda a educação superior através de variadas maneiras, como por exemplo, nos 

acordos de cooperação, redes de pesquisa internacionais e mobilidade 

estudantil.  

A tendência mais visível da internacionalização é a mobilidade estudantil, 

apresentada como forma de possibilitar a troca de conhecimentos e de 

experiências entre as instituições de nível superior, principalmente por meio de 

medidas como os acordos de cooperação, mobilidade estudantil e cooperação 

internacional. Percebe-se também que tais serviços são, em maior escala, 

ofertados por países desenvolvidos, que conseguem atrair pesquisadores, 

estudantes, técnicos e professores, garantindo assim retorno financeiro. Já os 

países periféricos possuem menor poder de atração, realizando a 

internacionalização essencialmente para o envio de profissionais para a 

qualificação no exterior. 

As diretrizes assumidas pelas políticas de pós-graduação no Brasil 

contaram com a participação e a orientação de documentos organizados pelos 

organismos internacionais, entre eles a Unesco e o Banco Mundial. Esses 

organismos se utilizaram da colaboração e do discurso da globalização solidária 

para incutir nos países o entendimento de que a educação é necessária para o 

desenvolvimento e viabiliza o melhor desempenho econômico dos países. A 

internacionalização, nas suas diferentes facetas, pode apresentar-se ou como 

uma concepção de cooperação solidária, entendida como um processo dinâmico 

de integração entre os países, proposta defendida em documentos da Unesco, 

ou como uma internacionalização mercantil, na qual a educação passa a ser 

vista como serviço. Esta é a ótica do Banco Mundial, que estabelece as formas 

de serviço a ser internacionalizadas como ofertas de serviços a serem realizadas 

no exterior, consumo no exterior, presença comercial e presença pessoal direta 

do provedor. 

Os Documentos do Banco Mundial e da Unesco, no que diz respeito à 

internacionalização, estabelecem o caráter mercantil como prioridade, 
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estabelecendo critérios de competitividade que determinam os rankings 

acadêmicos que devem ser perseguidos pelas instituições de educação superior 

em todo o mundo. 

Essas instituições são responsáveis pela elaboração de diversos 

documentos que serviram de orientação para que os países em desenvolvimento 

possam elaborar seus documentos de planejamento, sempre bem articulados 

com as diretrizes internacionais do capitalismo global.  

No Brasil – com a criação da Capes em 1951 e a institucionalização da 

pós-graduação por meio do Parecer nº 977, em 3 de dezembro de 1965 (Parecer 

Sucupira) – passou-se a ter um maior desenvolvimento de pesquisas voltadas 

para a formação de recursos humanos, com o objetivo de modernizar o país. A 

Capes recebeu a incumbência de elaboração dos Planos Nacionais de Pós-

graduação. Foram elaborados seis Planos, mas a internacionalização da pós-

graduação só aparece como uma diretriz da Capes no Plano Nacional de Pós-

graduação 2005-2010. A diretriz apresentada no documento institui a 

internacionalização, sobretudo a mobilidade estudantil no exterior, como uma 

estratégia para o desenvolvimento da pesquisa nacional e para a formação de 

recursos humanos.  

A política de internacionalização, no Brasil, tem-se configurado 

principalmente por meio do incentivo financeiro das agências de fomento 

públicas Capes e CNPq, com a oferta de bolsas para a mobilidade de estudantes 

e docentes. Pode-se dizer que a pós-graduação brasileira vem se consolidando, 

nos últimos anos, de forma planejada e articulada, tendo como referência as 

diretrizes dos organismos internacionais que veem, na mobilidade estudantil, 

uma forma de intercambiar a produção de conhecimentos, contribuindo assim 

para que os países em desenvolvimento se insiram no mercado globalizado. Os 

Planos Nacionais de Pós-graduação, que estabelecem as prioridades a serem 

seguidas pelas agências de fomento e pelos documentos elaborados no âmbito 

do Ministério da Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento do país, 

consideram a pesquisa e a inovação como prioridade, e tem direcionado os 

editais e as bolsas às áreas de conhecimento a serem privilegiadas. 

Esses documentos e diretrizes apontaram a internacionalização como 

tendência importante para educação superior, sobretudo a pós-graduação, 
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enfatizando que é necessário grande investimento na área, pois a 

internacionalização é considerada fator estratégico para o desenvolvimento para 

esse nível de ensino, para a pesquisa e para a avaliação das universidades e 

programas de pós-graduação no Brasil e no mundo.  

Em síntese, os documentos apontam para ampliação do atual modelo de 

parceria institucional, dentro de uma relação de reciprocidade e simetria entre 

instituições nacionais e estrangeiras. Tais parcerias envolveriam intercâmbio 

recíproco de alunos e professores em projetos de pesquisa específicos, bolsas-

sanduíche para os alunos, estágios de curto prazo para professores e estágios 

para recém doutores. Envolveriam, ainda: a intensificação dos programas de 

intercâmbio, visando ao compartilhamento na orientação de doutorandos com 

pesquisadores atuando no exterior em áreas de interesse estratégico para o 

país; incentivo ao recrutamento de estudantes estrangeiros;  programa de apoio 

e incentivo ao duplo-diploma e a projetos colaborativos de larga duração; e o 

aumento do número de publicações com instituições estrangeiras.  

O período de estudo analisado, que corresponde de 2003 a 2016, é 

considerado por diferentes autores que estudam a temática como um período de 

novo desenvolvimentismo, caracterizado por grandes investimentos nas áreas 

sociais do país, como pode ser comprovado pelas series históricas elaboradas 

na pesquisa. No ano de 2016, o governo petista sofre uma solução de 

continuidade, quando a presidente Dilma Roussef sofre um impeachment e é 

substituída por Michel Temer e a mudança de governo repercute negativamente 

nos números da expansão da internacionalização da pós-graduação, iniciando 

um processo de grande retração do número das bolsas para a mobilidade 

acadêmica. 

Nos períodos correspondentes aos dois mandatos de governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, (2003 a 2006 e 2007 a 2010) há um crescimento pequeno 

no número de bolsas concedidas para a mobilidade internacional, sendo o maior 

crescimento nas bolsas concedidas para o Pós-doc e para o doutorado 

sanduiche. No segundo mandado de Lula não há grande variação, mas cresce 

o número de bolsas concedidas para o doutorado pleno, continuando ainda as 

bolsas para o sanduíche em segundo lugar, mas em uma menor proporção.  O 

grande diferencial da expansão da mobilidade internacional se dá no mandato 
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de Dilma Rousseff (2011 a 2014): nesse período, há uma sistematização da 

internacionalização no país por meio da criação de diferentes  programas para a 

indução da mobilidade e adoção de uma política mais proativa, com o objetivo 

de dinamizar a mobilidade acadêmica, como ocorreu, por exemplo, com a 

criação de novas modalidades de bolsas e aumento expressivo de financiamento 

em todas as modalidades de bolsas.  

Registra-se o papel dos órgãos de fomento, como a Capes e o CNPq, que 

têm induzido, por meio de financiamento direto, a mobilidade acadêmica, o que 

pode ser constatado no crescimento do número de bolsas concedidas. A Capes 

é o grande órgão financiador. Os estudantes brasileiros realizam a mobilidade 

acadêmica em vários países do mundo, mas os países que mais recebem 

estudantes brasileiros, tanto financiados pela Capes quanto pelo CNPq, são os 

Estados Unidos, que aparecem como o destino preferido desses estudantes, 

seguidos pela França e pela Alemanha, países do capitalismo central e com 

universidades mais bem classificadas nos rankings internacionais. A mobilidade 

para a América Latina ocorre de forma muito tímida, pois os países não possuem 

uma política de atração para estudantes estrangeiros e o domínio do idioma 

espanhol ainda é um fator que dificulta a integração desses estudantes. A 

Argentina é o lugar preferido pelos brasileiros. 

No que se refere ao CNPq como uma agência estratégica do 

desenvolvimento do país, o conselho financia as pesquisas e grupos de 

excelência. No primeiro período de governo, Luiz Inácio Lula da Silva também 

priorizou as bolsas de Pós-doc e de doutorado sanduíche, mantendo a redução 

para as bolsas de doutorado pleno no exterior. No segundo mandato teve uma 

redução em todas as modalidades. Semelhantemente à Capes, no governo de 

Dilma Rousseff houve um aumento substancial no investimento para a 

mobilidade internacional por parte do CNPq. 

Destacamos que, no campo educacional, até 2015 mais precisamente, a 

educação superior assumiu o papel de desenvolvimento social e econômico, 

caraterizado pela ampliação do acesso, inclusive através da interiorização desse 

nível de ensino visando a diminuir as desigualdades regionais e a inclusão social 

de jovens carentes, como também a criação e ampliação de novas universidades 

e institutos federais.  Dentre as várias ações criadas a partir do primeiro mandato 
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de governo de Luiz Inácio Lula da Silva até os mandatos de Dilma Rousseff, 

podemos citar alguns dos principais programas e iniciativas que contribuíram 

para a expansão da educação superior: a ampliação do Fies, o Prouni, o Reuni 

e o CSF, englobando tanto os cursos de graduação quanto a pós-graduação, 

que vinculam-se à perspectiva teórica desenvolvimentista defendida por esses 

governos. 

Considerando os períodos de governo analisados, tanto na Capes quanto 

no CNPq é notório que foi nos mandatos de governo de Dilma Rousseff que 

houve maior investimento em internacionalização da educação superior e 

mobilidade estudantil, com expressivo investimento no número de bolsas no 

âmbito da pós-graduação, fruto das diretrizes e programas criados durante esse 

período.  Considera-se que esse foi período de grande investimento na 

internacionalização da pós-graduação brasileira, porém, ressalta-se, que é 

necessário maior investimento na distribuição dessas bolsas para contribuir para 

aumentar a produção de conhecimento e de desenvolvimento de tecnologia e 

reforçar a base técnico-científica do país. 

Os dados mostram que o país tem buscado realizar ações para induzir a 

internacionalização da pós-graduação. Para tanto,  elaborou diretrizes gerais, 

criou políticas para induzir a mobilidade estudantil e financiou programas, no 

entanto, as políticas adotadas são políticas de governo e não de estado e, na 

atualidade, encontram-se sob forte ataque dos governos conservadores, 

ameaçados de cortes de bolsas, com cada vez mais prejuízos para a educação 

nacional.  

Defende-se que a internacionalização da educação superior deve estar 

voltada para a formação acadêmica e cidadã, com o fim de estimular a criação 

cultural e o desenvolvimento do espírito científico, tecnológico e o pensamento 

reflexivo dos sujeitos, assim como incentivar o trabalho de pesquisa e de 

investigação científica, visando a desenvolver o entendimento do homem e do 

contexto em que ele está inserido. 
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