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RESUMO 

 

As migrações podem ser motivadas pelo desejo das pessoas concretizarem seus 

projetos de vida, inclusive pela necessidade de se adquirir novos conhecimentos e 

experiências. Nesse sentido, as migrações com fins de estudo aparecem como um 

movimento crescente, apesar de no Brasil ainda se apresentar tímido quando 

comparado a outros países. Esse estudo buscou compreender o porquê de 

estudantes migrarem para o Brasil em busca de formação no ensino superior, visto 

que o Brasil não é um país reconhecido por atrair estudantes internacionais. Existem 

políticas públicas de fomento a migração para estudo no Brasil que favorecem o 

intercâmbio de estudantes para nossas universidades. Todavia, essas políticas não 

tiveram o alcance necessário para fazer com que o Brasil se tornasse um país com 

grande poder de atração para os estudantes internacionais. Este trabalho realizou 

uma análise descritiva dos microdados provenientes do Censo da Educação Superior 

do período de 2015 a 2018, apresentando o perfil sociodemográfico dos estudantes 

estrangeiros e os dados referentes a inserção desses estudantes no ensino superior 

brasileiro. Foi constatado que diversos fatores exercem influência na migração para 

estudo no Brasil, em que destacamos acordos diplomáticos e de cooperação, a 

questão linguística, a questão geográfica, as relações históricas, proximidade cultural, 

a Lei da Anistia Migratória, a formação de redes sociais, e o desenvolvimento humano. 

Os estudantes estrangeiros que migram em busca de estudo no Brasil encontram 

dificuldades de toda ordem, mas se empenham para conseguir concluir a graduação, 

visto que para muitas pessoas de países em desenvolvimento a melhor opção para 

melhorar suas oportunidades de vida é sair da sair da sua cidade natal (PNUD, 2009). 

Os estudantes estrangeiros que migram em busca de estudo no ensino superior 

brasileiro têm origem de países em desenvolvimento que possuem IDH inferior ao do 

Brasil, e esta é a oportunidade de mudar o curso da própria vida para muitos desses 

estudantes.  

 

Palavras-chave: Migração internacional; Migração com fins de estudo; 

Internacionalização do ensino superior; Políticas públicas; PEC-G. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Migrations can be motivated by the desire of people to carry out their life projects, 

including the need to acquire new knowledge and experiences. In this sense, 

migrations for the purpose of studying appear as a growing movement, although in 

Brazil it is still timid when compared to other countries. This study sought to understand 

why students migrate to Brazil in search of higher education training since Brazil is not 

a country recognized for attracting international students. There are public policies to 

encourage migration to study in Brazil that favors the exchange of students to our 

universities. However, these policies did not have the necessary reach to make Brazil 

a country with a great power of attraction for international students. This research 

carried out a descriptive analysis of microdata from the Higher Education Census from 

2015 to 2018, presenting the sociodemographic profile of foreign students and the data 

regarding the insertion of these students in Brazilian higher education. It was found 

that several factors influence the migration to study in Brazil, in which we highlight 

diplomatic and cooperation agreements, the linguistic question, the geographical 

question, historical relations, cultural proximity, the Amnesty Migration Law, the 

formation of social networks, and human development. Foreign students who migrate 

in search of study in Brazil encounter difficulties of all kinds, but strive to complete their 

undergraduate course, since for many people in developing countries the best option 

to improve their life opportunities is to get out of their hometown (UNDP, 2009). Foreign 

students who migrate in search of study in Brazilian higher education come from 

developing countries that have a lower HDI than Brazil, and this is the opportunity to 

change the course of their lives for many of these students. 

 

Keywords: International migration; Migration for study purposes; Internationalization 

of higher education; Public policy; PEC-G. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade o fenômeno migratório é um movimento cada vez mais 

complexo devido a sua intensidade e diversificação (MARINUCCI; MILESI, 2005). É 

preciso compreender quem são as pessoas que se movimentam e porque elas estão 

em circulação. A população mundial sempre se movimentou, contudo, na atualidade, 

esse movimento ganhou maior intensidade e novos sentidos. Os movimentos 

migratórios contemporâneos tornaram-se tão diversificados que definir uma única 

teoria que a explique é uma “missão impossível”. São as mais variadas formas de 

migração que ocorrem por diversas motivações, e que, de certa forma, resultam em 

inúmeros tipos de movimentos migratórios. Apesar disso, há elementos comuns que 

podem e devem ser usados para o desenvolvimento de conceitos que permitem 

analisar e conhecer o comportamento de determinados grupos de pessoas no que se 

refere aos movimentos migratórios.  

Em relação as motivações para migração internacional, esse estudo considera 

que algumas motivações destacadas por Marinucci e Milesi (2005) são primordiais. 

Fatores como a mudança demográfica em curso nos países em desenvolvimento; o 

aumento das desigualdades entre os países do Norte e do Sul no mundo e a busca 

de novas condições de vida podem desencadear movimentos migratórios. 

Na tentativa de dar mais poder às teorias migratórias, faz-se necessário estudar 

a migração considerando as suas particularidades, observando o tipo de migração, a 

distância percorrida, o fator motivador, como também as questões políticas que 

podem facilitar ou adicionar barreiras ao processo migratório. 

O processo de transição demográfica que o mundo vivencia também faz com 

que certas modalidades migratórias surjam ou ganhem mais força. Um grande 

quantitativo de população jovem, que cada vez mais vem reduzindo a taxa de 

fecundidade, faz com que existam muitos indivíduos que prezam por projetos de vida 

individuais. Esses projetos individuais podem estar relacionados a migração para 

estudo como forma de adquirir capital humano, dentre outros fatores motivadores. 

A migração internacional é uma das formas de concretizar esse projeto. Além 

de um currículo internacionalizado, o estudante adquire experiências de vida - que 

permite enxergar situações por diferentes perspectivas. A internacionalização do 
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ensino possibilita a formação de profissionais preparados para atuar em um mundo 

globalizado (KNIGHT, 2012).  

Ademais, conscientes das vantagens de receber alunos estrangeiros em suas 

instituições de ensino, alguns países abriram suas fronteiras à migração de alto nível, 

formulando políticas para atrair esses imigrantes. A internacionalização do ensino 

contribui para o desenvolvimento do conhecimento, estimula as relações de 

cooperação acadêmica, facilita o relacionamento com públicos estrangeiros, aprimora 

a imagem do país de acolhida, favorece a diplomacia pública, e ainda é uma forma 

indireta de influenciar a opinião pública em sociedades externas (KNIGHT, 2012; 

CABRAL, 2012; MELISSEN, 2005; FERREIRA DE LIMA JR, 2015). 

A migração internacional com fins de estudo se difere da maioria dos tipos de 

migração, pois é uma modalidade migratória que - a priori - já se inicia com data para 

retorno. Principalmente quando ela acontece por intermédio de algum acordo de 

cooperação entre países, em que os estudantes firmam o compromisso de retornar 

ao país de origem para contribuir com o desenvolvimento de seu país. No entanto, na 

prática, cabe ao migrante a decisão de retornar ao país de origem, permanecer no 

país para onde migrou, ou iniciar uma migração para outro destino. 

O Brasil não possui uma cultura de atrair estudantes estrangeiros. Apesar do 

progresso em relação a internacionalização do ensino, e da inserção de estrangeiros 

em nossas instituições de ensino superior ser um movimento crescente, não 

apresenta números tão expressivos quando comparado a outros países que são 

reconhecidos por atrair esse público.  

O Censo da Educação Superior de 2018 mostra que o Brasil dispunha de 2.537 

Instituições de Ensino Superior, com um total de 12.043.993 alunos em cursos de 

graduação, dos quais apenas 23.216 são estrangeiros. Ou seja, somente 0,19% dos 

estudantes em universidades brasileiras tem nacionalidade estrangeira. Esse número 

não é tão expressivo em termos de volume quando comparado a outros países 

reconhecidos por atrair estudantes internacionais. No Canadá, por exemplo, a 

Universidade de Cape Breton os imigrantes já representam mais da metade do total 

de alunos (MESQUITA, 2019). Enquanto a universidade brasileira que mais possui 

estudantes estrangeiros é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA), com 1.319 estudantes estrangeiros vinculados à instituição. E, apesar de ser 

uma universidade com foco na internacionalização, o quantitativo de estrangeiros 
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corresponde a aproximadamente 29,4% do total de estudantes - e essa porcentagem 

é extremamente superior a grande maioria das instituições de ensino superior 

brasileiras (INEP, 2018). Mas vale salientar que a UNILA é uma universidade recém-

criada, com fundação no ano de 2010, e que a migração com fins de estudo para o 

Brasil é um fenômeno recente, quando comparados ao mesmo tipo de movimento em 

países do norte. 

Existem algumas iniciativas do governo federal brasileiro que visam atrair 

estudantes estrangeiros, expressas em metas e estratégias que contemplam a 

internacionalização do ensino, e iniciativas para expandir e internacionalizar o 

conhecimento nas instituições de educação superior. Todavia, essas políticas não 

tiveram o alcance necessário para fazer com que o Brasil se tornasse um país com 

grande poder de atração para os estudantes internacionais. 

Ainda assim, o Brasil apresenta um contexto histórico com políticas de fomento 

a migração para estudo e recebe estudantes internacionais em suas instituições de 

ensino superior, e esse quantitativo, ainda que tímido quando comparado ao cenário 

mundial, apresenta-se como um movimento crescente.  

Considerando todo o universo de estudantes estrangeiros ingressos no ensino 

superior brasileiro, os estudantes ingressos pelo Programa de Estudantes-Convênio 

de Graduação (PEC-G) configuram o grupo selecionado para analisar a migração com 

fins de estudo, visto que, formalmente, o estudo foi o motivo que originou a migração 

dessa população para o Brasil. Todavia, também se considerou importante analisar 

os dados dos estudantes estrangeiros sob todas as formas de ingresso. 

Diante do contexto apresentado, surge o questionamento: por que o Brasil 

continua registrando crescimento no quantitativo de estrangeiros ingressos nas 

instituições de ensino superior, apesar de não possuir táticas hábeis para atrair 

estudantes internacionais e o que faz com que os estudantes PEC-G escolham o 

Brasil como destino na migração com fins de estudo? 

Novas dinâmicas e modalidades de deslocamentos fazem com que exista a 

necessidade de se debater o assunto, com a finalidade de embasar as 

regulamentações e instrumentos que normatizam o processo de chegada e 

acolhimento de migrantes. Nessa perspectiva, os registros administrativos passam a 

ser uma importante ferramenta para compreender quem são esses imigrantes, qual o 
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seu quantitativo, para onde se deslocam após chegarem no país de destino e quais 

são as suas características (ZAPATA; GUEDES, 2017). 

A presença de estudantes estrangeiros no ensino superior brasileiro pode ser 

identificada e analisada com os dados do Censo da Educação Superior, realizado pelo 

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

Entretanto, esses dados carecem de maiores e mais profundos estudos, visto que o 

INEP elabora anualmente o documento intitulado Resumo Técnico da Educação 

Superior, e, apesar desse documento ser utilizado como fonte de consulta para 

dirigentes de instituições de ensino e gestores de políticas educacionais, não 

apresenta as estatísticas dos estudantes estrangeiros no Brasil. 

O presente estudo utiliza os dados Censo da Educação Superior para traçar o 

perfil sociodemográfico dos estudantes estrangeiros no Brasil e analisar como se dá 

a inserção dos estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras, considerando 

os dados sobre financiamento estudantil, apoio social e atividades extracurriculares. 

Existem algumas pesquisas relacionadas à inserção de estudantes 

estrangeiros nas universidades brasileiras que objetivam compreender os obstáculos 

do processo migratório para as instituições de ensino. Todavia, os estudos de 

Desidério (2006), Andrade e Teixeira (2009), Mazza (2011), Ferreira (2017), Costa e 

Silva (2017), e Amorim e Finardi (2017) carecem sistematicamente de números 

representativos em suas análises, pois tratam-se de estudos de caso, e nenhum deles 

utilizou-se dos dados do Censo da Educação Superior ou outra fonte de dados que 

pudesse ser aplicada a todo o território brasileiro. 

Este estudo, assim, visa também atenuar essa lacuna acerca da análise de 

dados representativos sobre a migração de estrangeiros para o ensino superior 

brasileiro. Dessa forma, o presente trabalho se justifica pela importância de se discutir 

o “fator estudo” como motivador de movimentos migratórios internacionais, pelo 

mapeamento dos deslocamentos internacionais com destino ao Brasil com fins de 

estudo e pela análise sociodemográfica dos estudantes estrangeiros no Brasil. 

Nesse sentido, o objetivo central desse estudo é compreender a modalidade 

migratória com fins de estudo tendo como destino o Brasil, realizando uma análise 

sociodemográfica, espacial e temporal no período de 2015 a 2018 dos estudantes 

estrangeiros no Brasil, a fim de compreender e quantificar esse tipo de movimento 

migratório. 
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Para tanto, o estudo está dividido em quatro capítulos: o primeiro capítulo faz-

se necessário para uma introdução ao migrante do século XXI, considerando as 

questões de transnacionalismo e a formação de redes sociais; o segundo capítulo traz 

uma revisão da literatura com o objetivo de compreender a migração para estudo 

como uma modalidade migratória, faz um comparativo da internacionalização do 

ensino superior do Brasil no cenário mundial, e explana as políticas existentes no 

Brasil que fomentam a migração para estudo; o terceiro capítulo expõe a base de 

dados e os procedimentos metodológicos; o quarto capítulo realiza uma análise dos 

dados do Censo da Educação Superior com o objetivo de definir o perfil 

sociodemográfico dos estudantes estrangeiros, avalia como se dá a inserção desses 

estrangeiros que optam por estudar no ensino superior brasileiro - trazendo 

representatividade numérica a estudos de casos já realizados, e, ainda, relaciona a 

migração internacional para estudo no Brasil com o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) dos países de origem dos migrantes; por fim, são apresentadas as 

considerações finais dessa pesquisa.  

A migração é um processo que não pode ser analisado isoladamente, visto que 

os movimentos migratórios envolvem investimentos, custos e retornos, e que as 

políticas governamentais interferem no processo da migração (SJAASTAD, 1962). 

Elas são tipicamente motivadas por uma mistura de fatores sociais, econômicos e 

fatores políticos e, como quase qualquer outro fenômeno social, é um processo que 

agrega diferentes características. Portanto, não podemos esperar que uma única 

teoria sirva para explicar a migração em todos os lugares e em todos os momentos. 

No entanto, também não podemos inferir que a migração é um movimento arbitrário e 

sem nenhuma regularidade (DE HAAS, 2010b). 
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1. O MIGRANTE DO SÉCULO XXI 

 

A migração internacional pode ser desencadeada pela busca por uma vida 

melhor, pelas disparidades entre as regiões, por questões trabalhistas, por conflitos 

políticos, pelo reagrupamento familiar, migrações étnicas, movimentos 

transfronteiriços, questões ambientais, dentre outros. 

As literaturas clássica e neoclássica das migrações convergem no sentido de 

que as migrações frequentemente estão associadas às desigualdades regionais e ao 

motivo econômico, como as questões de emprego e renda (QUEIROZ; OJIMA, 2018). 

Todavia, a migração é um fenômeno social antigo que ganhou novas características 

na contemporaneidade.  

Autores clássicos explicavam que os movimentos migratórios ocorrem devido 

a um conjunto de fatores positivos e negativos na origem e no destino para cada 

migrante ou potencial migrante. A título de exemplo, os fatores expulsores no local de 

origem seriam os altos impostos, leis opressivas etc. Já os fatores de atração no local 

de destino são as oportunidades econômicas geradas pela industrialização e 

comércio, como empregos e melhoria nos meios de transporte, entre outros 

(RAVENSTEIN, 1885). Ou seja, os fatores negativos nos locais de origem estimulam 

as emigrações e, do outro lado, os fatores positivos no local de destino que estimulam 

as imigrações (LEE, 1966).  

Por sua vez, os autores neoclássicos analisavam a migração considerando que 

ela constitui custos monetários e não monetários, pois gera despesas financeiras com 

a mudança de residência e custos psíquicos em mudar de ambiente (SJAASTAD, 

1962). A migração internacional ocorre em virtude das diferenças nas taxas salariais 

entre os países e a migração seria uma forma de propor que mercados de trabalho 

entrem em equilíbrio (WEBER, 2004). No entanto, apenas essas formas de análises 

não conseguem mais explicar a completude dos movimentos migratórios da 

atualidade. 

Os fatores de expulsão definem os locais de origem dos fluxos migratórios, mas 

são os fatores de atração que determinam a direção destes fluxos e as áreas às quais 

se destinam. Entre os fatores de atração, o mais importante seria a demanda por força 

de trabalho, que proporciona oportunidades econômicas. Entretanto, existe uma série 

de obstáculos entre o migrante e a “oportunidade”, como a qualificação, a bagagem 
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cultural, insuficiência de recursos, entre outros (SINGER, 1987). Não obstante, os 

fluxos migratórios têm características distintas, dependendo do período ou localidade 

em que ocorrem. Devem ser levadas em consideração as diversas causas na origem 

que são impulsionadas por inúmeros motivos, como também os diversos fatores de 

atração na localidade de destino, não apenas pelos condicionantes econômicos. 

Nesta perspectiva, a decisão de migrar é feita por atores racionais que 

comparam os seus rendimentos atuais e os ganhos ao longo da vida, com a 

possibilidade de migração ocorrendo quando há uma boa chance de recuperar os 

investimentos. Ou seja, as teorias convencionais explicam que a migração 

internacional acontece quando existe diferença nos níveis de riqueza e 

desenvolvimento econômico. A maneira de reduzir a migração internacional seria com 

a diminuição dessas diferenças, que só seria possível com o desenvolvimento 

econômico nos países pobres (DE HAAS, 2010b).  

A migração pode sim contribuir para aumentar a renda e melhorar a posição 

econômica da família na sociedade (BRZOZOWSKI, 2012). Mas esse fato não é regra, 

segundo Cunha (2011), as migrações também podem gerar muitos impactos 

negativos, como a  

“perda de acessibilidade e de capital social, ambos com possíveis 
repercussões sobre a inserção dos seus membros no mercado de trabalho, 
sobre a disponibilidade de ajuda por parte de parentes e amigos, ou mesmo 
sobre o processo educativo de suas crianças” CUNHA (2011, p. 12). 
 

Apesar de os movimentos populacionais terem sua análise quase sempre 

reduzida ao fator econômico e às desigualdades entre as regiões (CARVALHO, 2001), 

é necessário observar que a migração não ocorre apenas em função dessas 

diferenças. Considerar que a migração ocorre apenas pelas diferenças nos níveis de 

riqueza e desenvolvimento leva à hipótese de que a maior parte da migração ocorre 

dos países mais pobres para os países mais ricos. Todavia, uma rápida olhada nos 

padrões de migração global parece desafiar essa hipótese, pois a maioria dos 

migrantes não se move dessa forma. Segundo estimativas do Relatório de 

Desenvolvimento Humano 2009 - fundamentadas na base de dados do Centro de 

Investigação de Desenvolvimento para a Migração, Globalização e Pobreza - 

considerando os migrantes internacionais, aproximadamente um terço migra de um 

país em desenvolvimento para um país desenvolvido (menos de 70 milhões de 

pessoas). A maioria dos migrantes internacionais migram entre países 

desenvolvimento, ou entre países desenvolvidos. É necessário observar que a 
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migração não ocorre apenas em função das diferenças econômicas ou níveis de 

desenvolvimento humano. As pessoas podem fazer escolhas de acordo com seus 

próprios conhecimentos, gostos e preferências. Como também existem fatores que 

podem impedir as pessoas de migrarem, mesmo que tenham esse desejo, como a 

falta de recursos e falta de conhecimento (PNUD, 2009; DE HAAS, 2010b).  

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) - órgão da ONU 

responsável por questões populacionais - aponta que os principais motivos para as 

migrações internacionais são: a busca por uma vida melhor para si e para sua família; 

as disparidades de recursos entre distintas regiões; as políticas trabalhistas e 

migratórias dos países de origem e de destino; os conflitos políticos; a degradação do 

meio ambiente, incluindo a perda de terras de cultivo, florestas e pastos; o êxodo de 

profissionais, ou a migração dos jovens com maior grau de formação dos países em 

desenvolvimento para preencher as deficiências da força de trabalho dos países 

industrializados. 

Atualmente nenhum continente está fora da globalização, nem dos fluxos 

migratórios. O mundo inteiro está em movimento, e a migração tende a continuar 

crescendo visto que os fatores que geram a mobilidade, como questões de diferenças 

entre os níveis de desenvolvimento humano - que consideram a expectativa de vida e 

o nível de educação - crises políticas e ambientais, redução do custo dos transportes, 

acesso as mídias - que permitem que as pessoas se conscientizem que é possível 

mudar o curso da própria vida, dentre outros fatores, estão distantes de desaparecer.  

(DE WENDEN, 2001, 2016).  

Os fatores demográficos - que influenciam nos padrões e na composição dos 

fluxos migratórios - frequentemente não são observados nas discussões sobre as 

causas da migração internacional contemporânea (ZAPATA; GUEDES, 2017). O 

processo da transição demográfica resulta, a princípio, em um crescimento vegetativo 

da população. A transição demográfica vem sendo vivenciada por vários países 

simultaneamente, e esse processo faz com que exista uma grande população jovem 

no mundo - população essa que ainda vivência uma queda de fecundidade. Ou seja, 

o mundo dispõe de uma grande população de jovens, sem filhos, inseridos em um 

mundo globalizado cada vez mais interconectado. Esses jovens podem prezar por 

projetos que não necessariamente encontram-se em seus países de origem, fazendo 

com que alguns tipos de modalidades migratórias surjam ou ganhem mais força. Já 
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os países que apresentam menores índices de crescimento vegetativo tornam-se 

atrativos para essa população jovem que tem origem em países em desenvolvimento. 

Os migrantes do passado viam o deslocamento como uma forma de garantir o 

sustento de sua família e melhorar suas condições de vida. Diversos autores afirmam 

que a migração é uma decisão familiar (SANDELL, 1977; MINCER, 1978; BORJAS; 

BRONARS, 1991; NIVALAINEN, 2004 apud RIBEIRO, 2016). Entretanto “as famílias 

tendem a serem menos móveis do que indivíduos livres” (RIBEIRO, 2016, p.5). 

A migração agrega características diferentes quando ela ocorre de forma 

individual ou familiar. Nos potenciais migrantes a uma migração individual destaca-se 

as variáveis de idade, sexo, condição de atividade e nível de renda. Por exemplo, os 

migrantes jovens tendem a se preocupar principalmente com o retorno financeiro. Já 

em relação à migração familiar as características observadas vão depender da etapa 

do ciclo de vida que a família vivencia. Por exemplo, “enquanto as famílias com 

crianças em idade escolar preocupam-se com a estrutura de serviços das localidades, 

os idosos preocupam-se em viver próximos da família e dos amigos” (DE JONG; 

GARDNER, 1981 apud CAMPOS, M., 2015, p. 195) 

Esse estudo concorda com a ideia de que, com o processo de transição 

demográfica, a estrutura familiar tem se modificado e a migração pode passar a ser 

uma ação individual. Apesar das pessoas continuarem objetivando melhores 

condições de vida, elas migram, pelo menos em parte, para realizar os seus projetos 

de vida. Dessa forma, o processo de transição demográfica faz com que surjam novos 

perfis de migração (DE WENDEN, 2016). No caso da migração com fins de estudo, 

consideramos que a migração pode ser uma decisão familiar, mas o ato de migrar 

tende a ser individual, principalmente se o migrante estiver no grupo etário jovem.  

Embora a migração ser uma característica que sempre fez parte da história, o 

movimento ganhou novos sentidos para as ciências contemporâneas. O movimento 

migratório da atualidade ganhou novas características, no qual aparece o conceito de 

transnacionalismo com o surgimento de redes e de novos estilos de vida. As teorias 

das redes sociais e a teoria de transnacionalismo reforçam as inúmeras relações que 

os migrantes constroem com as sociedades de origem e de destino (SASAKI; ASSIS, 

2000). 
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1.1 CONCEITO DE TRANSNACIONALISMO E A TEORIA FORMAÇÃO DE REDES 

SOCIAIS 

As migrações contemporâneas ganharam novos sentidos. Os antigos estudos 

afirmavam que o migrante chegaria ao país de destino para ficar e perder 

progressivamente os laços com o seu país de origem. Mas essas concepções não 

são mais válidas para os movimentos migratórios da atualidade. Os imigrantes 

desenvolvem redes, atividades, estilos de vida e ideologias que abrangem as 

sociedades de origem e destino (SOLÉ; PARELLA; CAVALCANTI, 2008). 

Alguns autores começaram a incorporar a importância das chamadas redes 

sociais nos estudos sobre migração, com o fim de aumentar a capacidade explicativa 

das teorias migratórias (ALMEIDA; BAENINGER, 2013). Estudos sobre o efeito das 

redes sociais na migração internacional foram realizados por Fusco (2000, 2005), 

constatando que essas redes exercem influência, tanto na decisão de migrar quanto 

na inserção do migrante na localidade de destino. 

As teorias neoclássicas da migração - que focavam nos fatores econômicos - 

evidenciavam as causas da migração, considerando o processo como uma escolha 

racional. Já as teorias migratórias que focam nas redes sociais, entendem o 

movimento por suas redes migratórias, evidenciando os grupos sociais que compõe e 

mantém o processo migratório. O fenômeno é tão abrangente que deve ser analisado 

pelas duas perspectivas (SASAKI; ASSIS, 2000). 

As redes sociais podem ser definidas como “conjuntos de laços interpessoais 

que ligam potenciais migrantes com migrantes de fato e não migrantes nas áreas de 

origem e destino, via relações de parentesco, amizade e naturalidade” (MASSEY, 

1990 apud CAMPOS, M., 2015, p. 196).  

Essa forma de mobilidade gera novos destinos e forma novos grupos sociais. 

Esses fluxos migratórios alteram o comportamento étnico, modificando a forma de ser 

das pessoas. A presença de imigrantes em uma região influencia políticas econômicas 

e envolvem questões religiosas, culturais e sociais. Nas migrações contemporâneas 

o imigrante mantém vínculo com seu país de origem com maior facilidade do que 

ocorriam nas migrações do passado, e esse vínculo estabelecido é de extrema 

importância para o funcionamento das redes sociais, em que todo esse processo gera 

uma série de efeitos globais. Esta prática faz surgir novos perfis de migrantes 
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necessitando de novas conceituações, e um dos novos perfis pode ser abordado pelo 

conceito de transnacionalismo (RESSTEL, 2015). 

O migrante transnacional, ao chegar no local de destino, ainda mantém um 

vínculo forte com o país de origem, mantendo-se conectado aos dois países 

simultaneamente. Essa conexão estabelece uma relação entre as duas sociedades, 

afetando principalmente as pessoas de convívio (pessoal ou virtual) desse migrante 

(RESTEL, 2015). As redes transnacionais fortalecem a mobilidade, documentada ou 

não. Em todos os lugares esse tipo de rede é uma condição para o fluxo migratório se 

desenvolver (DE WENDEN, 2001). 

Transnacionalismo é um processo no qual os imigrantes constroem campos 

sociais que conectam o país de origem com o país de destino, desenvolvendo 

múltiplos relacionamentos que transcendem fronteiras. Esse processo desenvolve 

uma nova identidade que conecta duas ou mais sociedades ao mesmo tempo, 

construindo conexões familiares, econômicas, sociais, organizacionais, religiosas e 

políticas. Os transmigrantes são imigrantes que, apesar de estarem integrados a 

sociedade de destino, não estão desvinculados do local de partida, mantendo fortes 

vínculos com a sociedade de origem (GLICK-SCHILLER; BASCH; BLANC, 1995 apud 

ALMEIDA; BAENINGER, 2013; SOLÉ; PARELLA; CAVALCANTI, 2008). 

A vida dos migrantes no país de destino mostra que o transnacionalismo não é 

apenas um conceito, mas uma forma de estar entre dois lugares. O migrante tem a 

sua vida fragmentada entre o seu país de origem e o país de destino (SASAKI; ASSIS, 

2000). Dessa forma, ao chegar em outro país os migrantes não interrompem seus 

vínculos com a sociedade de origem. Esse processo é facilitado com o avanço das 

tecnologias da comunicação e dos transportes, que “encurtam” as distâncias 

geográficas. Países distantes geograficamente parecem mais próximos graças a 

facilidade dos transportes ou pela redução dos custos com a viagem. O acesso à 

mídia, a cultura e questões econômicas vêm aumentando o desejo de estar em outros 

lugares e facilitando a migração (DE WENDEN, 2001). 

Toda essa conexão facilita a existência de redes sociais e possibilita que as 

migrações de longas distâncias ocorram com maior facilidade. O contato de possíveis 

migrantes com os que já migraram exerce influência quanto a propensão migratória, 

visto que as redes sociais possibilitam o acesso a informações que reduzem o custo 

da migração (CAMPOS, M., 2015). 
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A utilização de redes sociais na migração internacional não é uma característica 

nova, visto que já foi identificada por Massey (1987) como uma rede que liga a região 

de origem e de destino, unindo migrantes e não–migrantes (FUSCO, 2002). 

Atualmente, o uso da internet e de novos aplicativos de comunicação permitem que, 

apesar de estar em outro país, o imigrante consiga acompanhar a vida familiar em 

tempo real. 

A análise das redes sociais se ajusta às teorias sobre migrações, visto que, 

uma vez que uma rede social se estabelece, pode indicar tendências nos fluxos 

migratórios. Grupos de indivíduos se inclinam a migrar para lugares onde já possuem 

contatos prévios com outras pessoas que já migraram (SASAKI; ASSIS, 2000). 

Essa característica dos migrantes de se manter conectados com o lugar de 

origem, fazendo essa ligação entre o país de origem com o país de destino, é um dos 

marcos que determina a diferença entre as velhas e as novas migrações, nas quais 

essas migrações transnacionais formam novas identidades ligadas ao capitalismo 

global e ao trabalho (RESTEL, 2015). Nas migrações contemporâneas o imigrante 

não perde os laços com o seu país de origem, conforme identificavam os antigos 

estudos sobre migração realizados no século XIX. 

Essas conexões estabelecidas são um dos motivos capazes de explicar o 

porquê uma pessoa pode decidir passar pelo processo da migração internacional 

enquanto outra, que vive na mesma região e possui as mesmas condições 

econômicas, nunca considerará a hipótese de deixar sua residência e migrar para 

outro país. As redes também são uma forma de explicar o porquê de alguns locais de 

destino estarem fortemente vinculados a alguns locais de origem dos migrantes 

(TRUZZI, 2008). 

Quando uma região recebe muitos migrantes de uma mesma origem e essa 

migração não está diretamente correlacionada a redução nos custos dos transportes 

ou na facilidade no acesso à informação, é preciso, mais uma vez, considerar a 

formação das redes sociais dos migrantes (FAIST, 2000). 

Existem situações em que a migração internacional ocorre entre países que 

não são fronteiriços e onde não existe uma política para atrair imigrantes, como é o 

caso da migração do Brasil para os Estados Unidos. Esse tipo de migração ocorre 

principalmente pela existência de redes de relações sociais. Segundo Soares e 

Rodrigues (2005, p. 66) “rede social consiste no conjunto de pessoas, organizações 
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ou instituições sociais que estão conectadas por algum tipo de relação”. As redes 

sociais mais importantes são construídas devido a em relações de parentesco, de 

amizade, de trabalho e na origem comum. Essa forma de migrar geram fluxos 

importantes, que se iniciam timidamente e se desenvolvem paralelamente à 

ampliação das redes sociais (FUSCO, 2002; SOARES; RODIGUES, 2005).  

As redes sociais refletem como os migrantes se posicionam distintamente na 

estrutura socioeconômica e agregam a função de pertencimento a círculos sociais, 

impactando nas formas de mobilidade trazendo implicações nas formas de instalação 

(ALMEIDA; BAENINGER, 2013). 

As pessoas que migram relatam a sua experiência para os conhecidos - que 

podem passar a ser propensos a migrar ao considerar a vivência dos primeiros 

migrantes - bem como podem oferecer apoio aos futuros migrantes no país de destino. 

A consolidação de redes sociais internacionais pode facilitar a migração de novos 

indivíduos.  

Uma rede social não tem uma forma pré-definida. Não é o tamanho da rede 

que a define, mas sim suas características que determinam o que é uma rede social. 

As redes podem ser grandes ou pequenas, e elas não são estáticas, pois são 

dispostas a sofrerem alterações ao longo do tempo (SOARES; RODIGUES, 2005).  

Uma rede migratória não deve ser confundida com uma rede pessoal. A rede 

pessoal é um tipo de rede social baseada em relações de amizade ou parentesco. Já 

a rede migratória também é um tipo de rede social, mas que agrega redes sociais já 

existentes e motiva a criação de outras redes. Ademais, uma rede migratória requer 

recortes territoriais de origem e destino, que são ligados por meio de fluxos migratórios 

(SOARES; RODIGUES, 2005).  

Possíveis migrantes são atraídos pela facilidade da conexão já estabelecida. A 

formação de redes sociais “é o ingrediente que faltava para impulsionar um movimento 

internacional de pessoas com volume expressivo e de fluxo contínuo” (FUSCO, 2002, 

p. 10). Esse processo desenvolve uma grande rede de contatos entre locais de origem 

e destino. A utilização dessas redes sociais proporciona facilidades no processo 

migratório, exercendo influência na decisão de migrar (FUSCO, 2002).  

Essa dissertação considera que os estudantes que migram com fins de estudo 

se utilizam das redes sociais para tomar conhecimento de oportunidades em outros 
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países, bem como podem se utilizar dessas redes para obter apoio e o acesso às 

informações que os auxiliem na inserção no país de destino. 

Os movimentos migratórios da contemporaneidade nos mostram que o 

processo migratório deve ser estudado considerando suas categorias e observando 

os múltiplos aspectos do movimento. Os estudos da migração devem considerar que 

os migrantes “são pessoas que se movem, têm projetos, desejos de ir, voltar, 

permanecer e reconstruir suas vidas atravessando múltiplas fronteiras” (SASAKI; 

ASSIS, 2000, p.17). 
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2. MIGRAÇÃO PARA ESTUDO COMO MODALIDADE MIGRATÓRIA  

 

A generalização da migração, e os conceitos preconcebidos, fazem com que 

muitas particularidades do processo migratório não sejam visualizadas ou até mesmo 

esquecidas (ROSÁRIO; SOEIRA, 2010). Assim, considera-se que migração deve ser 

estudada levando em conta os fatores expulsores na região de origem, os atrativos 

da região de destino, o motivo que causou a migração, a capacidade do indivíduo para 

migrar, as questões pessoais, as questões políticas que facilitam ou impõe barreiras 

a esse processo, a periodicidade e duração do movimento, e as consequências dessa 

ação.  

A migração agrega tantas características que, como já referido, um único aporte 

teórico não é capaz de explicar a completitude do movimento.  Por esse motivo é 

necessário encontrar similaridades entre os movimentos para que teorias migratórias 

complementares possam convergir para compreender um tipo de modalidade 

migratória. É na tentativa de observar as particularidades do tipo de movimento 

migratório que podemos ampliar o poder de justificativa de estudos já realizados. 

A globalização transformou o cenário migratório nos últimos anos, em que os 

tipos de fluxos se tornaram cada vez mais variados. As modalidades da atualidade 

são muito diversas. Existem vários tipos de movimentos migratórios, e por esse motivo 

faz-se importante o estudo da migração considerando as suas categorias (DE 

WENDEN, 2001). Os deslocamentos populacionais passaram a ser mais complexos, 

ao considerar a sua composição, distância, bem como as suas causas e 

consequências (ZAPATA; GUEDES, 2017). 

Consideramos que é possível agrupar os movimentos migratórios de acordo 

com determinadas semelhanças. Dessa forma, selecionou-se os movimentos 

migratórios para pesquisa de acordo com determinadas características: motivados 

pela busca da conclusão do ensino superior; tendo como destino o Brasil; observando 

a duração do movimento; no contexto das políticas que facilitam esse processo; e 

considerando o índice de desenvolvimento humano dos países de origem desses 

migrantes. 

Os estudos sobre migração eventualmente demonstram a tendência dos 

autores para determinadas correntes teóricas. Mas, ao analisar as migrações 

internacionais é preciso ter um olhar interdisciplinar, abrangendo várias abordagens. 
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Para compreender a especificidade do movimento, a migração internacional deve ser 

analisada considerando a Antropologia, a Demografia, a Economia, a História, o 

Direito, a Ciência Política e a Sociologia, conforme apresentado no Quadro 1 

(BRETTELL; HOLLIFIELD, 2000 apud ALMEIDA; BAENINGER, 2013).  

 

Quadro 1 - Teorias Migratórias através das disciplinas segundo Brettell e Hollifield 
(2000). 

 
Fonte: BRETTELL; HOLLIFIELD, 2000, p.3. apud ALMEIDA; BAENINGER, 2013 p.25. 
 

Ao estudar a migração definindo a sua modalidade migratória considera-se a 

particularidade do movimento. Essa forma de investigação fornece uma ferramenta 

de análise com maior valor explicativo para a modalidade migratória em questão 

(ALMEIDA; BAENINGER, 2013). Considerando a particularidade do recorte da 

pesquisa, as migrações não devem pertencer a nenhuma disciplina exclusivamente, 

mas considerar várias disciplinas simultaneamente (BIZERRILL, 2012). 

Essa dissertação considera que a migração com fins de estudo deve ser 

avaliada por várias disciplinas, contudo, predominantemente pelas perspectivas: 

demográfica (ao considerar as características do processo de transição demográfica, 

bem como o perfil do indivíduo que realiza esse tipo de migração, além do fato de a 

migração ser uma das componentes demográficas básicas); econômica 

(considerando o motivo da migração, bem como as condições financeiras e de 

desenvolvimento humano que podem interferir na escolha do destino); histórica 



30 
 

(contextualizando as que as relações históricas podem cooperar para o surgimento e 

manutenção desse tipo de fluxo); do direito (ao avaliar a legislação que incentiva esse 

tipo de modalidade migratória); antropológica e sociológica (no contexto de que a 

formação de redes sociais podem exercer influência nesse processo, além da 

motivação); e ainda linguística (visto que a familiaridade com o idioma pode ser um 

atrativo na localidade de destino) e geográfica ( considerando que a aproximação 

geográfica também pode ser um atrativo devido à redução com os custos de 

transporte). 

Ao pensar na migração é preciso reconhecer o agente que se desloca no 

espaço e no tempo, como também o contexto deste movimento. Os estudos clássicos, 

como o de Singer (1973), sugeriam a identificação dos fatores que causam as 

migrações na origem, no destino e as suas motivações. Os fatores de expulsão na 

origem tornavam outras localidades atrativas. Todavia, esses fatores não 

necessariamente geravam o movimento migratório, e isso mostra que existe uma 

seleção na forma como certos fatores repercutem nas particularidades de cada 

indivíduo. Ou seja, as questões individuais repercutem no processo migratório 

(ALMEIDA; BAENINGER, 2013). 

Nos movimentos migratórios da atualidade, deixa de existir a ideia de que o 

migrante tem um único projeto migratório definido e passa a existir a ideia de que são 

vários os fatores que definem as possibilidades e as intenções de deslocamento 

(ZAPATA; GUEDES, 2017). 

A migração, sobretudo as de longas distâncias, estão sempre associadas a um 

conjunto de fatores que faz com que o indivíduo escolha passar a ser um migrante. 

Essa decisão é um resultado que independe apenas das condições do local de origem 

e de destino. Os fatores de expulsão na localidade de origem podem formar potenciais 

migrantes, mas os obstáculos intervenientes, como a falta de recursos e, 

principalmente, as questões pessoais fazem com que esses estímulos obtenham 

reações diferentes para cada indivíduo. As questões individuais já foram discutidas 

por Lee (1980), que destacou que “os fatores envolvidos na decisão de migrar estão 

na origem, no destino, nos obstáculos intervenientes e nos fatores pessoais” 

(ALMEIDA; BAENINGER, 2013, p. 25). Aqui considera-se que as questões individuais 

são fatores de grande importância na decisão de migrar, visto que a migração por 

motivo de estudo - principalmente quando se trata da migração para formação na 
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graduação, ou seja, migração com maioria expressiva de jovens – é realizada em 

grande parte por migrantes que prezam pelo projeto individual. 

Os fatores de atração na localidade de destino permitem incorporar a 

seletividade migratória, considerando o “conhecimento sobre a área de destino, etapa 

do ciclo vital, distância, inserção em determinadas redes sociais, entre outros” 

(ALMEIDA; BAENINGER, 2013, p. 26). Segundo Marden Campos (2015, p. 187), “a 

seletividade é uma característica fundamental do fenômeno migratório, independente 

da escala de análise e da abordagem conceitual utilizada”. 

As características demográficas como idade e sexo são as principais variáveis 

que influenciam na seleção de tornar os indivíduos migrantes. A variável da idade 

justifica-se pela etapa do ciclo vital que o indivíduo se encontra. Em relação ao sexo, 

diversos autores observaram que homens e mulheres migram devido a estímulos 

diferentes (RILEY e GARDNER, 1993; MASON, 1995 apud CAMPOS, M., 2015). 

Contudo, as características socioeconômicas, elementos como “escolaridade, renda, 

situação ocupacional, condições de saúde e localização espacial” também são fatores 

importantes na seletividade migratória (CAMPOS, M., 2015, p.188). 

De acordo com Marden Campos (2015), teorias migratórias que levam uma 

abordagem microeconômica afirmam que a migração é investimento pessoal que 

ocorre quando os retornos - geralmente monetários - desse investimento forem 

justificados. Segundo essa abordagem, pessoas que migram com perfil etário jovem 

possuem mais tempo para obterem esse retorno.  

Além da idade, a questão da educação exerce muita influência no 

comportamento migratório. Quando a migração ocorre pela busca de melhores 

remunerações o indivíduo necessita realizar um investimento em si próprio - para estar 

qualificado perante a um mercado de trabalho competitivo e globalizado. Isso se 

chama seletividade positiva: os indivíduos que possuem maior qualificação tendem a 

migrar para locais onde ofereçam melhores remunerações (SJAASTAD, 1980; 

BORJAS, 1996 apud CAMPOS, M., 2015). Essa dissertação considera que o indivíduo 

não necessariamente busca qualificação para posteriormente migrar, mas o fluxo 

inverso pode também ocorrer. Ou seja, a própria qualificação pode ser o objeto da 

migração. O retorno desse investimento pode ocorrer no próprio país de destino ou 

no país de origem: ao concluir a qualificação o migrante analisa onde existe maior 

probabilidade de obter o retorno quanto ao investimento realizado. 
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É necessário compreender a migração contemporânea contextualizando as 

questões da origem, do destino, dos fluxos migratórios e os agentes envolvidos no 

processo. Essa análise não pode ocorrer sem considerar a modalidade migratória, o 

tipo de migrante, e como o migrante é acolhido na sociedade de destino. O 

cruzamento dos fatores que geram a expulsão do local de origem e os fatores atrativos 

no local de destino, relacionados a um determinado tipo fluxo migratório, permite uma 

compreensão mais aprofundada do processo migratório quando se observa os 

condicionantes macro e microestruturais, e o movimento passa a ser entendido como 

um processo social (ALMEIDA; BAENINGER, 2013, p. 25). 

Os motivos dos deslocamentos resultam em modalidades migratórias 

específicas e indicam a forma que o deslocamento adota. Por exemplo, a migração 

motivada por estudo inclina-se a ser uma migração individual (DOMENACH; 

PICOUET,1996). 

Atualmente, a população mundial possui maior quantitativo de jovens adultos 

com menor número de filhos do que as gerações passadas. Jovens migrantes tendem 

a privilegiar o projeto individual para acumular capital humano, adquirido por meio da 

educação e da experiência. A migração altamente qualificada é acentuada pela 

escolha do país de destino - mais do que pela migração laboral, que resulta no 

reagrupamento familiar (DE WENDEN, 2016).  

As migrações ocorrem por diversos motivos, pois os indivíduos fazem escolhas 

de acordo com seus próprios conhecimentos, experiências de vida, desejos e 

oportunidades. As pessoas migram para concretizar projetos de vida e um deles pode 

ser o motivo intelectual. O movimento migratório motivado por estudo é um movimento 

crescente na atualidade, e a existência de convênios favorece o intercâmbio de 

estudantes (DE HAAS, 2010b; ROSÁRIO; SOREIRA, 2010; OJIMA et al., 2014). 

O contato de indivíduos com pessoas que migraram anteriormente também 

favorece a migração. Apesar da migração ser uma decisão pessoal, ela também está 

fortemente vinculada a existência de redes sociais (MASSEY, 1990 apud CAMPOS, 

2015). No caso da migração para fins de estudo, a rede social é uma das formas que 

o estudante se utiliza para se inserir na sociedade de destino, visto que o contato com 

alguém que já migrou facilita o acesso às informações necessárias para estabelecer 

moradia e aos meios de apoios sociais.  
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Os dados obtidos em um estudo de caso realizado com um determinado grupo 

de estudantes africanos de universidades do Rio de Janeiro em 2006 mostraram que 

a rede social não foi considerada pelos estudantes um dos aspectos mais relevantes 

na decisão de migrar. Entretanto, 92,5% dos estudantes entrevistados afirmaram que 

já conheciam pessoas que estudaram no Brasil antes de migrarem. Apesar dos 

resultados não poderem ser aplicados à população total de estudantes estrangeiros 

no Brasil "as informações nos levam a crer que efetivamente haveria redes sociais 

vinculadas fortemente ao processo” (DESIDÉRIO, 2006, p.155). 

A escolarização e a esperança de realizar seu projeto de vida, dentre outros 

fatores, conduzem da migração interna à migração internacional (DE WENDEN, 

2016). A migração com fins de estudo pode resultar em vantagens para o migrante, 

para o país que o acolhe e, posteriormente, para o país de origem. O processo é ainda 

uma experiência de vida que permite enxergar as situações por outras perspectivas, 

para ambas as partes envolvidas. Ademais, a migração para estudo não está 

desvinculada da migração para obter vantagens econômicas, em virtude de a 

qualificação ser uma forma de obter melhorias na carreira. 

Nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, o Brasil passou a 

ser um destino atrativo para migrantes da América do Sul, como também de outras 

regiões. Tal mudança ocorreu em virtude de duas décadas de estabilidade política e 

econômica, do estímulo da integração regional no âmbito do Mercosul, além da 

expansão do ensino superior brasileiro (que será abordada no item 2.1, onde é feito 

um comparativo da internacionalização do ensino superior do Brasil no cenário 

mundial). Essas mudanças favoreceram uma transformação - quantitativa e qualitativa 

- nos fluxos migratórios para o Brasil. Entretanto, com uma nova mudança no quadro 

econômico e político do Brasil, vem diminuindo parte das vantagens de migrar para o 

país e desfazendo a imagem de uma nova terra de oportunidades (ZAPATA; 

GUEDES, 2017). 

Segundo Blanco (2000), as pessoas que migram para ingressar em 

universidades de outros países não podem ser consideradas como migrantes. Pois, 

em sua concepção, o deslocamento para estudo não pode ser considerado um 

movimento migratório, visto que tem um caráter transitório e não consiste em uma 

reorganização do espaço de vida. 
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Todavia, a migração por motivo de estudo implica em um deslocamento 

espacial com mudança de residência, que ocorre por um período longo (variando em 

função do nível e modalidade de ensino), provocando mudanças sociais e culturais 

aos estudantes. Nesse sentido os deslocamentos para estudos devem ser 

considerados como movimentos migratórios (ROSÁRIO; SOREIRA, 2010). 

Ademais, a Organização das Nações Unidas (ONU) define o migrante de longo 

prazo como aquela pessoa que está em outro país que não o seu de origem por um 

período de pelo menos doze meses, onde o país de acolhimento se torna o seu novo 

país de residência.  

Dessa forma, considera-se que o estudante que se desloca para outro país 

para cursar o nível superior é um migrante. Pois os indivíduos que cruzam fronteiras 

para concluir um curso de graduação mudam de residência pelo período superior a 

12 meses, alterando também o seu espaço de vida. 

O conceito de espaço de vida também é importante para o estudo em questão, 

visto que, ao migrar, o indivíduo realiza um deslocamento que altera o espaço em que 

vive, as pessoas que o cercam, a cultura a qual está inserido etc. 

Empenhado em ultrapassar o lugar comum nas investigações sobre 

mobilidade, Daniel Courgeau trouxe a noção de espaço de vida à Demografia, 

modificando as formas de mensurar os movimentos. Foram incorporados dados 

espaciais, com lugares e itinerários, conectados por movimentos com duração, 

distância e fluxos populacionais (COURGEAU, 1988, 1990 apud MARANDOLA JR., 

2006). Segundo Marandola Jr. (2005), o espaço da vida de uma pessoa é por onde 

ela desenvolve o seu cotidiano.  

A noção de espaço de vida é fundamental para aproximar a Geografia e a 

Demografia (MARANDOLA JR; MELLO, 2005). O espaço de vida é objetivo e ao 

mesmo incorpora uma dimensão qualitativa, hierarquizando os lugares “a partir da 

experiência do próprio indivíduo”. O espaço de vida considera as experiências 

pessoais, o espaço vivido, e o relacionamento do homem com o espaço, incorporando 

“a existência humana às análises acadêmicas” (BUTTIMER, 1976; MARANDOLA JR., 

2005d; BELLAVANCE, 1999 apud MARANDOLA JR., 2006, p. 6). 

Considera-se que as pessoas que vêm para o Brasil em busca de concluir a 

formação em nível superior são como os “Penates” - do estudo realizado por 

Marandola Jr. (2006). Os “Penates” são migrantes que chegam ao destino na idade 
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adulta em busca de trabalho, moradia ou instrução. E, assim como os estrangeiros 

que migram para o Brasil com fins de estudo, são migrantes que têm suas raízes fora 

da região e possuem um habitar “des-enraizado”, pois migraram há pouco tempo 

(MARANDOLA JR., 2006). 

De acordo com Marandola Jr. (2006), a concentração do espaço de vida do 

migrante está na sua cidade natal - local onde estão os seus familiares e amizades 

antigas, que é o lugar de “proteção e aconchego”. Todavia, quando é necessário 

buscar trabalho ou estudo em outra localidade amplia-se o espaço de vida do 

indivíduo. No novo destino, em virtude de não possuir outros vínculos, os migrantes 

estabelecem envolvimento com as comunidades profissionais. Aqui considera-se que 

os estudantes que migram com fins de estudo procuram estabelecer envolvimento 

com outros estudantes, que, por sua vez, podem também ser migrantes com a mesma 

origem, fortalecendo as redes sociais - conforme já abordado no item 1.1. 

Segundo diversos autores, não é possível definir claramente o que é uma 

mobilidade temporária ou uma migração, pois o limite é muito tênue. Para um maior 

entendimento é preciso observar o indivíduo como parte de um grupo, e o espaço 

onde os eles realizam suas atividades para constituir o seu espaço de vida. Para 

definir o tipo de mobilidade, o conceito de espaço de vida pode estar relacionado a 

duração e periodicidade dos deslocamentos (DOMENACH; PICOUET, 1996; 

COURGEAU, 1988 apud ALMEIDA; BAENINGER, 2013). 

A migração é um deslocamento de pessoas no espaço físico. Todavia, o próprio 

conceito de espaço está recebendo novos significados em virtude do cenário de 

mobilidade da atualidade. As pessoas, as mercadorias e as informações movimentam-

se com maior facilidade e intensidade, inclusive nos fluxos internacionais. Nessa 

perspectiva, os tipos de mobilidade também aumentaram. E essas novas modalidades 

migratórias necessitam de reavaliação dos paradigmas para o entendimento das 

migrações internacionais, cuja própria definição de migração deve ser revista 

(PATARRA, 2006). 

O espaço de vida é a “totalidade de fatos que determinam o comportamento de 

um indivíduo num certo momento”. O espaço de vida depende, então, da história de 

vida e ambiente o qual o indivíduo está inserido (LEWIN, 1973, p. 28). A migração 

para estudo tanto influencia na história de vida do indivíduo, quanto altera o ambiente 
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o qual está inserido por um certo período, fazendo dessa forma com que o estudante 

tenha que reorganizar o seu espaço de vida. 

Quanto mais as fronteiras são abertas - com menos impedimentos para a 

obtenção de vistos, bem como com maior facilidade e acesso aos transportes - mais 

os migrantes tendem a circular, e menos tem a intenção de ficar definitivamente em 

um local. Essa facilidade faz com que o espaço de vida do migrante se alargue. A 

circulação de pessoas, inclusive a circulação internacional, é uma das tendências do 

movimento migratório da atualidade (DE WENDEN, 2016). 

A migração para estudo pode estar relacionada à concretização de um projeto 

de vida, a promoção social ou a perspectiva de melhor colocação no mercado de 

trabalho. Ademais, o estudante internacional tem a oportunidade de ter fluência em 

um segundo idioma. Além de obter um currículo internacionalizado, tem a 

possibilidade de tornar-se um profissional preparado para atuar em um mundo 

globalizado, adquirindo experiência de vida, e percebendo situações por diferentes 

perspectivas (DESIDÉRIO, 2006; ROSÁRIO; SOEIRA, 2010; MAZZA, 2011; KNIGHT, 

2012; DE WENDEN, 2016; LIMA; FEITOSA, 2017) 

As motivações para a migração para estudo conseguem também fugir da esfera 

acadêmica, pois os migrantes podem buscar novas experiências e o conhecimento de 

uma nova cultura. A internacionalização do ensino permite a ampliação das 

habilidades dos estudantes, agregando valores interculturais. Além da capacidade de 

agregar conhecimentos e competências que não seriam possíveis em seu país de 

origem (KNIGHT, 2012; FERREIRA, 2017).  

A internacionalização do ensino também oferece diversas vantagens para os 

países que acolhem esses estudantes internacionais. Alguns países, conscientes 

dessas vantagens, formulam estratégias eficientes para atrair estrangeiros. 

O recrutamento de cérebros é uma ação que ocorre em setores de ponta do 

mundo inteiro. Em virtude dos riscos da concorrência global, vários países abrem suas 

fronteiras para a migração qualificada. Países como Canadá, Austrália, Alemanha e 

França, realizam sistemas de pontuação para atrair imigrantes selecionados desde o 

início do século XXI. Os Estados Unidos, Canadá e a Europa Ocidental são locais que 

mais atraem os estudantes (WENDEN, 2016). 

Apesar dos países desenvolvidos adotarem políticas com barreiras migratórias 

- devido ao intenso fluxo de chegada de imigrantes - as pessoas que possuem 
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conhecimentos e aptidões técnicas são bem recebidas. Países desenvolvidos (que 

possuem uma população em decrescimento e envelhecida) adotam ações seletivas 

para receber imigrantes qualificados. Esses imigrantes são, em sua grande maioria, 

provenientes de países em desenvolvimento (que possuem uma população jovem e 

crescente, com excedente laboral), resultando na fuga de cérebros dos países em 

desenvolvimento (MARINUCCI; MILESI, 2005). Também se considera ainda que 

países desenvolvidos abrem suas portas para a estudantes que buscam qualificação 

devido a vantagem de não ter tido o custo com a educação básica, nem com gastos 

com a saúde daquele indivíduo até a idade adulta – custos esses que foram atribuídos 

ao país de origem do migrante. Migrante esse que pode vir a contribuir no país de 

destino com pesquisas acadêmicas, e posteriormente com atividade laboral 

qualificada. 

A internacionalização do ensino superior, embora haja múltiplos benefícios, 

pode resultar na fuga de cérebros, decorrente da mobilidade acadêmica internacional. 

Prejudica, assim, os países em desenvolvimento - que perdem a mão de obra 

qualificada que seria importante para o seu desenvolvimento (KNIGHT, 2012). 

A diferença de níveis e condições de ensino entre os países pode ser um dos 

fatores que provoca essa fuga de cérebros. Os países desenvolvidos, a priori, 

possuem melhor estrutura e tecnologia quando comparados aos países em 

desenvolvimento, que possuem recursos mais escassos em suas instituições de 

ensino (SIDNEY; GONTIJO; CARVALHO, 2018).  

A mobilidade acadêmica facilita a fuga de cérebros, em especial a grande 

disputa por cérebros provenientes de países que estão no inferior da cadeia intelectual 

- os países em desenvolvimento tendem a perder mão de obra qualificada para os 

países desenvolvidos, que oferecem as melhores oportunidades. Mas, apesar dos 

riscos de os países em desenvolvimento perderem profissionais qualificados, estudos 

identificaram que gestores do ensino superior julgam que os benefícios da 

internacionalização superam os riscos envolvidos (KNIGHT, 2012).  

A internacionalização do ensino não tem o objetivo de proporcionar currículos 

mais internacionalizados, nem de provocar o aumento na mobilidade na sua forma 

crua. Mas, sim, de assegurar a formação de pessoas preparadas para trabalhar em 

um mundo globalizado. A internacionalização pode contribuir com o desenvolvimento 
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do conhecimento, ampliar as habilidades dos estudantes e agregar valores 

interculturais (KNIGHT, 2012). 

A internacionalização do ensino deve ser compreendida como um meio para se 

atingir um objetivo maior, e não como o objetivo fim. Assim, concede às Instituições a 

visibilidade mundial, e proporciona o compartilhamento de culturas, sendo uma forma 

de conhecer e respeitar a diversidade entre os países. A internacionalização possui 

também um aspecto político, constituindo um mecanismo de política externa - 

consolidando o relacionamento entre as nações e estreitando a relação entre elas. 

Dessa forma, ela tem o potencial de contribuir para a edificação da identidade de uma 

nação, possibilitando a movimentação do conhecimento, e a formação de recursos 

humanos “mais globalizados” - a partir da Ciência e das questões sociais, prepara 

pessoas para um mundo cada vez mais conectado (KNIGHT, 1999, 2012; MOROSINI, 

2016). 

Além disso, a internacionalização pode contribuir com o desenvolvimento do 

conhecimento, e o uso de políticas para atrair estudantes estrangeiros para 

universidades tem o propósito de estimular as relações de cooperação acadêmica 

entre os países envolvidos (CABRAL, 2012; KNIGHT, 2012). Além de fortalecer a 

imagem do país acolhedor no exterior, a formulação e projeção de imagem do país 

constrói e mantém um relacionamento com os públicos estrangeiros (MELISSEN, 

2005; FERREIRA DE LIMA JR, 2015). 

Apesar dos inúmeros benefícios para o país acolhedor de estudantes 

estrangeiros, e da possiblidade Brasil receber uma parcela desse público – devido ao 

recente crescimento no quantitativo de instituições de ensino superior, e 

consequentemente, do aumento significativo no número de vagas em nossas 

instituições - o Brasil não está na rota dos países mais procurados pelos estudantes 

internacionais. Embora existam algumas poucas políticas públicas que estimulem a 

internacionalização do ensino superior (que serão explanadas no item 2.2), o Brasil 

não possui um quantitativo expressivo de estrangeiros em nossas instituições de 

ensino - em termos de volume - quando comparado ao cenário mundial. O país que 

mais recebe estudantes estrangeiros é os Estados Unidos, com 1.095.299 estudantes 

estrangeiros no ensino superior. Em segundo e terceiro lugar vem o Reino Unido, com 

496.570 estudantes e a China, com 492.185 estrangeiros no ensino superior, 
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respectivamente (IIE, 2019). Já o Brasil dispõe de apenas 23.216 alunos estrangeiros 

matriculados em instituições de ensino superior (INEP, 2018). 

 

2.1. A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO NO 

CENÁRIO MUNDIAL 

A migração para estudo é um movimento crescente em quase todos os países 

do mundo. Em 2001, 2,1 milhões de pessoas estavam estudando em países 

diferentes do seu de origem. Em 2019 o quantitativo ultrapassou 5,3 milhões de 

estudantes. Entretanto, a migração para estudo no Brasil ainda é incipiente quando 

comparada a outros países, como Estados Unidos e Reino Unido – destinos de mais 

de 30% dos estudantes internacionais. Um outro país que tem aumentado 

significativamente a recepção de imigrantes em suas universidades é a China 

(PROJECT ATLAS, 2019). É sabido que muitos indivíduos migram para estudar em 

países desenvolvidos socioeconomicamente com a intenção de permanecer 

definitivamente no país após o fim do curso, e que muitos países facilitam esse 

processo, pois tem a intenção de receber mão-de obra jovem e qualificada. 

Todavia, não é preciso “sair” da América Latina para observar que o Brasil não 

é um dos destinos mais procurados por estudantes internacionais. Foram encontradas 

dificuldades em comparar o quantitativo de estudantes estrangeiros ingressos no 

ensino superior do Brasil com outros países da América Latina utilizando a mesma 

fonte de dados. Por exemplo: o Compendio mundial de la educación 2012 (versão 

mais recente), elaborado pelo Instituto de Estatística da UNESCO, disponibiliza o 

quantitativo de estrangeiros no ensino superior do Brasil e de Cuba, mas não inclui os 

outros países da América Latina como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 

México, Paraguai e Uruguai. Já o Project Atlas, elaborado pelo Institute of International 

Education (IIE), apresenta o quantitativo de estrangeiros no ensino superior do México 

e do Chile, mas não disponibiliza os dados dos demais. 

Segundo a UNESCO (2012), no ano de 2010 o Brasil recebeu menos da 

metade dos estudantes estrangeiros no ensino superior do que Cuba: enquanto Cuba 

possuía 30.234 estudantes estrangeiros em suas instituições de ensino superior, 

apenas 14.738 estrangeiros se encontravam na mesma situação no Brasil. Todavia, 
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o Brasil se destaca bastante quando comparado a países como Venezuela (1.913 

estudantes internacionais) ou Costa Rica (1.480 estudantes internacionais). 

O Project Atlas apresenta dados bastante atualizados para o Chile, que dispõe 

de 10.917 estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior no ano de 2020. O 

dado mais recente para o México remetesse ao ano de 2017, em que possuíam 

20.322 estudantes estrangeiros em suas instituições de ensino superior. O 

quantitativo de estudantes estrangeiros no ensino superior do México é similar ao 

quantitativo no Brasil, visto que no Censo da Educação Superior de 2018 identificou 

23.216 estudantes estrangeiros matriculados nas instituições de ensino superior 

brasileiras 

Já a Argentina não está inclusa em nenhum dos bancos de dados consultados, 

mas vale salientar que ela manteve uma reputação de liderança e qualidade no ensino 

superior na América Latina ao longo do século XX. Com a Reforma Universitária 

(1918) o ensino superior argentino passou a ser gratuito e de livre acesso 

(CORDEIRO; WATANABE, 2012). Ou seja, muitas universidades oferecem cursos de 

graduação gratuitos, tanto para os estudantes nacionais, quanto para os estudantes 

estrangeiros, e não é necessário realizar um exame de admissão. Ademais, para 

facilitar a aprendizagem dos estudantes estrangeiros, algumas universidades 

oferecem cursos de espanhol - ofertados antes do início do ano letivo (CARMO, 2018). 

O sistema de ensino superior da Argentina é predominantemente público, e apesar 

das universidades argentinas registrarem um grande quantitativo de estudantes 

estrangeiros, não existem dados nacionais precisos (CORDEIRO; WATANABE, 2012; 

VASQUES, 2015). Segundo a redação da Olá Argentina (2020), o último registro 

divulgado pelo Ministério da Educação Argentino é de que existiam aproximadamente 

53 mil universitários estrangeiros no país em 2015. 

O governo argentino passou a considerar a internacionalização como uma ação 

maior do que a mobilidade de seus estudantes e docentes para o exterior, pois 

vislumbrou a necessidade estender a internacionalização aos estudantes que não 

podiam participar de programas de intercâmbio - mais de 90% dos discentes não 

tinham a oportunidade de estudar no exterior. Dessa forma, foi criado um projeto que 

incentiva a vinda de estudantes estrangeiros para a Argentina chamado “Estudiar en 

Argentina” (http://estudiarenargentina.siu.edu.ar/) (CORDEIRO; WATANABE, 2012). 
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Em relação aos estudantes de outros países que escolhem o Brasil como 

destino, os resultados de uma pesquisa com um grupo de universitários africanos no 

Brasil indicaram que a língua portuguesa é um dos atrativos para os estudantes de 

Moçambique (SUBUHANA, 2007). No Brasil são poucas as universidades que ofertam 

disciplinas ministradas em inglês. A oferta de disciplinas ministradas em línguas 

estrangeiras é uma evidência de internacionalização curricular em universidades, 

que possibilita a maior interação de estudantes com diferentes culturas. Todavia, 

devido ser um fenômeno recente no Brasil, não existem muitos estudos a respeito 

de oferta de disciplinas regulares em cursos de graduação ministradas em línguas 

estrangeiras (STALLIVIERI; BIRCH, 2015). A grande maioria das disciplinas em todas 

as instituições de ensino superior no Brasil são ministradas apenas na língua 

portuguesa, tornando-se uma barreira para a internacionalização das universidades. 

Os centros de excelência em ensino reconhecidos mundialmente, além de atraírem 

muitos estudantes internacionais pela qualidade do ensino, também atraem 

estudantes por ministrar aulas em inglês, conhecida como a língua universal. Os 

países que objetivam a internacionalização de suas universidades, como a China, por 

exemplo, ofertam cursos com disciplinas ministradas na língua inglesa. 

A China, juntamente com o Brasil, Rússia, Índia, e África do Sul formam um 

grupo de países considerados emergentes denominado BRICS. São países em 

desenvolvimento e com potencialidades econômicas elevadas que, apesar de não 

possuírem um registro formal como o MERCOSUL, estabelecem uma cooperação 

mútua entre os países integrantes. Segundo De Wenden (2016, p.19), os “novos 

países atraem migrantes, como os Estados emergentes, os BRICS”. 

Sendo assim, a China foi o país selecionado para comparar a 

internacionalização do ensino superior brasileiro no cenário mundial, em virtude de 

algumas características em comum. Apesar de grandes diferenças entre os dois 

países, ambos fazem parte do grupo de países denominado BRICS, sendo 

considerados países com potencialidades econômicas elevadas - enquanto o Brasil 

se destaca na produção de matérias-primas, a China se destaca pela produção 

industrial, sendo uma das economias mais fortes internacionalmente; Brasil e China 

estão entre os países mais populosos do mundo, sendo a China o país mais populoso; 

e, principalmente, China e Brasil passaram por um processo de expansão do ensino 

superior no início do século XXI. 
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Em 2001 a China não estava no ranking dos dez países com mais estudantes 

internacionais, mas a partir em 2017 tem se destacado como o terceiro país a receber 

mais estudantes estrangeiros em suas universidades, evidenciando o grande esforço 

atual no sentido de atrair esse contingente, com cerca de 9% dos estudantes 

internacionais de todo o mundo, como podemos observar na Figura 1 (IIE, 2019).  

 

Figura 1 - Estudantes internacionais no mundo - 2019. 

 
Fonte: elaborado com base nos dados do Project Atlas/IIE, 2019. 

 
Apesar de no Brasil ter ocorrido um expressivo crescimento das instituições de 

ensino superior (públicas e privadas) entre 1960 e 1970, induzido pela emergente 

demanda por qualificação especializada no país na época (SILVA et al., 2015), e 

apesar do Brasil possuir uma política para atrair estrangeiros desde a década de 1960, 

na intenção de fomentar as relações de cooperação acadêmica entre o Brasil e outros 

países em desenvolvimento (CABRAL, 2012), essas ações tão antigas - e nem 

mesmo a expansão que houve do número de universidades e políticas de acesso à 

educação superior a partir dos anos 2000 - nunca fizeram com que o Brasil entrasse 

na rota dos países mais procurados pelos estudantes internacionais. Um dos motivos 

é a falta dessa visão ou ambição do Estado para impulsionar esse processo.  
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As políticas públicas do Brasil podem utilizar a educação para se projetar 

mundialmente, levando soluções brasileiras a problemas enfrentados por diversos 

países, sobretudo os mais pobres. Apesar não existirem diretrizes para nortear o 

comportamento institucional das IES brasileiras para dar impulso a 

internacionalização do ensino superior, algumas IES têm elaborado suas próprias 

estratégias. Com a publicação dos rankings internacionais, a internacionalização das 

universidades passou a ganhar a atenção de acadêmicos e gestores universitários 

(CANDEAS, 2011; NEVES; MARTINS, 2016). 

No Brasil a Universidade de São Paulo (USP) tem a 12ª maior produção de 

documentos no mundo, com 29.026 documentos publicados, ultrapassando várias 

universidades renomadas nos Estados Unidos. A Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) e a Universidade Estadual Paulista (UNESP), são as 198ª e 194ª com 

maiores produções, respectivamente. As universidades paulistas têm uma visibilidade 

de pesquisa no banco de dados Web of Science (serviço de indexação de citações 

científicas com base em assinaturas on-line) comparável à de várias universidades 

mais renomadas do mundo. Entretanto, apesar do grande quantitativo de publicações, 

ao considerar o número de artigos altamente citados, a USP é a 711ª, a Unicamp a 

691ª, e a Unesp a 840ª, demonstrando que apesar das universidades terem alta 

capacidade produtiva, ainda é um desafio de converter esse poder em influência e 

impacto no mundo (AXEL-BERG, 2018). E essa falta de influência da pesquisa 

brasileira no cenário mundial não pode ser correlacionada a língua portuguesa, visto 

que muitas das pesquisas brasileiras são publicadas também na língua inglesa pelos 

periódicos do Brasil indexados internacionalmente. Segundo Packer (2016), o Brasil 

é um país de destaque em relação ao aumento progressivo de publicações na língua 

inglesa, dentre os países que não têm o inglês como língua nativa. 

“Esta tendência ocorre principalmente entre os periódicos do Brasil indexados 
no SciELO - que a partir de 2014 alcançaram um marco histórico quando 
passaram a publicar mais em inglês que em português. Outro dado 
importante desta evolução é a publicação simultânea em português e inglês 
que passou de 13% a 17% dos artigos da coleção nos últimos cinco anos” 
(PACKER, 2016). 

 

Existe ainda uma falta de articulação institucional das universidades brasileiras 

com a internacionalização. Apesar da pesquisa acadêmica produzida no Brasil ter 

apresentado crescimento em quantidade e qualidade, é possível perceber que a 

pesquisa acadêmica geralmente é mais focada nos interesses da academia brasileira, 
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não prezando pela divulgação no mundo, sem que exista uma estratégia de aproximar 

as universidades do modelo de world-class university (ALPERIN, 2013). 

A world-class university consiste na junção de um conjunto de características 

que tornam a universidade uma instituição global e está fortemente relacionado ao 

fenômeno de rankings. Tradicionalmente, a avaliação das instituições era definida 

pelo prestígio e pela reputação. No Brasil, os conceitos da CAPES “6” e “7” podem ser 

considerados world class, ou seja, conceitos de classe mundial. Dessa forma, boa 

parte da pesquisa produzida no Brasil pode ser considerada de classe mundial, visto 

que segundo a Avaliação Quadrienal 2017 realizada pela CAPES, existem quase 500 

programas acadêmicos avaliados pela CAPES com conceitos 6 e 7. Os cursos com 

esses conceitos observam critérios como a publicação em periódicos de prestígio, 

produção de patentes internacionais, organização de conferências com participantes 

internacionais, entre outros (ALPERIN, 2013). 

Entretanto, normalmente as IES do Brasil não dispõem de muitos recursos para 

desenvolverem seus próprios planos de internacionalização, pois a grande maioria 

depende apenas de programas de apoio mantidos pelas agências de fomento, como 

CAPES e CNPq. Esses programas dão apoio apenas a projetos específicos de 

cooperação, custeando principalmente a mobilidade acadêmica (NEVES; MARTINS, 

2016). 

A Lei n° 1.310, de 15 de janeiro de 1951, originou o CNPq. Essa lei passou a 

ser a principal agência de fomento à pesquisa com atuação na cooperação 

internacional e considerada a “Lei Áurea da pesquisa no Brasil” (FEIJÓ, 2013, p. 28). 

A CAPES também foi criada em 1951, e convertida em fundação em 1992.  

A CAPES é “a principal agência brasileira de fomento à qualificação de 
quadros de pessoal, estimulando a cooperação através da concessão de 
bolsas para estudantes e pesquisadores brasileiros no exterior, para 
estudantes estrangeiros em universidades brasileiras e outras modalidades” 
(FEIJÓ, 2013, p. 29). 
 

Outro fator que dificulta a internacionalização do ensino superior no Brasil é a 

barreira linguística. A língua portuguesa não tem grande projeção mundialmente. 

Entretanto, para Oliveira (2015, p.7) a “aprendizagem dos idiomas de todos os países 

envolvidos no processo de internacionalização deve ser estimulada”, pois a língua é 

um fator de identificação cultural, e essa é uma forma de divulgar a língua portuguesa 

e a cultura brasileira no exterior.  
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Todavia, de acordo com Mazza (2011), os estudantes estrangeiros têm 

dificuldades em acompanhar as disciplinas (a quase totalidade das disciplinas no 

Brasil são ministradas em português) em relação à escrita ou à compreensão da fala 

de professores e colegas de curso. Os professores que ministram aulas com o apoio 

de recursos visuais proporcionam uma melhor compreensão para os estudantes 

estrangeiros, mas a dificuldade persiste, pois ainda estão aprendendo a língua 

portuguesa, e compreender alguns conceitos que não estão presentes em suas 

línguas de origem exige um grande esforço mental. 

Já a China possui programas em universidades em que todas as disciplinas 

são ministradas em inglês. Ela tem realizado um grande investimento no ensino 

superior nos últimos anos para que as universidades estivessem em condições de 

competir com outros centros de ensino, formação e pesquisa de excelência de outros 

países. A China vem investindo também na internacionalização do ensino superior 

como uma política de Estado. De 1985 a 2011, o número de estudantes chineses no 

exterior aumentou oito vezes (CHEN, 2011, p. 81 apud RIGHETTI, 2018). Hoje, a 

China é o país de origem de 33% do total de um milhão de estudantes estrangeiros 

em universidades dos Estados Unidos (IIE, 2018). Ela também é o terceiro país no 

mundo que mais recebe estudantes estrangeiros para cursar o ensino superior: o país 

foi o destino escolhido por 489.200 estudantes em 2018, e por 492.185 estudantes 

em 2019, com um aumento de aproximadamente 0,6% no período de um ano (IIE, 

2019). 

Nas décadas de 1980 e 1990 a expansão da educação básica chinesa se 

destacou no cenário mundial, e no início do século XXI o foco passou a ser a expansão 

do ensino superior. A China passa por uma das mais ambiciosas expansões de 

educação superior do mundo, visto que o governo chinês vem investindo na formação 

de recursos humanos em ciência e tecnologia, visando atrair estudantes e 

pesquisadores estrangeiros. Essa expansão iniciou-se com o Programa 985, a partir 

do qual o governo chinês criou universidades e transformou algumas em centros de 

excelência em educação (RODRIGUES, 2016). 

No Brasil, a partir dos anos 2000 ocorreu o aumento significativo do número de 

matrículas no ensino superior devido aos esforços voltados para expansão da 

educação superior no país. As matrículas na educação superior aumentaram em mais 

de 100%, passando de 3.036.113 em 2001, para 7.037.688 em 2012. O governo, com 
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o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior, criou em 2004 o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), e em 2010 reformulou o Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES) (WELLER; WEIDONG; BASSALO, 2016). 

O FIES é um programa do Ministério da Educação que tem o objetivo de 

financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em 

instituições de natureza privada, conforme preconiza a Lei 10.260/2001. Em 2010 o 

FIES passou a ter uma taxa de juros para financiamento de 3,4% a.a., com 

financiamento de até 100% do curso, e o período de amortização para pagamento do 

financiamento passou a ser de três vezes o período de duração regular do curso, 

acrescido de 12 meses. Já no ano de 2015, segundo o Ministério da Educação, os 

financiamentos via FIES passaram a ter uma taxa de juros de 6,5% com o objetivo de 

possibilitar a continuidade do programa (MEC, 2016). 

Ocorreu também a reestruturação e expansão das universidades públicas com 

a criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) em 2007 e do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) em 2010. Essa expansão teve início em 2003, em que ocorreu a 

interiorização dos campi das universidades federais. Dessa forma, mais municípios 

passaram a sediar universidades federais, cujo quantitativo passou de 114 em 2003 

para 237 municípios até o final de 2011. Esse processo resultou no aumento do 

número de universidades públicas federais de 45, em 2003, para 63 universidades 

federais em 2013, processo por meio do qual mais de 100 novos campi foram criados 

(MEC, 2012; WELLER; WEIDONG; BASSALO, 2016).  

Já a preocupação com a expansão da educação superior na China iniciou-se 

quando houve a compreensão de que o país precisava obter uma força de trabalho 

capaz de fazer frente aos desafios da economia, e que pudesse acompanhar a 

velocidade das mudanças no setor produtivo, e esse objetivo só seria alcançado com 

o aumento da escolarização da população (WELLER; WEIDONG; BASSALO, 2016). 

De 1977 até o final do século XX, o ensino superior na China era centralizado 

pelo Estado e privilegiava, principalmente, pessoas oriundas da elite do país. O ensino 

superior chinês passou por vários processos de reformas na educação, que 

objetivaram garantir um número crescente de pessoas matriculadas nas 

universidades de excelência do país. As reformas na educação também almejavam 

que a população pudesse se qualificar para garantir bons empregos e, dessa forma, 
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ter uma melhor qualidade de vida. Esse processo fez mudar também as necessidades 

dos indivíduos relacionadas à educação (YINGSHUANG, 2016). 

A democratização do ensino superior, com ampliação do número de vagas nas 

instituições de ensino no Brasil e na China, bem como a diversificação dos tipos de 

auxílios financeiros para os estudantes nos dois países, foi responsável por uma 

mudança no perfil socioeconômico dos estudantes. Os estudantes de ambos os 

países passam a ter, “pela primeira vez nas suas histórias educacionais, um aumento 

significativo das taxas de acesso à educação superior” (WELLER; WEIDONG; 

BASSALO, 2016, p. 167). “No geral, as matrículas no ensino superior chinês 

aumentaram a uma proporção anual de 46,2% entre 1998 e 2010” (ZHA, 2012). No 

mesmo período, as matrículas no ensino superior brasileiro aumentaram a uma 

proporção anual de 11%, aproximadamente. Apesar de ser um aumento inferior ao 

ocorrido na China, o aumento no quantitativo de matrículas no ensino superior 

brasileiro foi bastante expressivo: de 2.125.958 matrículas em 1998 para 6.379.299 

matrículas em 2010, conferindo um aumento de 200% no total do período (INEP, 1998, 

2010).  

A China vem aperfeiçoando os cursos das IES de acordo com suas 

necessidades econômicas e sociais, criando universidades multidisciplinares e 

escolas politécnicas. Devido às inúmeras possibilidades geradas pelo 

desenvolvimento acelerado das tecnologias da informação na China, as instituições 

de ensino ampliaram significativamente o ingresso de novos estudantes e a estrutura 

da educação superior sofreu grandes modificações. Transformar a China, um país 

imenso e o mais populoso do mundo, em uma nação forte em recursos humanos é 

um problema estratégico para o Estado. A China, no intuito de popularizar a educação 

superior, vem criando um sistema que, ao mesmo tempo, satisfaz as necessidades 

dos indivíduos e se adequa ao projeto de crescimento social do país (YINGSHUANG, 

2016). 

A popularização da educação superior na China foi realizada com a 

descentralização administrativa e com ajustes que tiveram seu início em 1998, na qual 

o governo ampliou o ingresso de estudantes, fundiu universidades e inseriu a 

cobrança de anuidades. A reforma na educação superior definiu que a gestão das 

universidades passou a ser bidimensional, uma parceria entre o governo central e o 

de cada província. Esse sistema administrativo prioriza a gestão local. Anteriormente 
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as universidades eram administradas por diferentes setores e departamentos do 

governo central e das províncias. Embora o sistema de educação superior do país 

seja majoritariamente público, após a promulgação da Norma de Incentivo à 

Implementação das IES particulares, em agosto de 1993, o número de instituições 

particulares aumentou de maneira significativa. As IES particulares aumentaram de 

vinte para 698 em 2011. Esse crescimento fez das instituições particulares um 

complemento importante ao ensino superior público (MA, 2013; YINGSHUANG, 

2016). 

O desenvolvimento da economia e da educação deu o impulso para que as 

reformas da educação superior realizadas pelo governo chinês tornassem o país mais 

competitivo internacionalmente. Nesse processo de reformas, o governo chinês, com 

iniciativas como o Projeto 985, tem construído IES de excelência com o objetivo de 

colocar a educação superior do país no patamar de excelência mundial, destinando 

recursos financeiros para a construção de universidades de alto padrão e criando 

cursos de excelência que visam à formação de universitários criativos e diferenciados 

(YINGSHUANG, 2016). 

Em 1998, em prol da modernização, a China identificou a necessidade de 

possuir universidades de alta qualidade com padrão internacional. O Ministério da 

Educação na China decidiu apoiar prioritariamente algumas IES, totalizando 34 

instituições, a fim de construir universidades de excelência por intermédio do Projeto 

985. A implementação do referido projeto foi bastante eficiente, atraindo para as 

instituições envolvidas muitas pessoas qualificadas, reunindo um grupo de 

professores de excelência e construindo uma boa estrutura acadêmica. A construção 

de universidades de excelência proporcionou ainda o rápido desenvolvimento da 

capacidade de inovação no país. O objetivo dessa nova proposta era incentivar a 

capacidade de inovação tecnológica dos cursos universitários bem como resolver 

grandes problemas do desenvolvimento socioeconômico do país (YINGSHUANG, 

2016). 

A China também passou a importar e formar docentes qualificados, garantindo 

a educação de alta qualidade, pois ter um corpo docente qualificado é condição 

fundamental para a concretização de ideias avançadas de ensino e a garantia de um 

ensino de excelência. A internacionalização é uma tendência importante da educação 

superior dos últimos anos e passou a elevar a qualidade das instituições de educação 
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superior. A internacionalização da educação superior chinesa tem crescido e, cada 

vez mais, estudantes de outros países fazem intercâmbio na China (YINGSHUANG, 

2016). 

“Conforme estatística do Ministério da Educação, em 2011, os estudantes de 
intercâmbio na China ultrapassaram a marca de 290 mil, distribuídos entre 
660 IES, institutos de pesquisa e órgãos de educação. Do ponto de vista da 
origem, 64,21% desses estudantes provinham da Ásia; 16,15%, da Europa; 
11,05%, das Américas; 7,09%, da África; e 1,50%, da Oceania. Dentre esses, 
os estudantes oriundos do continente africano e das Américas tiveram a 
maior taxa de crescimento, 26,46% e 18,75% respectivamente” (CHINA, 2011 
apud YINGSHUANG, 2016). 

 
Nos últimos anos, a China tem acelerado o processo de internacionalização da 

educação superior. As ações de internacionalização com números expressivos 

demonstram que a educação superior chinesa já possui certa reputação e 

competitividade internacional (YINGSHUANG, 2016). Essa série de fatores explica 

bem a atratividade que o país tem exercido em termos de migração com fins de 

estudo. 

“Por exemplo, a Universidade Tsinghua envia, a cada ano, em torno de 4,7 
mil professores para estudar, pesquisar ou realizar visitas no exterior e mais 
de 3,3 mil estudantes para intercâmbios, estágios ou assembleias 
internacionais e competições em diversas áreas. Além disso, as 
universidades chinesas recebem anualmente mais de 2,4 mil visitas de 
laureados do Prêmio Nobel, presidentes de organizações científicas 
internacionais e profissionais responsáveis por órgãos de pesquisa, oficiais 
de departamentos e de governos do exterior, embaixadores, dentre outros” 
(YINGSHUANG, 2016, p.69). 

 

Já no Brasil, a maioria dos avanços que ocorrem em direção a 

internacionalização das IES são ações de internacionalização passiva, na qual ocorre 

o envio de docentes, discentes e pesquisadores para o exterior. A internacionalização 

do ensino é uma maneira de favorecer a diplomacia pública e fortalecer a imagem do 

Brasil no exterior. A diplomacia pública incorpora práticas de formulação e projeção 

de imagem, de informação e comunicação, e é uma forma de construção e 

manutenção de relacionamento com públicos estrangeiros, tendo o objetivo influenciar 

a opinião pública em sociedades externas com ou sem o consentimento de seus 

governos (MELISSEN, 2005; FERREIRA DE LIMA JR, 2015). 

O Brasil não possui uma política única e robusta de internacionalização para 

ampliar o número de intercambistas em cursos de ensino superior. Entretanto, existem 
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políticas do governo federal que favorecem o intercâmbio de estudantes, como o 

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação e Pós-Graduação (PEC-G). 

Segundo Cabral (2012), o PEC-G surgiu na década de 1960 na intenção de fomentar 

as relações de cooperação acadêmica entre o Brasil e outros países em 

desenvolvimento. Em 2010 ocorreu a criação de duas universidades brasileiras com 

foco na integração internacional, que permitem acesso à universidade gratuita no 

Brasil, com uma vasta opção de cursos. Ademais, a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) elaborou o 

Programa de Expansão, Excelência e Internacionalização das Universidades Federais 

e busca cumprir as normativas do Plano Nacional da Educação (PNE), que estabelece 

metas e estratégias que contemplam a internacionalização do ensino superior. 

Existem ainda no Brasil iniciativas de internacionalização da educação superior no 

MERCOSUL.  

Todas essas ações serão explanadas no subcapítulo seguinte, e, ainda que 

tímidas quando comparadas ao cenário mundial, mostram que o Brasil apresenta um 

contexto histórico com políticas de fomento a migração para estudo. 

 

2.2 POLÍTICAS DE FOMENTO A MIGRAÇÃO PARA ESTUDO NO BRASIL 

2.2.1 PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO 

A Lei no 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional da Educação (PNE) e dá 

outras providências, estabelece vinte metas, com vigência de dez anos a partir de 

2014. A internacionalização do ensino superior está presente em três estratégias para 

o alcance dessas metas: 

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. [...] 
13.7) 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. [...] 
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 (PNE, 2014). 

 
As estratégias para incentivar a mobilidade estudantil e de docentes, para 

fomentar os acordos de cooperação entre os países e para apoiar programas de 
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internacionalização da pesquisa aparecem como incentivo à internacionalização do 

ensino superior brasileiro, visto que, segundo Alperin (2013), existe uma baixa 

preocupação das universidades brasileiras com a internacionalização. 

Apenas a elaboração de um PNE não é suficiente, até porque seu cumprimento 

depende da agenda do governo federal de plantão. É preciso construir estratégias e 

ações pactuadas em todas as unidades federativas para sua implementação 

(SULZBACHER, 2018), como uma política de Estado, não de governo. O 

monitoramento dos planos de educação é um desafio para a efetivação de políticas 

públicas de planejamento. É necessário que o acompanhamento seja sistemático 

(MACHADO, 2018). 

Para realizar o monitoramento do PNE 2014-2024, o MEC, em conjunto com o 

INEP, selecionou um conjunto de indicadores publicados no documento Plano 

Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base (INEP, 2015). A13ª Meta do 

PNE objetiva: 

“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” (PNE, 2014). 
 

 
Universidades que prezam pela elevação da qualidade do ensino e que 

possuam corpo docente qualificado podem ser atrativas para estudantes estrangeiros. 

Apesar de não ser cultura das universidades brasileiras focalizar em rankings 

internacionais, a qualificação dos professores exerce influência no conceito CAPES, 

e altos conceitos são reconhecidos em nível internacional. 

Um dos indicadores utilizados para monitorar o andamento da 13ª Meta é 

verificar o percentual de docentes com doutorado na educação superior. De acordo 

com este indicador, os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal se destacam no cenário brasileiro por 

apresentarem o maior percentual de docentes com doutorado no ensino superior, 

quando comparado com os demais estados do país. A qualificação dos professores é 

um dos indicadores que merece atenção, visto que esse é um dos caminhos para 

transformar as universidades em centros de excelência em educação. 

O número de programas com doutorado aumentou consideravelmente nos 

últimos anos. Com a expansão e consolidação dos programas de doutorado, 

associada ao aumento da exigência de formação em nível de doutorado para exercer 



52 
 

atividades do magistério superior nas universidades brasileiras ocorrida no final do 

século XX, reduziu-se a importância do título de mestrado como formação suficiente 

para exercer a função de docente nas instituições de ensino superior. Todavia, houve 

um aumento de pessoas com título de mestrado trabalhando em instituições ou 

ocupações que não tinham o ensino e a pesquisa como atividade principal, 

aumentando assim a demanda de empresas e instituições públicas por profissionais 

com formação em nível de mestrado (CGEE, 2012). 

O número de programas com mestrados aumentou de 1.187 em 1996 para 

3.620 em 2014. Já o quantitativo de programas com doutorado aumentou de 630 em 

1996 para 1.954 em 2014, o que correspondeu a um crescimento de 486,2% na 

concessão de títulos de doutorado durante esse período. Ocorreu também uma 

desconcentração regional dos programas, apesar de ainda 46% dos programas de 

mestrado e 54% dos programas de doutorado estarem concentrados na região 

Sudeste. Esses dados indicam que houve certa expansão e desconcentração regional 

dos programas de mestrado e doutorado no Brasil. O quantitativo de programas com 

mestrado e doutorado continuou em fase de expansão, chegando a 4.101 programas 

com mestrado e 2.202 programas com doutorado em 2017 (CGEE, 2016; 

CCS/CAPES, 2017). 

No Brasil, o quantitativo de professores doutores em programas nas 

universidades influencia na avaliação realizada pela CAPES, como já referido. A 

avaliação considera principalmente a produção científica dos docentes e discentes, a 

formação do corpo docente, a qualidade da formação dos alunos e, o impacto social 

do programa (CAPES, 2007). 

A avaliação da CAPES gera conceitos de 1 a 7, em que a persistência de 

conceitos 1 e 2 implicam no descredenciamento do curso; conceitos de 3 a 5 

significam, respectivamente, “regular”, “bom” e “muito bom”; e os conceitos 6 e 7 

expressam excelência constatada em nível internacional (CAPES, 2007). 

O Brasil não tem a cultura de realizar rankings em seus programas, mas os 

conceitos CAPES podem ser utilizados para fazer esse comparativo: os conceitos 

CAPES “6” e “7” podem ser considerados conceitos de classe mundial, conforme já 

explanado no item 3.1. 

Nesse sentido, o maior percentual de professores doutores exerce influência 

para a obtenção de maiores conceitos CAPES. Com a expansão dos programas de 
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doutorado, não só ocorreu o aumento do número de programas, como também 

ocorreu aumento do quantitativo de programas de doutorado com conceitos 6 e 7 da 

CAPES (CGEE, 2016). 

Consequentemente, conceitos elevados são fatores que podem atrair os 

estudantes que migram para estudar no Brasil, especialmente para os programas com 

conceitos 6 e 7 que significam excelência reconhecida em nível internacional. A saber, 

no Brasil existem 482 programas acadêmicos avaliados pela CAPES (Avaliação 

Quadrienal 2017) com conceitos 6 e 7. 

 

2.2.2 PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO DE GRADUAÇÃO 

 

No Brasil, apesar de não haver uma política forte de internacionalização para 

ampliar o número de intercambistas em cursos de ensino superior, destaca-se o 

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação e Pós-Graduação (PEC-G). O 

programa é uma iniciativa do governo federal - conduzido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceira com o Ministério 

das Relações Exteriores (MRE) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq)- para atrair estrangeiros, e existe desde a década de 1960 na 

intenção de fomentar as relações de cooperação acadêmica entre o Brasil e outros 

países em desenvolvimento, sendo inicialmente desenvolvido com países da América 

Latina e, posteriormente, com países Africanos e Asiáticos (CABRAL, 2012). 

“A ideia da criação de um Programa de Governo para amparar estudantes de 
outros países adveio do incremento do número de estrangeiros no Brasil, na 
década de 1960, e das consequências que este fato trouxe para a 
regulamentação interna do status desses estudantes no Brasil. Havia 
necessidade de unificar as condições do intercâmbio estudantil e de garantir 
tratamento semelhante aos estudantes por parte das universidades. Dessa 
forma, em 1965 foi lançado o primeiro Protocolo do PEC-G. Desde 2013, o 
Programa é regido pelo Decreto Presidencial n. 7.948, que confere maior 
força jurídica ao regulamento do PEC-G” (MRE, 2019). 
 

 
A CAPES, por meio da instrução de uma comissão responsável, formulou 

recomendações para fortalecer a internacionalização do ensino. Uma das formas de 

promover essa internacionalização é colaborar com nações amigas: 

“Nem toda ação de internacionalização deve se pautar pela busca de 
conhecimentos em países mais adiantados. É também estratégico para a 
inserção internacional do país a cooperação solidária com nações amigas. 
Os laços criados com o apoio ao desenvolvimento dessas nações e na 
formação de seus quadros científicos e tecnológicos são importantes no 
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posicionamento do Brasil na geopolítica internacional. O Brasil já vem se 
beneficiando com esse tipo de cooperação, qualificando-se como liderança 
natural entre os países em desenvolvimento. Também tem se beneficiado 
com a presença de pesquisadores estrangeiros que prestam colaboração 
permanente no nosso país (CAPES, 2017b, p.26)”.  

 

As cooperações acadêmicas são uma forma bastante efetiva de promover a 

internacionalização do ensino superior. Essas ações possibilitam que as 

universidades se tornem competitivas no cenário mundial. 

Atualmente, o programa convênio PEC-G é uma forma de ingresso de 

estudantes estrangeiros em que as inscrições são feitas nas representações 

diplomáticas brasileiras no país de origem do candidato - países em desenvolvimento 

com os quais o Brasil mantém acordo educacional visando à formação de recursos 

humanos. Essa é a maneira mais comum dos estrangeiros conseguirem vaga em 

universidades brasileiras - sem que o ingresso ocorra por meio do vestibular 

tradicional ou Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (SRI, 2019). 

Ao longo da última década, foram mais de 9.000 estudantes selecionados pelo 

Programa. A África é o continente de origem da maior parte desses estudantes, com 

destaque para os países de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. No total são 59 

países participantes do programa, incluindo o continente africano, América Latina e 

Caribe, e o continente asiático. Os cursos com o maior número de vagas são os cursos 

de Letras, Comunicação Social, Administração, Ciências Biológicas e Pedagogia. 

Entretanto, a oferta de cursos é bastante abrangente, chegando a 291 cursos 

oferecidos na seleção do PEC-G para o ano de 2020 (MRE, 2019). 

O PEC-G concede bolsas de estudo no Brasil para estrangeiros com idade 

entre 18 e 23 anos, com ensino médio completo. Os candidatos devem ser cidadãos 

de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais 

e culturais. Essa forma de ingresso influencia no fator idade que a literatura clássica 

aborda como representativa na migração, pois a forma de ingresso do programa PEC-

G limita o ingresso nesse tipo de programa apenas para as idades jovens.  

Entre os requisitos de seleção de estudantes conveniados pelo programa PEC-

G está a comprovação de que são capazes de custear suas despesas no Brasil, com 

comprovante de capacidade econômica dos pais e responsáveis; ter certificado de 

proficiência em língua portuguesa por meio do Exame para Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-BRAS); e ainda assumem o 
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compromisso de regressar ao seu país de origem para contribuir com a área na qual 

se graduou.  

O estudante vinculado ao referido programa não pode exercer atividade 

remunerada no Brasil, conforme a redação do caput do art. 13 e parágrafo único do 

Decreto nº 7.948, de 12 de março de 2013: 

“É vedado ao estudante-convênio o exercício de atividade remunerada que 
configure vínculo empregatício ou caracterize pagamento de salário ou 
honorários por serviços prestados. 
Parágrafo único. É permitida a participação do estudante-convênio em 
estágio curricular, atividades de pesquisa, extensão e de monitoria, 
obedecida a legislação referente a estrangeiros residentes temporários.” 
 

Apesar de não poder exercer atividade remunerada e da comprovação da 

capacidade econômica dos pais ou responsável ser um pré-requisito para o ingresso 

por meio do PEC-G, o Ministério da Educação (MEC) também pode conceder auxílio 

financeiro aos estudantes do programa. Trata-se do Projeto Milton Santos de Acesso 

ao Ensino Superior (PROMISAES), cujo objetivo é incentivar a colaboração técnico-

científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais mantém acordos nas áreas 

de educação e cultura, conforme posição do MEC (2018): 

“O projeto oferece apoio financeiro no valor de seiscentos e vinte e dois reais 
para alunos estrangeiros participantes do Programa de Estudantes-Convênio 
de Graduação (PEC-G), regularmente matriculados em cursos de graduação 
em instituições federais de educação superior. O auxílio visa cooperar para a 
manutenção dos estudantes durante o curso, já que muitos vêm de países 
pobres”. 
 

O PEC-PG conduz estudantes estrangeiros para o Brasil, que além de 

contribuírem com os seus conhecimentos também proporcionam aos estudantes 

brasileiros o contato com a diversidade cultural e linguística - característica do 

ambiente internacional. O programa, assim como todas as ações de 

internacionalização do ensino, também contribui para incentivar a produção do 

conhecimento científico brasileiro. 

 

2.2.3 CRIAÇÃO DE UNIVERSIDADES COM FOCO NA INTEGRAÇÃO 

INTERNACIONAL 

Uma outra forma que tem trazido estudantes estrangeiros para o Brasil foi o 

processo de internacionalização desenvolvido pela Secretaria da Educação Superior 

(SESu), por meio da criação de universidades que integram o Brasil com os países da 
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América Latina e os países falantes da língua portuguesa em outros continentes, em 

especial a África (MEC, 2014). 

A criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB) surge da ideia de integrar a educação superior brasileira aos 

países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

especialmente o continente africano. A UNILAB realiza processos seletivos para o 

ingresso de estudantes estrangeiros em seus cursos de graduação com vagas 

destinadas especificamente a candidatos nacionais da Angola, Cabo Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.  

Em 2010, o então Presidente da República sancionou a Lei nº 12.289 que criou 

a UNILAB. Luiz Inácio Lula da Silva comentou que o Brasil deveria ajudar os outros 

países a se desenvolverem por meio da educação: “É o Brasil assumindo a sua 

grandeza, assumindo a condição de um país que, a vida inteira, foi receptor e, agora, 

é um país doador. Nós queremos ajudar os outros a se desenvolverem” Lula ainda 

afirmou que a criação da universidade “É uma forma de o Brasil, aos poucos, pagar a 

dívida com os povos africanos, que não pode ser mensurada em dinheiro, mas em 

parceria, em solidariedade”.  

O objetivo da UNILAB é ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas 

diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária. A instituição 

almeja apoiar a formação de capital humano que possa contribuir com a integração 

entre o Brasil e os demais países membros da CPLP, além de fomentar o 

desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional. Conforme  

a redação do art. 2 e parágrafo 2 da Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010: 

“Os cursos da UNILAB serão ministrados preferencialmente em áreas de 
interesse mútuo do Brasil e dos demais países membros da CPLP, 
especialmente dos países africanos, com ênfase em temas envolvendo 
formação de professores, desenvolvimento agrário, gestão, saúde pública e 
demais áreas consideradas estratégicas.” 
 

Após a matrícula, os estudantes também podem participar de editais para 

concorrer às bolsas e receber assistência estudantil. Uma parte da formação no curso 

deve ser realizada no país de origem do estudante para que o diploma também seja 

válido em seu país de origem, de forma que, ao retornar ao seu país, possa contribuir 

para o desenvolvimento local. 

Outra instituição que objetiva a internacionalização do ensino superior de forma 

solidária é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A 
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Universidade foi criada em janeiro de 2010, estrategicamente na fronteira entre três 

países (Brasil, Argentina e Paraguai), em Foz do Iguaçu. A UNILA tem o objetivo de 

promover a internacionalização da educação superior, por meio da integração regional 

dos países integrantes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e com os demais 

países da América Latina. Conforme  a redação do art. 2 da Lei nº 12.189, de 12 de 

janeiro de 2010: 

“Art. 2o A Unila terá como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver 
pesquisa nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão 
universitária, tendo como missão institucional específica formar recursos 
humanos aptos a contribuir com a integração latino-americana, com o 
desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e 
educacional da América Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul - 
MERCOSUL.” 
 

Segundo avaliações baseadas em rankings, a UNILA não consta entre as 

universidades mais internacionalizadas, entretanto “o modelo de internacionalização 

da UNILA deve ser considerado como importante instrumento de fomento à integração 

regional” (OLIVEIRA, 2015). 

“A UNILA se distancia  do  padrão  de  instituições  de  ensino  superior  ao  
inovar  quanto  aos  seguintes  aspectos:  ensino  transdisciplinar;  aulas  em  
português  e  espanhol;  seleção  de  alunos  aberta  a  candidatos  dos  
diversos  países  da  região;  quadro  de  docentes  composto  por  
profissionais  de  todos  os  países  da  região;  cursos  em  áreas  de  interesse  
mútuo  dos  países  da  região;  ênfase  na  integração  regional;   fomento   à   
ampliação   da   participação   do   país   no   mercado   internacional; 
promoção dos valores e interesses nacionais com uma cultura da paz, 
solidariedade e de direitos humanos” (BRACKMANN, 2010, p.91). 
 

 
2.2.4 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO MERCOSUL 

A SESu também vem contribuindo com duas iniciativas de internacionalização 

da educação superior desenvolvidas por órgãos do MERCOSUL, que incentivam o 

intercâmbio acadêmico entre os países do bloco econômico. Trata-se do Programa 

de Mobilidade Acadêmica Regional para Cursos Acreditados (MARCA) e da Revista 

Digital Integração e Conhecimento, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 

Superior do Mercosul (NEPES). 

O MARCA foi o primeiro programa de mobilidade de graduação promovido pelo 

Setor de Educação do Mercosul. O programa teve início em 2006 e participam os 

países-membros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e países associados (Bolívia 

e Chile). O programa objetiva a melhoria da qualidade acadêmica com a mobilidade 

de estudantes, docentes e pesquisadores (MEC, 2014). 
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“O estudante selecionado é enviado a um dos países parceiros pelo período 
de um semestre, em condições favoráveis à cooperação interinstitucional, ao 
efeito multiplicador das experiências de mobilidade, ao reconhecimento de 
matérias, títulos, estudos e diplomas e ao desenvolvimento de políticas de 
atenção aos estudantes estrangeiros” (MEC, 2014). 

 

No Décimo Primeiro Concurso do Programa MARCA, realizado em 2017, foram 

selecionados 17 projetos de parceria acadêmica com dois anos de execução (2018-

2019). A Chamada envolve 62 instituições de ensino superior dos países envolvidos. 

Os projetos de parceria serão realizados por estudantes, professores e coordenadores 

(MARCA, 2018).  

Entre 2006 e 2014 foram 1.722 estudantes que participaram da mobilidade, 

considerando todos os países envolvidos. O programa é administrado por vários 

órgãos dos países membros. No Brasil, a CAPES e a SESu são os responsáveis pelo 

programa (MEC, 2014). 

Já a Revista Digital Integração e Conhecimento tem o objetivo de provocar 

reflexões e compartilhar conhecimentos ligados à educação superior, para enriquecer 

o processo de formulação de políticas públicas e orientar a tomada de decisões na 

educação superior no MERCOSUL. A publicação da revista é anual e é constituída de 

textos selecionados por meio de edital para a apresentação de artigos provenientes 

da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela 

(MEC, 2014). 

 

 
2.2.5 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES) também tem o objetivo de fortalecer a internacionalização das 

IES no Brasil. O Programa de Expansão, Excelência e Internacionalização das 

Universidades Federais publicado pela associação busca cumprir as metas do Plano 

Nacional de Educação (PNE), no qual a internacionalização do ensino superior é uma 

das metas.  

O programa é o resultado de extensas discussões dos reitores universidades 

federais, dos colégios e fóruns de pró-reitores, e de todos que compõem a ANDIFES. 

A elaboração do programa também contou com a participação de especialistas e 

representantes de vários setores da sociedade. Um dos princípios norteadores do 
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programa elaborado pela ANDIFES é a internacionalização da universidade federal. 

Nas diretrizes apresentadas pelo programa consta a ampliação dos programas de 

mobilidade estudantil, ampliação de programas para recepção de alunos e docentes 

estrangeiros e a promoção de uma maior internacionalização da pesquisa e de pós-

graduação brasileira (ANDIFES, 2012). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de compreender a 

migração para estudo como modalidade migratória. A pesquisa foi realizada em livros, 

teses, dissertações, sites e periódicos relacionados a migração internacional e 

migração de estudantes internacionais. Para compreender e quantificar esse tipo de 

movimento migratório no Brasil, a principal fonte de dados foram os microdados 

provenientes do Censo da Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

3.1 ÁREA DE ESTUDOS 

A área de estudo dessa pesquisa compreende as instituições de ensino 

superior no Brasil, um total de 2.537 instituições, entre públicas e privadas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Número de instituições de Educação Superior por Organização Acadêmica 
e Categoria Administrativa – Brasil (2018). 

ANO TOTAL 
UNIVERSIDADE 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 

FACULDADE IF E CEFET 

PÚBLICA PRIVADA PÚBLICO PRIVADO PÚBLICA PRIVADA PÚBLICO PRIVADO 

2018 2.537 107 92 13 217 139 1.929 40 Não se 
aplica 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2019 (com base em 
dados do Censo da Educação superior 2018. 
 

A grande maioria das instituições de ensino superior brasileiras é privada, 

totalizando 88,2% (299 públicas e 2.238 privadas). Ao considerar as instituições de 

ensino superior privadas, existe uma grande predominância de faculdades (86,2%). 

Já ao considerar as Universidades, a sua maioria é pública (53,8%). As instituições 

de ensino superior públicas são: 42,8% estaduais (128); 36,8% federais (110); e 

20,4% municipais (61). Das instituições federais, 57,3% são universidades, 36,4% são 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e Centros Federais de 

Educação Tecnológica (Cefets), 1,8% são faculdades e 4,5% são centros universitário 

(BRASIL, 2019). Esse universo de instituições de ensino possibilita um grande 

quantitativo de alunos matriculados para cursar o ensino superior (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Instituições de Educação Superior e matrículas em cursos de graduação, 
segundo a organização acadêmica da instituição – Brasil (2018). 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 
INSTITUIÇÕES MATRÍCULAS 

Total % Total % 

Total   2.537 100,0 8.450.755 100,0 

  Universidades 199 7,8 4.467.694 52,9 

  Centros Universitários 230 9,1 1.906.327 22,6 

  Faculdades 2.068 81,5 1.879.228 22,2 

  IFs e Cefets 40 1,6 197.506 2,3 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2019 (com base em 
dados do Censo da Educação superior 2018). 

 

As universidades brasileiras corresponderem apenas a 7,8% do total de 

instituições de ensino superior (199), entretanto elas concentram o maior número 

de matrículas, totalizando a 52,9% das matrículas na educação superior. As 

faculdades, apesar de serem maioria (81,5%), detém apenas 22% dos estudantes 

matriculados (BRASIL, 2019). 

Existe um total de 23.216 estudantes estrangeiros ingressos nas instituições 

de ensino superior brasileiras, segundo o Censo da Educação Superior 2018. O 

universo de análise desse estudo compreende os estudantes estrangeiros que 

estão vinculados a cursos na modalidade presencial (excluídos os cursos em 

educação a distância), correspondendo ao quantitativo de 18.791 estudantes em 

2015, e 19.615 estudantes em 2018, segundo o Censo da Educação Superior. 

Essa dissertação considerou a nomenclatura de “estudante estrangeiro” e 

não “estudante internacional”, como a maioria dos estudos de migração. Segundo 

Robles e Bhandari (2018) estudante internacional é definido como: 

“um indivíduo que fisicamente cruzou as fronteiras internacionais para o Brasil 
com o objetivo principal de buscar um diploma (...) em uma instituição de 
ensino superior credenciada. O indivíduo possui visto de estudante 
temporário por qualquer período de tempo e não é cidadão, imigrante ou 
permanente residente no Brasil (ROBLES; BHANDARI, 2018, p.8, tradução 
nossa). 

 

Em virtude de não ser possível identificar quais estudantes migraram para o 

Brasil em busca de um diploma no universo dos estudantes estrangeiros, torna-se 

mais plausível utilizarmos a nomenclatura de “estudantes estrangeiros”. Quanto a 

definição para estudante estrangeiro adotada nesse estudo, compreendem-se por 
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estudantes estrangeiros aqueles estudantes que não são brasileiros, nem 

brasileiros nascidos no exterior ou naturalizados. 

 

3.2 FONTE DE DADOS 

Para definir o perfil sociodemográfico dos estudantes estrangeiros e analisar 

como se dá a inserção desses estudantes no ensino superior brasileiro, esse estudo 

utiliza como principal fonte de dados os microdados provenientes do Censo da 

Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Esse instrumento foi selecionado como fonte de 

dados por consistir em um levantamento censitário realizado anualmente com 

participação obrigatória de todas as instituições de educação superior, públicas e 

privadas. As instituições que oferecem cursos de nível superior (bacharelados, 

licenciaturas e tecnológicos), pós-graduação e extensão no Brasil devem, 

obrigatoriamente, participar deste levantamento.  

Nessa perspectiva, o Censo da Educação Superior não é uma amostra, como 

é o caso do Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), mas sim de uma pesquisa obrigatória para todas as instituições de 

ensino superior, visto que é um pré-requisito para ingressar em programas do MEC, 

como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI) e as bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Este levantamento abrange a totalidade dos componentes 

do universo em estudo. 

O Censo da Educação Superior é apresentado como um banco de dados 

confiável, visto que, após as universidades enviarem as informações solicitadas, é 

realizada a conferência e a consolidação dos dados coletados. Em seguida, o INEP 

retorna as informações às instituições de ensino superior, com o objetivo de permiti-

las complementar dados e realizar os ajustes necessários (MEC, 2019). Essa 

oportunidade de complementação dos dados oferece maior credibilidade ao 

levantamento censitário. 

Não existe no banco de dados qualquer variável referente ao tempo de 

migração ou do lugar de residência anterior. A ausência de informações dessa 
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natureza limita a análise do movimento migratório para fins de estudo da totalidade de 

estrangeiros radicados no Brasil. 

Por outro lado, é possível se utilizar a variável “forma de ingresso/seleção”, na 

qual a forma de ingresso PEC-G é um convênio acessível apenas para estudantes 

estrangeiros que migram para o Brasil com o objetivo de estudo. Ou seja, para o 

indivíduo que ingressou pela PEC-G é possível assumir que ele vivia no exterior antes 

de ingressar na universidade e que o motivo (pelo menos um dos motivos) foi a 

realização do curso de graduação (estudo). 

Para a análise da migração com fins de estudo, foram selecionados os 

estudantes ingressantes por meio do programa PEC-G, visto que é possível afirmar 

que o motivo da migração para o Brasil dessa população é efetivamente o estudo - 

pelo menos formalmente, pois as inscrições para o programa são feitas nas 

representações diplomáticas brasileiras, no país de origem do candidato. Já em 

relação aos outros estrangeiros que ingressam nas universidades sob outras formas 

de acesso, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por exemplo, não existe 

a garantia de que o indivíduo tenha migrado para o Brasil por outro motivo e decidiu 

posteriormente ingressar em uma universidade, ou tenha migrado especificamente 

com fins de estudo. Com essa justificativa, a análise dos dados ocorrerá dividida em 

dois grupos: estudantes ingressos por meio do programa PEC-G e a totalidade de 

estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras. 

O presente estudo utiliza, também, os dados da Relatório do Desenvolvimento 

Humano 2019 - elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

– para relacionar o Índice de Desenvolvimento Humano dos países de origem com o 

quantitativo de estrangeiros no ensino superior brasileiro. Essa relação tem o objetivo 

de testar a teoria de De Haas (2010b) no caso da migração internacional para estudo 

no Brasil. De Haas correlaciona o desenvolvimento humano com as capacidades e 

aspirações a migração, consequentemente o nível de desenvolvimento humano 

afetaria as imigrações e emigrações. 

Foram utilizados também os dados do Instituto de Estatística da UNESCO e do 

Institute of International Education (IIE) para comparar o quantitativo de estrangeiros 

no ensino superior no Brasil com diversos países do mundo. 
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3.3 VARIÁVEIS SELECIONADAS NOS CENSOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

As variáveis selecionadas do Censo da Educação Superior são provenientes 

dos dados cadastrais preenchidos pelas instituições de ensino superior referentes ao 

“Módulo Aluno”, em sua grande maioria. Entretanto, foi necessário também utilizar os 

dados provenientes do questionário “Módulo IES” para fazer o cruzamento de 

variáveis e obter todas as informações necessárias para esse estudo. 

O presente trabalho apresenta a presença dos estrangeiros no ensino superior 

brasileiro e a evolução desses imigrantes no recorte temporal de 2015 a 2018. Para 

que se alcance o objetivo de traçar o perfil sociodemográfico dos estudantes, foram 

selecionados as seguintes variáveis e categorias do Censo da Educação Superior 

(Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Variáveis do Censo da Educação Superior utilizadas para traçar o perfil 
sociodemográfico dos estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior no Brasil  

VARIÁVEIS CATEGORIAS 
Idade do Aluno - 
Sexo do aluno Masculino / Feminino; 
Cor/Raça do aluno Branca / Preta / Parda / Amarela / Indígena 
Nacionalidade: Brasileira / Brasileira – nascido no exterior ou 

naturalizado; 
País de origem; - 
Tipo de escola que 
concluiu o ensino médio 

Privada / Pública. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O estudo de Ojima et al. (2014) é o único a apresentar o perfil sociodemográfico 

dos estudantes estrangeiros radicados no Brasil, considerando o Censo da Educação 

Superior 2010. O presente trabalho almeja contribuir nesse campo, investigando as 

mudanças que ocorreram nesse perfil no período de 2015 até 2018, e analisando as 

possíveis alterações. 

Nesse estudo analisa-se ainda como se dá a inserção dos estudantes 

estrangeiros nas universidades brasileiras realizando uma análise das seguintes 

variáveis e categorias do Censo da Educação Superior (Quadro 3): 
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Quadro 3 – Variáveis do Censo da Educação Superior utilizadas para analisar a 
inserção dos estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior no Brasil  

VARIÁVEIS CATEGORIAS 
Código do IBGE da 
Unidade da Federação 
da IES 

11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 
/ 27 / 28 / 29 / 31 / 32 / 33 / 35 / 41 / 42 / 43 / 50 / 51 / 
52 / 53 

Código do IBGE da 
Região Geográfica da 
IES 

01 / 02 / 03 / 04 / 05 

Categoria administrativa 
 

Pública Federal / Pública Estadual / Pública Municipal / 
Privada com fins lucrativos / Privada sem fins lucrativos 
/ Especial 

Organização acadêmica 
 

Universidade / Centro Universitário / Faculdade / 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia / 
Centro Federal de Educação Tecnológica / 

Forma de 
ingresso/seleção 

Vestibular / Enem / Avaliação seriada / Seleção 
simplificada (análise de currículo, entrevista, etc.) / 
Egresso BI/LI / Transferência Ex-Offício / Convênio 
PEG-G / Decisão judicial / Seleção para vagas 
remanescentes / Seleção para vagas de programas 
especiais 

Reserva de vagas Sim / Não 
Financiamento 
estudantil 

Sim / Não 

Apoio social Sim / Não 
Tipo de apoio social Alimentação / Bolsa permanência / Bolsa trabalho / 

Material didático / Moradia / Transporte 
Atividade Extracurricular Sim / Não 
Tipo de atividade 
extracurricular 

Pesquisa / Extensão / Monitoria / Estágio não obrigatório 

Possui 
Bolsa/Remuneração 
(referente à atividade 
extracurricular): 

Sim / Não  

Situação do Vínculo do 
Aluno no Curso 

Cursando / Matrícula trancada / Desvinculado do curso / 
Transferido para outro curso da mesma IES / Formado / 
Falecido; 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4 TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Nesse estudo analisou-se a base de dados com o programa Statistical 

Packaged for the Social Sciences (SPSS), que permite obter frequências e 

cruzamentos de variáveis. Os dados coletados anualmente permitem fazer uma 

análise temporal mostrando a evolução no decorrer do tempo, verificando as 
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tendências e o contexto histórico da migração internacional com o objetivo de 

ingressar na educação superior brasileira. Para elaboração de gráficos e tabelas foi 

utilizado o editor de planilhas Microsoft Excel. Já para a construção dos cartogramas 

com os países de origem, e cartogramas com os estados de destino dos estudantes 

estrangeiros foi utilizado o programa de uso livre Philcarto. 
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4. ESTUDANTES ESTRANGEIROS NO ENSINO SUPERIOR DO BRASIL 

Esse capítulo apresenta o perfil sociodemográfico dos estudantes estrangeiros 

no Brasil e analisa como se dá a inserção desses estudantes nas universidades 

brasileiras, considerando os dados sobre financiamento estudantil, apoio social e 

atividades extracurriculares. Os resultados são apresentados em subseções, que 

analisam os dados da totalidade dos estudantes estrangeiros (todas as formas de 

ingresso), e dos estudantes estrangeiros que ingressaram nas instituições de ensino 

por programa PEC-G. 

4.1 O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS NAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

O Brasil possui 2.537 instituições de ensino superior que ofertam vagas em 

diversos cursos. O Censo da Educação Superior de 2018 identificou um total de 

12.043.993 alunos em instituições de ensino superior brasileiras. Dessa totalidade, 

apenas cerca de 0,2% são ocupadas por alunos estrangeiros, conforme apresentado 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Nacionalidade dos Estudantes em Instituições de Ensino Superior no Brasil. 

Nacionalidade 
2015 2018 

N % N % 

Total 11.187.296 100,0 12.043.993 100,0 

Brasileira 11.155.088 99,7 12.008.963 99,7 

Brasileira - nascido no exterior ou naturalizado 11.502 0,1 11.814 0,1 

Estrangeira       20.706 0,2 23.216 0,2 
Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior - INEP, 2015 e 2018.  

 

Considerando os alunos estrangeiros matriculados, parte deles estão inscritos 

em cursos na modalidade à distância. Dessa forma, o quantitativo de estrangeiros em 

cursos presenciais no Brasil ainda se reduz para 18.791 estudantes em 2015 e 19.615 

em 2018. A Tabela 4 apresenta o perfil sociodemográfico desses estudantes. 
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Tabela 4 - Perfil Sociodemográfico dos estudantes Estrangeiros em Instituições de 
Ensino Superior no Brasil. 

Categoria 
2015 2018 

N % N % 

Idade 18791 100,0 19615 100,0 

16 a 19 1804 9,6 1760 9,0 

20 a 24 8754 46,6 9006 45,9 

25 a 29 4391 23,4 4963 25,3 

30 a 34 1601 8,5 1819 9,3 

35 a 39 806 4,3 784 4,0 

40 a 44 545 2,9 515 2,6 

45 a 49 343 1,8 312 1,6 

50 a 54 246 1,3 180 0,9 

55 a 59 152 0,8 120 0,6 

60 e mais 149 0,8 156 0,8 

Raça/Cor 18791 100,0 19615 100,0 

Branca 5662 30,1 6438 32,8 

Preta 3703 19,7 4750 24,2 

Parda 2057 10,9 2617 13,3 

Amarela 1185 6,3 1551 7,9 

Indígena 226 1,2 334 1,7 

Aluno não quis declarar 5211 27,7 3808 19,4 

Não dispõe da informação 747 4,0 117 0,6 

Sexo 18791 100,0 19615 100,0 

Masculino  10464 55,7 10887 55,5 

Feminino 8327 44,3 8728 44,5 
Tipo de escola que o aluno concluiu ensino 
médio 

18791 100,0 19615 100,0 

Pública 8909 47,4 10423 53,1 

Privada 7854 41,8 8400 42,8 

Não dispõe da informação 2028 10,8 792 4,0 

Continente de origem 18791 100,0 19615 100,0 

África 5682 30,2 5438 27,7 

América 7835 41,7 8651 44,1 

Ásia 2388 12,7 2864 14,6 

Europa 2841 15,1 2465 12,6 

Oceania 45 0,2 33 0,2 

Outra Nacionalidade ou Apátrida 0 0,0 164 0,8 
Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior - INEP, 2015 e 2018.  
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A expressa maioria dos estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior 

brasileiro é de jovens com idade entre 20 e 29 anos - aproximadamente 70% dos 

estudantes em 2015, e 71,2% dos estudantes em 2018 encontram-se nos grupos 

etários de 20 a 24 e de 25 a 29 anos de idade.  

Ao se considerar a raça/cor declarada, a primeira posição é dos que se 

declararam com raça/cor branca (aproximadamente 30,1% em 2015 e 32,8% em 

2018). Em segundo lugar vêm os que se declararam com raça/cor preta 

(aproximadamente 19,7% em 2015 e 24,2% em 2018).  

Já em relação ao sexo, o quantitativo dos estudantes do sexo masculino é 

ligeiramente superior ao sexo feminino – por volta dos 55,5% para o sexo masculino 

e 44,5% para o sexo feminino.  

Em relação ao tipo de escola que concluiu o ensino médio também não existe 

uma grande discrepância entre escolas públicas e privadas, mas quantitativo dos 

provenientes de escolas públicas (aproximadamente 47,4% em 2015 e 53,1% em 

2018) é superior quantitativo dos provenientes das escolas privadas 

(aproximadamente 41,8% em 2015 e 42,8% em 2018).  

Já a nacionalidade desses estudantes, considerando o seu continente, a 

grande maioria vem da própria América (aproximadamente 41,7% em 2015 e 44,1% 

em 2018). Vale ressaltar que a maior parte desses estudantes são oriundos de países 

da América do Sul. Por exemplo, dos 8.651 estudantes provenientes do continente 

americano em 2018, 6548 estudantes, ou seja, aproximadamente 75,7%, são de 

países da América do Sul. O segundo continente que agrega mais nacionalidades dos 

estudantes é a África (aproximadamente 30,2% em 2015 e 27,7% em 2018). Em 

seguida vem a Ásia e a Europa com quantitativos semelhantes: aproximadamente 

12,7% em 2015 e 14,6% em 2018 dos estudantes tem nacionalidade de países do 

continente asiático; e aproximadamente 15,1% em 2015 e 12,6% em 2018 dos 

estudantes tem nacionalidade de países do continente europeu.  

A Figura 2 apresenta a distribuição percentual das nacionalidades dos 

estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior brasileiro, considerando os 

dados do Censo da Educação superior de 2018. Os Estados Unidos, Peru, Bolívia, 

Paraguai, Argentina, Angola, Guiné-Bissau e Japão são os países que mais se 

destacam no cenário mundial na representatividade da nacionalidade desses 

estudantes.  
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Figura 2 - Distribuição percentual de estudantes estrangeiros no ensino superior do Brasil segundo país de nascimento - 2018. 

 

 

Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior do INEP, 2018. 
Feito com programa de uso livre Philcarto (http://philcarto.free.fr/) por Wilson Fusco. 
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Para buscar compreender o que leva esses estudantes estrangeiros de 

diversos continentes a ingressarem em instituições de ensino superior brasileiras é 

fundamental conhecer qual a nacionalidade desses estudantes, sendo assim a Tabela 

5 apresenta a distribuição dos estudantes segundo o país de nascimento.  

 

Tabela 5 - Distribuição de estudantes no ensino superior brasileiro segundo o país de 
nascimento. 

Posição 
2015 2018 

País N % País N % 

1 Angola 2771 14,7% Angola 2245 11,4% 
2 Paraguai 1162 6,2% Japão 1560 8,0% 
3 Guiné Bissau 1026 5,5% Paraguai 1302 6,6% 
4 Argentina 1004 5,3% Guiné-Bissau 1242 6,3% 
5 Bolívia 936 5,0% Bolívia 1210 6,2% 
6 Japão 927 4,9% Peru 956 4,9% 
7 Peru 880 4,7% Argentina 931 4,7% 
8 Portugal 826 4,4% Estados Unidos 781 4,0% 
9 Estados Unidos 795 4,2% Portugal 687 3,5% 
10 Cabo Verde 642 3,4% Colômbia 652 3,3% 
11 Uruguai 540 2,9% Haiti  640 3,3% 
12 Chile 475 2,5% Cabo Verde 544 2,8% 
13 Colômbia 467 2,5% Uruguai 468 2,4% 
14 Itália 432 2,3% Chile 402 2,0% 
15 República Do Haiti 387 2,1% Itália 387 2,0% 
16 França 380 2,0% China 330 1,7% 
17 Alemanha 360 1,9% Venezuela 320 1,6% 
18 China 331 1,8% Alemanha 301 1,5% 
19 Coréia 321 1,7% França 293 1,5% 
20 Espanha 285 1,5% Coreia do Sul 243 1,2% 
21 África do Sul 251 1,3% Benim 221 1,1% 
22 Equador 240 1,3% Equador 214 1,1% 
23 Venezuela 229 1,2% Espanha 201 1,0% 
24 Timor 193 1,0% Reino Unido 194 1,0% 
25 Moçambique 169 0,9% Moçambique 166 0,8% 

 152 Demais países 2762 14,7% 155 Demais países 3125 15,9% 
  Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior - INEP, 2015 e 2018.  

Apesar da maioria dos estudantes estrangeiros terem a nacionalidade de 

países do próprio continente americano, o país que mais se destaca como origem dos 

estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior brasileiro é Angola, país do 

continente africano: aproximadamente 14,7% em 2015 e 11,4% em 2018 dos 

estudantes ingressos nas instituições de ensino superior no Brasil são angolanos. A 
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Angola faz parte dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), assim 

como Guiné-Bissau (origem de aproximadamente 6,3% dos estudantes em 2018), 

Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial, são países 

africanos que têm a língua portuguesa como oficial 

Todavia, não só a questão linguística é um atrativo para estudantes dessa 

nacionalidade. As relações entre Brasil e Angola existem desde o período colonial, em 

que os dois países tinham uma relação de dependência com Portugal. No século XX 

as relações entre Brasil e Angola se estreitaram devido a aproximação cultural, 

acordos diplomáticos, e acordos de cooperação técnica e cultural entre os dois países. 

Investimentos de empresas brasileiras na extração de matérias-primas em Angola na 

década de 1980 criaram uma ponte aérea entre Luanda, em Angola, e o Rio de 

Janeiro, no Brasil. Essa ponte aérea passou a ser a principal forma de entrada da 

maioria dos imigrantes com origem na Angola no Brasil na década de 90 (AYDOS, 

2010). Esse fluxo foi estimulado pelo aumento dos conflitos da guerra civil em Angola 

entre os anos de 1992 e 1993, em que o Brasil passou a conceder com mais facilidade 

a categoria de refugiados aos angolanos que aqui solicitavam essa condição 

(RIBEIRO, 1996). Todavia, mesmo com a assinatura de um protocolo de paz em 

Angola em 1994, e com o fim da guerra civil em 2002, a entrada de imigrantes 

angolanos no Brasil continuou nos anos seguintes e as relações comerciais entre 

os dois países cresceram devido ao aumento da presença de empresas brasileiras 

nas áreas de construção civil, comércio, indústria, telecomunicações e prestação de 

serviços que se instalaram naquele país (PATARRA; FERNANDES, 2011).  

Assim, existem evidências da formação de uma rede migratória entre esses 

dois países através da manutenção de redes sociais institucionais, redes comerciais 

e redes pessoais (AYDOS, 2010). Mesmo com o fim da guerra civil, continuou a 

ocorrer a imigração de angolanos para o Brasil “em parte devido à consolidação de 

uma rede migratória que teve origem com os refugiados da década de 1990, mas se 

estendeu para além dos mesmos” (PATARRA; FERNANDES, 2011, p. 81). Ademais, 

em julho de 2009 foi sancionada a Lei Nº 11.961: 

Art. 1º Poderá requerer residência provisória o estrangeiro que, tendo 
ingressado no território nacional até 1º de fevereiro de 2009, nele permaneça 
em situação migratória irregular.  
Art. 2º Considera-se em situação migratória irregular, para fins desta Lei, o 
estrangeiro que:  
I - tenha ingressado clandestinamente no território nacional; 
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II - admitido regularmente no território nacional, encontre-se com prazo de 
estada vencido; ou  
III - beneficiado pela Lei no 9.675, de 29 de junho de 1998, não tenha 
completado os trâmites necessários à obtenção da condição de residente 
permanente.  
Art. 3º Ao estrangeiro beneficiado por esta Lei são assegurados os direitos e 
deveres previstos na Constituição Federal, excetuando-se aqueles 
reservados exclusivamente aos brasileiros.  

 

A Lei da Anistia Migratória, sancionada pelo então Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, autorizou a regularização dos estrangeiros que estavam em situação 

irregular no Brasil, permitindo a regularização de estrangeiros para obtenção de 

residência provisória, conversível em residência permanente após dois anos. Dessa 

forma, esses estrangeiros passaram a ter os direitos e deveres previstos na 

Constituição Federal, inclusive o direito ao acesso à educação.  

 O segundo país com maior quantitativo na nacionalidade dos estudantes no 

Brasil identificado pelo censo da educação superior de 2018 é o Japão: foram 

identificados 1.560 estudantes com nacionalidade japonesa em nossas instituições de 

ensino superior. A presença no ensino superior brasileiro de estudantes nascidos em 

países como Japão (8%), Estados Unidos (4%) e Portugal (3,5%) provavelmente não 

são estrangeiros que migraram com fins de estudo para o Brasil, mas sim os efeitos 

indiretos da migração de retorno de brasileiros. 

 O efeito indireto da migração é proveniente da imigração internacional de não-

brasileiros, associada ao retorno de brasileiros e ao nascimento dos filhos das 

mulheres brasileiras retornadas ao Brasil. Segundo Garcia e Soares (2006), é difícil 

chegar estimativas precisas quanto ao quantitativo de emigrantes internacionais 

brasileiros devido ao caráter irregular de grande parte do fluxo migratório de brasileiros 

para o exterior. Esse fluxo de brasileiros para o exterior tende a retornar 

posteriormente para o Brasil, pois o ciclo vital da migração tende a fechar com o 

retorno do migrante a sua terra natal (SAYAD, 2000). 

O estudo realizado por Garcia e Soares (2006, p. 16) identificou que “a maior 

parte dos imigrantes que responderam pelo efeito indireto da migração de retorno, são 

filhos do chefe do domicílio”. Aqui se considera que esses filhos de retornados ao 

Brasil necessitam ingressar no sistema de educação brasileira, inclusive no ensino 

superior. Não há possibilidade de provar que os estrangeiros com nacionalidade de 

países desenvolvidos - que possuem melhores índices de desenvolvimento humano, 

bem como melhores condições de ensino, e instituições de superior renomadas 
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internacionalmente - não migraram para o Brasil em busca de estudo. Todavia, a 

explicação de que esses estudantes estrangeiros na verdade são filhos de brasileiros 

retornados torna-se mais plausível. 

Outro país característico de ter muitos migrantes de retorno ao Brasil é o 

Paraguai, país que ocupa a terceira posição (6,6%) na nacionalidade de estudantes 

estrangeiros, segundo o Censo da Educação Superior de 2018. De acordo com a 

pesquisa realizada por Fusco e Souchaud (2010, p.4), na migração internacional de 

retorno ao Brasil, o retorno do Paraguai é o que apresenta números mais expressivos: 

“verificou-se que 50.201 pessoas nascidas e residentes no Brasil declararam 

residência anterior no Paraguai, entre 1990 e 2000. Essas pessoas representam 

26,8% do total da população retornada de outros países”. Os brasileiros começaram 

a emigrar para o Paraguai a partir da década de 1960 com o desenvolvimento da 

modernização agrícola, mas esse fluxo diminuiu e passou a refletir em uma forte 

migração de retorno (SOUCHAUD; FUSCO; 2012).  

Considerando que existem muitos brasileiros residindo no exterior, e que o ciclo 

vital da migração proposto por Sayad (2000) finaliza com o retorno dos migrantes a 

sua terra de origem, podemos inferir que o efeito indireto da migração continuará a 

crescer, pelo menos a médio prazo. Esse processo reflete também no aumento do 

quantitativo de estudantes estrangeiros ingressos em nossas instituições de ensino, 

visto que esses retornados ao Brasil trazem consigo outras pessoas, que são o efeito 

indireto da migração – e sendo do grupo etário jovem deverão ingressar no sistema 

nacional de educação. 

Ainda nos referindo ao Paraguai, além do efeito indireto provocado pela 

migração de retorno, esse estudo considera que nossas instituições de ensino 

superior podem receber estudantes com nacionalidade paraguaia devido a outros 

fatores - fatores esses que podem ser replicados como atrativos para estudantes 

oriundos de países como Bolívia (6,2%), Peru (4,9%) e Argentina (4,7%): (i) 

proximidade linguística, visto que a língua espanhola se assemelha com a língua 

portuguesa; (ii) proximidade geográfica, pois os países são fronteiriços; (iii) a 

existência da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), que 

objetiva a internacionalização do ensino superior e foi construída estrategicamente 

próximo à fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, e tem o propósito de 

promover a integração de todos os países da América Latina; (iv) a facilidade para 
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obtenção de visto, quando comparado a dificuldade em entrar legalmente em países 

desenvolvidos; e ainda, (v) a questão econômica, em virtude do custo com transporte, 

custo com moradia e o pagamento de mensalidades a instituições de ensino privadas 

serem inferiores ao custo dos que migram para estudar nos países do norte. 

4.2 O PERFIL DOS ESTUDANTES CONVENIADOS AO PROGRAMA PEC-G 

Nessa dissertação considerou-se importante realizar a análise dos dados 

considerando apenas os estudantes ingressantes no ensino superior brasileiro por 

meio do convênio PEC-G. Essa restrição foi necessária para analisar a migração com 

fins de estudo, em virtude de ser o único grupo para o qual podemos afirmar que o 

motivo da migração para o Brasil (pelo menos formalmente) foi o estudo: como já 

referido, as inscrições são realizadas no país de origem do candidato em 

representações diplomáticas brasileiras, e existe o compromisso do estudante em 

retomar ao país de origem após o fim do curso. Os jovens ingressos sob o convenio 

PEC-G que estudam no Brasil:  

“possuem um compromisso pessoal e institucional de retornar ao seu país de 
origem, de modo que possam, a partir do conhecimento que adquirem com a 
graduação, contribuir para a reconstrução do país. Todavia, uma grande 
parcela desses estudantes hesita em retornar e busca se instalar 
definitivamente no Brasil ou permanecer no país por mais tempo, para fazer 
a sua Pós-Graduação” (FONSECA, 2009 apud PATARRA; FERNANDES, 
2011, p.78). 
 

A grande maioria dos estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior 

brasileiro através do PEC-G, assim como os estrangeiros ingressos sob as diversas 

modalidades, é de jovens com idade entre 20 e 29 anos, conforme apresentado na 

Tabela 6. Entretanto, a concentração para essas idades é mais expressiva quando 

consideramos apenas os ingressos pelo PEC-G - aproximadamente 86,5% dos 

estudantes em 2015, e 86,1% dos estudantes em 2018 encontram-se nos grupos 

etários de 20 a 24 e de 25 a 29 anos de idade. 
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Tabela 6 - Perfil Sociodemográfico dos Estudantes com Convênio PEG-G e 
Instituições. 

Categoria 
2015 2018 

N % N % 

Idade 2284 100,0 2249 100,0 

16 a 19 149 6,5 102 4,5 

20 a 24 1211 53,0 1232 54,8 

25 a 29 764 33,5 705 31,3 

30 a 34 120 5,3 180 8,0 

35 e mais 40 1,8 30 1,3 

Raça/Cor 2284 100,0 2249 100,0 

Branca 327 14,3 462 20,5 

Preta 726 31,8 902 40,1 

Parda 189 8,3 213 9,5 

Amarela 16 0,7 33 1,5 

Indígena 11 0,5 13 0,6 

Aluno não quis declarar 889 38,9 596 26,5 

Não dispõe da informação 126 5,5 30 1,3 

Sexo 2284 100,0 2249 100,0 

Masculino  1305 57,1 1268 56,4 

Feminino 979 42,9 981 43,6 

Tipo de escola que o aluno concluiu ensino médio 2284 100,0 2249 100,0 

Pública 881 38,6 878 39,0 

Privada 1034 45,3 1117 49,7 

Não dispõe da informação 369 16,2 254 11,3 

Origem 2284 100,0 2249 100,0 

África 1362 59,6 1308 58,2 

América 623 27,3 729 32,4 

Ásia 105 4,6 125 5,6 

Europa 192 8,4 85 3,8 

Oceania 2 0,1 0 0,0 

Outra Nacionalidade ou Apátrida 0 0,0 2 0,1 
Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior - INEP, 2015 e 2018.  

 

Ao considerar a raça/cor declarada, o resultado foi bem diferente do observado 

nos estrangeiros ingressos sob todas as modalidades: a primeira posição dos alunos 

PEC-G de 2015 é do grupo de alunos que não quiseram declarar a raça/cor 

(aproximadamente 38,9%) e a segunda posição é dos que se declararam com 

raça/cor preta (aproximadamente 31,8%). E em 2018 essa situação se inverte, pois 

em primeiro lugar aparece o grupo dos alunos que se declararam com raça/cor preta 
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(aproximadamente 40,1%), e em segundo lugar vem o grupo dos alunos que não 

quiseram declarar a raça/cor (aproximadamente 26,5%).  

Já em relação ao sexo, o quantitativo dos estudantes do sexo masculino é 

superior ao sexo feminino; aproximadamente 57,1% em 2015 e 56,4% em 2018 dos 

estudantes conveniados PEC-G são do sexo masculino, enquanto aproximadamente 

42,9% em 2015 e 43,6% em 2018 são do sexo feminino. 

Em relação ao tipo de escola que concluiu o ensino médio - ao contrário do que 

se observou na análise dos estrangeiros ingressos sob todas as modalidades - o 

quantitativo dos ingressos através do PEC-G que concluíram o ensino médio em 

escola privada (aproximadamente 45,3% em 2015 e 49,7% em 2018) é superior aos 

que concluíram o ensino médio em escola pública (aproximadamente 38,6% em 2015 

e 39,0% em 2018).  

Adverso do observado nos estrangeiros ingressos sob todas as modalidades, 

o grupo dos estrangeiros ingressos sob o PEC-G é em sua grande maioria de origem 

de países do continente africano (aproximadamente 59,6% em 2015 e 58,2% em 

2018). Convém destacar aqui que muitos dos estudantes PEC-G optaram por não 

declarar raça/cor. Não é possível afirmar, mas considerando que a África é o 

continente com a maior população negra no mundo, esse estudo considera que muitos 

desses estudantes podem ter optado por não declarar sua raça/cor em virtude do 

Brasil ser um país racista. No Brasil os imigrantes africanos normalmente sofrem 

preconceito. Por ser um país que possui proximidade cultural com países africanos, 

muitos angolanos migram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. 

Todavia, ao chegar no Brasil sofrem preconceito e têm dificuldade em se inserirem 

no mercado de trabalho. Muitos desses imigrantes angolanos passam a viver à 

margem da sociedade brasileira (BAPTISTA, 2007). 

Ainda em relação a nacionalidade, segunda posição é ocupada por estudantes 

com nacionalidade na própria América (aproximadamente 27,3% em 2015 e 32,4% 

em 2018). Vale ressaltar, assim como no caso dos estrangeiros ingressos sob todas 

as modalidades, a maior parte desses estudantes são oriundos de países da América 

do Sul. Por exemplo, dos 729 estudantes provenientes do continente americano em 

2018, 450 estudantes, ou seja, aproximadamente 61,7%, são de países da América 

do Sul.  
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O terceiro e o quarto continentes que agregam mais nacionalidades dos 

estudantes são a Ásia e Europa: aproximadamente 4,6% em 2015 e 5,6% em 2018 

dos estudantes tem nacionalidade de países do continente asiático; e 

aproximadamente 8,4% em 2015 e 3,8% em 2018 dos estudantes tem nacionalidade 

de países do continente europeu. Um dos motivos que podem justificar essa baixa 

adesão de estudantes com a nacionalidade nesses continentes é que apenas 9 países 

da Ásia e 6 países da Europa são participantes do programa, enquanto 28 países da 

África e 25 países da América Latina e Caribe são participantes do PEC-G. Segundo 

a Divisão de Temas Educacionais e Língua Portuguesa (DELP), do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), são 68 o total de países participantes do PEC-G que o 

Brasil possui acordo de cooperação educacional e/ou cultural em vigor, já 

considerando a recente inclusão de novos países no edital de 2020. 

A Figura 3 apresenta a distribuição percentual das nacionalidades dos 

estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior brasileiro através do convênio 

PEC-G, considerando os dados do Censo da Educação superior de 2018. Honduras, 

Paraguai, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Benin e Angola são os países que mais se 

destacam no cenário mundial na representatividade da nacionalidade desses 

estudantes.  
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Figura 3 - Distribuição percentual de estudantes estrangeiros no ensino superior do Brasil ingressantes pelo PEC-G segundo país 
de nascimento – 2018. 

 

Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior do INEP, 2018. 
Feito com programa de uso livre Philcarto (http://philcarto.free.fr/) por Wilson Fusco. 
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Assim como no caso da análise realizada para os estrangeiros no ensino 

superior brasileiro ingressos sob todas as modalidades, é fundamental conhecer qual 

a nacionalidade dos estudantes ingressos sob o convênio PEC-G, para buscar 

compreender o que leva esses estudantes de diversos continentes a ingressarem em 

instituições de ensino superior brasileiras, apesar da ausência de fatores estruturais 

atrativos. Sendo assim a Tabela 7 apresenta a distribuição dos estudantes 

conveniados PEC-G segundo o país de nascimento.  

 

Tabela 7 – Distribuição de estudantes no ensino superior brasileiro ingressos sob 
convênio PEC-G segundo o país de nascimento. 

Posição 
2015 2018 

País N % País N % 

1 Cabo Verde 396 17,3% Cabo Verde 361 16,1% 
2 Angola 265 11,6% Benim 182 8,1% 
3 Guiné-Bissau 229 10,0% Angola 160 7,1% 
4 Benin 122 5,3% Guiné-Bissau 143 6,4% 
5 Paraguai 118 5,2% Paraguai 117 5,2% 
6 Congo 87 3,8% Honduras 90 4,0% 
7 Peru 73 3,2% Peru 86 3,8% 
8 Equador 61 2,7% República do Congo 82 3,6% 
9 Timor 58 2,5% Gana 82 3,6% 
10 Espanha 58 2,5% Colômbia 70 3,1% 
11 Moçambique 49 2,1% Rep. Democrática do Congo 63 2,8% 
12 Rep. Democrática do Congo 44 1,9% Timor-Leste 63 2,8% 
13 Honduras 42 1,8% Equador 55 2,4% 
14 São Tomé E Príncipe 41 1,8% Haiti  49 2,2% 
15 Colômbia 40 1,8% Bolívia 44 2,0% 
16 República Do Haiti 38 1,7% França 40 1,8% 
17 Portugal 34 1,5% Jamaica 36 1,6% 
18 Bolívia 31 1,4% Camarões 33 1,5% 
19 França 30 1,3% Cuba 33 1,5% 
20 Jamaica 28 1,2% São Tomé e Príncipe 32 1,4% 
21 Alemanha 28 1,2% Namíbia 29 1,3% 
22 Camarões 26 1,1% Moçambique 27 1,2% 
23 Estados Unidos 26 1,1% Costa do Marfim 23 1,0% 
24 Cuba 26 1,1% Togo 22 1,0% 
25 Gana 24 1,1% Argentina 22 1,0% 

 56 Demais países 310 13,6% 59 Demais países 305 13,6% 
Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior - INEP, 2015 e 2018.  
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A maioria dos estudantes ingressos por meio do PEC-G são de origem de 

países falantes da língua portuguesa, e esse pode ser um dos atrativos para os 

estudantes escolherem o Brasil para cursar o nível superior. Apenas três países - 

Cabo Verde (16,1%), Angola (7,1%) e Guiné-Bissau (6,4%) – são a origem de quase 

30% dos estudantes conveniados pelo PEC-G, esses países são falantes de língua 

portuguesa. Ainda constam como países com maiores quantitativos na nacionalidade 

dos estudantes países como: Timor-Leste (2,8%), São Tomé e Príncipe (1,4%) e 

Moçambique (1,2%) que também são falantes da língua portuguesa. 

Estudantes com nacionalidade de países como Paraguai (5,2%), Honduras 

(4,0%), Peru (3,8%), Colômbia (3,1%), Equador (2,4%), Bolívia (2,0%), Cuba (1,5%) 

e Argentina (1,0%) também podem ser atraídos para o Brasil em virtude da questão 

linguística: devido a aproximação da língua espanhola com a língua portuguesa. Além 

do mais, esses países também têm a vantagem da proximidade geográfica. 

Mas não só a questão linguística ou a proximidade geográfica que podem atrair 

estudantes para o Brasil. Países como Benin (8,1%), República do Congo (3,6%), 

República Democrática do Congo (2,8%) e Haiti (2,2%) são falantes da língua 

francesa oficialmente, e mais distantes geograficamente do que os países 

anteriormente mencionados. Isso indica que outros fatores, além de proximidade 

linguística ou geográfica, influenciam no processo de migração para estudo. 

O país que mais se destaca como origem dos estudantes estrangeiros 

ingressos no ensino superior brasileiro através do PEC-G são provenientes de Cabo 

Verde (aproximadamente 17,3% em 2015 e 16,1% em 2018), país do continente 

africano e com língua oficial portuguesa. Cabo Verde se destaca no cenário mundial 

por ser um “país de diáspora”, visto a população cabo-verdiana em outros países é 

superior à residente em Cabo Verde. Existem mais de 800 mil pessoas com 

nacionalidade de Cabo Verde fora do país (ONU, 2020). De acordo com o último censo 

populacional realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde, a 

população residente foi de 491.875 pessoas para o ano de 2010 (INE, 2010). Apesar 

de Portugal ser o principal destino dos migrantes cabo-verdianos, a questão linguística 

e a existência de diversos acordos de cooperação entre Brasil e Cabo Verde fazem 

com que as relações entre os dois países sejam reforçadas. 

Brasil e Cabo Verde estabeleceram relações diplomáticas em 1975. Desde a 
assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, em 1977, o país tem sido 
beneficiado por projetos desenvolvidos em parceria com instituições 
brasileiras, em áreas como saúde, educação, agropecuária e agências 
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reguladoras. Cabo Verde é atualmente um dos maiores parceiros de 
cooperação, em projetos desenvolvidos principalmente com recursos da 
Agência Brasileira de Cooperação (MRE, 2019). 

 

Ademais, no ano de 1977 Cabo Verde ingressou como um dos países 

conveniados com o PEC-G, e passou a enviar anualmente centenas de estudantes 

para cursar graduação no Brasil. Além disso, “diplomatas e militares de Cabo Verde 

também têm frequentado tradicionalmente cursos de formação no Brasil” (MRE, 

2019). Um dos acordos mais recentes ocorreu no ano de 2016; como objetivo de 

estreitar as relações de amizade e cooperação entre os países, foi assinado um 

acordo sobre serviços aéreos entre a República Federativa do Brasil e a República de 

Cabo Verde (MRE, 2016). 

Benim aparece como o segundo país de mais destaque no ano de 2018, no 

ano de 2015 ele ocupava a quarta posição (aproximadamente 5,3% em 2015 e 8,1% 

em 2018). As principais relações entre Benin e o Brasil são históricas e culturais. Os 

Agudás - também conhecidos como os “brasileiros” de Benin - são descendentes de 

escravos no Brasil que retornaram à África após a abolição da escravatura (GURAN, 

2019). Os retornados do Brasil ficaram conhecidos como Agudás, devido ter sido na 

cidade de Uidá o local onde surgiu primeira colônia de libertos do Brasil (CUNHA, 

2012). Esses retornados carregaram para Benin a cultura ocidental, como as 

construções em alvenaria, a religião católica e “chegaram mesmo a impor o português 

como a primeira língua ocidental de uso corrente naquela costa africana” (GURAN, 

2019, p. 23). As manifestações culturais brasileiras em Benin são fortes, por exemplo: 

em janeiro são realizadas as comemorações do N. S. do Bonfim, assim como na 

Bahia. O evento acontece com um grande desfile - que lembra o carnaval no Brasil, 

com desfile com adereços, porta-bandeiras, marcha e letras em português (GURAN, 

2019). O grande número de africanos retornados do Brasil levou uma identidade 

brasileira “para várias cidades do Golfo do Benim, a qual persiste até hoje” 

(CASTILLO, 2013, p. 407). É preciso chamar atenção para o número de 122 

estudantes em 2015 e 182 estudantes em 2018 com origem de Benin - o aumento de 

aproximadamente 49,2% no quantitativo de estudantes com nacionalidade em Benin 

no curto período de três anos pode indicar que o movimento migratório com fins de 

estudo desse país para o Brasil está ganhando mais força. 

A Angola ocupa a terceira posição no ano de 2018 (aproximadamente 11,6% 

em 2015 e 7,1% em 2018). Vale salientar que a Angola é o país que mais se destaca 
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na nacionalidade dos estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior brasileiro 

sob todas as formas de ingresso (foram identificados 2.771 e 2.245 estudantes com 

nacionalidade angolana sob todas as formas de ingresso nos censos da educação 

superior de 2015 e 2018, respectivamente). Os motivos que explicam o grande 

quantitativo de estudantes desse país já foram abordados no subcapitulo anterior, a 

saber: a questão linguística; a proximidade cultural; as relações históricas; os acordos 

diplomáticos, e acordos de cooperação técnica e cultural; investimentos de empresas 

brasileiras na Angola; conflitos na Angola e a facilidade do Brasil em conceder a 

categoria de refugiados; e a Lei da Anistia Migratória. 

Guiné-Bissau aparece em quarto lugar no ano de 2018 (aproximadamente 

10,0% em 2015 e 6,4% em 2018). Uma possível explicação para essa queda no 

quantitativo de estudantes guineenses não está vinculada diretamente ao PEC-G, 

mas provavelmente a divulgação em Guiné-Bissau de propagandas enganosas 

realizadas por faculdades privadas no Brasil nos anos de 2008 a 2010, conforme o 

estudo realizado por Ribeiro (2018). Os panfletos distribuídos divulgavam a imagem 

de um estudante guineense em frente condomínio particular, que não tinha relação 

com as faculdades. O marketing realizado para atrair estudantes de Guiné-Bissau 

informava que os estudantes teriam um local de moradia, com alimentação e 

transporte para a faculdade por um valor acessível. Mas na realidade a faculdade não 

se responsabilizava por moradia e tudo o que precisavam deveria ser pago. Os 

estudantes não tinham nem o direito de escolher os cursos, seriam encaixados 

naqueles que tivessem vagas obsoletas. Os guineenses migraram para o Brasil 

incentivados pela possibilidade de obter um diploma internacional, mas ao chegar no 

Brasil sofreram discriminação racial e foram colocados em uma situação de 

vulnerabilidade (RIBEIRO, 2018). 

O Paraguai se manteve na quinta posição para os dois anos analisados 

(aproximadamente 5,2% em 2015 e 2018). Vale lembrar aqui que o Paraguai foi 

identificado como o terceiro país que mais se destaca na nacionalidade dos 

estudantes estrangeiros sob todas as formas de ingresso para o ano de 2018 (foram 

identificados 1.162 e 1.302 estudantes com nacionalidade paraguaia sob todas as 

formas de ingresso nos censos da educação superior de 2015 e 2018, 

respectivamente). A proximidade geográfica e a proximidade linguística podem atrair 

estudantes paraguaios para o Brasil, bem como o grande quantitativo de retornados 
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do Paraguai indicando um fluxo migratório de retorno, como já abordado no 

subcapitulo anterior.  

Outro país que merece atenção nessa análise é Honduras, que passou da 13ª 

posição em 2015 para a 6ª posição em 2018 (aproximadamente 1,8% em 2015 e 4,0% 

em 2018). Honduras é um país que mantem cooperação com o PEC-G desde 1964. 

Todavia, de acordo com o relatório de gestão enviado à Comissão de Relações 

Exteriores do Senado Federal brasileiro - elaborado por Zenik Krawctschuk, 

embaixador do Brasil em Honduras durante o período de 2010 a 2015 - as relações 

diplomáticas entre o Brasil e Honduras foram suspensas em virtude do golpe de 

Estado ocorrido em Honduras no ano de 2009, que foi condenado pelo governo 

brasileiro. Devido ao golpe, a Organização de Estados Americanos (OEA) também 

suspendeu Honduras da organização, que condenaram a destituição do então 

presidente Manuel Zelaya como um golpe militar. Como consequência o governo 

brasileiro cortou as relações que mantinha com Honduras, como a concessão de 

crédito para obras de infraestrutura, acordo de cooperação militar, acordo de 

cooperação em biocombustíveis, criação de bancos de leite e de sangue e 

hemoderivados em Honduras e também foram suspensos os programas de 

cooperação educacional (programas PEC-G e PEC-PG). Essas medidas perduraram 

até 2011, ano que ocorreu o regresso de Zelaya à Honduras. Com o retorno das 

relações diplomáticas entre os dois países “houve manifestações tanto do Brasil como 

Honduras no sentido de recuperar o tempo perdido e retomar e aprofundar as relações 

bilaterais em todos os campos”. Inclusive com o restabelecimento do acordo de 

isenção de vistos, e a reativação da cooperação educacional PEC-G. No biênio de 

2014-2015, quarenta estudantes hondurenhos foram aprovados para o PEC-G 

(KRAWCTSCHUK, 2015, p.3). 

“Tradicionalmente, Honduras tem tido muito interesse no programa e os 
egressos das universidades brasileiras, em particular os formados em 
medicina, odontologia, veterinária, agronomia e arquitetura, ocupam hoje 
posições relevantes na administração pública e na empresa privada 
hondurenhas. Como efeito colateral, grande parte da comunidade brasileira 
que vive no país é constituída por cônjuges brasileiros que se casaram com 
participantes do PEC” (KRAWCTSCHUK, 2015, p.8). 

 

O aumento de aproximadamente 114,3% no quantitativo de estudantes com 

nacionalidade em Honduras no período de três anos (2015 a 2018) merece destaque. 

Apesar do quantitativo de estudantes ainda ser tímido, o aumento de estudantes com 
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nacionalidade hondurenha foi bastante intenso para um período tão curto, podendo 

indicar que o movimento migratório com fins de estudo desse país para o Brasil está 

ganhando mais força. 

 

4.3 A INSERÇÃO DOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS EM UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS 

Cruzar fronteiras entre países aparece como uma forma de compensar 

problemas, conflitos e crises (CARVALHO, 2001). Segundo Requião (2015), o Brasil 

é um país onde indivíduos migram por outros motivos além da busca por emprego, 

pois é um país com boa receptividade e que possibilita os migrantes se desenvolverem 

enquanto pessoas. Nessa perspectiva, o desenvolvimento pessoal pode ocorrer, 

também, por meio da educação. 

Contudo, alguns estudos apontam o Brasil como um país racista, apesar da 

grande heterogeneidade de raças. Nas universidades brasileiras os imigrantes negros 

são os que mais sofrem com a discriminação. De acordo com Gustavo Campos 

(2015), é ilusória a ideia de que o Brasil é um país onde todos os imigrantes são bem 

recebidos, pois é um país racista e com aceitação seletiva. 

Um estudo de caso apontou que os africanos que migram para estudar no 

Brasil, além de encontrarem dificuldades relacionadas a distância da família e 

dificuldades de acesso a saúde e moradia, também sofrem com a discriminação pela 

dupla condição de estrangeiros e africanos (ANDRADE; TEIXEIRA, 2009). 

Para Rosário e Soeira (2010) as pessoas migram como estratégia de 

concretização dos projetos de vida, que podem envolver propósitos de cunho afetivo-

emocional, religioso, saúde, intelectual, econômico ou qualquer outro motivo que 

mobilize os indivíduos a deixar sua residência e cruzar fronteiras. 

Nessa perspectiva, dentre os fatores que podem gerar um fluxo migratório está 

o motivo intelectual, ou seja, a migração motivada por questões educacionais. A 

mobilidade motivada por estudo vem ganhando força atualmente, principalmente em 

função da existência de convênios que favorecem o intercâmbio de estudantes 

(OJIMA et al., 2014). As universidades federais brasileiras vêm aumentando a 

cooperação entre as instituições com foco em aumentar a internacionalização. A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, mantém convênios de 
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cooperação técnica institucional com mais de 70 instituições de nível superior 

estrangeiras objetivando o intercâmbio e a aproximação do ensino entre os países 

(UFRN, 2010). 

O ingresso de estudantes estrangeiros em algumas universidades federais 

ocorre principalmente devido a existência de acordos entre as instituições brasileiras 

e as universidades de origem do estudante estrangeiro. Todavia, também existe a 

possibilidade de criar acordos entre as universidades quando existe o interesse do 

estudante e ainda não se tem o acordo firmado entre as instituições.   

Vários estudos de caso, realizados com estudantes estrangeiros ingressos na 

educação brasileira, apontam para resultados semelhantes, conforme apresentado no 

Quadro 4: 
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Quadro 4 – Principais Resultados de Estudos de Casos com Estudantes Estrangeiros em Universidades Brasileiras. 
Amostra / Pesquisador(es) Perspectiva / Motivo da Migração Realidade encontrada no Brasil / Perspectivas futuras 
Estudantes africanos vinculados ao 
Programa PEC-G numa universidade 
localizada no interior do Nordeste 
brasileiro (LIMA; FEITOSA, 2017) 

- Adquirir formação acadêmica gratuita 
em outro país; 
- Possibilidade de promoção social. 

- Os agentes de socialização foram os estudantes provenientes 
do mesmo continente; 
- Discriminação racial em virtude das diferenças culturais e das 
representações negativas do negro no Brasil. 

Estudantes estrangeiros inscritos na 
UNICAMP no primeiro semestre de 
2010 (majoritariamente oriundos de 
países da América do Sul e da África, 
vinculados ao programa PEC-G 
(MAZZA, 2011). 

 -Formação acadêmica de qualidade; 
 - Possibilidade de boa colocação no 
mercado de trabalho. 
 

- Discriminação em razão da etnia, raça, situação econômica; 
- Dificuldade de acesso a moradia; 
- Dificuldade de renovação do visto do passaporte; 
- Baixo rendimento acadêmico; 
- Poucos almejam retornar ao país de origem. 

Estudantes oriundos de países 
africanos de Língua Portuguesa na 
Universidade de Brasília – UnB 
(RODRIGUES, 2013). 

- Desejo de contribuir com o 
desenvolvimento socioeconômico de 
seus países de origem. 
 

- Dificuldades financeiras; 
- Dificuldade de acesso a moradia; 
- Dificuldade de socializar com estudantes brasileiros; 
- Percebem o Brasil como um país pouco tolerante às 
diferenças e à singularidade dos estudantes estrangeiros; 
- Oportunidades de trabalho que irão definir o futuro. 

Estudantes estrangeiros na UFRGS, 
vinculados ao Programa PEC-G 
(ANDRADE; TEIXEIRA, 2009). 

- Oportunidade de obter um diploma de 
nível superior em uma formação 
específica; 
 - Possibilidade de mobilidade social; 
- Acesso à tecnologia de ponta e 
acervo bibliográfico; 
- Possibilidade de boa colocação no 
mercado de trabalho. 

- Dificuldade de acesso a moradia; 
- Dificuldade de acesso a assistência médica; 
- Poucas opções de atividades de lazer. 

Estudantes africanos vinculados ao 
programa PEC-G na UERJ, UFRJ e 
UFF (DESIDÉRIO, 2006). 

- O Brasil ser um país com ligações 
linguísticas, culturais e históricas com 
a África; 
- Universidades de qualidade com 
várias opções de cursos; 
-Deficiência no sistema universitário 
público africano. 

- Dificuldades financeiras; 
- Dificuldades de estabelecer amizade com brasileiros. 
 

Estudantes participantes de - Qualidade da formação acadêmica; - Dificuldades financeiras; 
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comunidades virtuais no Facebook de 
estudantes estrangeiros no Brasil 
(FERREIRA, 2017). 
 

- Busca de novas experiências de vida; 
- Representação estereotipada dos 
brasileiros como povo alegre, 
simpático e informal; 
- Interesse em novas culturas; 
- Busca de autonomia. 

- Percebem a si mesmos como pessoas diferentes; 
- Discriminação (estudantes de procedência africana e sul-
americana); 
- Ganhos informacionais e cognitivos que ultrapassam os 
propósitos acadêmicos. 

Estudantes estrangeiros em Programas 
de Pós-Graduação da UNIFAP, 
vinculados ao do Programa de Aliança 
para a Educação e Capacitação - PAEC 
(COSTA; SILVA, 2017) 

- Qualidade da formação acadêmica; 
 - Desejo de contribuir 
profissionalmente com o 
desenvolvimento do seu país de 
origem; 
- Oportunidade de bolsa de estudo. 

- Dificuldades financeiras; 
- Parte dos alunos sofreu discriminação; 
- Barreira linguística; 
- Dificuldade em estabelecer comunicação com a instituição 
antes do processo migratório; 
- Não tem intenção de permanecer definitivamente no Brasil. 
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Os resultados indicam que os estudantes migram para estudar no Brasil pela 

deficiência no sistema universitário público nos seus países de origem, incapazes de 

absorver um público emergente de estudantes de graduação, e a existência de 

convênios permite acesso à universidade gratuita no Brasil, com uma vasta opção de 

cursos. Os estudantes migram, ainda, por entender que uma formação no exterior é 

uma maneira de se promover socialmente e garantir melhor colocação no mercado de 

trabalho. Muitos viajam com o desejo de poder contribuir com o desenvolvimento 

socioeconômico de seus países após o retorno ao país de origem (DESIDÉRIO, 2006; 

ANDRADE; TEIXEIRA, 2009; MAZZA, 2011; RODRIGUES, 2013; COSTA; SILVA, 

2017; FERREIRA, 2017; LIMA; FEITOSA, 2017). 

Não foram encontradas referências, porém, acredita-se que a migração para 

estudo tendo como destino o Brasil pode ser motivada também pela falta de recursos 

próprios para pagar universidades particulares em seus países de origem. E a 

existência de convênios permite acesso a universidades brasileiras com ensino de 

qualidade.   

As motivações para o estudo no Brasil também fogem da esfera acadêmica: os 

estudantes buscam novas experiências de vida, muitos deles passam a ter a 

autonomia e responsabilidades da vida adulta a partir do movimento migratório. Os 

estrangeiros têm a percepção estereotipada dos brasileiros como povo alegre, 

simpático e informal, e migram para o país também com interesse em conhecer uma 

nova cultura (FERREIRA, 2017). 

Todavia, ao chegar ao Brasil os estudantes encontram várias dificuldades. A 

primeira delas é a barreira linguística, pois vários migram sem o domínio da língua 

portuguesa. A adaptação com o idioma normalmente ocorre muitos meses depois da 

chegada ao Brasil. A dificuldade para acompanhar as disciplinas ministradas em 

português, principalmente quando são utilizados poucos recursos visuais, resulta em 

baixo rendimento acadêmico (MAZZA, 2011; COSTA; SILVA, 2017). 

Outra dificuldade é o acesso a moradia, pois não há garantia de alojamento 

para os que chegam. Muitos não conseguem vaga em residência estudantil, ou até 

conseguem, mas são obrigados a conviver com pessoas de hábitos e costumes muito 

diversos. Os que precisam providenciar a moradia fora das universidades têm 

dificuldade em conseguir fiador para contrato de aluguel (ANDRADE; TEIXEIRA, 

2009; MAZZA, 2011; RODRIGUES, 2013). 
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Os estudantes passam ainda por dificuldades financeiras, ainda que o custo de 

vida no Brasil seja inferior comparado aos que migram para estudar nos países do 

norte. A renda é quase que exclusivamente de bolsas de estudos, entretanto o 

quantitativo de bolsas não é suficiente para todos os estudantes. No caso dos 

estudantes conveniados pelo programa PEC-G, os responsáveis legais assinam o 

Termo de Responsabilidade Financeira no ato da inscrição, mas muitos não são 

capazes de sustentar os seus dependentes no exterior e isso identifica uma falha no 

programa. Para agravar essa situação, esses estudantes conveniados são proibidos 

por lei de exercer qualquer atividade remunerada, o que expõe muitos a enfrentar 

dificuldades de toda ordem durante o tempo de permanência no Brasil (DESIDÉRIO, 

2006; RODRIGUES, 2013; COSTA; SILVA, 2017; FERREIRA, 2017). 

Ao passar a viver no Brasil, os estudantes estrangeiros percebem um país bem 

diferente do que eles imaginavam. Desconstroem a imagem que tinham de povo 

alegre e hospitaleiro em sua totalidade e passam a ver um país pouco tolerante às 

diferenças. Os estudantes estrangeiros têm dificuldade em socializar com estudantes 

brasileiros, e muitos deles, principalmente os negros, sofrem com ações 

discriminatórias (DESIDÉRIO, 2006; MAZZA, 2011; RODRIGUES, 2013; COSTA; 

SILVA, 2017; FERREIRA, 2017; LIMA; FEITOSA, 2017). 

Os estudos de caso identificaram resultados divergentes quanto às intenções 

dos estudantes após o fim do curso: parte deles não almeja retornar ao país de origem, 

parte tem a intenção do retorno para poder contribuir com o desenvolvimento 

socioeconômico de seus países com os conhecimentos adquiridos, e parte afirma que 

o seu destino será onde existir melhor oportunidade no mercado de trabalho e 

possibilidade de sucesso profissional (MAZZA, 2011; RODRIGUES, 2013; COSTA; 

SILVA, 2017). 

Estudar em outro país pode proporcionar ao estudante adquirir conhecimentos 

e competências que não seriam possíveis em seu país de origem, bem como pode 

ser uma oportunidade de ter fluência em um segundo idioma. A migração internacional 

é ainda uma experiência de vida que permite enxergar as situações por outras 

perspectivas, não só para o migrante, como também para a população que o acolhe. 

A grande maioria dos estudantes brasileiros não tem condições de ter uma 

experiência fora do Brasil, visto que, recentemente, os programas que incentivavam o 

envio de estudantes brasileiros para o exterior perderam força ou se extinguiram, 
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como o caso do programa Ciência sem Fronteiras, realizado em conjunto com a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que teve o 

seu fim em 2016. Dessa forma, o convívio de universitários brasileiros com alunos 

estrangeiros é uma maneira de ter um contato com o ambiente internacional, pois 

lidam com a diversidade cultural e linguística. 

 

4.3.1 A INSERÇÃO DOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS SOB TODAS AS 

FORMAS DE INGRESSO 

Os estudantes estrangeiros estão ingressos em sua grande maioria 

(aproximadamente 50,1% em 2015, e 46,8% em 2018) em instituições do ensino 

superior localizadas na região Sudeste do Brasil, conforme apresentado na Tabela 8. 

A região Sudeste, apesar de ser a que mais agrega estudantes estrangeiros, foi a 

única que apresentou uma pequena redução no quantitativo de estudantes 

estrangeiros em suas instituições durante o período analisado. Em contrapartida, as 

demais regiões registraram aumento no quantitativo de estudantes estrangeiros 

ingressos em suas instituições de ensino superior. 

 

Tabela 8 - Instituições de Ensino Superior no Brasil com Estudantes Estrangeiros. 

Categoria 
2015 2018 

N % N % 

Grande Região 18791 100,0 19615 100,0 

Norte 670 3,6 828 4,2 

Nordeste 2602 13,8 3000 15,3 

Sudeste 9406 50,1 9175 46,8 

Sul 4717 25,1 5195 26,5 

Centro-Oeste 1396 7,4 1417 7,2 

Organização Acadêmica 18791 100,0 19615 100,0 

Universidade 12322 65,6 13196 67,3 

Centro Universitário 2872 15,3 3317 16,9 

Faculdade 3432 18,3 2732 13,9 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia                                132 0,7 307 1,6 

Centro Federal de Educação Tecnológica 33 0,2 63 0,3 

Categoria Administrativa 18791 100,0 19615 100,0 

Pública  7366 39,2 8953 45,6 
Privada 11319 60,2 10654 54,3 
Especial 106 0,6 8 0,0 

Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior - INEP, 2015 e 2018.  
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Em relação ao tipo de organização acadêmica da instituição de ensino superior, 

a expressiva maioria dos estudantes estrangeiros está matriculada em universidades 

(aproximadamente 65,6% em 2015, e 67,3% em 2018). Na segunda posição aparece 

o grupo matriculado em centros universitários com aproximadamente 15,3% em 2015, 

e 16,9% em 2018. Segundo o manual de preenchimento do Censo da Educação 

Superior: 

Centro universitário é uma “instituição de educação superior pluricurricular, 
abrangendo uma ou mais áreas do conhecimento, que se caracteriza pela 
excelência do ensino oferecido, comprovada pela qualificação do seu corpo 
docente e pelas condições de trabalho acadêmico, oferecidas à comunidade 
escolar. Deve possuir corpo docente com pelo menos um terço de 
professores com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado e pelo 
menos um quinto de professores em regime de tempo integral. Gozam de 
autonomia para criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas 
de educação superior” (INEP, 2017, p.27). 
 

Na terceira posição aparecem as faculdades com aproximadamente 18,3% em 

2015, e 13,9% em 2018. E por último os IFs e Cefets com aproximadamente 0,9% em 

2015, e 1,9% em 2018, que também são instituições de ensino superior 

pluricurriculares, mas especializadas na oferta de educação tecnológica nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino (INEP, 2017).  

O quantitativo de estudantes estrangeiros vinculados às instituições de 

natureza pública (que podem ser municipais, estaduais ou federais) aumentou de 

39,2% em 2015, para 45,6% em 2018. Já as instituições de natureza privada (com ou 

sem fins lucrativos, podendo ser beneficente ou não), apesar de agregarem a maior 

parcela dos estudantes estrangeiros, reduziu o quantitativo de 60,2% para 54,3% 

durante o período analisado. A categoria Especial surgiu no ano de 2012 e refere-se 

a instituições de educação superior criadas por “lei, estadual ou municipal, e existente 

na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, que não seja total ou 

preponderantemente mantida com recursos públicos, portanto, não gratuita” (INEP, 

2017, p.27). 
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Figura 4 - Distribuição percentual de estudantes estrangeiros no ensino superior do 
Brasil segundo a UF da IES – 2018. 

 
Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior do INEP, 2018. 

Feito com programa de uso livre Philcarto (http://philcarto.free.fr/) por Wilson Fusco. 
 

Os estados que mais concentram estudantes estrangeiros ingressos no ensino 

superior brasileiro são: São Paulo (5975 estudantes); Paraná (2643 estudantes); 

Ceará (1715 estudantes); Rio de Janeiro (1639 estudantes); Santa Catarina (1392 

estudantes); Minas Gerais (1332 estudantes); Rio Grande do Sul (1160 estudantes); 

Distrito Federal (592 estudantes) e Goiás (400), conforme apresentado na Figura 4. 

De todas as instituições de ensino superior no Brasil, a Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA) e a Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) são as que mais se destacam em relação ao 

quantitativo de estudantes estrangeiros, conforme apresentado na Figura 4.  

O primeiro estado com mais estudantes estrangeiros no ensino superior é São 

Paulo. O estado possui diversas instituições de ensino superior com estudantes 
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estrangeiros vinculados, sendo quatro as que mais se destacam em relação ao 

quantitativo desses estudantes: a Universidade Paulista (UNIP) é de natureza privada 

e possui 767 estudantes estrangeiros; a Universidade de São Paulo (USP) é uma 

universidade pública estadual e possui com 558 estudantes estrangeiros; a 

Universidade Nove de Julho é privada e dispõe de 535 estudantes estrangeiros 

vinculados à instituição; e o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 

Unidas (FMU) também é de natureza privada e possui 459 estudantes estrangeiros. 

O segundo estado que mais agrega estudantes estrangeiros é o Paraná. Vale 

ressaltar que dos 2643 estudantes estrangeiros localizados nesse estado, 49,9% 

estão na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com 1.319 

estudantes estrangeiros vinculados à instituição. A UNILA foi construída na fronteira 

entre três Brasil, Argentina e Paraguai e tem o objetivo de promover a 

internacionalização da educação superior integrando o Brasil com os países da 

América Latina. É uma universidade que se diferencia das demais também por 

oferecer aulas em português e espanhol, com quadro de docentes composto por 

nacionais e estrangeiros da região, e os cursos oferecidos são em áreas de interesse 

mútuo para os países da região (BRACKMANN, 2010). Dos estudantes estrangeiros 

ingressos na UNILA 474 têm a nacionalidade do Paraguai; 219 com a nacionalidade 

da Colômbia; 119 com a nacionalidade do Peru; 98 com a nacionalidade do Haiti; e 

os demais 409 estudantes com a nacionalidade distribuída nos demais 18 países. 

O terceiro estado com mais estudantes estrangeiros é o Ceará. Cabe ressaltar 

que o estado também possui uma universidade que agrega boa parte dos estudantes 

estrangeiros. Dos 1.715 estudantes estrangeiros localizados nesse estado, 76,8% 

estão Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB), com 1.317 estudantes estrangeiros vinculados à instituição. A criação da 

universidade também ocorreu com o objetivo de promover a internacionalização do 

ensino superior e integrar o Brasil com os países falantes da língua portuguesa em 

outros continentes, em especial a África (MEC, 2014). De acordo com a Lei nº 12.289, 

de 20 de julho de 2010, os cursos oferecidos pela UNILAB são ministrados 

preferencialmente em áreas que atendam os interesses do Brasil e dos demais países 

membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Com exceção 

de um único estudante, a totalidade dos estudantes estrangeiros ingressos na UNILAB 

têm origem em países do continente africano: 797 estudantes têm a nacionalidade de 
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Guiné-Bissau; 282 com a nacionalidade da Angola; 86 estudantes com a 

nacionalidade de Cabo Verde; e as demais nacionalidades distribuídas em outros 

países da África.  

A tabela 9 apresenta que a expressa maioria dos estudantes estrangeiros no 

ensino superior brasileiro ingressou por Exame Nacional do Ensino Médio – Enem ou 

Vestibular realizado pela própria instituição (aproximadamente 62,1% em 2015, e 

59,3% em 2018). Ocupando a segunda posição vêm os estrangeiros que ingressaram 

nas instituições por seleção simplificada (aproximadamente 16,3% em 2015, e 17,7% 

em 2018). Em terceiro lugar aparecem os estudantes que ingressaram pelo PEC-G 

(aproximadamente 12,2% em 2015, e 11,5% em 2018). Por ser a única forma de 

ingresso que permite identificar que o estudante migrou para o Brasil com fins de 

estudo (pelo menos formalmente), os estudantes ingressos por programa de convênio 

para estudantes estrangeiros serão avaliados isoladamente na subseção posterior. 

Em último lugar (aproximadamente 9,4% em 2015, e 11,5% em 2018) foram 

agregadas outas formas de ingresso que incluem: avaliação seriada; vagas 

remanescentes; vagas para programas especiais, transferência ex-officio; decisão 

judicial; egresso de cursos de bacharelado interdisciplinar ou licenciatura 

interdisciplinar; e ainda outras formas de ingresso ou seleção.  

Poucos dos estudantes estrangeiros ingressaram nas instituições de ensino 

superior por reservas de vagas (aproximadamente 1,9% em 2015, e 3,6% em 2018). 

As formas de reserva de vagas são dos seguintes tipos: étnico, pessoa com 

deficiência, estudante procedente de escola pública, social/renda familiar, e ainda 

outros tipos de reservas de vagas. 
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Tabela 9 - Situação dos Estudantes Estrangeiros em Instituições de Ensino Superior 
no Brasil. 

Categoria 
2015 2018 

N % N % 

INGRESSO 18791 100,0 19615 100,0 

Vestibular ou Enem  11660 62,1 11626 59,3 

Seleção simplificada 3072 16,3 3481 17,7 

PEC-G 2284 12,2 2249 11,5 

Outras formas de ingresso 1775 9,4 2259 11,5 

Reserva de vagas 18791 100,0 19615 100,0 

Sim  354 1,9 712 3,6 

Não 18437 98,1 18903 96,4 

Financiamento estudantil 18791 100,0 19615 100,0 

Sim  2890 15,4 3094 15,8 

Não 15901 84,6 16521 84,2 

Apoio social 18791 100,0 19615 100,0 

Sim  2862 15,2 3581 18,3 

Não 15929 84,8 16034 81,7 

___Tipo de apoio social  6099   7661    

___Alimentação 2314 80,9 3179 88,8 

___Bolsa permanência 356 12,4 635 17,7 

___Bolsa trabalho 129 4,5 105 2,9 

___Material didático 259 9,0 336 9,4 

___Moradia 1839 64,3 2263 63,2 

___Transporte 1202 42,0 1143 31,9 

Atividade extracurricular 18791 100,0 19615 100,0 

Sim  2569 13,7 3686 18,8 

Não 16222 86,3 15929 81,2 

___Tipo de atividade extracurricular  3107    4439   

___Estágio 623 24,3 719 19,5 

___Pesquisa 589 22,9 662 18,0 

___Extensão 1561 60,8 2277 61,8 

___Monitoria 334 13,0 781 21,2 

___Recebe bolsa pela atividade?  1627   2131    

___Estágio 450 17,5 540 14,7 

___Pesquisa 339 13,2 359 9,7 

___Extensão 504 19,6 784 21,3 

___Monitoria 334 13,0 448 12,2 

Tipo de situação de vínculo do aluno no curso 18791 100,0 19615 100,0 

Cursando 12407 66,0 12477 63,6 

Matrícula trancada 1662 8,8 1791 9,1 

Desvinculado do curso 2495 13,3 2612 13,3 

Transferido para outro curso da mesma IES 244 1,3 278 1,4 

Formado  1979 10,5 2455 12,5 

Falecido 4 0,0 2 0,0 
Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior - INEP, 2015 e 2018.  
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Em relação a financiamento estudantil, aproximadamente 15,4% dos 

estudantes estrangeiros em 2015 e 15,8% dos estudantes estrangeiros em 2018 

fizeram usos dele. O financiamento estudantil pode ser reembolsável como o Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies), ou outras formas de financiamento estudantil 

reembolsável do governo estadual ou municipal. Ainda existem formas de 

financiamento estudantil reembolsável administrado pela IES ou por entidades 

externas à IES. O financiamento também pode ocorrer de forma integral ou parcial 

pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). Existem também as formas de 

financiamento estudantil não reembolsável do governo estadual e municipal. E ainda 

formas de financiamento estudantil não reembolsável administrado pela IES, ou por 

entidades externas à IES, conforme apresentado na Tabela 9. 

Considerando os apoios sociais, aproximadamente 15,2% dos estudantes 

estrangeiros em 2015 e 15,3% dos estudantes estrangeiros em 2018 fizeram uso de 

auxílios financeiros para moradia, transporte, alimentação, material didático e bolsas 

(trabalho/permanência). Todavia, os estudantes não fazem uso de apenas uma forma 

de apoio social, mas podem agregar vários benefícios. Por exemplo, como é possível 

observar na Tabela 9, apenas 3.581 estudantes estrangeiros receberam apoio social 

no ano de 2018. Contudo, esse grupo de estudantes fizeram uso de um total e 7.661 

apoios.  

Grande parte - aproximadamente 80,9% em 2015, e 88,8% em 2018 - dos 

estudantes estrangeiros que recebem alguma forma de apoio social está inclusa no 

apoio alimentação. Mais da metade - aproximadamente 64,3% em 2015, e 63,2% em 

2018 - dos estudantes inclusos nos apoios sociais também recebem auxílio para 

moradia. O terceiro tipo de apoio mais disponibilizado para os estudantes estrangeiros 

foi auxílio para transporte, que oferece apoio financeiro para o transporte até a IES 

(aproximadamente 42,0% em 2015, e 31,9% em 2018 dos estudantes que recebem 

algum tipo de apoio). Em quarta posição em relação aos tipos de apoio 

disponibilizados vêm os alunos que recebem bolsa permanência – que é um auxílio 

financeiro destinado a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou 

pertencente a grupos étnicos específicos (aproximadamente 12,4% em 2015, e 17,7% 

em 2018 dos estudantes que recebem algum tipo de apoio). Outra forma de apoio 

disponibilizada é um apoio para aquisição de material didático, disponibilizada para 

apenas 9,0% em 2015, e 9,4% em 2018 dos estudantes que recebem algum tipo de 
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apoio, aproximadamente. Já o bolsa trabalho - remuneração referente a trabalhos 

prestados nas dependências da IES ou unidades vinculadas - é o tipo de apoio menos 

disponível para os estudantes estrangeiros (aproximadamente 4,5% em 2015, e 2,9% 

em 2018 dos estudantes que recebem algum tipo de apoio). 

Em relação a atividades extracurricular, aproximadamente 13,7% em 2015 e 

18,8% em 2018 dos estudantes estrangeiros estão envolvidos em algum tipo de 

atividade extracurricular. Nesse quesito, alguns alunos estão envolvidos em mais de 

um tipo de atividade extracurricular. Por exemplo, como podemos observar na Tabela 

9, dos 3.686 estudantes estrangeiros envolvidos em alguma atividade extracurricular, 

foram identificadas 4.439 atividades, dentre estágio não obrigatório, extensão, 

monitoria e pesquisa. 

A maior parte dos estrangeiros envolvidos em alguma atividade extracurricular 

está vinculada às atividades de extensão (aproximadamente 60,8% em 2015, e 61,8% 

em 2018, dos alunos envolvidos em alguma atividade extracurricular). No ano de 

2018, a segunda atividade extracurricular com mais alunos estrangeiros foram as 

atividades de monitoria (que cresceram de aproximadamente 13,0% em 2015, para 

21,2% em 2018, dos alunos envolvidos em alguma atividade extracurricular). 

Apresentam quantitativos semelhantes os alunos envolvidos em atividades 

extracurriculares de estágio não obrigatório, visando o aperfeiçoamento profissional 

(aproximadamente 24,3% em 2015, e 19,5% em 2018, dos alunos envolvidos em 

alguma atividade extracurricular); e os alunos que participam de atividade 

extracurricular de pesquisa (aproximadamente 22,9% em 2015, e 18,0% em 2018, dos 

alunos envolvidos em alguma atividade extracurricular). 

Em relação ao possível retorno financeiro vinculado às atividades 

extracurriculares, nem todas as atividades são remuneradas. Por exemplo, é possível 

observar na Tabela 9 que das 4.439 atividades extracurriculares praticadas pelos 

alunos estrangeiros, apenas 2.131 bolsas são disponibilizadas. O tipo de bolsa mais 

disponibilizada para os alunos estrangeiros são as relacionadas a atividades de 

extensão - de todas as bolsas disponibilizadas para os alunos estrangeiros, 

aproximadamente 19,6 % em 2015 e 21,3% em 2018 estão relacionadas as atividades 

de extensão. Contudo, as atividades de extensão são as que menos oferecem 

remuneração em relação ao percentual de estudantes envolvidos: aproximadamente 

32,3% em 2015, e 34,5% em 2018 dos estudantes envolvidos em atividades de 
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extensão receberam bolsa por essa atividade. Um tipo de atividade extracurricular que 

merece atenção são as atividades de monitoria: dos 334 estudantes estrangeiros 

envolvidos em atividades de monitoria no ano de 2015, 100% deles receberam bolsa 

por essa atividade. Talvez por esse motivo as atividades extracurriculares de monitoria 

tenham crescido tanto no período de 3 anos, chegando a 781 estudantes em 2018 - 

mais que o dobro do quantitativo observado em 2015. Todavia, as bolsas 

disponibilizadas para esse tipo de atividade extracurricular não acompanharam o 

número de ingressantes, visto que as bolsas disponibilizadas para as atividades de 

monitoria no ano de 2018 só beneficiaram aproximadamente 57,4% dos estudantes 

envolvidos nesse tipo de atividade.  

Em relação ao tipo de vínculo que o aluno estrangeiro mantém com a instituição 

de ensino superior: aproximadamente, 66,0% em 2015 e 63,6% em 2018 estão 

cursando a graduação; 10,5 % em 2015 e 12,5% em 2018 estão formados; já 

somando o quantitativo de alunos estrangeiros com matrícula trancada com o 

quantitativo de alunos estrangeiros desvinculados do curso, chega aproximadamente 

22,1% em 2015 e 22,4% em 2018 do total de alunos estrangeiros. Considerando que 

existem 12.008.963 alunos com nacionalidade brasileira ingressos no ensino superior, 

e que 28,9% encontravam-se com a situação de matrícula trancada ou desvinculados 

do curso – segundo os dados do Censo da Educação Superior de 2018 – constatamos 

que os alunos com nacionalidade estrangeira não apresentam maiores dificuldades 

em concluir a graduação do que os alunos com nacionalidade brasileira. 

 

 

4.3.2 A INSERÇÃO DOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS INGRESSOS POR PEC-

G 

Os estudantes estrangeiros ingressos pelo PEC-G, assim como os estudantes 

estrangeiros ingressos sob todas as modalidades, estão localizados em sua maior 

parte (aproximadamente 38,7% em 2015, e 41,0% em 2018) em instituições do ensino 

superior localizadas na região Sudeste do Brasil, conforme apresentado na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Instituições de Ensino Superior no Brasil com Estudantes PEC-G. 

Categoria 
2015 2018 

N % N % 

Grande Região 2284 100,0 2249 100,0 

Norte 133 5,8 176 7,8 

Nordeste 456 20,0 366 16,3 

Sudeste 883 38,7 921 41,0 

Sul 453 19,8 441 19,6 

Centro-Oeste 359 15,7 345 15,3 

Organização Acadêmica 2284 100,0 2249 100,0 

Universidade 2121 92,9 2119 94,2 

Centro Universitário 28 1,2 29 1,3 

Faculdade 113 4,9 67 3,0 

Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecnologia                                0 0,0 7 0,3 

Centro Federal de Educação Tecnológica 22 1,0 27 1,2 

Categoria Administrativa 2284 100,0 2249 100,0 

Pública  2055 90,0 2082 92,6 
Privada  215 9,4 167 7,4 
Especial 14 0,6 0 0,0 

Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior - INEP, 2015 e 2018.  
 

Contudo, diferente do observado anteriormente, a região Sudeste apresentou 

um aumento no quantitativo de estudantes estrangeiros PEC-G em suas instituições 

durante o período analisado. A segunda grande região brasileira que recebe 

estudantes PEC-G é a região Sul (aproximadamente 19,8% em 2015, e 19,6% em 

2018). Segundo o estudo realizado por Robles e Bhandari (2018), os estudantes 

brasileiros apresentam baixa mobilidade de saída em busca de uma educação 

internacional quando comparados com outros países da América Latina: os resultados 

demonstraram que apenas 0,6% dos estudantes brasileiros estudou no exterior, 

enquanto 2% dos estudantes do Equador, 1,2% da Colômbia, 0,8% do Chile e 0,8% 

do México foram estudar em países estrangeiros durante o ano acadêmico de 2016. 

Dentre outros fatores, um dos motivos destacados para justificar essa baixa 

mobilidade de estudantes brasileiros é que “na graduação, os brasileiros podem ter 

menor probabilidade de estudar no exterior devido à boa qualidade do ensino superior 

nas regiões Sul e Sudeste” (ROBLES; BHANDARI, 2018, p. 4, tradução nossa). Sendo 

assim, aqui se considera que a boa qualidade do ensino superior nessas regiões 

também são um atrativo para os estudantes PEC-G, que migram para o Brasil em 

busca de cursar graduação. Visto que “no momento da inscrição, o candidato deverá 
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indicar uma ou duas opções de curso, sendo possível também indicar duas cidades 

brasileiras onde gostaria de estudar (MRE, 2020). 

Considerando o tipo de organização acadêmica da instituição de ensino 

superior, a expressiva maioria dos estudantes estrangeiros PEC-G, assim como os 

estudantes estrangeiros sob todas as formas de ingresso, está vinculada a 

universidades (aproximadamente 92,9% em 2015, e 94,2% em 2018).  

Em relação a categoria administrativa das instituições as quais os estudantes 

PEC-G estão vinculados, a quase totalidade refere-se a instituições de natureza 

pública (que podem ser municipais, estaduais ou federais), apresentando um 

quantitativo de aproximadamente 90% em 2015, e 92,6% em 2018. Considerando 

apenas as instituições com categoria administrativa de natureza pública, 

aproximadamente 82,7% em 2015, e 83,8% em 2018 dos estudantes PEC-G estão 

vinculados a instituições federais. 

Os estudantes candidatos a ingressar no ensino superior brasileiro através do 

convênio PEC-G têm a opção de escolherem o seu curso e sugerirem a cidade onde 

gostariam de estudar. Todavia, as vagas oferecidas partem de iniciativa das próprias 

instituições de ensino, e esse é um dos motivos que explica o porquê de não existirem 

muitos estudantes ingressos em instituições de natureza privada. 

O processo seletivo do PEC-G para o ano letivo de 2021 ofertou vagas para 

291 cursos, de 109 instituições de ensino superior (MRE, 2020). Segundo as regras 

do edital nº 52 - publicado no Diário Oficial da União em 13/08/2020 pelo Ministério da 

Educação - As IES participantes devem cadastrar no Sistema Integrado do MEC 

(SIMEC) os cursos disponíveis e o número de vagas ofertadas. E a seleção dos 

estudantes é realizada por uma comissão - que deve ser composta por docentes e 

técnicos das IES brasileiras participantes - e consiste em análise do histórico escolar 

e demais documentos exigidos. 
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Figura 5 - Distribuição percentual de estudantes estrangeiros no ensino superior do 
Brasil ingressantes pelo PEC-G segundo a UF da IES – 2018. 

 
Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior do INEP, 2018. 

Feito com programa de uso livre Philcarto (http://philcarto.free.fr/) por Wilson Fusco. 
 

Os estados que mais possuem estudantes estrangeiros ingressos no ensino 

superior sob convênio PEC-G são: São Paulo (346 estudantes); Minas Gerais (281 

estudantes); Distrito Federal (259 estudantes); Rio de Janeiro (254 estudantes); Santa 

Catarina (175 estudantes); Rio Grande do Sul (139 estudantes); Ceará (131 

estudantes); Paraná (127 estudantes); e Pará (60 estudantes). A concentração desses 

estudantes no território brasileiro pode ser observada na Figura 5. 

Apesar de aparecer como o terceiro estado em relação ao quantitativo de 

estudantes PEC-G, o Distrito Federal abriga a Universidade de Brasília, que é a 

instituição que mais recebe estudantes PEC-G em todo o Brasil. Dos 259 estudantes 

estrangeiros no Distrito Federal, 255 estão vinculados à UNB. Esses estudantes têm 

suas origens distribuídas em países bastante diversos, totalizando 62 países, em que 
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nenhuma nacionalidade se destaca em relação ao seu quantitativo. Por exemplo, o 

país que mais agrega o quantitativo de origem dos estudantes PEC-G nesta 

universidade é a Coreia do Sul, com apenas 16 estudantes.  

A segunda instituição de ensino superior com mais estudantes ingressos sob 

convênio PEC-G é a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Dos 175 

estudantes PEC-G localizados em Santa Catarina, aproximadamente 70,9% estão 

vinculados a UFSC (124 estudantes): 27 estudantes são de origem do Cabo Verde; 

14 estudantes são de origem da Angola; 11 estudantes são de origem do Paraguai; 

10 estudantes são de origem de Guiné-Bissau; 9 estudantes são de origem de Benim; 

e os demais 53 estudantes PEC-G têm a origem distribuída em outros 20 países.  

A terceira instituição de ensino superior com mais estudantes ingressos sob 

convênio PEC-G é a Universidade de São Paulo (USP). Vale ressaltar que o estado 

de São Paulo é o que mais abriga os estudantes PEC-G no Brasil, porém eles estão 

dispersos em várias instituições de ensino superior. Dos 346 estudantes PEC-G 

localizados em São Paulo, aproximadamente 33,2% estão vinculados a USP (115 

estudantes): 19 estudantes são de origem do Cabo Verde; 11 estudantes são de 

origem de Guiné-Bissau; 10 estudantes são de origem da Colômbia; 9 estudantes são 

de origem de Honduras; 9 estudantes são de origem do Paraguai; 9 estudantes são 

de origem do Peru; 6 estudantes são de origem da Angola; e os demais 42 estudantes 

PEC-G têm a origem distribuída em outros 20 países.  

Os estudantes ingresso pelo Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 

(PEC-G) não pagam nenhum tipo de mensalidade. Entretanto, o PEC-G não é um 

programa de bolsa de estudos agregado a algum tipo de auxílio financeiro. Alguns 

estudos realizados (DESIDÉRIO, 2006; RODRIGUES, 2013; COSTA; SILVA, 2017; 

FERREIRA, 2017). demonstraram que, apesar dos responsáveis legais assinam o 

Termo de Responsabilidade Financeira exigido no ato da inscrição, certificando a 

capacidade econômica dos pais e responsáveis, muitos não são capazes de sustentar 

os seus dependentes no Brasil. Essa situação atesta uma falha no programa, que se 

torna mais grave em virtude de os estudantes conveniados serem proibidos de exercer 

qualquer atividade remunerada. A falta de recursos financeiros faz com que muitos 

estudantes passem por dificuldades durante o período de estudo no Brasil. 
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Tabela 11 - Situação dos Estudantes PEC-G em Instituições de Ensino Superior no 
Brasil. 

Categoria 
2015 2018 

N % N % 

Apoio social 2284 100,0 2249 100,0 

Sim  548 24,0 717 31,9 

Não 1736 76,0 1532 68,1 

___Tipo de apoio social 870   1227   

___Alimentação 449 81,9 606 84,5 

___Bolsa permanência 74 13,5 190 26,5 

___Bolsa trabalho 42 7,7 17 2,4 

___Material didático 4 0,7 89 12,4 

___Moradia 155 28,3 173 24,1 

___Transporte 146 26,6 152 21,2 

Atividade extracurricular 2284 100,0 2249 100,0 

Sim  314 13,7 456 20,3 

Não 1970 86,3 1793 79,7 

___Tipo de atividade extracurricular 361   512   

___Estágio 75 23,9 78 17,1 

___Pesquisa 92 29,3 73 16,0 

___Extensão 136 43,3 227 49,8 

___Monitoria 58 18,5 134 29,4 

___Recebe bolsa pela atividade? 203   230   

___Estágio 64 20,4 49 10,7 

___Pesquisa 67 21,3 47 10,3 

___Extensão 36 11,5 32 7,0 

___Monitoria 36 11,5 102 22,4 

Tipo de situação de vínculo do aluno no 
curso 

2284 100,0 2249 100,0 

Cursando 1661 72,7 1615 71,8 

Matrícula trancada 71 3,1 55 2,4 

Desvinculado do curso 282 12,3 252 11,2 

Transferido para outro curso da mesma IES 38 1,7 21 0,9 

Formado  230 10,1 306 13,6 

Falecido 2 0,1 0 0,0 
Fonte: Microdados do Censo da Educação Superior - INEP, 2015 e 2018.  

 

Todavia, alguns dos estudantes são beneficiados com apoios sociais: 

aproximadamente 24,0% em 2015, e 31,9% em 2018 dos estudantes PEC-G 

receberam auxílios financeiros para moradia, transporte, alimentação, material 

didático e bolsas (trabalho/permanência). Essa proporção é consideravelmente 

superior ao do que foi encontrado para a totalidade de estudantes estrangeiros. Tal 

como os estudantes ingressos sob todas as formas, os estudantes PEC-G não fazem 
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uso de apenas uma forma de apoio social, podendo agregar mais de um benefício. 

Por exemplo, como é possível observar na Tabela 11, apenas 717 estudantes PEC-

G receberam apoio social no ano de 2018. Contudo, esse grupo de estudantes fizeram 

uso de um total e 1.227 apoios.  

Assim como os estudantes estrangeiros de modo geral, os estudantes PEC-G 

receberam em sua maior parte o apoio alimentação - aproximadamente 81,9% em 

2015, e 84,5% em 2018 dos que recebem alguma forma de apoio social. Um tipo de 

apoio que aumentou bastante o quantitativo de estudantes PEC-G beneficiados foi o 

bolsa permanência – que é um auxílio financeiro destinado a alunos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica ou pertencente a grupos étnicos específicos. Essa 

forma de apoio aumentou de 74 para 190 bolsas disponibilizadas, beneficiando 

aproximadamente 13,5% em 2015, e 26,5% em 2018 dos estudantes que recebem 

algum tipo de apoio. Diferente do que foi constatado para os estrangeiros sob todas 

as formas de ingresso, poucos estudantes PEC-G recebem auxílio para moradia e 

auxílio para transporte: aproximadamente 28,3% em 2015, e 24,1% em 2018 dos 

estudantes PEC-G que receberam apoio foi para moradia; e aproximadamente 26,6% 

em 2015, e 21,2% em 2018 dos estudantes PEC-G que recebem algum tipo de apoio, 

o receberam destinado ao transporte até a IES. Outra forma de apoio disponibilizada 

é um apoio para aquisição de material didático, disponibilizada para apenas 0,7% em 

2015, e passando para 12,4% em 2018 dos estudantes que recebem algum tipo de 

apoio, aproximadamente. Apesar do aumento expressivo no quantitativo desse tipo 

de apoio – passando de 4 para 89, o quantitativo de apoio para compra de material 

didático é irrisório, principalmente considerando o universo de estudantes PEC-G 

(2.249 estudantes em 2018). Já o bolsa trabalho - remuneração referente a trabalhos 

prestados nas dependências da IES ou unidades vinculadas - assim como no caso 

dos estrangeiros sob todas as formas de ingresso, é o tipo de apoio menos disponível 

para os estudantes PEC-G (aproximadamente 7,7% em 2015, reduzindo para 2,4% 

em 2018 dos estudantes que recebem algum tipo de apoio). 

Em relação as atividades extracurriculares, aproximadamente 13,7% em 2015 

e 20,3% em 2018 dos estudantes PEC-G estavam envolvidos em algum tipo de 

atividade extracurricular. Nesse quesito, assim como os alunos estrangeiros sob todas 

as formas de ingresso, alguns alunos estão envolvidos em mais de um tipo de 

atividade extracurricular. Por exemplo, como podemos observar na Tabela 11, dos 
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456 estudantes PEC-G envolvidos em alguma atividade extracurricular, foram 

identificadas 512 atividades, dentre estágio não obrigatório, extensão, monitoria e 

pesquisa. 

Quase a metade das atividades extracurriculares desempenhadas por alunos 

PEC-G estão vinculadas às atividades de extensão (aproximadamente 43,3% em 

2015, e 49,8% em 2018, dos alunos envolvidos em alguma atividade extracurricular). 

Observe-se um aumento significativo dos estudantes PEC-G envolvidos em atividades 

de monitoria, passando de 58 estudantes para 134 estudantes no período de três 

anos. Os alunos envolvidos em monitoria são aproximadamente 18,5% em 2015, e 

29,4% em 2018, dos estudantes PEC-G envolvidos em alguma atividade 

extracurricular. As atividades que menos agregaram os estudantes PEC-G em 2018 

foram as atividades extracurriculares de estágio não obrigatório (aproximadamente 

23,9% em 2015, e 17,1% em 2018, dos alunos envolvidos em alguma atividade 

extracurricular); e os alunos que participavam de atividade extracurricular de pesquisa 

(aproximadamente 29,3% em 2015, e 16,0% em 2018, dos alunos envolvidos em 

alguma atividade extracurricular). 

Em relação ao possível retorno financeiro vinculado às atividades 

extracurriculares, assim como observado no caso dos estudantes estrangeiros sob 

todas as formas de ingresso, nem todas as atividades desenvolvidas pelos estudantes 

estrangeiros ingressos por PEC-G são remuneradas. Por exemplo, é possível 

observar na Tabela 11 que das 512 atividades extracurriculares praticadas pelos 

alunos PEC-G no ano de 2018, apenas 230 bolsas foram disponibilizadas. O tipo de 

bolsa mais disponibilizada para os alunos PEC-G, diferente do caso dos estrangeiros 

de modo geral, são as relacionadas a atividades de monitoria, para as quais 

cresceram consideravelmente o quantitativo de bolsas disponibilizadas, de 36 para 

102 bolsas durante o período de três anos - de todas as bolsas disponibilizadas para 

os alunos PEC-G, aproximadamente 11,5 % em 2015 e 22,4% em 2018 estão 

relacionadas as atividades de monitoria. As atividades de monitoria também foram as 

que mais ofereceram remuneração em relação ao percentual de estudantes 

envolvidos no ano de 2018: aproximadamente 76,1% dos estudantes PEC-G 

envolvidos em atividades de monitoria receberam bolsa por essa atividade. Assim 

como no caso dos estudantes sob todas as formas de ingresso, os estudantes PEC-

G que participam de atividades de extensão são as que menos recebem remuneração 
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em relação ao percentual de estudantes envolvidos: aproximadamente 14,1% dos 

estudantes PEC-G envolvidos em atividades de extensão no ano de 2018 receberam 

bolsa por essa atividade. 

Em relação ao tipo de vínculo que o aluno PEC-G mantém com a instituição de 

ensino superior: aproximadamente 72,7% em 2015 e 71,8% em 2018 estão cursando 

a graduação; 10,1% em 2015 e 13,6% em 2018 estão formados; já somando o 

quantitativo de alunos PEC-G com matrícula trancada com o quantitativo de alunos 

PEC-G desvinculados do curso, chega aproximadamente 15,5% em 2015 e 13,7% em 

2018 do total de alunos PEC-G, demonstrando que o quantitativo de estudantes PEC-

G que deixou de cursar a graduação é bastante inferior do que os estudantes 

estrangeiros sob toda as formas de ingresso que também não concluíram a 

graduação. 

 

4.4 AS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS E O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Segundo De Haas (2010b), as aspirações pessoais também são um fator chave 

na migração, e geralmente os estudos de migração entendem que as pessoas migram 

principalmente por fatores exógenos, como renda e diferenciais de emprego. Isso 

pressupõe que todas as pessoas deveriam reagir da mesma forma a estímulos 

externos. No entanto, observa-se que nível de desenvolvimento humano em um país, 

levando em conta a educação e o acesso à informação, podem atenuar o desejo em 

migrar.  

O conceito de desenvolvimento humano surgiu da necessidade de se observar 

outros fatores, que não só os econômicos, para mensurar o desenvolvimento de uma 

nação. O desenvolvimento econômico considera os recursos ou a renda que uma 

nação pode formar. Todavia, para verificar o nível de qualidade de vida de uma nação 

é necessário considerar não somente os fatores econômicos, mas todas as variáveis 

que influenciam na qualidade de vida, como as questões sociais, culturais e políticas. 

Já no conceito de desenvolvimento humano o foco é o ser humano, e considera a 

população, suas oportunidades e capacidades. Esse conceito é a base do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) publicado anualmente pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e é composto a partir de dados da 

expectativa de vida ao nascer, educação e fatores econômicos (PNUD, 2020). 
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O desenvolvimento humano está diretamente relacionado às capacidades dos 

indivíduos. A capacidade de uma pessoa significa a liberdade de poder fazer escolhas 

relacionadas a sua vida. Essas capacidades podem ser classificadas em capacidades 

básicas e avançadas, conforme explanado na Figura 6 (PNUD, 2019). 

 

 

Figura 6 - O desenvolvimento humano, das capacidades básicas às capacidades 
avançadas 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Relatório do Desenvolvimento Humano – PNUD, 2019. 

 

Possuir um conjunto de capacidades avançadas é fundamental para que as 

pessoas tenham a liberdade de fazer escolhas de acordo com suas preferências. 

Apesar das capacidades básicas, em termos de medidas, estarem lentamente 

diminuindo suas diferenças entre os países, o acesso às capacidades avançadas é 

um “privilégio” para poucos - como o acesso à educação - conforme apresentado na 

Figura 7 (PNUD, 2019). 
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Figura 7 - População que concluiu o ensino primário e superior, agrupado por IDF 
(2017). 

 

 
Fonte: Adaptado do Relatório do Desenvolvimento Humano – PNUD, 2019. 

 

Os indivíduos, à medida em que ampliam suas capacidades, se tornam mais 

conscientes sobre os aspectos sociais, econômicos e políticos e passam a vislumbrar 

oportunidades em outros lugares, o que inicialmente pode resultar na aceleração da 

migração. Da mesma forma, outros países se desenvolvendo tendem a se tornar 

gradualmente mais atraentes para os imigrantes de países mais pobres. Entretanto, a 

medida em que o país de origem vai se desenvolvendo, chega a um limite em que as 

pessoas perdem o interesse em emigrar, pois o local onde estão torna-se satisfatório 

(DE HAAS, 2010b). 

A partir disso, podemos supor que o desenvolvimento humano geralmente 

também coincide com a capacidade de seus habitantes migrarem por distâncias 

maiores ou menores. O aumento do desenvolvimento humano em uma região permite 

que muito mais pessoas migrem. Podemos inferir que as capacidades de migrar 

aumentam exponencialmente durante as primeiras fases de desenvolvimento. Esse 

efeito acelerador da migração tende a ser reforçado pela criação de redes sociais de 

migrantes, que tendem a diminuir os custos e os riscos da migração (DE HAAS, 

2010b). O efeito hipotético do desenvolvimento humano nas capacidades e nas 

aspirações migração é ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Efeito Hipotético do Desenvolvimento Humano nas Capacidades e 
Aspirações a Migração. 

 
Fonte: Adaptado de DE HAAS, 2010b, p. 17. 

 
 

De acordo com De Haas (2010b), a relação entre imigração e emigração de 

uma região estabelece uma relação não linear com desenvolvimento humano. 

Aplicando o modelo de tomada de decisão de migração apresentado na Figura 8, do 

nível individual para o nível coletivo de uma sociedade, os níveis mais altos de 

desenvolvimento humano também deverão coincidir com taxas de migração mais 

altas. Ou seja, quanto maior o desenvolvimento, mais imigrantes a região tende a 

receber. A emigração deve aumentar, a princípio, devido ao aumento da capacidade 

e das aspirações a migração e, à medida em que a região vai se desenvolvendo, o 

quantitativo de emigrantes tende a decrescer, pois a qualidade de vida na região torna-

se satisfatória, reduzindo as aspirações a migração, consequentemente reduzindo o 

quantitativo de emigrantes. Agregando os efeitos do nível de desenvolvimento 

humano na relação de imigração e emigração, é possível concluir que as sociedades, 

à medida que se desenvolvem, tendem a passar por uma sequência característica de 

transições migratórias, como apresentado na Figura 9 (DE HAAS, 2010b). 
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Figura 9 - Representação Gráfica da Teoria da Transição Migratória. 

 
Fonte: Adaptado de DE HAAS, 2010b, p.  19. 

 

É possível ainda especificar a sequência hipotética de migração considerando 

a distância e a qualificação do migrante. De acordo com De Haas (2010b), podemos 

supor que as transições de migração ocorram primeiro para a migração interna, depois 

para a migração internacional qualificada e, finalmente, para a migração dos não 

qualificados.  

Inicialmente, aumentos relativamente pequenos no desenvolvimento humano 

em sociedades pobres provavelmente levarão a um rápido aumento da migração de 

curta distância para destinos internos ou países vizinhos com níveis similares de 

desenvolvimento. A migração de longa distância geralmente só ganha força em países 

com níveis médios de desenvolvimento, pois as pessoas têm melhor acesso a 

recursos e acesso à informação (DE HAAS, 2010b). 

O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2009, elaborado pela PNUD, fez 

essa correlação: “a taxa mediana de emigração num país com desenvolvimento 

humano baixo é inferior a 4%, ao passo que em países com níveis elevados de 

desenvolvimento humano é superior a 8%.” Essas taxas são evidências de que o 

desenvolvimento humano afeta diretamente a migração (Figura 10) (PNUD, 2009, 

p.6). 
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Figura 10 - Mediana das taxas de emigração por grupo de IDH do país de origem. 

 
Fonte: Adaptado do Relatório do Desenvolvimento Humano - PNUD, 2009. 

 

Já em relação a qualificação, devido aos custos e riscos mais elevados 

envolvidos na migração de longa distância, a parcela da população qualificada é que 

terá aspirações e capacidade para arcar com os riscos e custos de migrar 

internacionalmente. Entretanto, a migração para determinados destinos - seja de 

longa ou curta distância - tende a se tornar menos seletiva aos níveis de riqueza e 

qualificação ao longo do tempo. Isso ocorre devido ao efeito de redução dos limiares 

na rede, ou seja, a formação de redes sociais. Estes efeitos podem ser ainda mais 

reforçados pela existência de migrantes bem-sucedidos. A formação de redes sociais 

impulsiona a migração e a torna mais acessível para os relativamente pobres e pouco 

qualificados (CASTLES; MILLER, 2009; DE HAAS, 2010a).  

Para muitas pessoas de países em desenvolvimento, a melhor opção para 

melhorar suas oportunidades de vida, inclusive para melhorar o seu nível de 

educação, é sair da sair da sua cidade natal (PNUD, 2009). 
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Figura 11 - Taxa bruta de escolarização total na origem versus no destino por 
categoria de IDH do país de origem, censos de 2000 ou da última ronda. 

 
Fonte: Ortega, 2009 apud PNUD, 2009. 

 

A Figura 11 apresenta a diferença entre a taxa bruta de escolarização 

(considerando os níveis de ensino primário, secundário e superior da educação) nos 

países de origem e de destino dos migrantes internacionais, separados por categoria 

de IDH do país de origem. Os benefícios quanto ao nível da educação são maiores 

para migrantes que tem origem em países com um baixo IDH. Todavia, essa alteração 

geográfica depende também de a possibilidade de um indivíduo poder decidir onde 

viver, que configura como “um elemento fundamental da liberdade humana” (PNUD, 

2009, p.4). 

A Tabela 12 faz uma correlação dos IDH de alguns países com o quantitativo 

de estudantes estrangeiros em instituições de ensino superior brasileiras. Essa 

correlação é apresentada a fim de validar se desenvolvimento humano também afeta 

diretamente a migração quando ela ocorre motivada pelo estudo. 
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Tabela 12 - Índice de Desenvolvimento Humano x Quantitativo de Estudantes 
Estrangeiros em Instituições de Ensino Superior no Brasil (2018). 

 País IDH Estudantes 
Países com os maiores Índices Desenvolvimento Humano 
 Noruega 0,954 7 
 Suíça 0,946 108 
 Irlanda 0,942 7 
 Alemanha 0,939 343 
 Hong Kong 0,939 35 
Países com os menores Índices Desenvolvimento Humano 
  Burundi 0,423 13 
  Sudão do Sul 0,413 2 
  Chade 0,401 4 
  Rep. Centro-Africana 0,381 20 
  Níger 0,377 2 
Países com maior quantitativo de estrangeiros ingressos no ensino superior 
brasileiro sob todas as formas de ingresso 
 Angola 0,574 2504 
 Japão 0,915 1667 
 Paraguai 0,724 1480 
 Bolívia 0,703 1363 
 Argentina 0,830 1271 
 Guiné-Bissau 0,461 1268 
 Peru 0,759 1175 
 Portugal 0,850 909 
 Estados Unidos 0,920 831 
Países com maior quantitativo de estrangeiros ingressos no ensino superior 
brasileiro por convênio PEC-G 
 Cabo Verde 0,651 361 
 Benim 0,520 182 
 Angola 0,574 160 
 Guiné-Bissau 0,461 143 
 Paraguai 0,724 117 
 Honduras 0,623 90 
 Peru 0,759 86 
 República do Congo 0,608 82 
 Gana 0,596 82 

Fontes: INEP (2018); PNUD (2019). 
 

Observando o quantitativo de estudantes estrangeiros ingressos no ensino 

superior brasileiro considerando os países que apresentam maiores ou menores IDH 

no mundo, não é possível fazer uma relação do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) com a migração para estudo no Brasil. Todavia, é possível observar que os 

países com maiores IDH tem população com maior capacidade econômica e maior 
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acesso à informação, permitindo com que seus habitantes tenham a possibilidade de 

migrar. Já os países com menores IDH representam pouquíssimos estudantes 

ingressos no ensino superior brasileiro. 

Os estrangeiros vinculados as instituições de ensino superior no Brasil sob 

todas as formas de ingresso têm a nacionalidade em países com IDH bastante 

diversificados, não seguindo um padrão. Ao observar a origem dos estudantes os 

maiores quantitativos vêm de países com IDH bastante distintos, como é o caso dos 

Estados Unidos (IDH 0,920), Angola e Guiné-Bissau (IDH 0,574 e 0,461, 

respectivamente). Todavia, como já avaliado no em subcapítulo anterior, muitos dos 

estudantes estrangeiros ingressos no ensino superior brasileiro não migraram para o 

Brasil em busca de estudo, mas são resultado do efeito indireto da migração, ou seja, 

estudantes que possuem a nacionalidade estrangeira, mas são filhos de brasileiros 

retornados ao Brasil. 

Dessa forma, a fim de validar se a relação sugerida por De Haas (2010) também 

é válida para o caso da migração com fins de estudo no Brasil, é necessário observar 

o grupo de estudantes estrangeiros que consideramos que realmente migrou para 

Brasil em busca do estudo, ou seja, os estudantes PEC-G. 

Na lista dos países com maior quantitativo de estrangeiros ingressos no ensino 

superior brasileiro por convênio PEC-G figuram países como Cabo Verde, Benim, 

Angola, Guiné-Bissau, Paraguai, Honduras, Peru, República do Congo, Gana. Esses 

países possuem IDH que variam entre 0,759 (Peru) e 0,461 (Guiné-Bissau), sendo 

que o maior quantitativo dos estudantes tem origem no país com IDH 0,651 (Cabo 

Verde). Convém salientar que, com exceção de Guiné-Bissau, todos os demais países 

da lista possuem IDH médio - são considerados países com IDH médio os países que 

possuem IDH entre 0,500 e 0,799.  

Outro ponto a ser observado é que o IDH do Brasil é 0,761. Ou seja, os 

estudantes que migraram em busca de estudo, migraram de países com IDH inferior 

ao do Brasil. Não podemos deixar de considerar que o acordo de cooperação 

educacional entre os países, e a proximidade linguística ou geográfica também são 

atrativos para esses estudantes que migram em busca de estudo no Brasil. Todavia 

fica claro que também não há como desconsiderar que o nível de desenvolvimento 

dos países também exerce influência na migração: a maior parte da migração com 

fins de estudo observada ocorreu entre os países de desenvolvimento médio, e 
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sempre em busca do país que possui um desenvolvimento superior. Ou seja, a relação 

entre o desenvolvimento humano e migração sugerida por De Haas (2010), também 

é válida para a migração com fins de estudo no Brasil. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo deste estudo foi de investigar e ampliar a compreensão sobre o 

fenômeno migratório internacional que ocorre em busca de qualificação no ensino 

superior brasileiro. O Brasil possui 2.537 instituições de ensino superior com um total 

de 12.043.993 alunos, e apenas aproximadamente 0,2% desses estudantes têm a 

nacionalidade estrangeira. Apesar de, em termos de volume esse quantitativo não ser 

tão marcante quanto o quantitativo de estudantes estrangeiros que realizam esse 

mesmo tipo de movimento migratório para os países do norte, esse estudo buscou 

traçar o perfil dos estudantes que migram para o Brasil em busca de formação no 

ensino superior, visto que o país não é reconhecido por atrair estudantes 

internacionais. 

Ao estudar a migração considerando a modalidade migratória com fins de 

estudo foi necessário o aprofundamento em algumas de suas particularidades: 

considerou-se o motivo da migração; as características individuais e a seletividade 

migratória relacionada ao perfil desses migrantes; além das características dos países 

de origem e de destino, e a distância percorrida na migração; a influência das redes 

sociais no incremento e manutenção do fluxo migratório; as questões políticas 

envolvidas ao processo migratório, que podem facilitar ou criar barreiras ao 

movimento; e, ainda, os nível de desenvolvimento humano dos países envolvidos na 

migração. 

A transição demográfica em curso nos países em desenvolvimento faz com que 

exista uma grande população jovem disponível no mundo, e que vem vivenciando o 

fenômeno da queda da fecundidade. A população jovem e sem filhos tende a buscar 

melhores condições de vida, que podem estar relacionadas a migração para estudo 

como forma de adquirir capital humano. 

Considerando os dados analisados do último Censo da Educação Superior 

publicado - referente ao ano de 2018 - o estudante estrangeiro ingresso no ensino 

superior brasileiro tem perfil jovem, com idade entre 20 e 29 anos (aproximadamente 

71,2%), masculino (aproximadamente 55,5%), de raça/cor branca (aproximadamente 

32,8%), e que concluiu o ensino médio escola pública (aproximadamente 53,1%). 

Possui a nacionalidade em países do próprio continente americano (aproximadamente 

44,1%, em que mais de ¾ são da América do Sul) e ingressou por Enem ou Vestibular 
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(aproximadamente 59,3%) em universidades (aproximadamente 67,3%) de natureza 

privada (aproximadamente 54,3%) localizadas na região Sudeste do Brasil 

(aproximadamente 46,8%). 

Uma pequena parcela dos estudantes estrangeiros faz uso de alguma forma 

de financiamento estudantil (aproximadamente 15,8%), como também é beneficiado 

com algum apoio social (aproximadamente 15,3%). Uma pequena parte também se 

envolve em atividades extracurriculares (aproximadamente 18,8%), e alguns recebem 

bolsas vinculadas às atividades extracurriculares desenvolvidas (aproximadamente 

10,9%). O perfil apresentado demonstra que os estudantes estrangeiros estão 

conseguindo cursar a graduação (aproximadamente 63,6%). Todavia, parte deles 

encontram-se na situação de matrícula trancada ou desvinculados do curso 

(aproximadamente 22,4%), não apresentando muita diferença do que foi constatado 

para os alunos com nacionalidade brasileira. 

Entretanto, para analisar o perfil dos estudantes que migraram com fins de 

estudo para o Brasil, essa dissertação selecionou os estudantes ingressos no ensino 

superior brasileiro pelo Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), 

visto que é o único grupo sobre o qual pode-se afirmar que – formalmente – a busca 

pelo estudo foi o motivo que originou a migração para o Brasil.  

De acordo com Campos (2015), a abordagem microeconômica da migração 

destaca o papel da seletividade, principalmente em relação à idade e à educação. 

Quanto mais importância for dada as características individuais do migrante, “maior 

será a relevância dada ao papel da seletividade migratória” (CAMPOS, 2015, p.198). 

Os indivíduos mais jovens tendem a migrar mais que os idosos, dentre outros fatores, 

por possuírem mais tempo de obterem o retorno dos custos envolvidos com a 

migração; os indivíduos que possuem maior qualificação tendem a migrar para locais 

onde ofereçam melhores remunerações (BORJAS, 1996 apud CAMPOS, M., 2015). 

E consideramos que a própria busca por qualificação pode desencadear o processo 

migratório.  

Convém ressaltar que as políticas migratórias direcionadas (como é o caso do 

convênio PEC-G), podem direcionar para uma seletividade. Entretanto, mesmo nas 

situações de recrutamento e seleção intencional de migrantes regidos por edital, 

podemos encontrar a seletividade em um nível maior de profundidade (CAMPOS, 

2015). 
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Considerando os dados do Censo da Educação Superior de 2018, 

aproximadamente 11,5% dos estudantes estrangeiros no ensino superior brasileiro 

ingressaram pelo convênio PEC-G. O estudante estrangeiro ingresso no ensino 

superior brasileiro sob convênio PEC-G tem, também, perfil jovem, com idade entre 

20 e 29 anos (aproximadamente 86,1%), masculino (aproximadamente 56,4%), mas 

de raça/cor preta (aproximadamente 40,1%), e que concluiu o ensino médio escola 

privada (aproximadamente 49,7%). O perfil apresenta a nacionalidade em países do 

continente africano (aproximadamente 58,2%), com os estudantes vinculados a 

universidades (aproximadamente 94,2%) de natureza pública (aproximadamente 

92,6%) localizadas na região Sudeste do Brasil (aproximadamente 41,0%). 

Os estudantes ingresso pelo Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 

(PEC-G) não pagam nenhum tipo de mensalidade, não sendo assim necessário 

recorrer a qualquer tipo de financiamento. Todavia, o PEC-G não é um programa 

vinculado a algum auxílio financeiro, e, ainda que o custo de vida no Brasil seja inferior 

comparado aos que migram para estudar nos países do norte, a falta de recursos faz 

com que muitos estudantes passem por dificuldades durante o período de estudo no 

Brasil. Diversos estudos (DESIDÉRIO, 2006; ANDRADE e TEIXEIRA 2009; MAZZA, 

2011; FERREIRA, 2017; COSTA e SILVA, 2017; AMORIM e FINARDI, 2017) já 

abordaram essa vertente, mas carecem de números representativos em suas 

análises, ou pesquisas que possam ser aplicadas a todo o território brasileiro.  

Os microdados do Censo da Educação Superior de 2018 indicam que 

aproximadamente 1/3 dos estudantes PEC-G (aproximadamente 31,9%) são 

beneficiados com apoios sociais - moradia, transporte, alimentação, material didático 

e bolsas (trabalho/permanência), o que corresponde a uma parcela 

consideravelmente maior que a dos demais estudantes estrangeiros. Uma pequena 

parte se envolve em atividades extracurriculares (aproximadamente 20,3%), e 

pouquíssimos recebem bolsas vinculadas às atividades extracurriculares 

desenvolvidas (aproximadamente 10,2%). O perfil apresentado demonstra que os 

estudantes PEC-G estão conseguindo cursar a graduação (aproximadamente 71,8%). 

A parcela deles que se encontram na situação de matrícula trancada ou desvinculados 

do curso (aproximadamente 13,7%) é inferior ao valor apresentado para os 

estrangeiros ingressos no ensino superior sob todas as modalidades e inferior quando 

comparado com os alunos que têm a nacionalidade brasileira. Ou seja, mesmo diante 
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de todas as dificuldades encontradas, os estudantes PEC-G buscam concluir a 

graduação no Brasil. 

Além das dificuldades financeiras, muitos estudantes encontram dificuldades 

de outras ordens. Os estrangeiros têm a percepção estereotipada dos brasileiros 

como povo alegre, simpático e informal (FERREIRA, 2017). Mas ao chegar aqui - 

como já identificado em vários estudos - o Brasil se apresenta como um país racista, 

onde os imigrantes negros são os que mais sofrem com a discriminação. Além das 

dificuldades relacionadas a distância da família e a convivência com pessoas de 

hábitos e costumes muito diversos e pouco tolerante às diferenças, encontram 

dificuldades de acesso a saúde e moradia (ANDRADE; TEIXEIRA, 2009; MAZZA, 

2011; RODRIGUES, 2013).  

Alguns países formulam políticas para atrair imigrantes qualificados em virtude 

da consciência das vantagens em recebê-los. O governo brasileiro possui algumas 

políticas que objetivam internacionalização do ensino superior. Todavia, as ações de 

internacionalização são descoordenadas, e na prática a sua efetividade parte de 

iniciativa das próprias IES brasileiras – que geralmente não dispõem de muitos 

recursos para desenvolverem seus próprios planos de internacionalização, 

dependendo do apoio fornecido pelas agências de fomento (CAPES e CNPq). Esses 

programas financiam apenas projetos específicos, em especial a mobilidade 

acadêmica de saída (NEVES; MARTINS, 2016). Dessa forma, as ações de 

internacionalização, em sua maioria, são passivas, com o envio de docentes, 

discentes e pesquisadores para o exterior.  

Entre as ações que efetivamente favorecem o intercâmbio de estudantes para 

estrangeiros para o Brasil estão a criação de duas universidades com foco na 

integração internacional (UNILA e UNILAB), e o programa convênio PEC-G. Todavia, 

essas políticas não tiveram o alcance necessário para fazer com que o Brasil se 

tornasse um país com grande poder de atração para os estudantes internacionais. 

Foi possível concluir que parte dos estudantes estrangeiros ingressos no 

ensino superior brasileiro não migrou para o Brasil com fins de estudo, mas são o 

efeito indireto da migração de retorno - que ao chegarem ao Brasil necessitam 

ingressar no sistema de educação brasileira. O quantitativo de estudantes que 

respondem pelo efeito indireto da migração de retorno ao Brasil não é possível de ser 

calculado, visto que os dados do Censo da Educação Superior não apresentam a 
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informação da nacionalidade dos pais ou cônjuges dos estudantes. No mesmo 

sentido, parte do fluxo migratório de brasileiros para o exterior tem caráter irregular, 

dificultando a obtenção de dados precisos (SAYAD, 2000). 

Os estudantes PEC-G (que consideramos que efetivamente migraram com fins 

de estudo), os estudantes estrangeiros ingressos na UNILAB (universidade que visa 

integrar a educação superior brasileira aos países membros da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa - CPLP), e os estudantes estrangeiros ingressos na 

UNILA (universidade que objetiva promover a internacionalização da educação 

superior integrando os países do MERCOSUL e os demais países da América Latina), 

devem ser destacados ao se analisar a atração de estudantes estrangeiros para o 

Brasil.  

Investigando os países de origem desses estudantes, pudemos observar que, 

além das políticas que fomentam a internacionalização de ensino e dos acordos de 

cooperação educacional, a questão linguística é um fator que atrai esses estudantes 

para o Brasil. A grande maioria dos estudantes estrangeiros ingressos na UNILAB tem 

origem em países do continente africano e são falantes da língua portuguesa (Guiné-

Bissau, Angola e Cabo Verde). Ademais, a maioria dos estudantes ingressos por meio 

do PEC-G também é de origem de países falantes da língua portuguesa (Cabo Verde, 

Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Moçambique). Contudo, 

os estudantes PEC-G com nacionalidade de países como Paraguai, Honduras, Peru, 

Colômbia, Equador, Bolívia, Cuba e Argentina também podem ser atraídos para o 

Brasil em virtude da questão linguística: devido a familiaridade de linha espanhola com 

a língua portuguesa. Por sua vez, os estudantes estrangeiros ingressos na UNILA 

também gozam dessa familiaridade linguística. A maioria dos estudantes estrangeiros 

na UNILA têm a nacionalidade do Paraguai, Colômbia e Peru. A UNILA é uma 

universidade que se diferencia das demais por oferecer aulas em português e em 

espanhol. Além do mais, os estudantes com a nacionalidade em países da América 

Latina podem ser atraídos para o Brasil devido à proximidade geográfica. 

Outros fatores que exercem influência para a atração de estudantes 

estrangeiros são as relações criadas por: acordos de cooperação que fogem da esfera 

educacional (acordos diplomáticos, acordos de cooperação técnica e cultural); pela 

questão econômica que integra o Brasil a outros países; pelas relações históricas e 

culturais; pela posição do governo brasileiro em conceder com facilidade a categoria 
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de refugiados; pela Lei da Anistia Migratória (2009) que regularizou estrangeiros que 

estavam em situação irregular no Brasil - que podem posteriormente terem 

influenciado na migração de seus familiares; e a migração de retorno de brasileiros 

que estavam no exterior - que além de provocarem o efeito indireto da migração, 

podem influenciar na migração dos estrangeiros com quem conviveram durante o 

período da migração devido a formação de redes sociais. 

Considerando que o Brasil não é um país com grande poder de atração para 

os estudantes internacionais, bem como as dificuldades enfrentadas pelos estudantes 

que aqui chegam em busca de estudo, uma outra vertente deve ser considerada para 

compreendemos o porquê desses estudantes migrarem para o Brasil. E, apesar de 

todas as dificuldades aqui encontradas, a porcentagem de estudantes que migraram 

para o Brasil em busca de estudo (os estudantes PEC-G) com matrícula trancada ou 

desvinculados do curso é inferior à porcentagem de estudantes brasileiros nessa 

mesma situação. Ou seja, se esforçam mais para conseguir concluir a graduação. 

Devemos considerar que, para muitas pessoas de países em desenvolvimento, a 

melhor opção para melhorar suas oportunidades de vida é sair da sair da sua terra 

natal (PNUD, 2009). 

No geral, os estudantes estrangeiros que migram para o Brasil com fins de 

estudo têm origem em países em desenvolvimento que possuem IDH inferior ao do 

Brasil, ou seja, possuem a capacidade de migrar e buscam como destino um país 

mais desenvolvido que o de origem. Apesar de no processo migratório os benefícios 

quanto ao nível da educação serem maiores para migrantes que têm origem em 

países com um baixo IDH (PNUD, 2009), existem fatores que podem impedir as 

pessoas de migrarem, como a falta de recursos e falta de conhecimento (DE HAAS, 

2010b). A migração de longa distância geralmente só ganha mais força em países 

com níveis médios de desenvolvimento, pois as pessoas têm melhor acesso a 

recursos e acesso à informação. A medida em que ampliam suas capacidades, os 

indivíduos se conscientizem que é possível mudar o curso da própria vida e passam 

a vislumbrar oportunidades em outros lugares (DE HAAS, 2010b; DE WENDEN, 2001, 

2016).  

Para muitos desses estudantes que migraram para estudar no Brasil esta é a 

oportunidade de mudar o curso da própria vida. Os egressos das universidades 

brasileiras podem ocupar posições relevantes na administração pública e privada nos 
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seus países de origem (KRAWCTSCHUK, 2015). Mas na prática, cabe ao migrante a 

decisão de retornar ao país de origem, permanecer no país para onde migrou, ou 

iniciar uma nova migração. O destino será definido onde forem visualizadas as 

melhores oportunidades (MAZZA, 2011; RODRIGUES, 2013; COSTA; SILVA, 2017). 
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