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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo analisar o Programa Licenciaturas Internacionais 

(PLI) e a sua implementação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

evidenciando suas repercussões para a formação inicial de professores. Toma como referência 

o PLI, criado em 2009 pelo governo brasileiro a partir da proposta do Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileiras (GCUB) e se constituiu em uma estratégia para incentivar a 

permanência e a formação inicial de professores da educação básica em cursos de educação 

superior. O Programa conta com o financiamento da fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e tem como objetivo incentivar a 

mobilidade estudantil em cursos de licenciaturas entre as universidades brasileiras, portuguesas 

e francesas em sete áreas de formação: Matemática, Português, Física, Química, Biologia, 

Estudos Artísticos e Educação Física. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada na revisão 

da literatura sobre a temática, na análise de documentos internacionais que tratam das diretrizes 

para a internacionalização do ensino superior, entre eles, documentos do Banco Mundial (BM), 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). Em nível nacional, a 

pesquisa ancorou-se em documentos oriundos do Ministério da Educação (MEC) e da CAPES 

que criam o Programa e estabelecem suas diretrizes, bem como o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFRN, e ainda dados disponibilizados pela Secretaria de Relações 

Internacionais da instituição. Foram construídas e analisadas séries estatísticas de dados da 

oferta do PLI na UFRN nos anos de 2010 a 2013; realizadas entrevistas semiestruturadas com 

um gestor da UFRN que atua diretamente com o PLI, coordenadores de cursos de licenciaturas 

participantes do Programa e questionários online com os estudantes que integraram o mesmo. 

O Programa contemplou, no período do estudo (2010-2013), as licenciaturas de Ciências 

Biológicas, Educação Física, Química, Matemática e Letras, com seis projetos aprovados pela 

CAPES. Conclui-se que, no contexto da internacionalização do ensino superior, o PLI tem sido 

utilizado como uma estratégia não só de expansão, como também de permanência dos alunos 

nos cursos de formação de professores. Apresenta pontos positivos ao permitir a mobilidade 

estudantil, o conhecimento de novas culturas, a dupla titulação e uma formação no exterior, o 

que representa uma maior valorização para os cursos de formação de professores da educação 

básica. No entanto, o Programa apresentou uma série de fragilidades e contradições, entre elas: 

dificuldades de equivalência de disciplinas cursadas pelos alunos no exterior, o que é 

evidenciado pela maioria dos coordenadores de projetos e pelos estudantes da UFRN que 

responderam ao questionário desta pesquisa; compatibilização de créditos das disciplinas 

cursadas nos países de destino, França ou Portugal, ambos participantes do Processo de 

Bolonha, que têm o sistema de acreditação baseado em ciclos, diferente do sistema adotado no 

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

prejuízos para a formação pedagógica do licenciado. 

 

Palavras-chave: Internacionalização do ensino superior. Cooperação internacional. 

Mobilidade estudantil. Formação inicial de professores. Programa de Licenciaturas 

Internacionais. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the International Program for Teaching Degrees (PLI) and its 

application at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), showing its 

repercussions for initial teacher training. It is taken as a reference of PLI , created in 2009 by 

the Brazilian government based on the proposal of the Coimbra Group of Brazilian Universities 

(GCUB). The PLI was a strategy to encourage the continuation and initial training of teachers 

of basic education in higher education courses. The program is funded by the foundation 

Coordination of Improvement of Higher Level Education Personnel (CAPES) and aims to 

encourage student mobility in Undergraduate courses between Brazilian, Portuguese and 

French universities in seven areas of training: Mathematics, Portuguese, Physics, Chemistry, 

Biology, Art Studies and Physical Education. This is a qualitative research, an analysis of the 

literature on a thematic, an analysis of the documents that deal with the guidelines for an 

internationalization of higher education, among them the documents of the World Bank (WB), 

the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL). At the national level, 

research on documents from the Ministry of Education (MEC) and CAPES that create the 

Program and its guidelines, as well as the Institutional Development Plan of UFRN, and data 

provided by the International Relations Secretariat of the institution. Statistical series of PLI 

supply data were constructed and analyzed at the UFRN in the years 2010 to 2013; 

semistructured interviews with UFRN managers who work directly with the PLI, coordinators 

of the courses participating in the Program and online questionnaires with students who were 

part of the program. The Program has not included in the study period (2010-2013) as degree 

of Biological Sciences, Physical Education, Chemistry, Mathematics and Letters with six 

projects approved by CAPES. It is concluded that there is no context of internationalization of 

higher education, or PLI has been used as a non-expansion strategy, as well as the permanence 

of students in teacher training courses. It presents positive points to allow student mobility, 

knowledge of new cultures, a double degree and non-external training, which represents a 

greater appreciation for the training courses for primary education teachers. However, the 

Program presented a series of weaknesses and contradictions, among them, difficulties of 

equivalence of courses taken by students abroad, as evidenced by most of the project 

coordinators and students interviewed at UFRN; Compatibility of credits of the disciplines 

studied in the countries of destination, France or Portugal, both participants in the Bologna 

Process, which have the system of accreditation based on cycles, different from the system 

adopted in Brazil; different curricular organization with regard to the Bachelor and Degrees 

with courses for pedagogical training of the licensee. 

 

Keywords: Internationalization of Higher Education. International cooperation. Student 

mobility. Initial teacher training. International Program for Teaching Degrees. 
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INTRODUÇÃO 

 

Contextualização da temática  

 

As últimas décadas do século XX foram palco de grandes transformações em escala 

mundial com repercussões para as políticas sociais, em especial para os países em 

desenvolvimento que não tinham um estado de bem-estar social1 consolidado. Vários fatores 

contribuíram para isso, merecendo destaque o processo de globalização, o desenvolvimento das 

tecnologias da comunicação e da informação e a adoção das políticas neoliberais. Esse cenário 

exigiu uma nova reordenação do Estado em todos os setores da sociedade, induziu a 

privatização de bens e serviços produzidos pelo Estado e ganharam destaque a busca por 

eficiência e a competitividade, bem como a desregulamentação do comércio. 

No que se refere à globalização, mesmo não sendo um fenômeno novo, ainda persiste 

uma grande dificuldade em conceituar o termo. Entende-se que a dificuldade se deve ao fato de 

que definir implica, de um ponto de vista mais rigoroso, em estabelecer limites, retratar, fixar 

com precisão espacial ou temporal, delimitar ou atempar. Sobre isso, a maioria dos autores 

pesquisados, independentemente da matriz teórica, fala em processo(s) de globalização, 

características ou dimensões da globalização. Deve-se dizer, portanto, que existem várias 

definições de globalização, o que não isenta esse processo de intencionalidades.  

Para aprofundar melhor o debate sobre o processo de globalização, e para não incorrer 

na imprecisão do ato de conceituar a globalização, tomam-se como referências principais os 

estudos de Schaff (1995); Ianni (1997); Castells (1999a, 1999b) e Jameson (2001). Esses 

autores optam por pluralizar o termo e falam em globalizações e/ou níveis de globalização. No 

entanto, todos têm em comum a percepção de que na atualidade ocorreram profundas 

transformações mundiais oriundas do processo de globalização ou de suas dimensões.  

A globalização é pensada enquanto um fenômeno multifacetado que compreende, entre 

outras, as dimensões econômicas, políticas e culturais que se interligam de modo complexo, e 

que, longe de uma homogeneização, tem promovido desigualdade entre países pobres e ricos. 

Conforme Ianni (1997), no século XX, o capitalismo vem se desenvolvendo como um processo 

civilizatório universal, apontando para uma acentuada tendência contemporânea mediante suas 

                                                           
1 Estado de Bem-estar Social ou Welfare State, cuja origem ocorreu na Europa, alcançou grande expressão na 

Inglaterra. Esse modelo de organização estatal teve como seu principal defensor o economista inglês John Maynard 

Keynes e seu apogeu se dá principalmente no período pós Segunda Guerra até o fim da década de 1980. Conforme 

a Teoria Keynesiana, o intervencionismo estatal era primordial para garantir a estabilidade econômica e social. 
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oscilações e contradições. O autor acrescenta: “No âmbito da sociedade global, os princípios 

de liberdade, igualdade e propriedade, organizados no contrato, em geral, opera em termos 

econômicos. Nasceram e recriaram-se continuamente, em âmbito local, regional e 

transnacional, nas relações de troca mercantis.” (IANNI, 1997, p.108). Ele compreende que a 

globalização enfraquece os estados-nação em prol do transnacional, uma vez que esse processo 

não é favorável ao desenvolvimento de todos, mas ao fortalecimento de poucos. “As mesmas 

condições que alimentam a interdependência e a integração alimentam as desigualdades e 

contradições, em âmbito tribal, regional, nacional, continental e global.” (IANNI, 1997, p. 125).  

Nesse sentido, entender a globalização enquanto fenômeno que produz desigualdade é 

importante para o entendimento das implicações ocasionadas para o campo educacional.   

O processo de globalização tem-se consolidado nas últimas décadas tendo como 

fundamento basilar o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC), que possibilitaram que fenômenos em lugares diferentes interferissem, em tempo real, 

em localidades separadas pelo espaço físico e geográfico. Esse processo, na opinião de Santos 

(2002), aumentou as interações transnacionais, as quais foram intensificadas em vários 

aspectos, dentre eles: o aspecto financeiro, a propagação das informações e do conhecimento e 

o movimento em grande escala de pessoas entre os países. O autor afirma que “[...] o processo 

de globalização mostra-nos que estamos perante um fenômeno multifacetado com dimensões 

econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo” 

(SANTOS, 2002, p. 52). 

Com a revolução das tecnologias, o processo de globalização se intensificou e abarcou 

todos os países, porém, de maneira diferenciada. Por isso, para esse autor, é importante fazer 

distinção entre os graus de intensidade da globalização, pois eles permitem esclarecer as 

relações de poder desigual que existem nos diferentes processos de produção de globalização. 

De acordo com Santos (2002), existem os processos de globalização de alta intensidade, os 

quais teriam características de processos rápidos intensos. A globalização de baixa intensidade 

caracterizaria os processos mais lentos. Este tipo de globalização predomina em situações em 

que as trocas são menos desiguais, conforme Santos (2002). 

No que se refere ao desenvolvimento das tecnologias da comunicação e informação e 

sua repercussão na organização das sociedades atuais, Schaff (1995) entende que se pode 

considerar a existência de duas revoluções técnico-científicas: a revolução industrial, ocorrida 

no final do século XVIII e no início do século XIX, substituiu a força física do homem pela 

energia das máquinas (primeiro, pela utilização do vapor e, posteriormente, pelo uso da 

eletricidade). A segunda revolução que está em curso, a da microeletrônica (também chamada 
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pelo autor de revolução informática), amplia as capacidades intelectuais dos homens, inclusive 

os substitui pelos autômatos, que eliminam com êxito o trabalho humano na produção e nos 

serviços. A ela está associada a revolução tecnológico-industrial e a da microbiologia com sua 

resultante, a engenharia genética. Alguns dos fatores que contribuíram para a consolidação 

dessas mudanças foram a revolução informacional, a robótica, as novas tecnologias da 

comunicação e o aperfeiçoamento dos meios de transporte.  

Ao analisar as repercussões da revolução do desenvolvimento da microeletrônica nas 

sociedades atuais, Castells (1999b) afirma que a microeletrônica marcou acentuadamente 

muitas esferas da vida humana, principalmente nas duas últimas décadas do século XX. Neste 

contexto, destacam-se as mudanças nas relações de produção econômica, estendendo-se para 

outras áreas da vida social, com destaque aqui para a área educacional. 

No campo político ideológico, essa época tem sido marcada pela adoção das ideias 

neoliberais. Trata-se de uma nova forma de organizar o Estado, reduzindo-se a sua intervenção 

nas políticas sociais. De acordo com Harvey (2008), o neoliberalismo surge como solução para 

a superação da crise do capital, dado o discurso de que o Estado de Bem-estar Social era 

incompatível. A intervenção do Estado em políticas sociais era inviável e elencada como um 

dos motivos da crise. Nesse sentido, o neoliberalismo reconverte a atuação do Estado, que passa 

– sob a influência neoliberal – a intervir na economia em detrimento do âmbito social, visto que 

este era considerado oneroso. 

O neoliberalismo projeta o discurso de que a liberdade é universal e suprema, mas estes 

estão longe de serem valores democráticos, pois a liberdade propalada não atinge a todos, ao 

contrário, é utilizada como desculpa para legitimar e incutir cada vez mais o ideário neoliberal. 

Assim, a globalização e o neoliberalismo repercutem no mundo e consequentemente em seus 

sistemas educacionais em um panorama desigual. Anderson (1995, p. 22) afirma que o 

neoliberalismo é um 

 

Movimento ideológico, em escala verdadeiramente mundial, como o 

capitalismo jamais havia produzido no passado. Trata-se de um corpo de 

doutrina coerente, autoconsciente, militante, lucidamente decidido a 

transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua 

extensão internacional. 
 

 

Pode-se afirmar que o neoliberalismo foi gestado no mesmo período da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) e teve como um dos seus marcos históricos (1944) a publicação, 

por Friedrich von Hayek, do livro intitulado O caminho da servidão, no qual o autor afirmava 
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ser essa uma obra eminentemente política, tanto que seu conteúdo traz uma apologia convicta 

dos fundamentos liberais com ênfase nos esforços individuais, na livre concorrência e no 

combate às formações socialistas. Denominado de capitalismo neoliberal, este ideário começa 

a ser implementado na Inglaterra sob o comando da premier britânica Margaret Thatcher a partir 

de 1979 e se espalha pelo mundo sob a forma de neoliberalismo.  

O neoliberalismo tem como características principais: a redução das políticas sociais; o 

livre funcionamento do mercado; a redução do papel do Estado na economia (Estado mínimo), 

o Estado passa a restringir-se apenas às necessidades básicas; maior flexibilização dos 

processos de trabalho; e reforço ao individualismo em detrimento dos valores coletivos. 

As mudanças ocorridas no cenário global trouxeram consequências para a configuração 

mundial em vários aspectos e no campo das políticas sociais não foi diferente. As mudanças no 

campo social provocaram significativas transformações nas políticas educacionais, que 

passaram a ser entendidas como centrais para o desenvolvimento dos países e para a sua 

inserção no mundo globalizado. Tal cenário permitiu a intensificação dos discursos da 

centralidade da educação para a inserção dos países no mundo globalizado, o que induziu uma 

ressignificação da teoria do Capital Humano2, trazendo, assim, profundas modificações para o 

campo educacional. Tal entendimento trouxe para este – em especial para o ensino superior – 

uma nova demanda: formar, em mais alto nível, os profissionais docentes para o 

aperfeiçoamento da sua atuação no mercado de trabalho.  

 

Delimitação do objeto de estudo 

 

As novas exigências para o mercado de trabalho e a necessidade de um novo perfil 

profissional, mais criativo, mais inovador, com um maior nível de conhecimento, trouxeram 

novas demandas para o campo educacional, em particular para o ensino superior, que precisou 

utilizar estratégias diferenciadas para aumentar a cobertura desse nível de ensino.  

Assim sendo, a educação superior passa a ser considerada como uma estratégia 

essencial de articulação entre as políticas econômicas definidas pelo Estado. Isso tem 

aumentado a demanda por ensino superior na sociedade contemporânea, uma vez que o 

conhecimento, com o avanço das novas tecnologias de comunicação e informação, torna-se 

                                                           
2 O termo Capital Humano é definido por Schultz (1973) como uma classe de capital que tem como característica 

distintiva que parte do homem “É humano porque se acha configurado pelo homem, e é capital porque é uma fonte 

de [...] futuros rendimentos [...]. Pode, sem dúvida, ser adquirido, não como um elemento de ativo que se adquire 

no mercado, mas por intermédio de um investimento no próprio indivíduo”. Schultz (1973, p. 53). 
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uma das principais fontes para a ascensão econômica e social de qualquer nação. Nesse 

contexto, os países desenvolvidos e em desenvolvimento passam a se preocupar com a 

composição do ensino superior, objetivando, então, aumentar o atendimento à população e 

promover uma formação de melhor qualidade. A ampliação do acesso a esse nível de ensino é 

fator para que as sociedades do conhecimento e da informação se desenvolvam 

satisfatoriamente e possam competir no mundo contemporâneo. 

No cenário de mudanças e rupturas ocasionado pelos processos da globalização e do 

desenvolvimento das TIC, a temática da internacionalização do ensino superior emerge diante 

de uma demanda cada vez maior por indivíduos altamente qualificados. Sobre esta 

internacionalização, há diferentes maneiras de a conceituar. De acordo com Lima e Contel 

(2011), a internacionalização é um processo para integrar a dimensão internacional às 

finalidades ou à organização do ensino pós-secundário, principalmente por meio da mobilidade 

estudantil. Para Stallivieri (2004), é um movimento que amplia as dimensões intelectual, 

cultural, social, científica e tecnológica na formação do indivíduo e ganha grande relevância 

por possibilitar uma formação que traz uma maior integração dos estudantes com outras 

universidades em centros mais desenvolvidos e com culturas diferentes, contribuindo, desse 

modo, para a melhoria da formação profissional. 

O conceito de internacionalização ainda é definido por Knight (2008) como um processo 

de integrar dimensões internacionais, interculturais ou globais, tanto nos objetivos como nas 

funções do ensino superior. A internacionalização do ensino superior torna-se atrativa por 

possibilitar às pessoas uma formação em contextos diferenciados que lhes permite estudar em 

universidades tradicionais e conhecidas internacionalmente por serem referências em sua área 

de conhecimento, por promoverem o contato com novas culturas e também pela aprendizagem 

ou aprimoramento de uma língua estrangeira. 

É importante ressaltar que a internacionalização do ensino superior compreende 

diferentes estratégias, essas ocorrem de maneiras distintas nas instituições, tendo em vista que 

algumas se centram mais na mobilidade, outras em acordos de cooperação e redes, pois entende-

se que a internacionalização do ensino superior pressupõe a cooperação acadêmica, científica e 

tecnológica. A cooperação acadêmica ocorre entre universidades em âmbito internacional e é 

definida como uma ação de trabalhar em conjunto, ação pela qual os parceiros são beneficiados, 

implicando o respeito mútuo, tornando-se, assim, um instrumento para a internacionalização do 

ensino superior.  

Essas diretrizes estão presentes nos documentos da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e Comissão Econômica para a América Latina e 
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o Caribe (CEPAL) (1995). A cooperação regional e internacional é entendida como um 

conjunto de aplicação de estratégicas políticas que deve se destacar em quatro pontos 

importantes: na formação de recursos humanos, com vistas a uma utilização mais eficiente das 

universidades; na articulação entre a educação e a geração de conhecimento; no setor produtivo 

e do desenvolvimento social; e no campo da pesquisa educacional quanto aos processos de 

geração, difusão e utilização do conhecimento. 

A troca de conhecimento realizada por diferentes pesquisadores e universidades deve-

se constituir um dos pilares da formação do século XXI. O mesmo ocorre no campo da formação 

de professores para a educação básica, que na atualidade vem-se tornando o centro das reformas 

educacionais. Esta diretriz está presente no documento da UNESCO (2010). Pautado no 

discurso de que a contribuição da universidade está articulada com a diversificação de sua 

oferta, o relatório evidencia o caráter privilegiado da Universidade no tocante à produção de 

ciência, como fonte de conhecimentos e que, portanto, deve ser responsável por instaurar 

condições para a pesquisa teórica ou aplicada na formação de professores, estes também devem 

ser formados para a aldeia global3. O documento também propõe que a contribuição da 

Universidade deverá compreender a diversificação da oferta no concernente à cooperação 

internacional, “[...] ao permitir o intercâmbio de professores e de estudantes, além de facilitar, 

graças a cátedras com vocação planetária, a divulgação dos melhores conteúdos de ensino” 

(UNESCO, 2010, p.18). 

O relatório evidencia a formação do professor, cujo desenvolvimento deverá considerar 

a cooperação internacional, a qual deve ser intensificada devido às demandas suscitadas no seio 

desta aldeia global. É notória, no entanto, a contribuição do documento quanto à modificação 

do entendimento de uma cooperação internacional que deverá centrar-se em uma política de 

parceria em detrimento de uma mera assistência, pois entendemos que a cooperação pautada 

apenas na assistência desenvolve muito mais os países considerados mais atrativos, que se 

legitimam nas bases de polos de atratividade, enquanto os países menos atrativos realizam uma 

internacionalização mais passiva do que ativa.  

Essas diretrizes passaram a ter influência no Brasil, embora não existisse, até o ano de 

2009, uma política para a formação de professores. Várias iniciativas já vinham sendo tomadas 

no sentido de adequar a formação de professores às novas exigências da sociedade. Um dos 

                                                           
3 Termo criado por Marshall McLuhan para designar as relações de comunicação entre as pessoas, até mesmo a 

distância, em razão do avanço das tecnologias, por isso, o planeta seria comparado a uma aldeia. A respeito dessa 

temática, ver: McLUHAN, Masrshall: Os meios de comunicação como extensão do homem. Tradução de Décio 

Pignatari. 9 ed. São Paulo: Cultrix, 1998. 
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marcos desse processo foi a aprovação da Lei nº 9.394/1996 (LDB), que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional brasileira. O Artigo 62 da LDB estabelece as normas para a 

formação inicial de docentes para atuação na educação básica. Segundo o artigo, a formação 

deve ser realizada em curso de licenciatura, no nível superior. A Legislação brasileira, conforme 

parecer do Conselho Nacional de Educação – CNE/CP nº 28/2001, entende que a licenciatura 

refere-se a 

 

Uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, permissão ou concessão 

dada por uma autoridade pública competente para o exercício de uma 

atividade profissional, em conformidade com a legislação. A rigor, no âmbito 

do ensino público, esta licença só se completa após o resultado bem-sucedido 

do estágio probatório exigido por lei. O diploma de licenciado pelo ensino 

superior é o documento oficial que atesta a concessão de uma licença. No caso 

em questão, trata-se de um título acadêmico obtido em curso superior que 

faculta ao seu portador o exercício do magistério na educação básica dos 

sistemas de ensino, respeitadas as formas de ingresso, o regime jurídico do 

serviço público ou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (BRASIL, 

2001a, p. 2). 

 

 Conforme apresentado, a licenciatura no Brasil apresenta o aspecto relevante de 

destinar-se à atuação profissional na educação básica, portanto, o professor prepara-se para o 

ensino, diferentemente do que é preconizado na formação de bacharelado: “Os bacharelados se 

configuram como cursos superiores generalistas, de formação científica e humanística, que 

conferem ao diplomado competências em determinado campo do saber para o exercício de 

atividade acadêmica, profissional ou cultural.” (BRASIL, 2010, p. 5). 

Assim, a formação inicial de professores em cursos de licenciaturas também foi objeto 

de variadas políticas orientadas tanto em âmbito nacional quanto internacional. Entre as 

legislações que podem ser consideradas avanços para a formação de professores está o Decreto 

nº 6.755/2009, revogado pelo Decreto nº 8.752/2016, que regulamenta a formação desses 

profissionais. 

Neste sentido, diversas iniciativas foram desenvolvidas no Brasil para a formação de 

professores, como exemplos: o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica (PARFOR), que fomenta a oferta de educação superior gratuita para professores que 

atuem na educação básica, a fim de favorecer a formação preconizada pela LDB; e o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), uma iniciativa de valorização da 

formação de professores da educação básica que concede bolsas aos estudantes de graduação 

desses cursos, tendo a finalidade de inseri-los no contexto das escolas. 
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No campo da internacionalização da formação de professores em cursos de graduação, 

merece destaque o Programa Licenciaturas Internacionais (PLI), criado em 2009 pelo Grupo 

Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) e com o financiamento da Fundação de 

Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O PLI tem-se 

configurado como estratégia para a formação inicial do professor. Seu objetivo, segundo a 

CAPES (2010), consiste na valorização da formação de professores de educação básica no 

Brasil, tendo como público-alvo estudantes de cursos de licenciaturas definidos mediante 

chamada pública em edital disponibilizado no site institucional da CAPES. O PLI é destinado 

a estudantes brasileiros dos cursos de licenciaturas nas áreas de Biologia, Física, Matemática, 

Química, Letras Português e Francês, e é realizado por meio da cooperação internacional entre 

universidades brasileiras e portuguesas ou brasileiras e francesas.  

Em vista disso, essa nova forma de internacionalização, que até então não havia em 

cursos de formação de professores no Brasil, despertou a minha curiosidade. Na conclusão do 

curso de Pedagogia, no ano de 2014, o trabalho de conclusão de curso realizado já contemplava 

reflexões sobre a expansão do ensino superior e as diferentes estratégias utilizadas pelo governo 

para essa expansão.  

A escolha da temática apresentada nesta dissertação de mestrado se deu também a partir 

de estudos realizados enquanto bolsista de iniciação científica da base de Gestão e Políticas da 

Educação, com bolsa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), no âmbito do projeto de pesquisa que desenvolvia estudos relacionados 

ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) na UFRN.  

A estratégia utilizada pelo governo brasileiro para expandir o ensino superior na rede 

pública, em especial nas universidades federais, foi pautada na instituição do REUNI, que foi 

criado por meio do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, com o objetivo de ampliar o acesso 

e a permanência dos alunos na educação superior, bem como garantir um melhor 

aproveitamento dos recursos humanos e da estrutura física existentes.  

No âmbito geral, pode-se perceber uma forte orientação de cunho neoliberal – oriunda 

das diretrizes do Banco Mundial (BM) – na implementação desse Programa, que privilegia a 

diferenciação e a diversificação institucional e incentiva as Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas a diversificarem suas fontes de financiamento. Dessa forma, a temática das 

mudanças no ensino superior foi ganhando relevância na minha trajetória acadêmica.  

A respeito do objeto de estudo escolhido, considero-o relevante, tendo em vista que a 

internacionalização do ensino superior é ainda uma área de estudo pouco explorada no Brasil, 
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cuja produção bibliográfica acadêmica é recente para este campo de pesquisa. Nesse sentido, 

investigar a internacionalização do ensino superior despertou-me interesse e, ainda, dando 

ênfase a um programa destinado à formação inicial de professores. Registre-se, portanto, a 

minha inquietação com a temática, uma vez que sou formada na área. Torna-se, no meu ponto 

de vista, extremamente relevante investigar os investimentos por parte do Governo para a 

melhoria da formação inicial por meio da internacionalização desse nível de ensino. 

 Considerando-se as mudanças ocorridas na contemporaneidade, a importância atribuída 

à educação superior e a necessidade crescente de melhoria da formação dos professores da 

educação básica, entende-se que o PLI perpassa diversos contextos e discussões para ser melhor 

compreendido e analisado. De modo que esta investigação espera poder contribuir para um 

melhor entendimento do processo de internacionalização desenvolvido no ensino superior e 

seus rebatimentos na formação inicial de professores.  

Para direcionar o estudo foram elencadas as seguintes questões de pesquisa: 

1. Como a tendência da internacionalização do ensino superior em âmbito global tem 

influenciado as diretrizes da formação inicial de professores no Brasil? 

2.  Em quais aspectos o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) contribuiu para a 

consolidação do processo de internacionalização entre a UFRN e universidades 

portuguesas e francesas?  

3. Como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte se estruturou para a 

implementação do PLI? 

4. Como os gestores e coordenadores de cursos percebem as contribuições do PLI para a 

formação acadêmica do licenciado? 

5. Quais os contributos do PLI na formação dos alunos que participaram da mobilidade 

estudantil no âmbito do Programa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos gerais e específicos 
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Objetivo geral 

 

Analisar o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) como estratégia de 

internacionalização para o ensino superior, evidenciando a sua implementação na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, bem como suas repercussões para a formação inicial de 

professores em cursos de licenciaturas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Investigar como a tendência da internacionalização do ensino superior em âmbito global 

tem influenciado as diretrizes da formação inicial de professores no Brasil. 

2. Analisar as contribuições do PLI para a consolidação do processo de internacionalização 

entre a UFRN e universidades portuguesas e francesas.  

3. Investigar como a UFRN se estruturou para a implementação do PLI. 

4. Analisar, com base na perspectiva do gestor e coordenadores dos cursos, quais as 

repercussões do PLI para a formação acadêmica dos alunos que participaram do Programa. 

5. Avaliar, com base na perspectiva dos estudantes que participaram do PLI, as contribuições 

do Programa na sua formação acadêmica.  

 

Referencial teórico e metodológico 

 

O estudo sobre a internacionalização do ensino superior e a sua utilização em programas 

voltados à formação inicial dos professores da educação básica é um objeto que agrega 

múltiplas e amplas contradições. Por essa razão, procede a análise do objeto de estudo sob a 

perspectiva do materialismo histórico dialético, por meio do qual consideramos ser possível 

analisar o objeto em sua delimitação, mas não de forma fragmentada ou alienada das 

determinações ou mediações de ordem econômica, política, cultural.  

Este é um método que, segundo o entendimento de autores como Triviños (1987), visa 

superar a simples busca de fatos do positivismo e a explicação focada apenas na essência 

advinda da metafísica contemporânea. Tal posição ancora-se na proposição de que o objeto de 

estudo deve ser considerado nas suas especificidades, por suas determinações histórias e as 

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

Assim, conhecer e explicar concretamente o fenômeno em sua essência e em sua articulação 
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social somente é possível se tomado em sua totalidade histórica, num movimento que parte do 

particular para o geral e deste novamente ao particular. 

A esse respeito, Triviños (1987, p. 51) argumenta: “O Materialismo histórico é a ciência 

do marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua 

evolução histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento humanidade”. É, 

portanto, um método dialético não só porque considera a prática social sob a ênfase histórica 

do conhecimento, mas por aspirar ser a teoria orientadora da revolução do proletariado, “[...] 

tendo a prática social como critério de verdade e ao enfocar historicamente o conhecimento, em 

seu processo dialético, colocou em relevo a interconexão do relativo e do absoluto” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 51). 

Nesse sentido, ao adotarmos o método do materialismo histórico dialético, 

evidenciamos o intento de discutir o objeto da presente pesquisa em consonância com o 

contexto internacional, nacional e local, tendo a finalidade de investigar a internacionalização 

do ensino superior partindo dos contextos sociais suscitados e implicados pelas práticas de 

políticas vigentes para o campo do ensino superior, na formação inicial de professores, no 

âmbito do PLI. 

De acordo com Paulo Netto (2009), existem três categorias “teórico-metodológicas” 

para Marx: totalidade, contradição e mediação. Sobre estas categorias relacionadas à sociedade 

burguesa, o autor faz o seguinte esclarecimento: 

 

Para Marx, a sociedade burguesa é uma totalidade concreta. Não é um “todo” 

constituído por “partes” funcionalmente integradas. Antes, é uma totalidade 

concreta inclusiva e macroscópica, de máxima complexidade, constituída por 

totalidades de menor complexidade. Nenhuma dessas totalidades é “simples” 

– o que as distingue é o seu grau de complexidade (é a partir desta verificação 

que, para retomar livremente uma expressão lukacsiana, a realidade da 

sociedade burguesa pode ser apreendida como um complexo constituído por 

complexos) [...] Mas a totalidade concreta e articulada, que é a sociedade 

burguesa, é uma totalidade dinâmica – seu movimento resulta do caráter 

contraditório de todas as totalidades que compõem a totalidade inclusiva e 

macroscópica. Sem as contradições, as totalidades seriam totalidades inertes, 

mortas – e o que a análise registra é precisamente a sua contínua 

transformação. A natureza dessas contradições, seus ritmos, as condições de 

seus limites, controles e soluções dependem da estrutura de cada totalidade – 

e, novamente, não há fórmulas/formas apriorísticas para determiná-las: 

também cabe à pesquisa descobri-las. [...] Tais relações nunca são diretas; elas 

são mediadas não apenas pelos distintos níveis de complexidade, mas, 

sobretudo, pela estrutura peculiar de cada totalidade. Sem os sistemas de 

mediações (internas e externas) que articulam tais totalidades, a totalidade 

concreta que é a sociedade burguesa seria uma totalidade indiferenciada – e a 

indiferenciação cancelaria o caráter do concreto, já determinado como 

“unidade do diverso”. (PAULO NETTO, 2009, p. 17-18). 
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Paulo Netto, ao apresentar as categorias teórico-metodológicas utilizadas por Marx, 

norteia a compreensão de que Marx as empregou em sua pesquisa. No exemplo citado, a ênfase 

é a sociedade burguesa, mas ao considerarmos estes conceitos para a reflexão no processo de 

desenvolvimento da presente pesquisa, entendemos o emprego dessas categorias como 

relevante para não incorrer no risco de investigar o objeto em questão sem percebê-lo como um 

todo, em sua totalidade. Também é importante considerar que esse “todo” apresenta o 

movimento da contradição, que deve ser permeado pela mediação, dada a complexidade da 

totalidade. 

 Desse modo, o estudo do objeto à luz do método materialista histórico-dialético, 

considerando-se a totalidade, a contradição e a mediação necessárias para sua análise, permitirá, 

portanto, avançar da realidade observada para o concreto pensado. Temos, então, a análise do 

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

observada. Além das categorias teórico-metodológicas universais do método, foi necessário 

estabelecer algumas categorias de análise as quais dizem respeito à especificidade do objeto 

investigado e às finalidades da investigação. Para este trabalho, foram selecionadas as seguintes 

categorias: internacionalização do ensino superior, cooperação internacional, mobilidade 

estudantil e formação inicial de professores.  

A internacionalização do ensino superior se configura no esforço das instituições 

destinadas a esse nível de ensino em agregar a dimensão internacional, com vistas a participar 

e contribuir na formação da rede de conhecimento global. Sua materialização está pautada na 

mobilidade estudantil, na cooperação internacional e até mesmo no desenvolvimento de 

atividades institucionais que cruzam fronteiras, como a oferta de cursos de instituições de 

ensino superior realizadas fora de seus países de origem.  

Essa materialização pode ter como pressuposto a solidariedade ou a competitividade. 

Autores como Morosini (2006), Knight (2008), Azevedo (2008), Lima e Maranhão (2009), Wit 

(2011), Lima e Contel (2011), Hawawini (2011) e Castro e Neto (2012) discutem esse processo, 

por vezes corroborando e acrescentando pontos de vista entre si, o que se mostra de extrema 

relevância para a concepção de internacionalização apresentada no presente trabalho. 

A cooperação internacional trata-se de uma das formas de materialização da 

internacionalização das IES, pois consiste no estabelecimento de pacto entre as instituições 

acadêmicas por meio de formalização em documento oficial que expresse acordos e interesses 

a fim de celebrarem comum acordo, no qual também se comprometem com a realização de tais 

pactos que corroboram o âmbito internacional das instituições. Ou seja, a cooperação nada mais 
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é do que a ação de trabalhar em conjunto, o que implica no respeito mútuo. Nesse sentido, 

autores como Stallivieri (2004), Barbalho (2007a, 2007b) e Castro (2011) são tidos como base 

para a compreensão da cooperação internacional aqui adotada. 

 A mobilidade estudantil constitui-se em importante categoria, tal como as anteriores 

apresentadas, pois também consiste em uma das formas de materialização da 

internacionalização do ensino superior e da cooperação internacional. É um movimento 

consciente e intencional dessas instituições pautado no envio de seus estudantes para a 

realização de estudos em outro país, implicando não apenas no deslocamento de estudantes, 

mas por tratar de intrínsecos aspectos sociais e culturais. Tal entendimento está em consonância 

com os seguintes autores: Stallivieri (2004), Lima e Maranhão (2009), Castro e Neto (2012), 

Santos e Filho (2012), Oliveira e Castro (2013) e Lima e Contel (2011). 

A formação inicial de professores, entendida como aquela realizada em cursos de 

graduação nos quais são adquiridos os conhecimentos fundamentais para a prática pedagógica, 

é outra categoria importante a ser considerada no presente trabalho por situar a política de 

formação a qual o PLI está vinculado. Para tanto, leis e decretos brasileiros foram analisados 

com a finalidade de uma melhor compreensão do contexto no qual foi delineado o PLI, a saber: 

a Lei nº 9.394/1996, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); 

o Decreto nº 6.755/2009, posteriormente revogado pelo Decreto nº 8.752/2016, que dispõe 

sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica; e o Plano 

Nacional de Educação (PNE) (2014-2024).  

Ademais, foram realizados como recursos metodológicos: a revisão bibliográfica, 

análise documental, entrevista exploratória e semiestruturada e questionários online. A revisão 

bibliográfica consiste na leitura aprofundada de material já elaborado em livros e artigos 

acadêmicos. De acordo com Gil (2007), a vantagem deste tipo de pesquisa é a de propiciar ao 

investigador a ampliação de possibilidades, pois estende o que o pesquisador poderia realizar 

diretamente. A pesquisa bibliográfica permitiu a este trabalho o acesso e a revisão do que tem 

sido produzido no campo da internacionalização do ensino superior, bem como o contexto e 

discussões que a envolvem.  

Também foi utilizada a pesquisa documental, que compreende uma natureza de fonte 

distinta, a análise de documentos. Gil (2007, p. 66) esclarece: “A pesquisa documental vale-se 

de materiais que não receberam ainda tratamento analítico”. A pesquisa documental foi 

empregada neste trabalho mediante a análise dos editais do PLI e de documentos e relatórios 

dos organismos multilaterais: Educação e conhecimento: eixo da transformação produtiva com 

equidade (UNESCO; CEPAL, 1995); Educação superior na América Latina – a dimensão 
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internacional (BANCO MUNDIAL, 2005); Conhecimento e inovação para a competitividade 

(BANCO MUNDIAL, 2008); Conferência mundial sobre ensino superior: as novas dinâmicas 

do ensino superior e pesquisas para a mudança e o desenvolvimento social (UNESCO, 2009); 

e o relatório Educação: um tesouro a descobrir (UNESCO, 2010). 

A entrevista exploratória utilizada na pesquisa tem, de acordo com o que aponta Quivy 

(1995, p. 69), “[...] como função principal revelar determinados aspectos do fenômeno estudado 

em que o investigador não teria espontaneamente pensado por si mesmo e, assim, completar as 

pistas de trabalho sugeridas pelas suas leituras”. A entrevista exploratória desta dissertação teve 

início em agosto de 2015 com a realização de uma primeira entrevista com o gestor da UFRN, 

a fim de se compreender mais a respeito do PLI nessa instituição. Nessa entrevista foram 

considerados os seguintes eixos: o funcionamento do PLI na UFRN; a concepção do PLI de 

uma maneira geral e as possíveis contribuições do Programa. A entrevista exploratória foi 

essencial para uma melhor compreensão do objeto que estava a ser investigado. 

Foram também realizadas entrevistas semiestruturadas, pois estas permitem um 

processo de maior interação social entre o pesquisador e o entrevistado na obtenção de 

informações inerentes ao objeto em estudo. Triviños (1987) entende que a entrevista 

semiestruturada, em geral, é aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses que interessam à pesquisa e que oferecem amplo campo de interrogativas. 

Conforme indica o autor, a entrevista semiestruturada, “[...] ao mesmo tempo em que valoriza 

a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessária, enriquecendo a investigação.” (TRIVIÑOS, 

1987, p. 146). Para a consecução da pesquisa, em setembro de 2016, foram realizadas as 

entrevistas semiestruturadas com os coordenadores de projetos do PLI na UFRN, sendo três os 

professores coordenadores entrevistados, dois deles vinculados ao curso de Química e um ao 

curso de Educação Física. Os eixos norteadores das entrevistas realizadas com os 

coordenadores incluíam questões relacionadas à avaliação que faziam do Programa, tanto em 

seus aspectos positivos como negativos. 

Para a consulta da perspectiva dos estudantes sobre o PLI, realizou-se aplicação de 

questionário, que é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas, 

o qual foi aplicado online com os estudantes que participaram do PLI na UFRN. Foram 

enviados 43 questionários semi-estruturados aos estudantes, dos quais apenas sete retornaram 

com o questionário preenchido. Os estudantes participantes da pesquisam eram vinculados aos 

cursos de graduação de licenciatura em: Ciências Biológicas (três estudantes); Letras – Língua 

Francesa e Literaturas; Letras – Língua portuguesa e literaturas; Matemática e Química, dos 
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quais, dois estudantes referentes ao projeto do ano de 2010; dois estudantes referente a projetos 

de 2011; um estudante de projeto do ano de 2012; e dois estudantes de projetos do ano de 2013. 

 No ano de 2010, o estudante de ciências biológicas realizou mobilidade estudantil pelo 

PLI para Portugal, na Universidade de Coimbra; o outro estudante também de 2010 estava 

vinculado ao curso de letras, também na UC em Portugal. 

 No ano de 2011, os estudantes eram do curso de matemática e ciências biológicas, 

ambos foram para a Universidade de Coimbra. Em 2012, o estudante que contribuiu com a 

presente pesquisa era do curso de ciências biológicas e realizou mobilidade para a UC em 

Portugal. 

 Em 2013, os estudantes eram do curso de letras, e do curso de química. O estudante de 

letras realizou mobilidade na França – Paris, na Universidade de Sorbone IV; o estudante de 

química teve destino a Portugal, onde estudou na Universidade do Minho. 

Os questionários compreendiam os seguintes eixos de perguntas: identificação do curso 

que estava vinculado no momento da realização da mobilidade estudantil por meio do PLI; 

avaliação dos estudantes do Programa; a experiência de estudar no exterior; e uma 

autoavaliação do aluno em relação a sua participação no PLI. 

Após realizadas as entrevistas e tabulados os questionários, os dados foram 

categorizados tomando como referência as categorias do método e as categorias de análises, 

assim, tentou-se fazer uma triangulação que permitisse uma melhor compreensão do real. Uma 

vez analisadas, as categorias foram problematizadas a fim de articular os dados obtidos às 

categorias gerais do trabalho, definidas antes da realização do trabalho de campo.  

 

Estrutura da dissertação 

 

A dissertação estrutura-se em três capítulos, sendo o primeiro intitulado O contexto 

global e políticas educacionais: o foco no ensino superior, cujo caráter é teórico. Nele é 

discutida a tríade globalização, tecnologias da informação e comunicação (TIC) e 

neoliberalismo, numa perspectiva contextualizada que procura indicar as implicações dessas 

concepções ideológicas para o campo do ensino superior. Discutem-se ainda as diretrizes dos 

organismos multilaterais para o ensino superior, com destaque para a tendência da 

internacionalização, evidenciando-se a sua concepção mercadológica para a educação superior. 

O capítulo dois, A internacionalização e as políticas da educação superior: diretrizes 

globais e repercussões locais, discute acerca dos conceitos de internacionalização do ensino 

superior. Também são exploradas a mobilidade estudantil e a cooperação internacional, que são 
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estratégias para realização da internacionalização. Nesse sentido, é feito um resgate de análise 

de documentos da UNESCO e CEPAL. Neste capítulo, o Processo de Bolonha e o Projeto 

Tunning também são abordados, evidenciando-se a repercussão desses projetos para a formação 

inicial de professores. Ainda neste capítulo, sob o título A internacionalização na formação 

inicial de professores: o foco no Programa de Licenciaturas Internacionais, a seção 2.4 discute 

inicialmente as principais direções normativas para a formação de professores, com destaque 

para o Decreto nº 6.755/2009, que institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais 

da Educação Básica, cujo conteúdo apresenta suas principais diretrizes e evidencia o papel da 

CAPES como órgão responsável pela formação desses docentes. Este capítulo adentra à análise 

do PLI, que foi criado no contexto das políticas educacionais do governo brasileiro como uma 

estratégia para a formação inicial de professores a partir de proposta do GCUB. 

O capítulo terceiro, O PLI e a formação dos professores em cursos de licenciatura: a 

realidade da UFRN, analisa, com base nos dados de mobilidade estudantil da UFRN, como 

essa instituição vem realizando a internacionalização de seu ensino superior, tendo como 

referência o programa de cooperação PLI. Analisa, tomando como referência as entrevistas 

realizadas com os coordenadores de cursos e os questionários respondidos pelos alunos que 

participaram do PLI, os contributos e as repercussões que o Programa trouxe para a 

universidade e para a formação acadêmica dos alunos. 

Finalmente, são expostas as considerações finais do estudo, retomando-se as questões 

de pesquisa inicialmente apresentadas na dissertação em consonância com a revisão 

bibliográfica e a análise documental e de dados obtidos através das entrevistas e questionários 

realizados, de acordo com o referencial de método adotado para a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

1 O CONTEXTO GLOBAL E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: O FOCO NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

 Na atualidade, diversos fatores têm influenciado a forma de organização da sociedade, 

provocando rupturas em modelos estabelecidos e modificando o modo de viver e de pensar dos 

indivíduos. Entre esses fenômenos, merecem destaque o processo de globalização e as ideias 

neoliberais. Esses fenômenos conjugados têm provocado mudanças substanciais nas políticas 

educacionais, principalmente as voltadas para o ensino superior, tendo em vista o discurso de 

que uma melhor e mais qualificada formação são consideradas fundamentais para a inserção 

dos países no mundo globalizado. 

A globalização é um fenômeno que quebra as fronteiras nacionais, sendo impulsionado 

a partir do surgimento de novas tecnologias e implicando numa nova divisão do trabalho. São 

muitas as repercussões desse fenômeno em todos os setores sociais. Na educação, a ruptura de 

fronteiras é evidenciada por meio do direcionamento de políticas de caráter extremamente 

neoliberais, que acabam por assumir consensos a partir da disseminação, em âmbito global, dos 

organismos multilaterais que, nas últimas décadas, têm recomendado a expansão desse nível de 

ensino sob uma lógica quantitativa e mercadológica. 

Assim, o presente capítulo estrutura-se de modo a discutir a temática em três itens. O 

primeiro discute o conceito e as características assumidas pelo processo de globalização, sua 

reconfiguração com o desenvolvimento das TIC e as principais diretrizes neoliberais em 

implementação em âmbito global. O segundo item analisa as principais demandas para o ensino 

superior influenciadas pelo cenário da globalização e do neoliberalismo nas últimas décadas. O 

terceiro apresenta as principais diretrizes dos organismos internacionais para o campo da 

educação superior, com ênfase na internacionalização. 

 

1.1 GLOBALIZAÇÃO, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 

NEOLIBERALISMO: ALGUMAS APROXIMAÇÕES 

 

Os estudos sobre os processos da globalização envolvem a compreensão do fenômeno 

em seus aspectos econômicos, políticos e culturais, tendo em vista seu caráter multifacetado, 

como aponta Ianni (2000). Assim, na compreensão do autor, não há linearidade no campo 

hegemônico (Estados e interesses). O estudo do fenômeno revela seu caráter diferenciado, o 

que não promove benefícios a todos, ocorrendo, na maioria das vezes, o contrário, pois há o 

aumento das desigualdades entre os países ricos e pobres e no interior desses países. 
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Para Ianni (2004), a globalização expressa a expansão do capitalismo enquanto modelo 

de produção e processo civilizatório, assim entendido por ser um processo que envolve 

subordinação e recriação de formas sociais de vida e de trabalho. Conforme o autor, a expansão 

do capitalismo no âmbito da globalização resulta em consequências para a sociedade. Para o 

entendimento dessa nova realidade é importante enxergar os processos históricos em suas 

rupturas, já que ela adquire movimentos inesperados. Afirma o autor: 

 

Em todos os grandes momentos decisivos do passado, deparamos subitamente 

com o fortuito e o imprevisto, o novo, o dinâmico e o revolucionário. O que 

devemos considerar como significativos são as diferenças e não as 

semelhanças, os elementos de descontinuidade e não os elementos de 

continuidade. (IANNI, 2004, p. 11). 

 

Na percepção dele, a globalização “embaralha” o mapa do mundo, pois apresenta um 

movimento em que algumas vezes “[...] reestrutura-se sob o neoliberalismo e outras parece 

desfazer-se no caos” (IANNI, 2004, p. 11). Tal fenômeno advoga a ideia de movimento na 

história, nos blocos econômicos, nas ideologias e interpretações científicas, lançando e exigindo 

novas formulações. Para o autor, 

 

Está em curso um novo surto de universalização do capitalismo, como modo 

de produção e processo civilizatório. O desenvolvimento do modo capitalista 

de produção, em forma extensiva e intensiva, adquire outro impulso com base 

nas novas tecnologias, criação de novos produtos, recriação da divisão 

internacional do trabalho e mundialização dos mercados. (IANNI, 2004, 

p.13). 

  

Desse modo, a nova base de produção (microeletrônica) ocasiona uma nova divisão do 

trabalho, multiplica as articulações e contradições no âmbito da base produtiva do capital 

(tecnologia, força de trabalho, etc.), tendo ainda o fordismo como um padrão de organização 

para o trabalho, porém, associado a processos flexíveis. Em busca de sintetizar tal 

entendimento, Ianni (2004) utiliza como metáfora para esse modelo de produção o termo 

“fábrica global”, cada vez mais evidenciado em um mundo ancorado em bases instantâneas e 

desterritorializadas. Dessa forma, Ianni (2004) reforça a opinião de que a globalização não 

produz homogeneização, mas tensões, desigualdades e antagonismos. 

Nesse sentido, o autor defende que o globo não é somente uma figura astronômica, mas 

assume um significado histórico, passando a ser um território no qual todos estão relacionados. 

“Trata-se de uma ruptura drástica nos modos de ser, sentir, agir e pensar [...]” (IANNI, 1997, 

p.13), pela própria descoberta do globo enquanto território interligado. De modo que os 
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Estados-nação já não são hegemônicos em razão da sociedade global originária do processo da 

globalização. 

 Ianni (2008) entende que as possibilidades de abordar os processos de globalização são 

múltiplos, e múltiplas são também as metáforas produzidas neste âmbito. Entre as metáforas, o 

autor cita o termo utilizado por Schaff (1995), sociedade informática, e o termo aldeia global 

empregado por Mc Luhan (1998), pois compreende a mudança de paradigma da sociedade antes 

pautada no singular agora no global e considera que a informação e a comercialização são 

consumidas como mercadorias. 

 Na sociedade informática, as relações de trabalho estão cada vez mais ligadas ao 

desenvolvimento das novas tecnologias, que geram, por tudo que lhes concerne, uma maior 

necessidade nos indivíduos de estarem adequados ao novo contexto de desenvolvimento da 

globalização. Também o termo aldeia global é explicado neste sentido, de que a comunidade 

mundial é concretizada pelas possibilidades da eletrônica, ampliando as capacidades de 

comunicação e informação dos indivíduos. 

Para Jameson (2001, p. 43-50), há quatro posições possíveis para a globalização sob o 

ponto de vista lógico. A primeira, baseada no entendimento de que a globalização não existe, 

já que ainda há os Estados-nação e situações nacionais. A segunda pauta-se na concepção de 

que a globalização não é novidade, dada a sua existência já verificada nas “rotas comerciais dos 

tempos neolíticos”. A terceira posição sustenta que há relação entre globalização e mercado 

mundial, que seria o horizonte final do capitalismo; esta visão também desenvolve a ideia de 

que as redes mundiais divergem hoje apenas em grau e não em espécie. A quarta possiblidade 

está associada ao terceiro estágio multinacional do capitalismo, chamado de pós-modernidade, 

por ser, segundo afirma o autor, recorrentemente associado à globalização, conforme ele 

observa: “A transformação do cultural em econômico e do econômico em cultural é 

frequentemente apontada como uma das características do que se chama pós-modernidade.4” 

(JAMESON, 2001, p. 50).  

Também compreendendo que a globalização é permeada por diversas circunstâncias e 

por tratar-se de um processo que envolve contradições, e que deve ser visto em seus aspectos 

positivos e negativos, Jameson (2001) entende que a globalização apresenta cinco níveis: o 

tecnológico, o político, o cultural, o econômico e o social.  

O primeiro nível compreende as novas tecnologias das comunicações e avanços da 

informática. O autor afirma que este nível tem um caráter contínuo e progressivo na medida em 

                                                           
4  O Pós-modernismo, conforme Harvey (2009), é marcado pela cultura da sociedade capitalista avançada que tem 

passado por modificações em suas práticas, discursos, experiências e proposições de um período precedente. 
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que resulta dos avanços científicos, os quais são, portanto, irreversíveis. Destaca também que é 

a dimensão tecnológica que proporciona os liames em tempo real e em escala global, sendo a 

responsável pelo desencadeamento do processo de globalização na contemporaneidade.  

O segundo nível é o político, que está relacionado à hegemonia exercida pelos Estados 

Unidos e ao enfraquecimento dos outros Estados-nação a eles subordinados. As implicações no 

campo político são, sobretudo, a perda da autonomia dos Estados-nação, uma vez que os 

Estados hegemônicos e suas instituições financeiras internacionais, principalmente os 

organismos multilaterais, controlam a economia dos países periféricos.  

O terceiro nível da globalização, o cultural, ameaça a extinção das culturas nacionais, 

que, de acordo com Jameson (2001), podem ser ressuscitadas em uma forma “Disneyficada”, 

ou seja, no âmbito cultural, os novos hábitos trazidos pela globalização implicam em novas 

maneiras de ser, pensar e agir, tendo como referência os estereótipos e modelos produzidos 

pelos Estados Unidos. O autor afirma que há a possibilidade de que esse modo de vida venha a 

substituir os outros modelos culturais existentes em razão “[...] do predomínio econômico e do 

poderio da indústria cultural, com advertência maior ainda ao fato de que [...] os próprios modos 

de vida especificamente étnico-nacionais sejam destruídos” (JAMESON, 2001, p. 20). 

O quarto nível é o econômico, este acaba por fundir-se a outros níveis, já que a 

produção de mercadorias é agora um fenômeno cultural, posto que a mercantilização é, para 

Jameson (2001), uma estetização, pois a mercadoria é também consumida esteticamente, 

havendo, assim, uma cultura do consumo. O nível econômico não está apenas ligado à dimensão 

cultural, mas a todos os outros, já que controla as novas tecnologias e envolve decisão política, 

desse modo, há um fluxo entre cultura e economia e vice-versa, processo que envolve também 

os atores sociais.  

O quinto nível, o social, é fortemente impactado pela cultura do consumo, que diz 

respeito a um modo de vida gerado pela produção de mercadorias, o qual é influenciado pelo 

nível econômico, pois “a ‘cultura do consumo’ é de fato parte integrante do tecido social e 

dificilmente pode ser destrinçada dele” (JAMESON, 2001, p. 27). Para o autor, o consumo 

“corrói” a vida cotidiana, ofuscando-a de uma conceituação teórica, filosófica e social, uma vez 

que que o consumismo individualiza. 

 Outro autor que discute o processo de globalização e suas repercussões nas culturas 

locais é Octavio Ianni (2004; 2008). Para ele, é importante a percepção de que a globalização é 

um processo marcado por relações e contextos intermediados pelo capitalismo, este que, após 

a Segunda Guerra Mundial, expande-se pelo mundo, fenômeno denominado por Ianni (2008, 

p. 55), de “internacionalização do capital”, que é quando o capitalismo perde parcialmente sua 
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característica nacional para a internacional. Conforme ele aponta, “É claro que o capitalismo 

continua a ter bases nacionais, mas estas já não são determinantes. A dinâmica do capital, sob 

todas as suas formas, rompe ou ultrapassa fronteiras geográficas, regimes políticos, culturas e 

civilizações.” (IANNI, 2008, p. 58).  

A exemplo dessa realidade em esfera supranacional, têm-se as agências multilaterais 

que lideram a globalização econômica, como o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), gerando uma concentração de poder e consequente economia 

“dessocializada” marcada pela substituição do indivíduo, enquanto cidadão, para consumidor, 

ou seja, o conceito de inclusão é associado ao seu poder de consumo. 

Uma outra questão que perpassa a discussão sobre o processo de globalização, e sobre 

a qual não há consenso entre os autores, são as semelhanças e diferenças entre os conceitos de 

globalização e mundialização. Esses conceitos são abordados de diferentes formas por autores 

como Akkari (2011), Ferreira (1997) e Chesnais (2000).  

É importante ressaltar que há diferenças conceituais contundentes entre autores que 

discutem a globalização e a mundialização. Entendida como um conceito amplo, a globalização 

compreende a economia, o acesso à informação, a ação à distância e as relações de poder entre 

o global e o local. A globalização é entendida, assim, sob a ótica de uma sociedade regida pelo 

mercado. Conforme Akkari (2011), que se utiliza das ideias de Braudel, há uma distinção entre 

a globalização e a mundialização, pois a economia global atual difere-se da economia mundial, 

já que a economia mundial existe desde o século XVI. Para ele:  

 

A globalização seria a última etapa de um processo de mundialização quase 

tão antigo quanto a humanidade. [...] A globalização corresponde às 

importantes mudanças estruturais que o mundo vivenciou principalmente a 

partir da segunda metade do século XX. É caracterizada pelo predomínio da 

economia de mercado acompanhada de políticas para liberalização do 

comércio de bens ou serviços e pelo desenvolvimento das migrações 

internacionais. (AKKARI, 2011, p. 21-22). 

 

Partindo desse pressuposto, a mundialização não deve ser considerada como sinônimo 

para globalização, pois tratam-se de termos referentes a fenômenos distintos. Assim, a 

mundialização compreende a economia mundial do século XVI, e a globalização, a economia 

de mercado pertinente ao século XX. 

Diferente de Akkari (2011), Ferreira (1997) considera que a globalização está em curso 

desde o século XVI, afirmando que já havia o fenômeno em escala global com a expansão da 

colônia europeia e as trocas mercantilistas pelo mundo. Conforme o autor, isso ocorre ao 
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admitir-se que a globalização seria o processo de criação de condições materiais e econômicas 

(ampliação além das fronteiras nacionais) para a mundialização do fluxo do capital e das 

mercadorias. Nessa concepção, a globalização cria condições para a realização da 

mundialização, que seria, por sua vez, a responsável pelo fluxo do capital. Para Ferreira (1997, 

p. 79), “o conjunto de fatores, que vai desde a globalização liberal até a utilização do receituário 

econômico neoliberal como instrumento de poder político, é o que chamaremos [...] de 

mundialização”. 

Sendo assim, para Akkari, a mundialização antecede a globalização e para Ferreira, a 

globalização antecederia a mundialização. Cabe a ênfase de que o posicionamento de autores 

como Carnoy (2003) compactua com o entendimento de Akkari (2011), uma vez que Carnoy e 

Akkari pautam sua concepção acerca da globalização em conformidade com as ideias de 

Braudel: 

 

A economia globalizada não é a economia mundial que, aliás, é um fenômeno 

existente, pelo menos, desde o século XVI (Braudel, 1979), mas antes uma 

economia cujas atividades estratégicas, fundamentais – como a inovação, os 

capitais, e a gestão da empresa – funcionam na escala planetária em tempo 

real [...] recentemente essa globalidade tornou-se possível graças aos recursos 

tecnológicos proporcionados pelas telecomunicações, sistemas informáticos, 

microeletrônica e redes informatizadas. Nos dias de hoje até mesmo por 

oposição ao que se passava há vinte anos, tudo se globaliza: capital, 

tecnologia, gestão, informação e mercados internos. (CARNOY, 2003, p. 22, 

grifo nosso). 

 

Outro autor que discute essa conceituação é Chesnais (2000). O autor evidencia a 

diferença entre os termos “mundialização do capital” e “mundialização da economia”, sob o 

discurso de que o termo “mundialização do capital” é mais adequado, pois considera que as 

trocas financeiras ocorrem atualmente num espaço e contexto que vai além da mercadoria 

propriamente dita, mas no âmbito do capital especulativo, justificando, portanto, a utilização 

do termo que o autor considera mais coerente em razão de sua maior amplitude, dadas as 

configurações atuais do capital. Vale salientar que os conceitos abordados neste trabalho são a 

título de ilustração do contexto no qual se insere a internacionalização. 

Para Chesnais (2000), a mundialização é um resultado da acumulação do capital que, 

conforme o autor, desde 1914, passou por uma fase de acumulação ininterrupta e evoluiu no 

início da década de 1980 com as políticas de privatização e de redução de conquistas sociais. 
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Ao afirmar que existiu um “desmantelamento das conquistas sociais”, Chesnais entende que 

essa perda de direitos foi impulsionada inicialmente pelos governos de Thatcher5 e Reagan6. 

“Os fundamentos da mundialização atual são tanto políticos como econômicos. É apenas na 

vulgata neoliberal que o Estado é ‘exterior’ ao ‘mercado’. É preciso recusar as representações 

que gostariam que a mundialização fosse um desenvolvimento natural.” (CHESNAIS, 2000, p. 

4). 

Ainda conforme Chesnais (2000), a mundialização nasce da liberalização e da 

desregulamentação, sendo, portanto, a mundialização responsável pela heterogeneidade e 

desigualdades no plano econômico que repercutem no campo social a partir da dominação 

ideológica e pelo consumo. O autor entende que  “a ‘globalização’ é realmente a mundialização 

do capital” CHESNAIS (2000, p. 6). Isso porque, segundo ele, a globalização não promove 

uma integração mundial, se fosse promovida, implicaria numa repartição menos desigual das 

riquezas.  

 

O termo de origem francesa “mundialização” (mondialisation) encontrou 

dificuldades para se impor, não apenas em organizações internacionais, 

mesmo que supostamente bilíngues, como a OCDE, mas também no discurso 

econômico e político francês. Isso deve-se, claro, ao fato de que o inglês é o 

veículo linguístico por excelência do capitalismo [...] mas também, com 

certeza, ao fato de que o termo “mundialização” tem o defeito de diminuir, 

pelo menos um pouco, a falta de nitidez conceitual dos termos “global” e 

“globalização”. (CHESNAIS, 1996, p. 24). 

  

Para além do que está posto, o processo de globalização força o crescimento da 

competitividade entre países que provoca a interdependência entre as economias e traz como 

consequência, segundo Schaff (1995), a dificuldade de existência de políticas econômicas 

genuinamente nacionais, sugerindo uma dualidade tanto em cooperação quanto em 

concorrência entre os países.  

No que se refere ao uso das tecnologias da informação e comunicação no contexto da 

globalização, é consenso entre os autores que atualmente a globalização tem-se intensificado e 

tem sido acompanhada por uma mudança de paradigma evidenciada pelo avanço da tecnologia 

da informação. Para Castells (1999a), as tecnologias deixaram de ser baseadas em insumos 

baratos de energia e passaram a ser baseadas em insumos baratos de informação. 

                                                           
5 Conforme Harvey (2008), em 1979, Margaret Thatcher, enquanto primeira ministra da Grã-Bretanha, tem a 

função de restringir o poder dos sindicatos. Thatcher transforma o neoliberalismo, nas palavras de Harvey (2008, 

p. 12), “[...] na diretriz central do pensamento e da administração econômicos”.  
6 Em 1980, Ronald Reagan exercia o cargo de Presidente dos Estados Unidos. De acordo com Harvey (2008), ele 

restringe políticas destinadas ao trabalho, desregula a indústria, etc.  
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Os aspectos centrais do chamado “paradigma da tecnologia da informação”, conforme 

Castells (1999a, p.108), assumem as seguintes características: 1) “A informação é sua matéria 

prima” – é uma revolução que se distingue de outras técnico-científicas por se tratarem de 

tecnologias que agem sobre a informação e não apenas informação agindo sobre a tecnologia, 

como ocorria nas revoluções anteriores; 2) “Penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias” 

– isso porque a vida humana passa a ter forte influência e modificação devido ao meio 

tecnológico; 3) “Lógica de redes” – pois os sistemas e relações utilizados no âmbito da 

tecnologia da informação desenvolvem-se na interação. “Essa lógica de redes, contudo, é 

necessária para estruturar o não-estruturado, porém, preservando a flexibilidade, pois o não-

estruturado é a força motriz da inovação na atividade humana.” (CASTELLS, 1999a, p.108); 

4) “Flexibilidade” – o paradigma tecnológico apresenta a capacidade de reconfiguração, 

tornando-se relevante por atender a sociedade que vive em constante mudança, no entanto, é 

importante evidenciar, conforme o autor, que esse caráter de flexibilidade com o qual a 

tecnologia é dotada pode assumir um papel libertador como também repressivo, a depender de 

quem redefine as regras; 5) “Crescente convergência de tecnologias para um sistema altamente 

integrado” – desse modo, as antigas tecnologias não se distinguem das atuais, pois 

microeletrônica e telecomunicações compõem um sistema integrado de informação. 

Conforme as características apresentadas por Castells (1999a) sobre o paradigma da 

tecnologia da informação, compreende-se que há uma ação direta que age e modifica a vida dos 

indivíduos, pois tal paradigma tem um caráter mais flexível, integrado e em rede. O autor chama 

a atenção para os detentores das tecnologias, alertando que estes poderes não se devem 

concentrar em “poderes constituídos” (CASTELLS, 1999a, p. 109), mas devem ser utilizados 

como força libertadora. 

Por conseguite, as novas tecnologias da comunicação e a revolução da informática 

produzem impacto na produção e comercialização dos produtos. Assim, o desenvolvimento de 

novas tecnologias tem um papel fundamental nos processos de globalização, o que possibilita 

à sociedade uma nova dinâmica e modifica também o processo de trabalho, diferentemente do 

modelo taylorista/fordista, que usava apenas a execução de determinada atividade do 

trabalhador sem levar em conta a concepção que o mesmo tinha em relação ao seu objeto de 

trabalho. Com o aprimoramento das tecnologias, tem-se uma nova configuração na sociedade 

e no papel do trabalhador, pois é necessário, para a execução do seu trabalho, que ele saiba 

utilizar a tecnologia e que a aprimore constantemente, dada a brevidade das informações. Este 

é o entendimento de Castells (1999b): 
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As novas tecnologias da informação agem sobre todos os domínios da 

atividade humana e possibilitam o estabelecimento de conexões infinitas entre 

diferentes domínios, assim como entre os elementos de tais atividades. Surge 

uma economia em rede profundamente interdependente que se torna cada vez 

mais capaz de aplicar seu progresso em tecnologia. (CASTELLS, 1999b, p. 

88). 
 

Nesse sentido, há o surgimento da economia em escala global. De acordo com Castells 

(1999a), uma economia informacional, global e em rede surge no século XX. O conceito criado 

pelo autor refere-se a uma economia baseada na produtividade e na competitividade, na qual as 

empresas, regiões ou nações (o globo) dependem da criação e aplicação de novos 

conhecimentos e utilização eficiente da informação produzida. Uma economia na qual a 

informação, o caráter global e as novas redes interagem entre si. Para o autor, ela é 

informacional porque depende da capacidade de geração, processamento e aplicação da 

informação baseada nos conhecimentos, e é global porque organiza o capital, o trabalho, a 

matéria prima, o mercado, as tecnologias, etc., em uma rede de conexões globais.   

 

A economia informacional é global. Uma economia global é uma nova 

realidade histórica, diferente de uma economia mundial. Segundo Fernand 

Braudel e Immanuel Wallerstein, a economia mundial, ou seja, uma economia 

em que a acumulação de capital avança por todo o mundo, existe no Ocidente, 

no mínimo, desde o século XVI. Uma economia global é algo diferente: é uma 

economia com capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real, em 

escala planetária. (CASTELLS, 1999b, p. 111). 

 

Assim, de acordo com Castells (1999b), surge um novo tipo de sociedade na atualidade 

designada “sociedade da informação”, na qual a “matéria-prima” é a informação. Esse novo 

contexto demanda do profissional o chamado “aprender a aprender”, uma vez que, diante da 

brevidade e dos avanços tecnológicos, há a exigência de uma constante atualização profissional 

em virtude dessa mudança conjuntural. 

O conhecimento torna-se, desse modo, um requisito fundamental para os países 

entrarem mais fortes, como atores ativos, no contexto da globalização. Ou seja, quanto maior o 

acesso à oportunidade de conhecimento, maior a possibilidade de competir no mercado local e 

internacional. Esse cenário é próprio de um novo tipo de capitalismo que, em crise, procura 

alternativas para sobreviver. Para Libâneo, 

 

O capitalismo lançou-se, no final do século XX, em um acelerado processo de 

reestruturação e integração econômica, que compreende o progresso técnico-

científico em áreas de telecomunicação e informática, a privatização de amplos 

setores de bens de serviços produzidos pelo Estado, a busca de eficiência e 

competitividade e a desregulamentação do comércio entre os países, com a 
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destruição das fronteiras nacionais e a procura pela completa liberdade de 

trânsito de pessoas, mercadorias e capitais, em uma espécie de mercado 

universal. (LIBÂNEO, 2006, p. 74). 
 

Ao se conceber a educação como uma via de lucro, passa-se a exigir-se uma melhor 

formação dos indivíduos, visto que necessitam ser capazes de competir no mercado de trabalho, 

o que implica, para o ensino superior, sua utilização como estratégia para o desenvolvimento 

econômico. 

O conhecimento passa a ser central, considerando-se, então, o uso das tecnologias cada 

vez mais avançadas. Há, portanto, a necessidade de se formar trabalhadores competentes e fica 

evidenciada a busca por indivíduos que desempenhem variadas funções. No âmbito do 

neoliberalismo, entretanto, a informação e o conhecimento tomam vias contraditórias por serem 

exigidos com o fim de obtenção de lucro. 

Discutindo sobre as facetas atuais do capitalismo, Lima (2007, p. 42) entende que “[...] 

este modo de produção já nasceu com vocação internacional, pois a dinâmica da acumulação, 

concentração, centralização e internalização do capital faz parte de sua própria constituição e 

forma de expressão”. Dessa forma, o capitalismo seria a principal força motriz da globalização 

que passa a ganhar força e se expandir cada vez mais. 

Esse novo paradigma tecnológico provocou mudanças substanciais na sociedade, 

implicando na redução do papel do Estado em contrapartida ao crescimento da iniciativa 

privada. Esta lógica de reorganização foi influenciada pelas ideias neoliberais. Para discutir o 

neoliberalismo, é necessária a compreensão de que esta ideologia, de acordo com Chauí (1988, 

p. 92), consiste no “[...] processo pelo qual as ideias da classe dominante se tornam ideias de 

todas as classes sociais”, contexto no qual os ideólogos são os membros das classes dominantes. 

Harvey (2008) também reitera que o pensamento torna-se dominante por ser dotado de aparato 

conceitual convincente, de tal modo que mobiliza valores e desejos dos indivíduos e, uma vez 

incorporado, torna-se senso comum. Para o autor, no neoliberalismo, há o pressuposto de que 

a liberdade individual é garantida pela liberdade do mercado e do comércio. 

O neoliberalismo surge, então, como uma resposta ao modelo de capitalismo adotado 

no período pós Segunda Guerra Mundial. Em conformidade com Baruco (2005), o período que 

compreende o fim da Segunda Guerra Mundial (1945) e meados da década de 1970 é 

predominado, nos países centrais do capitalismo, pela busca do desenvolvimento econômico, 

no intento de evitar a repetição da grande crise ocorrida na década de 1930 e o avanço do 

socialismo, o que provocou um reordenamento do sistema financeiro internacional. 
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Logo, uma nova ordem econômica internacional que almejava o desenvolvimento 

econômico foi constituída. Tal reordenamento foi realizado no âmbito do acordo de Bretton 

Woods, resultante da Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, de 1944. Em 

razão desses acordos, no ano de 1945 são criados os organismos multilaterais (entidades 

supranacionais formadas por vários países): a Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM). De acordo com Sodré (1997), a partir 

de então, tornava-se claro que esses organismos favoreciam os Estados Unidos, país que tinha 

uma crescente economia de caráter dominante.  

Esse modelo entra em crise em meados da década de 1970, o que levou os países a 

procurarem uma solução para a crise que se estabelecia. Para Baruco (2005), a supressão da 

ordem econômica e financeira egressa de Bretton Woods é uma das principais manifestações 

da crise capitalista dos anos 1970. A autora destaca: 

 

Com a crise, a validação das políticas econômicas que garantissem a 

retomada do processo de acumulação de capital no bloco de países 

capitalistas exigia uma concepção de desenvolvimento que disputasse a 

hegemonia com o Keynesianismo. A esta nova concepção de 

desenvolvimento, inspirada nas teses liberais - a este "novo liberalismo", 

portanto, convencionou-se denominar neoliberalismo. Apresentado tal 

contexto de reordenamento da ordem econômica mundial, todas as 

economias periféricas deveriam nela se engajar, e a garantia de inserção 

seria dada pela adoção do receituário de políticas neoliberais. Note-se que 

estas políticas são entendidas, supostamente, como a única forma dos 

países se enquadrarem neste novo mundo das finanças globalizadas. 

(BARUCO, 2005, p. 2). 
 

 A autora defende que o neoliberalismo apresenta a incorporação de um novo ideário 

econômico, este que, por sua vez, passa a regular as finanças internacionais. Ela considera que 

há distinção entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo, tanto com relação à estrutura e às 

funções atribuídas ao Estado quanto ao projeto político de sociedade. No liberalismo, o livre-

mercado seria pautado na não participação do Estado na economia, enquanto que no 

neoliberalismo, o Estado passaria a trabalhar em prol do mercado e para o capital internacional.  

Segundo Harvey (2008, p. 79), “O pressuposto neoliberal de perfeito acesso a 

informações e de igualdade de condições na competição parece ser ou inocentemente utópico 

ou um escamoteamento deliberado de processos que vão levar à concentração de riqueza e, 

portanto, à restauração de classe”. Isso porque a quebra de barreiras promovidas pelo Estado 

neoliberal beneficia os países centrais em detrimento dos países periféricos. O autor ressalta 
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que o Estado neoliberal necessita de alguma “espécie nacionalista” para sobreviver, mas a 

mobiliza apenas para seu esforço de sobrevivência. 

De acordo com Cabral Neto (2012), o neoliberalismo surge como demanda para 

superação da crise do capitalismo na década de 1970.  

 

Na prática, o neoliberalismo vai se consolidar no contexto das transformações 

econômicas em escala mundial, durante o final dos anos 1970 e anos 1980, 

períodos marcados por uma aguda crise econômica no mundo capitalista 

avançado e pela crise do socialismo real (na Alemanha e na União Soviética). 

O colapso das economias socialistas ocorrido sob uma forte intervenção do 

Estado, assim como a crise das economias de países de orientação social-

democrata, os quais, no período pós-segunda Guerra Mundial, defenderam 

maior controle do Estado sobre o mercado, contribuíram, de forma marcante, 

para o fortalecimento das teses que atribuíam ao mercado papel fulcral na 

regulação das relações econômicas e sociais. Nessa dinâmica, consolida-se a 

base intelectual do neoliberalismo, fornecendo uma justificativa ideológica do 

mercado como uma preciosa forma de ordem social. (CABRAL NETO, 2012, 

p. 3-4). 

 

O neoliberalismo defende, portanto, a menor interferência do Estado na economia e nas 

políticas públicas e a redução dos gastos públicos na área social. Essas ideias redimensionaram 

o papel e a função do Estado. O neoliberalismo, para Sodré (1997), é uma doutrina que foi 

evidenciada desde o governo de Reagan, num contexto de crise, sendo a proposta neoliberal 

marcada pela “[...] redução do Estado como instrumento de gestão política e econômica” 

(SODRÉ, 1997, p. 40). Desse modo, há uma maior intervenção do capital que passa a atuar em 

campos que eram concernentes ao Estado, sob o discurso de sua ineficiência. 

Para Harvey (2008), o neoliberalismo é uma teoria referente às práticas que 

compreendem a política e a economia, e estão atreladas à perspectiva de que “o bem-estar 

humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras 

individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a 

propriedade privada, livres mercados e livre comércio” (HARVEY, 2008, p. 12). 

Conforme este autor, os defensores do neoliberalismo ocupam hoje posições de grande 

influência para a educação, sobretudo em instituições internacionais como o FMI e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), que, conforme o autor, são reconhecidas por 

regularem as finanças globais. Pelo caráter hegemônico pertinente ao neoliberalismo, os 

indivíduos incorporam seus ideais sem que percebam as falsas ideias de dignidade humana e de 

liberdade individual, amplamente contestadas por não se tratarem de uma garantia para todos, 

ao contrário, restringem-se a uma minoria detentora do capital. 
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Harvey (2008) aponta que o neoliberalismo não é uma boa alternativa para a superação 

da crise financeira, pois, ao contrário do que se propaga, este modelo não se configura numa 

solução. De acordo com o autor, nos anos 1990, o crescimento global registrado foi de 1,1%, o 

que não estimulou o crescimento mundial. A renda per capta, nos anos 1990, caiu na Rússia e 

na Ucrânia. Na América Latina, ainda conforme dados apresentados por Harvey (2008), houve 

uma estagnação e surtos de crescimento, seguidos por colapso econômico. Na África, não houve 

crescimento, o registro foi de -3,5% ao ano. Conforme Akkari (2011, p. 16), “os países da África 

Subsaariana [...] são tidos como os mais permeáveis às influências externas sobre suas políticas 

educacionais, mas também como os menos preparados para regulá-las”.  

De acordo com Harvey (2008), os registros positivos de crescimento econômico 

ocorreram no Leste e Sudeste da Ásia e Índia. A China chegou a registrar 10% de crescimento 

ao ano. Os dados apresentados evidenciam que a globalização via neoliberalização tem sido 

pautada no mecanismo de exclusão, não promovendo o bem-estar social global. Ainda 

conforme o autor, a fase do atual capitalismo é marcada tanto pelo capital especulativo, 

caracterizado pela expectativa de valorização de determinado produto, quanto pelo capital 

produtivo, processo no qual o trabalho gera valor e o valor gera lucro. 

O neoliberalismo, em sua lógica de mercado, atualmente privilegia o investimento nas 

tecnologias da informação, que, para Harvey (2008, p. 170), são “[...] bem mais úteis para 

atividades especulativas e para maximizar o número de contratos no mercado de curto prazo do 

que para melhorar a produção”. Ou seja, não haverá necessariamente um retorno concreto para 

a sociedade, ou que a aplicação dessa lógica implicará em melhorias, mas trata-se do capital 

por si só agregando valor. Portanto, há uma excitação diante dos novos recursos possibilitados 

pelas novas tecnologias que acabam por desviar a atenção para o fracasso desse modelo 

econômico quanto ao provimento de infraestrutura básica, tanto física quanto social. 

O Brasil e outros países da América Latina passaram por uma situação de 

endividamento, no fim da década de 1970, decorrente dos empréstimos para pagamento de suas 

próprias dívidas. Esses países foram pressionados pelos organismos financeiros internacionais, 

como o FMI, e como consequência, na década de 1990, foram implementadas reformas 

estruturais no Estado brasileiro. Conforme Lima e Contel (2011, p. 38), houve uma “[...] 

diminuição do poder de intervenção das instituições públicas e que permite identificar a 

passagem de uma política de Estados para uma política das empresas”. 

Portanto, entende-se que o neoliberalismo e a globalização trazem para as políticas da 

educação superior uma nova demanda, pois ela passa a ser vista como central para a formação 

de mão de obra capaz de aumentar a competitividade no mercado de trabalho.  Dessa forma, a 
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educação superior é entendida como uma estratégia utilizada para o desenvolvimento 

econômico dos países, numa lógica de capital humano. Para Schultz (1973), as pessoas 

adquirem conhecimentos úteis, mas tais conhecimentos, no contexto da sociedade da 

informação, são tidos como uma forma de capital. Ele explica que 

 

Os recursos humanos apresentam dimensões tanto quantitativas quanto 

qualitativas. O número de pessoas, a proporção que entra na composição do 

trabalho útil e as horas de trabalho são essencialmente características 

quantitativas. [...] são componentes de qualidade, a capacitação técnica, os 

conhecimentos e atributos similares que afetam as capacitações ou as 

habilitações humanas para a execução do trabalho produtivo. À medida que 

as despesas para aumentar tais capacitações aumentam, também o valor de 

produtividade do esforço humano (trabalho), produzem uma taxa de 

rendimento positiva. (SCHULTZ, 1973, p. 41). 

 

Assim, o discurso de Schultz (1973) evidencia que o neoliberalismo centra-se no 

individualismo, na necessidade de consumo, na exclusão e na acumulação de capital, pois volta-

se ao entendimento de que quanto mais se “capacita” o indivíduo, mais dinheiro se ganha, 

processo no qual os custos (investimentos) são proporcionais à remuneração, que é o resultado 

desses investimentos. 

 

1.2 DEMANDAS PARA O ENSINO SUPERIOR NO CONTEXTO DA SOCIEDADE 

GLOBAL 
 

Em virtude da globalização e do neoliberalismo, há uma crescente demanda para o 

ensino superior, pela busca de maior capacitação profissional. Uma vez que a globalização 

amplia o inter-relacionamento entre fronteiras, o mercado internacional passa a ser mais 

competitivo, visto que, no neoliberalismo, imperam as leis do mercado, contexto que demanda 

cada vez mais profissionais especializados. Neste sentido, a educação é compreendida como 

primordial para a manutenção do sistema capitalista, isto é, a educação é aquela que prepara os 

indivíduos para o mercado de trabalho, essencial para o capital.  

 

No cenário de transformações da sociedade contemporânea, pressionados pela 

ordem produtivista do mundo globalizado, mais uma vez a educação superior 

é provocada a participar do processo no sentido de atualizar-se frente aos 

desafios seja de ordem social ou econômica. Uma convergência inegável que 

ocorre num nível mundial, diz respeito ao eixo orientador de todas as 

mudanças que se situam na dimensão economicista, neoliberal, impostas pelos 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, que são sintonizados ao 

padrão da globalização. (BASTOS, 2009, p. 160). 

 



43 
 

Diante de uma maior demanda para esse nível de ensino, a sua expansão passa a ser 

preconizada e cada vez mais competitiva. A esse respeito, Barbalho (2007a) corrobora que  

 

A reestruturação produtiva e o processo de globalização, nas últimas décadas, 

determinaram relações econômicas mais flexíveis, respondendo ao novo 

formato assumido pelas economias mundializadas, delineado em meio a um 

movimento tão rápido como jamais se viu na história. (BARBALHO, 2007a, 

p. 53). 

 

A autora argumenta que, diante das relações econômicas flexíveis, há uma valorização 

da base técnica pautada na eletroeletrônica que fundamenta um novo modelo de produção. Isso 

consiste num importante fator com implicações para transformações no contexto social, político 

e econômico, o que, por sua vez, implica em novas exigências para o ensino superior em virtude 

do seu significativo papel na sociedade do conhecimento. 

Pertinente a esse contexto, Carnoy (2003) considera que as mudanças no plano da 

economia mundial desencadearam reformas que ele classifica como: a) da competitividade, que 

são pautadas no aumento da demanda por qualificação; b) da descentralização, reformas 

pautadas no âmbito financeiro, marcadas pelas restrições no orçamento público; e c) reformas 

pautadas na equidade, que tentam realizar o papel da educação como promotora do nivelamento 

social. 

 Conforme explica Carnoy (2003), as reformas de competitividade respaldam-se na 

lógica da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as quais são 

centradas no aumento da produtividade econômica, alegando o fator humano como 

fundamental a esse processo. Portanto, este tipo de reforma apresenta um maior enfoque na 

produtividade. 

 As reformas de descentralização produzem uma tendência de privatização para as 

instituições de ensino. Tais reformas estão fundamentadas no discurso de que quanto maior a 

competitividade, maior a qualidade, o que exige também um maior controle por parte dos 

docentes e uma racionalização dos recursos voltados para a educação. As reformas baseadas na 

equidade são pautadas, de acordo com Carnoy (2003), na ampliação das possibilidades 

econômicas.  

Conforme indica Akkari (2011), o papel do Estado, no contexto da globalização, ocorre 

de forma desigual entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento quanto ao âmbito social, 

político e econômico. No concernente à tomada de decisões, o Estado tem uma perda da sua 

autonomia nos países, mas de forma diferenciada e proporcional ao desenvolvimento 

econômico do país. 
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A globalização transformou e reduziu a função do Estado-nação, que oscila entre o 

global e o local, no entanto, de acordo com Akkari (2011), os blocos internacionalmente mais 

poderosos, como Estados Unidos, Europa e China, ainda possuem políticas educacionais fortes 

e relativamente independentes. A partir do exposto, entende-se que a globalização apresenta 

pontos positivos e negativos. Entre os positivos destaca-se a partilha mundial de 

conhecimentos; entre os negativos: o aumento de desigualdades tecnológicas e a promoção de 

culturas dominantes. 

Carnoy (2003) compreende que a mundialização exerce um impacto na organização do 

trabalho e na atividade profissional: “Por toda a parte, são cada vez mais avultados os créditos 

alocados ao ensino superior em decorrência das novas orientações da produção econômica 

voltada, daqui em diante, para produtos e procedimentos que exigem um maior volume de 

saber.” (CARNOY, 2003, p. 24). 

Quanto ao ensino superior, Carnoy (2003) aponta que muitos países têm o interesse de 

enviar seus estudantes para os Estados Unidos, Europa e Japão para obtenção de conhecimento 

das novas tecnologias. No entanto, o autor ressalta um problema que consiste na expatriação de 

mão de obra altamente qualificada para os Estados Unidos e Europa, a chamada “fuga de 

cérebros”. Isto suscita a discussão de que o dinheiro enviado para que o aluno se capacite no 

exterior pode resultar numa compensação insuficiente ao seu real contributo. 

“As sociedades multinacionais consideram o mundo como o seu mercado de trabalho e 

organizam-se em torno das estruturas do emprego e da inovação em escala planetária.” 

(CARNOY, 2003, p. 38). Com esta afirmação, o autor chama a atenção dos planejadores da 

educação de cada país, no âmbito universitário, para a segmentação, ao ilustrar o caso de uma 

empresa matriz e suas filiais localizadas em outros países. O autor sugere que cabe aos 

planejadores a elaboração de estratégias de posicionamento de sua nação frente à segmentação 

em nível global. A respeito desse contexto, afirma o autor: 

 

A educação em geral, e o ensino superior, em particular, estão 

tradicionalmente ligados a objetivos intrinsecamente nacionais, tais como por 

exemplo, a promoção da cultura nacional ou na constituição de uma elite 

nacional. No entanto, as políticas “nacionais” de investimento no campo da 

educação são, igualmente, bastante internacionalizadas: até mesmo nos países 

que, intencionalmente, procuram criar vantagens adicionais a partir de um 

sistema nacional de inovação, seus cientistas são, habitualmente, formados em 

países desenvolvidos nos quais eles podem trabalhar em centros de pesquisa 

de empresas globalizadas. (CARNOY, 2003, p. 40). 
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Conforme a discussão preconizada por Carnoy (2003), compreende-se que há países 

mais bem consolidados para uma atratividade na internacionalização de sua educação, mas, 

como já foi exposto, os planejadores necessitam de se afixar nesse contexto global.  

Dado o impacto da mundialização para a educação, reformas são suscitadas para esse 

campo. Neste sentido, Carnoy (2003) discute sobre o cunho dessas reformas: as fundadas na 

competitividade, cuja filosofia advém da OCDE, que compreende o fator humano como 

fundamental para a atividade econômica no contexto do mundo do trabalho em constante 

mutação, dado o impacto da “topografia do conhecimento” e competências necessárias.  

As reformas pautadas na competitividade adquirem uma ênfase na produtividade para a 

educação e subdividem-se em quatro categorias: i) na descentralização  – dotar a escola de mais 

autonomia, mas também de responsabilização; ii) nos padrões educativos – nos países cuja 

educação seja fortemente descentralizada, propõem-se as reformas de centralização com ênfase 

em padrões educacionais mais elevados, estabelecidos por um poder central; iii) na gestão 

racionalizada dos recursos destinados à educação – obtenção de elevada taxa de sucesso escolar 

com os mesmos recursos aplicados em instituições com baixo desempenho, ou seja, fazer mais 

com menos, vertente que também sugere que a educação pública deve ser priorizada na 

educação básica. A crítica a essa priorização da educação básica em detrimento do ensino 

universitário deve ser considerada errônea, uma vez que o retorno de um estudante graduado 

não é apenas destinado a si, mas também à sociedade; e iv) no aprimoramento da seleção e 

formação inicial de professores – esta reforma tem como objetivo a seleção de professores mais 

bem qualificados, que sejam eficientes na transmissão dos saberes, bem como sejam agentes de 

sua própria educação continuada para alcançarem uma valorização constante.  

Em linhas gerais, o que se percebe nas demandas de reformas pautadas na 

competitividade é que nenhuma proposta vislumbra um olhar para além dos problemas nos 

sistemas educacionais, ao contrário, responsabilizam os envolvidos na educação, assim, é-lhes 

conferida mais uma responsabilidade. Como se não bastassem todas as dificuldades, precisam 

ainda alcançar um objetivo sem as devidas condições necessárias. 

Não sendo suficientes as reformas suscitadas pelo âmbito da competitividade, há 

também as reformas fundamentadas em imperativos financeiros que objetivam a redução dos 

gastos públicos para a educação, as quais perpassam as seguintes estratégias: transferimento do 

gasto público da educação superior para a inferior, a privatização do ensino secundário e 

superior e redução do custo por alunos em todos os níveis. 

Por conseguinte, há também as reformas pautadas na equidade, as quais atingem, 

sobretudo, os alunos de baixa condição econômica, com a justificativa de melhorar a taxa do 
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sucesso escolar. Para isso, devem haver programas que facilitem o desempenho escolar. Carnoy 

(2003) afirma que a mundialização acaba por conduzir os governos a desviarem suas atenções 

para as reformas deste cunho, por serem mais pautadas nas reformas de imperativos financeiros, 

mas, de acordo com o autor, “[...] isso não significa que a política educativa não possa aplicar 

reformas de equidade em um ambiente econômico mundializado” (CARNOY, 2003, p. 68). 

Diante dos argumentos apresentados, compreende-se a importância atribuída ao campo 

do ensino superior cada vez mais preconizado no cenário neoliberal, nesse sentido, série de 

diretrizes passam a ser orientadoras a fim de promover o desenvolvimento econômico dos 

países. É pertinente o entendimento acerca do paradoxo entre a educação pautada na democracia 

e na educação que a concebe como mérito.  

 

1.3 OS ORGANISMOS MULTILATERAIS E SEU PAPEL NA DISSEMINAÇÃO DE 

DIRETRIZES PARA O CAMPO DO ENSINO SUPERIOR: A ÊNFASE NA 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Os organismos multilaterais tiveram importante papel na disseminação de diretrizes 

orientadoras para o campo educacional de todos os países da América Latina. Nesse sentido, as 

regulações para o campo educacional deixam de ser de âmbito local e passam a incorporar as 

diretrizes dos organismos multilaterais, constituindo-se, portanto, em regulações 

transnacionais, definidas como um conjunto de normas, discursos e instrumentos que são 

produzidos e circulam nos fóruns de decisões e consultas internacionais e que funcionam como 

referência para as decisões políticas e dos especialistas com respeito ao funcionamento dos 

sistemas educativos locais.  

É importante ressaltar que, de acordo com Akkari (2011), a influência dos organismos 

multilaterais ocorre de maneira distinta em países desenvolvidos e emergentes. Para Jesine, 

Chaves e Cabrito (2011), 

 

Esses organismos propõem um novo paradigma político, impõem condições a 

negociação da dívida externa através dos programas de ajustamento estrutural 

que estabelecem a privatização das instituições públicas, dentre elas as de 

educação superior, que passam a se adequar ao modelo pautado sob os padrões 

de produtividade, eficiência e eficácia do mundo da profissionalização, 

cumprindo a função ideológica de consenso e controle social. (JESINE; 

CHAVES; CABRITO, 2011, p. 60). 
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Entre os organismos multilaterais, o Banco Mundial foi criado como um organismo 

especializado da ONU, em 1994, na Conferência Bretton Woods, tendo como objetivo a 

cooperação econômica.  De acordo com Sguissardi (2000, p. 4), “o BM, sempre ao lado do 

FMI, não se desvia dos alvos econômico-políticos e estratégicos que marcam a hegemonia 

americana e dos países desenvolvidos que o conceberam e o sustentam financeira e 

politicamente”.  

Diante de tal contexto, o BM traz a concepção de que, em muitos países latino-

americanos, como o Brasil, a pesquisa científica das instituições de ensino superior, 

principalmente das universidades públicas, onde ocorre a maior parte dessa investigação, tem 

repercutido pouco na economia por não apresentar relações predominantemente diretas entre as 

universidades e as indústrias. Desse modo, o BM afirma ser possível um sistema de ensino 

superior que funcione bem, mas que, para isso, ele precisa ser diversificado, o que inclui o 

financiamento do setor privado e redução do gasto público por estudante. Numa perspectiva de 

“fazer mais com menos”, o BM concebe a educação apenas como uma via de retorno financeiro, 

utilizando-se de estratégias autoritárias e fragmentadas que privilegiam a quantidade em 

detrimento da qualidade, e que consideram uma homogeneidade que não configura a realidade 

dos participantes do processo educativo.  

O surgimento de novas demandas no contexto da globalização tem conduzido os países 

a uma reestruturação de seus sistemas de ensino superior, como aponta Castro e Cabral Neto 

(2012). Assim, novas diretrizes e organizações são instituídas, como a Organização Mundial 

do Comércio (OMC)7, que em 1995 estabeleceu os seguintes campos de atuação para os 

“serviços” de educação superior, conforme Castro Cabral e Neto (2012): oferta transfronteiriça 

– cruzamento da fronteira por meio de um serviço; consumo no exterior – cruzamento da 

fronteira pelo consumidor; presença comercial – cruzamento da fronteira por meio de um 

fornecedor que investe em outro país; e movimento temporário de pessoas físicas – a pessoa 

física cruza a fronteira. 

 

Nessa perspectiva, a OMC recomenda a realização de reformas nos sistemas 

de educação superior dos países-membros, objetivando a redução dos custos 

e o incremento de uma maior autonomia para as instituições. A autonomia é 

entendida como a possibilidade de as instituições buscarem novas fontes de 

                                                           
7 O Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) foi estabelecido, em 1948, com a finalidade de realizar 

negociações internacionais comerciais no período do Pós-Guerra. O GATT é substituído pela Organização 

Mundial do Comércio (OMC) em 1995. A OMC então “[...] estabelece acordos em outras áreas antes não reguladas 

pelo viés comercial, ordenando-as com base nas regras do mercado, voltadas para o lucro e para a competição”. 

(BORGES, 2009, p. 2). 
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recursos, através da realização de parcerias com o setor produtivo, 

diversificando, assim, suas formas de financiamento. A autonomia, portanto, 

é reduzida ao seu aspecto de gestão financeira e administrativa, ficando a 

autonomia didático-científica prejudicada diante das pressões e dos interesses 

por uma maior vinculação da educação superior à indústria e a outras 

empresas. (BORGES, 2009, p. 87). 

 

Desse modo, a OMC tem como finalidade a abertura comercial e promove acordos 

comerciais entre governos, sendo constituída mediante acordo assinado em 1994, o qual entrou 

em vigor em 1995. A OMC passa a compreender, no âmbito de suas negociações, os serviços 

educacionais, e apresenta um olhar de caráter mais voltado à mercantilização da educação, pois 

concebe a educação como um serviço que pode ser regulado por sua lucratividade e competição 

ao pôr em evidência o papel do ensino superior para o desenvolvimento econômico. Assim, tal 

concepção deixa de compreender a educação enquanto direito do cidadão, passa a reconhecê-

la como um serviço que pode ser comprado. 

 

Com base nas regras da OMC, a educação passa a ser alvo de reformulação 

conceitual, se constituindo em objeto de disputa por parte dos países-

membros. Nessa perspectiva, a educação é concebida como um serviço como 

outro qualquer, passível de ser regulado pela lógica do lucro e da competição. 

(BORGES, 2009, p. 4). 

 

A concepção de ensino superior atrelada ao desenvolvimento econômico é resultante do 

entendimento de que a função do ensino superior é formar indivíduos qualificados para atuarem 

no mercado de trabalho. Por isso, a educação é concebida como um serviço para um melhor 

atendimento das empresas. Tal entendimento ratifica a educação enquanto mercadoria na qual 

os estudantes são os clientes, deixa de percebê–la como direito. A instituição de ensino, então, 

passa a ser vista como um mercado que vende seus serviços e que, portanto, deve ser 

diversificada. 

Para a constituição deste trabalho, no âmbito dos organismos multilaterais, foram 

priorizados o BM e a UNESCO. O objetivo dos itens destinados à discussão consiste em uma 

análise crítica das concepções teóricas evidenciadas em ambos os organismos multilaterais, 

tendo em vista a compreensão do conceito de internacionalização neles suscitadas. 
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1.3.1 Os organismos multilaterais e as diretrizes no processo de internacionalização: a 

UNESCO 

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

foi criada no contexto do período pós Segunda Guerra Mundial, em 1945, tendo a finalidade de 

prestar assistência aos países em necessidade. Outras instituições também foram criadas com 

essa mesma finalidade de assistência, mas ligadas a outros setores e demandas das políticas 

públicas. Entretanto, coube à UNESCO ser encarregada por prestar assistência à educação por 

meio de financiamentos de projetos voltados para a área. O BM também deu início a um 

engajamento destinado à área da educação. Conforme Akkari (2011, p. 31), “[...] a UNESCO 

apresenta uma visão mais humanista de educação [...] o Banco Mundial apresenta, por sua vez, 

uma visão mais instrumental”. 

É importante considerar a perspectiva que a UNESCO apresenta em relação ao ensino 

superior, visto que, ainda que tenha uma visão mais humanista, volta-se à compreensão desse 

nível de ensino e sua importância para o desenvolvimento econômico. Num contexto no qual a 

educação passa a ser considerada como área estratégica para o desenvolvimento dos países, a 

UNESCO organiza a Conferência Mundial de Ensino Superior (CMES), realizada no dia 9 de 

outubro de 1998, em Paris. Esta conferência enfatizou a importância do ensino superior para o 

desenvolvimento dos países e foi adotada pelos participantes da CMES a Declaração Mundial 

sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação, realizada também em Paris no ano de 

1998. Suas orientações convergem para a ideia de que sem a educação superior e as instituições 

de pesquisa não há desenvolvimento para os países. 

O que pode ser evidenciado na Declaração de 1998 é que ela apresenta a educação 

superior como importante para o progresso da sociedade. No contexto da sociedade do 

conhecimento, o texto destaca que a educação superior e a pesquisa são essenciais tanto ao 

desenvolvimento cultural quanto ao socioeconômico. No preâmbulo do documento da 

Conferência de 1998, o papel que o ensino superior assume no contexto da UNESCO fica 

evidenciado: 

 

Sem uma educação superior e sem instituições de pesquisa adequadas que 

formem a massa crítica de pessoas qualificadas e cultas, nenhum país pode 

assegurar um desenvolvimento endógeno genuíno e sustentável e nem reduzir 

a disparidade que separa os países pobres e em desenvolvimento dos países 

desenvolvidos. O compartilhar do conhecimento, a cooperação internacional 

e as novas tecnologias podem oferecer oportunidades novas para reduzir esta 

disparidade. (UNESCO, 1998, p.1). 
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O ensino superior é tido como um fator de desenvolvimento para os países ao situá-lo 

como “redutor de disparidades” entre eles, restringindo, portanto, o ensino superior a um 

“instrumento econômico”. A partilha do conhecimento e a cooperação internacional são 

evidenciadas como uma forma de diminuir as disparidades econômicas. 

Cabe ressaltar que esta Conferência de 1998 promovida pela UNESCO teve como 

enfoque o ensino superior em seus elementos constitutivos e uma atenção quanto às atividades 

internacionais no âmbito deste nível de ensino.  

A Declaração Visão e Ação, em seu artigo 12, que trata das potencialidades e desafios 

para as tecnologias, considera que as rápidas inovações por meio das tecnologias de informação 

e comunicação mudam o desenvolvimento e a propagação do conhecimento, pois entende que 

as novas tecnologias podem ampliar o acesso ao ensino superior, a partir de meios que 

compreendem  

 

As instituições de educação superior devem ter a liderança no aproveitamento 

das vantagens e do potencial das novas tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), cuidando da qualidade e mantendo níveis elevados nas 

práticas e resultados da educação, com um espírito de abertura, igualdade e 

cooperação internacional. (UNESCO, 1998, artigo 12). 

 

Em seu artigo 15, “Compartilhar conhecimentos teóricos e práticos entre países e 

continentes” (UNESCO, 1998), o princípio da solidariedade é elencado como essencial. No 

entanto, deve-se considerar que este campo se constitui também como disputa. Muitas das 

vezes, os países da América Latina se inserem nesse contexto de forma diferenciada, como o 

Brasil, que tem investido na internacionalização do seu ensino superior por meio de programas 

de mobilidade estudantil que mais enviam do que recebem estudantes, conforme observam 

Lima e Contel (2011). Assim, o artigo 15 da Declaração Visão e Ação traz importantes 

diretrizes para o ensino superior no âmbito da internacionalização: 

 

a) O princípio de solidariedade e de uma autêntica parceria entre instituições 

de educação superior em todo o mundo é crucial para que a educação e a 

formação em todos os âmbitos motivem uma compreensão melhor de questões 

globais [...] O domínio de múltiplos idiomas, os programas de intercâmbio de 

docentes e estudantes, e o estabelecimento de vínculos institucionais para 

promover a cooperação intelectual e científica devem ser parte integrante de 

todos os sistemas de educação superior. b) Os princípios de cooperação 

internacional com base na solidariedade, no reconhecimento e apoio mútuo, 

na autêntica parceria que resulte, de modo equitativo, em benefício mútuo, e 

a importância de compartilhar conhecimentos teóricos e práticos em nível 

internacional devem guiar as relações entre instituições de educação superior 
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em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, e devem beneficiar 

particularmente os países menos desenvolvidos [...]. Por conseguinte, a 

dimensão internacional deve estar presente nos planos curriculares e nos 

processos de ensino e aprendizagem. (UNESCO, 1998, artigo 15). 

  

 Ao considerar que a cooperação e o intercâmbio internacionais são os caminhos 

principais para promover o avanço da educação superior no mundo, o artigo 15 evidencia a 

importância dada à cooperação internacional pela UNESCO. Tal parecer permite a reflexão de 

que, caso o país queira melhorar o seu ensino superior, deve buscar estratégias para isso, entre 

elas, a internacionalização, que envolve gastos e consumos no exterior e movimentam a 

economia. 

A segunda CMES ocorreu na sede da UNESCO, em Paris, de 5 a 8 de julho de 2009, e 

intitulava-se As novas dinâmicas do ensino superior e pesquisas para a mudança e o 

desenvolvimento social. Esta Conferência evidenciou a importância da internacionalização do 

ensino superior, e destinou, em sua redação, 11 diretrizes no tocante à “internacionalização, 

regionalização e globalização” (UNESCO 2009, p. 4). A Conferência teve como apresentação 

em seu documento institucional: 

 

Como um público bom e estrategicamente imperativo para todos os níveis de 

educação e como a base para pesquisa, inovação e criatividade, o ensino 

superior deve ser uma questão de responsabilidade e suporte econômico de 

todos os governos. Conforme destacado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, “o ensino superior deve ser igualmente acessível para todos na base 

do mérito” (Artigo 26, Parágrafo 1). A atual crise econômica pode aumentar 

a diferença em termos de acesso e qualidade entre os países desenvolvidos e 

os países em desenvolvimento, assim como dentro dos países, apresentando 

desafios adicionais em países onde o acesso ainda é restrito. Nunca na história 

foi tão importante investir na educação superior como força maior na 

construção de uma sociedade inclusiva e de conhecimento diversificado, além 

de avançar em pesquisa, inovação e criatividade. A década passada deixou 

evidências de que a pesquisa e o ensino superior contribuem para a erradicação 

da pobreza, para o desenvolvimento sustentável e para o progresso, atingindo 

as metas internacionais de desenvolvimento, que incluem as estabelecidas nos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e em Educação para Todos 

(EPT). A pauta da educação mundial deve refletir essas realidades. 

(UNESCO, 2009, p. 2). 

 

O texto do documento é organizado em 52 orientações para o ensino superior. O item 

destinado à internacionalização do ensino superior, “Internacionalização, regionalização e 

globalização”, compreende 11 recomendações para a educação mundial, que vão da número 24 

à 34, conforme descritas a seguir.  
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A recomendação 24 indica que a cooperação internacional deve ser realizada no âmbito 

da solidariedade e do respeito mútuo. Este é um aspecto relevante por evidenciar a preocupação 

com bases mais solidárias para o desenvolvimento da internacionalização, permitindo a 

reflexão sobre como internacionalizar o ensino superior considerando-se trocas recíprocas de 

cooperação. 

A recomendação 25 entende que as instituições de ensino superior têm a 

responsabilidade de ajudar no desenvolvimento por meio da transferência de conhecimentos e 

através do cruzamento de fronteiras, especialmente nos países subdesenvolvidos, de modo que 

se evite a fuga de cérebros. Esta concepção da UNESCO pode ser observada  quando afirma 

que a educação tem sua responsabilidade social para o desenvolvimento, “[...] por meio da 

crescente transferência de conhecimentos cruzando fronteiras, especialmente nos países 

subdesenvolvidos, e trabalhando para encontrar soluções comuns para promover a circulação 

do saber e aliviar o impacto negativo da fuga de cérebros” (UNESCO, 2009). Esta 

recomendação consubstancia a discussão sobre a importância atribuída ao conhecimento na 

sociedade atual, e ressalta a preocupação dos participantes dessa conferência com o ensino 

superior e com a necessidade de fluxo de conhecimento internacional. 

A recomendação 26 incentiva o desenvolvimento das redes e parcerias universitárias. 

Esta orientação é de grande pertinência, já que o estabelecimento de redes e parcerias pode ser 

elencado como um indicativo de uma internacionalização pautada na cooperação mútua. 

A recomendação 27 encoraja uma mobilidade acadêmica pautada na colaboração 

multicultural e multilateral, evidenciando, portanto, a necessidade de equilíbrio nesse processo.  

A recomendação 28 destaca que as parcerias devem promover capacidades de 

conhecimento nacional nos países envolvidos e que, para isso, precisam de fontes diversificadas 

no desenvolvimento de pesquisas e produção do conhecimento. Essa recomendação pressupõe 

a cooperação mútua entre os países envolvidos, dessa forma, a valorização nacional nesse 

processo consiste num aspecto qualitativo para sua efetivação.  

A recomendação 29 compreende a globalização do ensino superior e sua necessidade de 

beneficiar a todos, devendo, portanto, promover a igualdade de acesso e proporcionar o respeito 

à diversidade cultural. 

A recomendação 30 enfatiza a necessidade de um sistema de reconhecimento da 

qualidade do ensino superior no âmbito da globalização. Tal preocupação coloca-se em 

evidência dada a expansão do ensino superior e de sua diversificada oferta. 

A recomendação 31 evidencia que a educação superior transfronteiriça pode trazer 

significativas contribuições para este nível de ensino, já que possibilitaria, além de acesso a 
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novos conhecimentos, também o aproveitamento de infraestrutura diferenciada para o 

desenvolvimento dos estudos. 

A recomendação 32 também contempla a educação transfronteiriça, mas adverte para o 

combate à falsificação de diplomas em nível nacional e internacional. É importante o 

desenvolvimento de ações que combatam a falsificação de diplomas, problema que pode vir a 

ser facilitado devido à distância favorecida pela globalização. 

A recomendação 33 evidencia a necessidade de se buscar novas parcerias para o 

desenvolvimento de pesquisas, principalmente na África Subsaariana e outros países menos 

desenvolvidos. O investimento em pesquisa e estabelecimento de parcerias ressalta o papel 

relevante da internacionalização do ensino superior por contribuir para o desenvolvimento 

mútuo. Por isso, os países menos desenvolvidos deveriam participar desse processo com vistas 

à cooperação em conjunto. 

A última recomendação, a 34, ressalta a importância de uma maior cooperação regional 

nas áreas de reconhecimento de qualificações, visto que, observada tal orientação, deve-se 

estabelecer um bom desenvolvimento de ensino e pesquisa. Isso revela a atenção dada tanto ao 

âmbito global quanto ao local, importante para o desenvolvimento qualitativo da 

internacionalização do ensino superior. 

Conforme o exposto, entende-se que a proposta da UNESCO em seu documento de 

2009 perpassa relevantes discussões para o ensino superior no âmbito internacional. Todavia, 

é importante para a compreensão crítica dessas discussões o entendimento de que o discurso 

mais direcionado a uma cooperação solidária adotada por esse organismo multilateral, ainda 

que adote um caráter mais humanista do que o BM, não se distancia dos interesses econômicos 

a partir dos quais tratam a educação. Assim, a UNESCO reveste-se da colaboração e do discurso 

da globalização solidária para incutir cada vez mais na educação sua necessidade para o 

desenvolvimento, portanto, suas discussões devem ser estratégicas, de modo a viabilizar o 

melhor desempenho econômico dos países.  

A CMES promovida pela UNESCO em 2009 apresentou um discurso voltado à 

formação de redes de universidades internacionais, parcerias para pesquisa, intercâmbio de 

professores e estudantes e cooperação internacional. Destacou que a internacionalização do 

ensino superior deve ser baseada na solidariedade e respeito mútuo, parcerias das instituições 

para ensino e pesquisa, entre outros. 

Percebe-se, portanto, a predominância de ideias mais solidárias do que de viés 

meramente econômico, mas que não deixa de contemplá-lo, como citado no próprio documento 

da UNECO (2009, p. 2): “O ensino superior deve ser igualmente acessível para todos na base 
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do mérito [...]”, ou seja, discute constantemente uma educação de viés mais solidário, porém, 

ainda pautado na meritocracia. Pertinente a esse contexto, Chaves e Castro argumentam: 

 

Consideramos, também, que a internacionalização, ainda em construção, no 

campo educacional, é um processo complexo e sem uma clara definição de 

seus objetivos. No atual cenário de globalização, a internacionalização da 

educação também aparece com uma nova perspectiva, o entendimento de que 

a educação é um serviço, e que deve ser vista como uma mercadoria, devendo, 

portanto, ser regulada pelo mercado, o que leva a educação a perder a sua 

dimensão de direito humano, portanto, universal e de responsabilidade do 

Estado. (CHAVES; CASTRO, 2016, p. 125). 

 

Dessa forma, pode-se entender que o neoliberalismo norteia as tomadas de decisões 

globais que são aplicadas no âmbito local. Para a educação, os efeitos da globalização e 

neoliberalização podem constituir-se em uma concepção de ilusão de melhorias a partir da 

aplicação de ideias universais, que, por sua vez, implicam uma falsa ideia de resolução dos 

problemas a partir da utilização de “receituários”. 

Assim, compreendemos que a globalização tem exercido fortes modificações para as 

políticas do ensino superior, agora desenvolvidas não apenas pelos Estados-nação, mas em 

âmbito mundial. De modo que a globalização vem rompendo as fronteiras entre os países, mas 

num panorama desigual. 

 

1.3.2 Os organismos multilaterais e as diretrizes no processo de internacionalização: o 

Banco Mundial 

 

Para as orientações do Banco Mundial, tomam-se como referência os seus documentos 

Higher Education in Latin America: The International Dimension (Educação Superior na 

América Latina – a Dimensão Internacional), referente ao ano de 2005, e Conhecimento e 

Inovação para a Competitividade, de 2008. O documento de 2005 tem como objetivo analisar 

a internacionalização do ensino superior na América Latina. A análise deste documento é 

importante para a compreensão do que é preconizado pelo BM para a internacionalização da 

educação superior. 

 

As evidências indicam que a capacidade das instituições públicas e das 

empresas privadas para interagir de uma maneira coerente, a fim de gerar e 

adotar conhecimento, tecnologia e produtos, são um verdadeiro motor do 

crescimento econômico [...]. Os países latino-americanos não se deram conta 

da possiblidade de melhorar sua capacidade inovadora, o número de 

publicações científicas e patentes de invenção é baixo e os nexos entre as 
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universidades e o setor privado são poucos. (BANCO MUNDIAL, 2005, p. 

87, tradução nossa). 

  

  Em seu relatório, o BM propõe que as instituições públicas e privadas devem trabalhar 

em conjunto (interagirem), a fim de desenvolver novos conhecimentos que são “motores para 

o crescimento econômico”. Mais adiante, compara os países da América Latina com os que 

compõem a OCDE: “Nos países da OCDE, a indústria privada apresenta maior intervenção em 

pesquisa e desenvolvimento. Na América Latina, ao contrário, grande parte da pesquisa é 

financiada pelo governo e lançada por institutos e universidades de pesquisa pública.” (BANCO 

MUNDIAL, 2005, p. 88, tradução nossa). 

Esse discurso é preocupante, uma vez que a forma como os países desenvolvem suas 

pesquisas é comparada quanto às categorias pública e privada, o que dá margem para o 

entendimento de que as pesquisas financiadas pelo governo são onerosas e que a iniciativa 

privada produz mais competição e lucratividade. Nessa lógica, o BM elege essas categorias 

para comparar, mediante a quantidade de investimento de uma em detrimento de outra, se os 

países têm adotado as melhores estratégias para internacionalizar seus ensinos superiores. 

No documento do BM (2005) , há uma revisão geral sobre a América Latina quanto ao 

desenvolvimento de sua educação superior, a fim de avaliar se “[...] a Região está preparada, e 

se compreende o potencial na economia do conhecimento e globalização da educação superior” 

(BANCO MUNDIAL, 2005, p. 92, tradução nossa). Nesse sentido, o BM sugere que os países 

latino-americanos desenvolvam estratégias adequadas para atraírem mais estudantes 

estrangeiros, entre elas, estabelecer focos de médio e longo prazos para o ensino superior e 

pesquisas para formar sua agenda, gerar e analisar os dados sobre os seus setores de ensino 

superior, ou seja, são estratégias cujo enfoque é a regulação por meio do controle dos dados.  

Os conhecimentos na sociedade atual vêm assumindo papel de destaque, principalmente 

quando somados às novas tecnologias que progressivamente repercutem no processo de difusão 

de informações, o qual, por sua vez, impacta a economia. Castells (1999a) argumenta que o 

conhecimento adquire centralidade, não restando dúvidas de que 

 

Informação e conhecimentos sempre foram elementos cruciais no crescimento 

da economia, e a evolução da tecnologia determinou em grande parte a 

capacidade produtiva da sociedade e os padrões de vida, bem como formas 

sociais de organização econômica. Porém, [...] estamos testemunhando um 

ponto de descontinuidade histórica. A emergência de um novo paradigma 

tecnológico organizado em torno de novas tecnologias da informação, mais 

flexíveis e poderosas, possibilita que a própria informação se torne o produto 

do processo produtivo. (CASTELLS, 1999a, p. 119). 
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Neste ponto, é importante destacar o entendimento de que a educação fomenta a 

economia. As escolas representam um custo fixo e dinâmico de gastos que contribuem para tal, 

mas é pertinente o questionamento acerca de sua identificação como um mero serviço, pois, ao 

se recorrer a tal concepção, oportuniza-se cada vez mais a ação de instituições educacionais a 

serviço do capital, o que sobrepõe o sentido educativo de superação das contradições sociais. 

Para o campo do ensino superior, principalmente sob o contexto da internacionalização – para 

a qual o BM incentiva o desenvolvimento de novos conhecimentos no fomento da economia – 

vale salientar a importância do questionamento crítico com o fim de buscar empreender, diante 

desse cenário, a internacionalização para o ensino superior de modo que represente uma real 

solidariedade entre os países desenvolvidos, do contrário, há o risco de se atentar mais ao fator 

econômico do que propriamente à formação dos indivíduos participantes do processo. 

No documento Conhecimento e Inovação para a Competitividade (BANCO 

MUNDIAL, 2008), a instituição afirma que há pouca mobilidade internacional de estudantes 

no Brasil e que, em 2005, o número de estudantes estrangeiros matriculados nas universidades 

brasileiras correspondia a 1.246, e ainda, “[...] a perspectiva dos universitários é condizente 

com a do país, o que torna difícil para eles competir em uma economia global. [...] O Brasil 

precisa melhorar significativamente os seus esforços para criar e comercializar conhecimento” 

(BANCO MUNDIAL, 2008, p. 193-202). 

 No atual cenário político brasileiro, torna-se delicado criticar a concepção de um banco 

que dá orientações para a educação, uma vez que ele preconiza estratégias expressas em seus 

documentos para a redução das altas taxas de desemprego no país. Ao se analisar o teor de suas 

propostas, fica evidente que esse objetivo só será alcançado mediante uma série de reformas, 

as quais, muitas das vezes, não asseguram a qualidade da educação. Castro e Silva (2015, p. 

125) corroboram tal percepção quando argumentam:  “O conhecimento, no novo paradigma de 

produção capitalista, é fundamental para gerar um alto crescimento no atual mundo globalizado 

e competitivo”. E ainda, “[...] o processo de internacionalização passou a ter vida própria e a 

impor-se em todo o meio acadêmico nacional [...] o processo de internacionalização superior 

se inicia de maneira induzida, em resposta às prioridades estabelecidas pelo Estado” (CASTRO; 

SILVA, 2015, p. 134). 

Quando os países em desenvolvimento, no intento de seguirem as normas internacionais 

de desenvolvimento econômico, acabam adotando estratégias de países já desenvolvidos, 

findam também por aderir a novas formas de serem mais explorados para ajudar na manutenção 

dos países já estabelecidos por bases de alta patente econômica.   
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Neste contexto, o problema postula-se numa correlação das questões educacionais 

ligadas ao âmbito eminentemente econômico, quando o que deveria estar em pauta seria a 

qualidade do ensino, como melhorar a aprendizagem dos indivíduos, como favorecer iguais 

oportunidades e, consequentemente, como ter uma nação democraticamente desenvolvida. O 

que deve ser almejado, portanto, é o desenvolvimento de políticas mais adequadas e elaboradas 

com a contribuição dos professores das escolas do país.  

A crítica destina-se, portanto, às diretrizes, ao controle e à falta de um estudo mais 

adequado e específico para uma suposta melhoria da educação, que, por sua vez, teria como 

consequência uma economia supostamente mais equilibrada. Mas isso viria como o resultado 

da súmula de ações em conjunto de cada povo em seu país específico, com sua equipe, e após 

debatidos os temas com a sociedade geral, poderem ser discutidos internacionalmente. Mais 

uma vez externa-se que não será com a redução de recursos e sob a gerência de normas advindas 

de um banco que a educação será qualitativamente melhor desenvolvida. O Banco preocupa-se 

com o retorno financeiro que a educação traz para a economia, as instituições de ensino devem 

preocupar-se com a formação dos indivíduos sob uma perspectiva crítica. 
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2 A INTERNACIONALIZAÇÃO E AS POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

DIRETRIZES GLOBAIS E REPERCUSSÕES LOCAIS 

  

A discussão da internacionalização tem despontado nas últimas décadas como uma das 

principais tendências para o desenvolvimento do ensino superior. Essa demanda deve ser 

entendida num cenário de profundas modificações nos campos político e econômico 

provocadas pelo processo de globalização acentuado com a introdução das novas tecnologias 

de informação e comunicação (TIC).  Essas mudanças resultaram numa nova organização 

social com sérias repercussões para a educação e em especial para o ensino superior, trazendo 

uma nova demanda, formar em mais alto nível os profissionais da área para que melhorem sua 

atuação no mercado de trabalho. 

Em razão da globalização e da centralidade dada ao conhecimento, como uma 

necessidade de que os países se insiram no mercado global, passa-se a exigir das instituições de 

ensino superior a inserção no contexto internacional, com o intuito de possibilitar a troca de 

conhecimentos, ampliando, assim, a concorrência para o nível internacional, conforme apontam 

Mesquita e Castilho (2014).  

São muitos os pontos positivos atribuídos à internacionalização, entre eles, possibilitar 

a troca de conhecimento e formar pesquisadores em rede. Muitas das discussões a respeito da 

internacionalização são pautadas no rompimento de fronteiras para a educação, bem como no 

avanço tecnológico conquistado atualmente. De acordo com Lima e Maranhão (2011, p. 593), 

“sua contribuição é inegável, principalmente se considerarmos os ganhos para os participantes, 

que ampliam seu escopo de atuação profissional, desenvolvem redes de relacionamento e 

aprendem hábitos e costumes de uma cultura diferente da sua”. 

Autores como Azevedo (2008) consideram que o processo de internacionalização não 

envolve apenas o rompimento de fronteiras e serviços educacionais ou a mobilidade de pessoas, 

mas também um contexto de políticas decididas em âmbito internacional. Lima e Maranhão 

(2011) corroboram tal visão: 

 

Por outro lado, essas experiências internacionais tendem a promover a 

padronização dos currículos, das culturas e das consciências. Isso acontece 

porque este processo reflete a desigualdade econômica/social vivenciadas 

entre as diferentes nações participantes. Isso cria um campo fecundo para a 

intervenção de organismos internacionais na configuração dos produtos 

educacionais a serem trocados no mercado global. (LIMA; MARANHÃO, 

2011, p. 593). 
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A globalização e internacionalização são diferentes. A primeira tem o foco nos mais 

variados campos, economias, culturas, conhecimento, tecnologias e outros, por sua vez, a 

internacionalização tem o foco no relacionamento entre as nações. Relacionam-se porque a 

globalização age na internacionalização por meio do rompimento de fronteiras, bem como o 

crescimento do ensino em âmbito internacional fortalece a globalização. 

Assim, é objetivo do presente capítulo discutir a internacionalização no contexto da 

globalização, entendendo que o objeto de estudo deste trabalho precisa ser interpretado 

mediante uma perspectiva histórica. Dessa forma, o capítulo apresenta a seguinte estrutura: a 

primeira sessão discute a tendência da internacionalização do ensino superior no contexto das 

políticas educacionais voltadas para o ensino superior e apresenta os diferentes conceitos de 

internacionalização. A segunda sessão discute a cooperação internacional e a mobilidade 

estudantil como parte constituinte do processo de internacionalização. A terceira analisa a 

influência do Processo de Bolonha nas políticas para a América Latina. E a quarta discute a 

internacionalização na formação inicial dos professores no Brasil, tendo como referência o 

Programa Licenciaturas Internacionais (PLI). 

 

2.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: CONCEITOS E 

TRAJETÓRIAS   

 

O conceito de internacionalização é definido por alguns pesquisadores, como Knigth 

(2008), enquanto uma integração entre as dimensões internacionais e interculturais ao ensino 

superior. Este conceito está mais relacionado à capacidade da instituição de ensino superior em 

tornar-se internacional. Para outros, como Hawawini (2011) e Wit (2013), o processo está 

relacionado aos esforços da instituição em atender aos novos desafios pertinentes ao contexto 

globalizado. 

Para Stallivieri (2004, p. 15), “o caráter internacional das universidades está presente 

desde a Idade Média com a criação das primeiras escolas europeias, com as escolas chamadas 

de Universitas, que reuniam professores e estudantes de regiões e países em busca de 

conhecimento”. O termo Universitas, no fim do século XII e começo do XIII, compreendia uma 

corporação de professores e estudantes. No livro Origens da Universidade, Janotti (1992) 

evidencia que na Idade Média o termo que compreendia a noção de universidade com distinção 

de uma escola era o Studium Generale, que significava “o lugar onde estudantes de todas as 

partes eram recebidos” (p. 23), cuja característica era uma educação superior que atraía, no 
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início do século XIII, estudantes de diversos lugares. É então no século XV que os termos 

Studium Generale e Universitas tornam-se sinônimos. 

De acordo com Pereira e Almeida (2009, p. 15), a partir do século XVII surge o conceito 

de universidade, que nasce tendo como contexto “[...] a divisão e especialização dos saberes 

através da criação de grandes escolas setoriais e profissionais”. Para os autores, nesse sentido, 

já havia a busca por uma relação entre a universidade e a indivisibilidade dos saberes por ela 

desenvolvidos, como também o funcionamento dos Estados-nação. Assim, 

 

É neste contexto que advém a assimilação de universidade como 

universalidade [bem diferente da noção acima de universitas]. Este novo 

modelo espalha-se rapidamente pela Europa da revolução industrial [...]. As 

universidades passam assim a estar no topo dos sistemas de ensino. [...] 

assiste-se, assim, ao início sistemático da investigação científica. (PEREIRA; 

ALMEIDA, 2009, p. 15). 

 

Segundo Lima e Contel (2011), a internacionalização do ensino superior teve o seu 

marco inicial no Brasil nos anos de 1930, caracterizado como “[...] período inaugural da 

internacionalização marcada pela presença de professores visitantes nas jovens universidades 

emergentes” (p. 158). De acordo com Castro e Neto (2012), nos anos pós 1945, sob o pretexto 

de reconstrução da Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial, esse processo vai-se 

intensificando, inicialmente com a finalidade de dar assistência aos países afetados pela guerra, 

isto é, prestar assistência técnica para a reconstrução desses países. Assim, a tônica da 

internacionalização nesse período era o assessoramento no desenvolvimento de acordos 

científicos, na mobilidade estudantil e na concessão de bolsas de capacitação. 

Para Knight (2008), nos anos 1960, os termos mais utilizados eram a cooperação 

internacional, relações internacionais e educação internacional. Tais termos compreendiam as 

seguintes atividades: projetos de desenvolvimento, mobilidade de estudantes estrangeiros e 

acordos culturais. Outra autora que também estabelece uma classificação para os períodos de 

internacionalização é Morosini (2006):  

 

Internacionalização da educação superior é um conceito complexo, com uma 

diversidade de termos relacionados, apresentando diversas fases de 

desenvolvimento. São citadas: a) dimensão internacional – presente no século 

XX, que se caracteriza por ser uma fase incidental mais do que organizada; b) 

educação internacional – atividade organizada prevalente nos Estados Unidos, 

entre a Segunda Guerra Mundial e o término da Guerra Fria, preferentemente 

por razões políticas e de segurança nacional; e c) internacionalização da 

educação superior, posterior à Guerra Fria e com características de um 

processo estratégico ligado à globalização e à regionalização das sociedades e 

seu impacto na educação superior. (MOROSINI, 2006, p. 27). 
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Aproximadamente na década de 1980, o termo internacionalização é definido por 

atividades que compreendem estudos no exterior, acordos institucionais e outras noções. Já nos 

anos 1990, conforme Knight (2008), há uma grande mudança marcada por novas características 

para a internacionalização do ensino superior, compreendendo uma série de atividades mais 

amplas, como o crescente número de estudantes, professores e pesquisadores realizando 

mobilidade acadêmica; maior interesse em temas internacionais e pesquisa colaborativa; 

aumento do número de cursos, programas, entre outros aspectos. 

Para Castro e Cabral Neto (2012), na década de 1990, a internacionalização da educação 

superior tem despertado grande interesse nos diversos países. De acordo com os referidos 

autores, isso ocorre tendo em vista a necessidade de inserção dos países na sociedade do 

conhecimento, a redução dos custos de formação, o melhor aproveitamento da infraestrutura 

acadêmica, e do desenvolvimento da comunicação e da informação. Nesse contexto, é conferida 

à internacionalização uma nova reconfiguração: o papel de produção e propagação do 

conhecimento. 

Desse modo, a internacionalização do ensino superior torna-se atrativa por possibilitar 

às pessoas uma formação em contextos diferenciados, o que lhes permite estudar em 

universidades tradicionais conhecidas internacionalmente por serem referência em sua área de 

conhecimento. Além disso, a internacionalização promove o contato com novas culturas e 

também a aprendizagem ou aprimoramento de uma língua estrangeira. Segundo Mesquita e 

Castilho (2014, p. 39), 

 

As forças que impulsionam as IES para a internacionalização podem ser 

classificadas como acadêmicas (crença que a educação e a investigação devem 

ser globais), econômicas (necessidade de encontrar novas fontes de 

rendimento/financiamento e possibilidades de crescimento).  

 

No Brasil, a partir dos anos 1980 e principalmente nos anos 1990, a internacionalização 

do ensino superior se acentuou “[...] alicerçada na criação de um mercado internacional do 

ensino e na crescente globalização das políticas educacionais” (RAMOS, 2009, p. 20). Nessas 

décadas, conforme Lima e Contel (2011), houve uma expansão da internacionalização do 

ensino superior no Brasil a partir de articulações entre os ministérios da Educação (MEC), das 

Relações Exteriores (MRE) e da Ciência e Tecnologia, pois foram estes os responsáveis pela 

expansão e evolução dos institutos de pesquisa. 
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É importante destacar a “influência” que a globalização exerceu para a reconfiguração 

da internacionalização a partir do contexto acima exposto. Para Castro e Silva (2015), a 

internacionalização é pautada nesse contexto através da busca por novos conhecimentos e 

experiências em outras culturas, cuja finalidade é promover novas habilidades, permitindo, 

assim, aos estudantes, professores e pesquisadores uma maior eficácia no desempenho de suas 

funções. De acordo com Azevedo (2016), a educação superior não é internacional por sua 

própria natureza, entretanto, 

 

A internacionalização é historicamente construída e necessita de atores sociais 

comprometidos e de iniciativas, incentivos, movimentos e políticas, de 

Estados e autoridades regionais (Europa, Mercosul...) para sua emulação, 

financiamento e efetivação. [...] A internacionalização é um processo de 

integração, fundado na interculturalidade que fortalece e evidencia, em escala 

regional e global, as atividades fins das instituições de educação superior. 

(AZEVEDO, 2016, p. 85-86). 

 

Conforme Knight (2008), na primeira metade do século XXI, a internacionalização 

passou a ser marcada pelo crescimento das parcerias institucionais firmadas na relação de 

benefícios mútuos e colaboração. Passou-se, então, a haver uma maior ênfase na mobilidade 

acadêmica, a qual envolve estudantes, pesquisas, pesquisadores e programas que atravessam 

fronteiras. A internacionalização também é caracterizada, nesta fase, por uma maior orientação 

para as atividades comerciais e orientadas para o mercado. A terceira definição característica 

da internacionalização da educação tem sido um crescimento substancial nas redes acadêmicas 

internacionais e parcerias com base em benefícios mútuos e colaboração, em outras palavras, 

aspectos com fins lucrativos e sem fins lucrativos. 

Para Silva (2015), o termo internacionalização do ensino superior refere-se ao ensino 

superior na sua expansão para além do ambiente nacional. A autora salienta que esse processo 

de ir além das fronteiras deve ser compreendido em todas as suas formas, inclusive no caso da 

cooperação educacional internacional, explicando que, embora permeado pelas relações 

mercantis, o processo é marcado pela mediação do elemento da cooperação. “A 

internacionalização pressupõe uma cooperação internacional solidária e na transnacionalização 

a questão é promover o estabelecimento de filiais de universidades estrangeiras no país, venda 

de franquias acadêmicas [...]” (SILVA, 2015, p. 95), assim podemos entender que a 

internacionalização refere-se mais a processos solidários do que econômicos, e que, na 

concepção da autora, a transnacionalização é que seria um processo mais relacionado a sua 

concretização mediante relações comerciais.  
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A esse respeito, cabe o questionamento das finalidades atribuídas ao campo educacional, 

visto que, diante da dualidade entre as concepções solidária e comercial, há um cuidado com 

esses objetivos tão distintos e suas implicações para a formação dos indivíduos. Neste sentido, 

 

Acreditamos que é um equívoco compreender o processo 

[internacionalização] como parte das relações econômicas e globalizadas, no 

suposto de uma relação de igualdade entre os países na proposição de seus 

investimentos ou projetos políticos. É fundamental apreender a 

internacionalização como parte do processo de globalização e não em uma 

relação de externalidade com ela, como se uma fosse a causa, e a outra, a 

consequência, mas entender a globalização imbrincada no processo de 

globalização e/ou transnacionalização da educação. (SANTOS, 2015, p. 96). 

 

A globalização é entendida por Santos (2015) como o contexto para a 

internacionalização do ensino superior, e não como sua causa, considerando-se que este 

processo é favorecido pela facilidade de comunicação e deslocamento entre os países 

propiciados pela globalização. Como defende Santos (2015), a transnacionalização é um 

movimento antigo, porém, o entendimento desse processo enquanto solução para os problemas 

educacionais é algo novo, isto é, a ideia é pautada no BM e na OMC. 

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

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

de ensino superior desempenham”. Esse conceito compreende a internacionalização enquanto 

articulada às funções e atividades desempenhadas pelas instituições. Por sua vez, Knight (2008) 

define a internacionalização como um “[...] processo de integrar uma dimensão internacional, 

intercultural ou dimensão global, nos objetivos e nas funções do ensino superior” (KNIGHT 

2008, p. 21, tradução nossa). Esta concepção compreende dimensões interligadas aos objetivos 

e às funções do ensino superior. 

Wit (2013) aponta a necessidade de se repensar a concepção de internacionalização e 

faz uma crítica quanto à visão fragmentada do conceito, quando este é associado apenas à 

educação internacional. Para o autor: “A ‘internacionalização’ não envolve apenas a relação 

entre os países, e sim as relações entre culturas, entre o global e o local.” (2013, p. 71). Nessa 

definição, tem-se uma articulação da dimensão internacional com o âmbito intercultural no 

ensino superior. O autor critica a compreensão quantitativa que muitos atribuem à 

internacionalização, restringindo suas análises a “entradas” e “saídas” por meio de números, e 

por ser demasiado assentada no cumprimento de metas, sem que haja uma melhor investigação 

quanto à ética.  
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Para Hawawini (2011), embora o conceito de Knight (2008) compreenda os passos 

iniciais necessários para que uma instituição torne-se internacional, ainda é muito restrito, por 

isso o autor propõe uma definição mais ampla: 

 

A internacionalização das instituições de ensino superior é o processo de 

integração da instituição e seus principais interessados, seus alunos, 

professores e funcionários, em um mundo globalizado. Esta definição vai além 

das dimensões particulares de ensino, pesquisa e serviço. É necessária uma 

mudança nas estruturas existentes, modos de operação e mentalidades para 

que a instituição possa participar e contribuir para a formação da rede 

emergente global do conhecimento e aprendizagem. (HAWAWINI, 2011, p.5, 

tradução nossa). 

  

Hawawini (2011) compreende, portanto, o conceito de internacionalização para além da 

integração das dimensões internacionais das instituições, mas acrescenta que é necessário 

mudar as estruturas existentes para que a instituição possa não somente participar como também 

contribuir na formação da rede de conhecimento global. 

De acordo com Azevedo (2008), a definição de internacionalização está para além do 

rompimento de fronteiras, mas pressupõe a integração e a cooperação solidária ou as vias de 

competividade. 

 

A internacionalização não é um fenômeno metafísico de transposição de 

fronteiras, mas, sim, um complexo processo de integração a um campo 

acadêmico mundializado em que os diversos atores sociais travam relações 

com vistas a intercambiar, a cooperar e a compartilhar solidariamente (ou, 

opostamente, a competir) no âmbito de suas ações sociais e espaços de 

influências no que se relaciona ao conhecimento, à ciência, à técnica, às artes 

e à cultura. (AZEVEDO, 2008, p. 876). 

 

Conforme os conceitos abordados, entendemos que a internacionalização se trata de um 

processo que resulta dos esforços das instituições de ensino superior em tornarem-se 

internacionais, mas que também é resultante das novas demandas suscitadas para este nível de 

ensino. Consideramos que a inserção internacional de alunos, professores, gestores e serviços 

pode contribuir para a aquisição de novos conhecimentos e habilidades quando convergem num 

movimento de cooperação e não apenas fomentem a competição entre as universidades, pois 

entendemos que esse processo prevê prioritariamente a colaboração mútua.  

No entanto, constatamos que há instituições e países que se inserem no processo de 

forma mais ativa ou mais passiva, visto que a inserção não está dissociada do âmbito político e 

econômico mundial. Entendemos que o conceito de internacionalização é multifacetado, pois é 
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amplo, e envolve também o currículo, as políticas e a integração entre ensino, pesquisa, 

extensão e serviços institucionais, entre outros aspectos. 

Conforme Wit (2011), a dimensão internacional do ensino superior nos últimos 25 anos 

tem estado cada vez mais presente na agenda das organizações internacionais e governos 

nacionais, passando, nas duas últimas décadas, de algo restrito a um “[...] pequeno grupo de 

elite para um fenômeno de massa” (WIT, 2011, p. 241, tradução nossa). Segundo o autor, a 

internacionalização apresenta os seguintes princípios: o político, o econômico, o social e 

cultural e o acadêmico, variando a sua predominância entre países e regiões, no entanto, o autor 

aponta que atualmente o princípio econômico tem sido o mais dominante. 

Atualmente, o mercado vem modificando os princípios das universidades enquanto uso 

do ensino superior em função de respostas às suas necessidades. Conforme observa Morosini 

(2006, p. 111), “as determinações do mercado de trabalho sobre a universidade vêm 

transformando os princípios das mesmas, como apontado em inúmeros trabalhos, não só 

internacionais, mas nacionais”.  

Nesse sentido, as autoras Lima e Maranhão (2009) ressaltam que a internacionalização 

pode envolver a mobilidade de pessoas, mas também a de serviços no exterior (realização de 

cursos de curta e longa duração); a prestação de serviços educacionais no exterior (prestação de 

serviços temporários em outros territórios); a oferta transfronteiriça de serviços (mobilidades 

de programas de formação presenciais ou à distância); presença comercial (mobilidade de 

serviços). 

Assim, diante de tais aspectos, as novas políticas e estratégias de internacionalização 

possibilitam às universidades a formação de recursos humanos qualificados e avanços 

científicos. “A expectativa geral amplamente compartilhada é de que a internacionalização 

contribuirá para a qualidade e relevância do ensino superior em um mundo mais interligado e 

interdependente.” (KNIGHT, 2008, p. 9, tradução nossa). Entretanto, em conformidade com a 

autora, entende-se que o processo de internacionalização precisa ser revisto e constantemente 

avaliado.  

Azevedo (2016), ao analisar o processo de internacionalização do ensino superior e a 

forma como este vem-se constituindo mundialmente, com base nos estudos de Knigth (2011; 

2012), apresenta cinco mitos e cinco verdades sobre o tema.  

O primeiro mito está relacionado à ideia de que estudantes estrangeiros são agentes da 

internacionalização, isso porque a presença física de estudantes por si só não garante a 

efetivação da internacionalização, pois considera que muitas das vezes a integração desses 

estudantes não ocorre de forma tão receptiva. Azevedo (2016) ainda chama a atenção para o 
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fato de que os estudantes em instituições estrangeiras se sentem, por vezes, marginalizados, e a 

sua contribuição é mais salientada para o ranking da instituição do que para a produção do 

conhecimento.  

 O segundo mito é sobre a acepção da reputação e dos rankings como fiadores da 

internacionalização: os rankings avaliam a qualidade das instituições universitárias por meio 

da sua reputação internacional, sejam elas públicas ou privadas, isso faz com que as instituições 

se tornem uma espécie de grife, mas, como advoga o autor, é fútil a construção de uma 

credibilidade pautada meramente nos rankings. 

 O terceiro pauta-se na compreensão das assinaturas de convênios internacionais, como 

se estes evidenciassem a internacionalização. É mito compreender o convênio como algo que 

torne a instituição um exemplo por internacionalizar o seu ensino. Ao elucidar o entendimento 

de Knight a respeito, Azevedo (2016) nos permite compreender esse mito como uma 

deturpação, uma vez que a finalidade de um acordo institucional entre universidades é o de 

legitimar a cooperação acadêmica, respeitando os objetivos em comum e o financiamento. Para 

isso, não adianta ter uma lista de acordos institucionais em demasia, pois há de se pensar em 

como cada um deles é desenvolvido. Os acordos necessitam , por exemplo, de maior 

investimento em recursos humanos e financeiros para os docentes. Neste contexto, a quantidade 

é símbolo de status, mas a qualidade rompe os acordos firmados oficialmente e estabelece 

parcerias férteis. Esse entendimento põe em dúvida os critérios de avaliação utilizados 

atualmente. 

 O quarto mito refere-se à acreditação internacional, o que seria uma prova de 

internacionalização. Esta discussão relaciona-se ao terceiro mito, pois a busca por instituições 

de ensino superior por sua acreditação internacional pelos motivos apresentados no terceiro 

mito evidenciam que há outros determinantes para uma internacionalização efetiva. 

 O quinto mito é concernente à internacionalização como fortalecimento da IES: o 

esforço da IES em alcançar uma marca global não implica necessariamente em seu 

fortalecimento enquanto instituição. Isso ocorre porque há benefícios e riscos não intencionais, 

pois há consequências negativas como a fuga de cérebros e emissão de títulos de forma 

fraudulenta, de acordo com Azevedo (2016). 

 Além dos mitos, Azevedo (2016) discute também, com base em Knight (2011; 2012), 

as cinco verdades a respeito da internacionalização. São elas: o respeito ao contexto local; a 

internacionalização como um processo adaptável; benefícios e riscos não intencionais; a 

internacionalização não se trata de uma finalidade em si; e globalização e internacionalização 

são termos diferentes, mas relacionados. 
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 Essas verdades são importantes para o entendimento de que as IES devem basear suas 

experiências de internacionalização evidenciando o respeito ao seu contexto, num processo 

adaptável com benefícios e riscos não intencionais, como já mencionado. A internacionalização 

não é um objetivo em si mesmo, porquanto faz parte de um contexto maior que compreende as 

ações institucionais de ensino, pesquisa e extensão, metas e formação de pessoal. Portanto, para 

Azevedo (2016, p. 75), a internacionalização é um “[...] processo de integração das dimensões 

internacional, intercultural e global das atividades próprias das instituições acadêmicas”. Ou 

seja, a internacionalização é um conjunto de esforços. 

A internacionalização do ensino superior compreende estratégias as quais ocorrem de 

maneiras distintas nas instituições, tendo em vista que algumas se centram mais na mobilidade, 

outras em acordos de cooperação e redes, pois entende-se que a internacionalização do ensino 

superior pressupõe a cooperação acadêmica, científica e tecnológica. 

 

2.2 A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: RECOMENDAÇÕES DA UNESCO E DA 

CEPAL 

 

A cooperação internacional é definida como a ação de trabalhar em conjunto, implica o 

respeito mútuo através do qual os parceiros são beneficiados, sendo, assim, um instrumento 

para a internacionalização do ensino superior. Conforme Stallivieri (2004), a cooperação 

internacional passa a ser um objetivo comum entre os países, pois ela assegura qualidade, 

renovação e socialização da produção dos conhecimentos.  

O termo “cooperação” e sua conotação tem evoluído ao longo do tempo. Como lembra 

Stallivieri (2004), na época dos filósofos gregos, a “cooperação” era utilizada sob o termo de 

“aliança”, o vocábulo era empregado no sentido de uma “parceria”. Ainda de acordo com 

Stallivieri (2004), o termo “aliança” era aplicado também na antiguidade para definir a relação 

entre os estados, quando a intenção era designar a união entre eles e evitar guerras. Assim, já 

havia uma relação de cooperação entre as nações que se iria desenvolver conforme os novos 

desenhos das sociedades até que chegasse a contemporaneidade. Ou seja, segundo a autora, 

somente a partir da Segunda Guerra Mundial tem-se a mudança do termo “aliança” para 

“cooperação”. De modo simples, o termo “cooperar” significa “agir em conjunto”.  

Barbalho (2007b) elenca alguns fatores que corroboraram para uma nova configuração 

da cooperação internacional do ensino superior na atualidade, tais como: o aumento do acesso 

à informação e sua importância dado o contexto da sociedade do conhecimento, e melhor 

aproveitamento da infraestrutura de comunicação. 
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A cooperação internacional na educação superior não é uma ocorrência 

recente na história educacional, porém, a apresentação de particularidades 

como o aumento do acesso à informação, com o propósito de inserir na 

sociedade do conhecimento a redução de custos de formação e um melhor 

aproveitamento da infraestrutura de comunicação, lhe confere uma nova 

configuração em respostas às exigências globais. (BARBALHO, 2007a, p.7). 

 

 A noção de cooperação internacional abordada por Barbalho (2015) evidencia que, 

embora esse processo não seja recente, novas particularidades na atualidade são relacionadas 

ao termo e suas práticas, traduzindo-se numa nova dinâmica devido à configuração atual que 

demanda do ensino superior, cada vez mais, uma formação com aproveitamento eficiente de 

sua estrutura e comunicação. Este é o contexto permeado pelas demandas da sociedade do 

conhecimento.  

Para a realização desta cooperação, faz-se necessário o conhecimento dos seus 

participantes, o comprometimento pautado na disponibilidade de recursos humanos e 

financeiros. Os objetivos da cooperação internacional devem estar articulados às estratégias de 

execução: os projetos de cooperação devem estar em consonância com os objetivos das 

instituições; o programa de atividades deve respeitar cronogramas e o financiamento; além 

disso, deve haver uma preocupação com a avaliação das ações de cooperação desenvolvidas. 

 Os acordos de cooperação são desenvolvidos a partir dos interesses mútuos entre as IES 

e de sua oficialização através de documentos, como exemplo, o protocolo de intenções e os 

convênios.   

 

Os convênios [...] são instrumentos que refletem o desejo de cooperação entre 

as instituições, podendo ser convênios intergovernamentais, 

interinstitucionais, bilaterais ou multilaterais, genéricos ou mais específicos, 

dependendo do caráter das entidades envolvidas e dos objetivos a que elas se 

propõem diante da parceria firmada. (STALLIVIERI, 2004, p. 45). 

  

 De acordo com Stallivieri (2004), a cooperação internacional pressupõe o respeito de 

um Estado pela existência de outro. Por isso, a autora ressalta a importância de que a cooperação 

requer aceitação da existência do outro, bem como consciência da diversidade dos indivíduos. 

“A Cooperação entre instituições de diferentes países passa a ser um objetivo comum das 

sociedades científicas mundiais, pois, através da internacionalização, asseguram-se a qualidade 

e a eficácia na renovação e na socialização do conhecimento produzido.” (STALLIVIERI, 

2004, p. 27). Para a autora, a cooperação internacional é, portanto, uma importante estratégia 

para o melhor cumprimento da missão da universidade. 
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 A cooperação acadêmica internacional apresenta as seguintes modalidades: os 

programas de mobilidade, as redes de cooperação internacional e os acordos de 

cooperação/colaboração. A mobilidade pode ser realizada por docentes, discentes e pela 

comunidade administrativa da instituição e possibilita-lhes uma experiência no exterior. As 

redes de cooperação são estabelecidas por meio de uma ligação entre os atores do ensino 

superior e favorecem o que Stallivieri (2004) chama de “otimização de conhecimento 

universal”, visto que atuam na solução de problemas nacionais e internacionais. Os acordos de 

cooperação consistem na oficialização do respeito mútuo entre duas instituições de ensino 

superior que se comprometem a honrar metas e objetivos. Este acordo é materializado por 

assinatura de documentos com diversas nomenclaturas: protocolos de intenções, convênios 

bilaterais ou multilaterais, conforme Stallivieri (2004). Para a autora, 

 

A gestão dos acordos de colaboração deve ser cuidadosamente 

operacionalizada, pois corre-se o risco de que o documento nem sempre atinja 

os resultados esperados, caindo no ostracismo e no esquecimento, se não for 

colocado o interesse institucional acima do interesse pessoal de um professor 

e/ou pesquisador. A operacionalização deve ser constantemente monitorada, 

se possível, através de um coordenador designado especificamente para tal 

fim, realizando avaliações periódicas e acompanhando as demandas que 

podem ser originadas à instituição. (STALLIVIERI, 2004, p. 47). 

 

De acordo com Castro (2011), a cooperação pautada na solidariedade respeita as 

peculiaridades de cada povo, mas deve ser pensada não apenas no aspecto desenvolvimentista 

que vem sendo associado à centralidade dada ao conhecimento na atualidade. Para a autora,  

 

A cooperação deve converter-se em um instrumento para a 

internacionalização dos sistemas de educação superior, com políticas mais 

ativas, priorizando temáticas e prioridades regionais, dessa forma, cada vez 

mais é vista como um meio para o desenvolvimento institucional, envolvendo 

atividades conjuntas entre as universidades e uma integração com fins mútuos. 

(CASTRO, 2011, p. 7). 

  

Nessa perspectiva, compreendemos que a cooperação deve respeitar os objetivos 

comuns entre os envolvidos, buscando fortalecer não apenas o aspecto internacional, mas 

também regional de cada localidade. A cooperação pela via da solidariedade realiza ações de 

integração com fins mútuos. Esse entendimento era o que prevalecia inicialmente nos 

documentos oficiais da UNESCO e CEPAL, a exemplo do Educação e conhecimento: eixo da 

transformação produtiva com equidade (UNESCO; CEPAL, 1995).  
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No documento, a cooperação regional e internacional é entendida como um conjunto de 

aplicação de estratégicas políticas que deve destacar-se em quatro pontos importantes: i) na 

formação de recursos humanos com vistas a uma utilização mais eficiente das universidades; 

ii) na articulação entre a educação e a geração de conhecimento; iii) no setor produtivo e 

desenvolvimento social; e iv) no campo da pesquisa educacional quanto aos processos de 

geração, difusão e utilização do conhecimento, especificamente nas seguintes linhas de 

cooperação: 

 

1) melhoria da qualidade educacional; 2) introdução de inovações 

educacionais (níveis fundamental e médio); 3) elevação do grau de 

credibilidade de instituições, programas e unidades da educação superior; 4) 

formação de professores e pesquisadores de nível universitário; 5) reforma 

institucional e administrativa; 6) capacitação técnica; 7) pesquisa educacional; 

8) intercâmbio de alunos; e 9) cooperação estratégica. (UNESCO; CEPAL, 

1995). 
 

 De acordo com a perspectiva apresentada neste documento, as estratégias evidenciam e 

centralizam a educação para a transformação produtiva, já que os demais atores do processo 

educacional e da produção do conhecimento devem convergir mediante as orientações 

propostas, pois “seus resultados condicionarão tanto a evolução econômica e social de cada 

nação quanto a gravitação dos países da América Latina e Caribe no contexto mundial” 

(UNESCO; CEPAL, 1995, p. 14). Além disso, 

 

Os estudos prospectivos demonstram que, ao converter-se o conhecimento no 

elemento central do novo paradigma produtivo, a transformação educacional 

torna-se fator fundamental para o desenvolvimento da capacidade de inovação 

e da criatividade, juntamente com a integração e a solidariedade, aspectos-

chave tanto para o exercício da cidadania quanto para alcançar altos níveis de 

competitividade. (UNESCO; CEPAL, 1995, p.18). 

 

 Com efeito, o discurso do conhecimento como elemento central de um novo paradigma 

produtivo – o que, por sua vez, traz profundas modificações para o contexto educacional – 

evidencia a emergência de uma educação cada vez mais respaldada pelas novas tecnologias, 

pois estas transformam a economia internacional e, sendo assim, o lugar que cada nação ocupará 

no mundo dependerá de sua aplicação desses novos conhecimentos no cotidiano das pessoas.  

 Um outro documento elaborado pela UNESCO (2010), o relatório Educação: um 

tesouro a descobrir, propõe que a contribuição da universidade deverá compreender a 

diversificação da oferta no concernente à cooperação internacional, “[...] ao permitir o 

intercâmbio de professores e de estudantes, além de facilitar, graças a cátedras com vocação 
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planetária, a divulgação dos melhores conteúdos de ensino” (UNESCO, 2010, p. 18). O 

relatório apresenta também um capítulo destinado à cooperação internacional, sob o intuito de 

formar para a chamada aldeia global, delimitando pistas e recomendações: 

 

A necessidade de uma cooperação internacional – que deve ser repensada 

radicalmente – é válida também para a área da educação; trata-se de uma 

questão que implica não só os responsáveis pelas políticas educativas e os 

professores, mas também todos os atores da vida coletiva [...]. Modificar a 

orientação da política de assistência para uma perspectiva de parceria, ao 

favorecer, especialmente, a cooperação e o intercâmbio no âmago de grupos 

regionais [...]. Ajudar no fortalecimento dos sistemas educacionais nacionais 

ao encorajar as alianças e a cooperação entre os ministérios em nível regional, 

e entre países que enfrentam problemas semelhantes. Ajudar os países a 

enfatizar a dimensão internacional do ensino ministrado (programas de 

estudo, recurso às tecnologias da informação, cooperação internacional). 

Incrementar novas parcerias entre as instituições internacionais que se 

dedicam à educação, lançando, por exemplo, um projeto internacional que 

tenha o objetivo de divulgar e implementar o conceito de educação ao longo 

da vida, a partir do modelo de iniciativa interinstitucional que culminou na 

Conferência de Jomtien [...]. (UNESCO, 2010, p. 37). 

 

A partir do exposto sobre este relatório, entende-se que há uma nítida preocupação por 

parte do organismo multilateral quanto à educação e a sua utilização como um “[...] trunfo 

indispensável para que a humanidade tenha a possibilidade de progredir na consolidação dos 

ideais da paz, da liberdade e da justiça social” (UNESCO, 2010, p. 5), muito embora, por trás 

desses ideais de paz, liberdade e justiça social, ainda se trate a educação como um fator em prol 

do desenvolvimento econômico dos países. 

O relatório evidencia a formação do professor, a qual deverá ser desenvolvida 

considerando-se a cooperação internacional, que deve ser intensificada devido às demandas 

suscitadas no seio da aldeia global. É notória, no entanto, a contribuição do documento quanto 

à modificação do entendimento de uma cooperação internacional que deverá centrar-se numa 

política de parceria em detrimento de uma mera assistência, pois o relatório menciona que a 

cooperação pautada apenas na assistência desenvolve muito mais os países considerados mais 

atrativos, enquanto os países menos atrativos realizam uma internacionalização mais passiva 

do que ativa. Por isso, consideramos menos excludente a diretriz constante no relatório da 

UNESCO (2010) que entende como mais apropriada a cooperação baseada na parceria. 
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2.2.1 A mobilidade estudantil como estratégia da cooperação internacional no ensino 

superior 

 

A mobilidade estudantil, por ser intrínseca à internacionalização do ensino superior 

como uma de suas formas de materialização, também não é recente, existindo, conforme Santos 

e Almeida Filho (2012), desde a Idade Média, com as viagens dos pensadores europeus entre 

os centros de conhecimento. As universidades partilhavam das competências desses mestres 

realizando o que atualmente compreendemos por cooperação, que ocorria de modo 

internacional com naturalidade, pois, segundo Santos e Almeida Filho (2012), a naturalidade 

seria uma evidência de que essa forma de cooperação não ocorria sob as muitas burocracias 

administrativas que encontramos hoje. Ainda de acordo com os autores, são exemplos desse 

movimento que já ocorria no passado os pensadores: Tomás de Aquino (1225-1274); Petrarca 

(1304-1374); Galileu Galilei (1564-1642), entre tantos outros. 

 

A movimentação de acadêmicos entre centros de saber parece, portanto, como 

a primeira manifestação de internacionalização universitária. Vêm, 

inicialmente, à procura de uma formação que suas comunidades de origem 

não são capazes de lhes proporcionar e depois, progressivamente, em busca 

de uma genuína e equilibrada partilha de experiências e de conhecimentos, 

entre instituições que se equivalem e se respeitam. (SANTOS; ALMEIDA 

FILHO 2012, p. 149). 

  

 Se antigamente a razão para a mobilidade acadêmica centrava-se nos campos de 

interesses pautados nos conhecimentos, atualmente, além do campo científico, considera-se de 

grande importância a aprendizagem dos aspectos culturais. A importância da mobilidade 

acadêmica recebe novos delineamentos em virtude da modificação pela qual passou ao longo 

dos anos, passando de um movimento de cunho mais isolado, pertinente à iniciativa de alguns 

membros, para um “[...] movimento consciente e intencional da universidade, em busca de 

inter-relações proveitosas e fecundas com seus congêneres e com outras culturas” (SANTOS; 

ALMEIDA FILHO, 2012, p. 149). 

Assim, a mobilidade estudantil seria fruto dessas relações internacionais, pois, segundo 

Castro e Cabral Neto (2012, p. 77), a mobilidade “não envolve, apenas, o movimento de 

deslocamento; ela é muito mais ampla, pois é social e envolve estruturas, meios, culturas e 

significados”. Não se trata apenas da realização de estudos em outro país por parte do estudante, 

mas compreende a relação internacional em outros aspectos interligados, como o social e o 

cultural, uma vez que, no caso das universidades, o movimento de mobilidade estudantil surge 
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com o intuito de “[...] estabelecer uma amplitude nas dimensões intelectual, cultural, social, 

científica e tecnológica para a formação de cidadãos preparados para enfrentar os desafios do 

novo milênio” (STALLIVIERI, 2004, p. 38), além de ampliar acordos interinstitucionais. 

O modo como a mobilidade ocorre nas instituições de ensino superior é reflexo das 

políticas adotadas pelos países enquanto estratégia para o seu desenvolvimento, considerando 

as ações desenvolvidas pelos países que são tidos como receptores e emissores de estudantes. 

Conforme o conceito abordado por Lima e Maranhão (2009), a mobilidade estudantil pode 

desenvolver-se de forma ativa e passiva. 

A inserção de forma ativa ocorre predominantemente nos países centrais que apresentam 

políticas de atratividade para a realização da mobilidade acadêmica. A internacionalização 

passiva ocorre nos países periféricos e semiperiféricos assim inseridos no contexto econômico 

mundial, que, notadamente, mais encaminham os estudantes para estudar em outros países do 

que recebem. As autoras também atentam para os resultados da internacionalização passiva, 

posto que esses atendem mais aos interesses econômicos do que culturais. 

Assim, os países periféricos fornecem “cérebros” e recursos financeiros para países 

centrais e consomem os “produtos educacionais” dos países considerados ativos no comando 

da internacionalização. “É possível dizer que nos países periféricos as dificuldades para 

internalizar o processo de desenvolvimento, ou de acumulação de capital, são bem maiores, 

pois a maior parte da infraestrutura desses territórios é ‘extravertida’.” (LIMA; CONTEL, 2011, 

p. 31). Algumas dificuldades que caracterizam essa “extraversão” consistem na infraestrutura 

mais voltada para a exportação do que para as necessidades internas, visto que formam circuitos 

de exportação e dificultam a consolidação de seus respectivos mercados internos; dificuldade 

nos processos econômicos e políticos dado o contexto de decisão e acumulação no exterior, 

entre outras. 

Oliveira e Castro (2013) compartilham de tal apreensão ao analisarem as contribuições 

díspares desse processo enquanto inserção ativa e passiva, que, como discutido, favorecem mais 

aos que já se consolidaram como centros de atratividade na perspectiva de uma busca crescente 

pautada na sociedade do conhecimento. Entretanto, as autoras complementam que, embora haja 

esse aspecto negativo no qual uns são favorecidos em detrimento de outros, “são notáveis os 

aspectos positivos no processo de internacionalização, como: a melhoria da qualidade do ensino 

e da pesquisa local/nacional nos países em desenvolvimento e a possibilidade de troca de 

experiências e de conhecimentos entre os pesquisadores e as nações” (OLIVEIRA; CASTRO, 

2013, p. 5). 
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Marrara (2007) também compreende que há duas formas de internacionalização, a ativa 

e a passiva, sendo a primeira pautada nas ações de recebimento de docentes, pesquisadores e 

discentes estrangeiros e suas participações em periódicos fora de seu país de origem. A segunda 

forma está presente nas ações tanto de envio de pessoal, quanto na publicação de trabalhos 

acadêmicos em periódicos internacionais. 

Conforme Lima e Maranhão (2009), o entendimento de que a internacionalização ativa 

é principalmente desenvolvida pelos países centrais justifica-se pela mobilidade internacional 

de estudantes preferencialmente para os países desenvolvidos, entre os quais se destacam: 

Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália, Canadá e Japão. É 

importante ressaltar que a mobilidade estudantil é acentuada nesses países em razão de haver 

um sistema de ensino superior consolidado e pelo poder econômico desses países. 

 

Os países reconhecidos pela capacidade de atração e acolhimento de 

acadêmicos além de capitalizar recursos financeiros diretos e indiretos (sem 

penalizar os estudantes nacionais e o orçamento do Estado), contribui para: 

ampliar a rede mundial de influência cultural e política (a); selecionar os 

melhores cérebros (b); beneficiar-se de mão de obra qualificada (mesmo que 

por tempo determinado) (c); promover transferência de tecnologia (d); criar 

ambiente de aprendizagem de caráter multicultural (e); renovar a pesquisa e 

resistir à fuga de cérebros (f); além de enfrentar a imigração não-controlada 

(g). (LIMA; MARANHÃO, 2009, p. 588). 

  

A respeito das formas de internacionalização educacional desenvolvidas pelos países, 

ressalta-se que no processo ativo as políticas são voltadas para a atração e acolhimento dos 

acadêmicos, enquanto que os países que a realizam de modo passivo atuam na emissão de seus 

acadêmicos, para que busquem melhor formação nos centros de referência reconhecidos 

mundialmente.  Estes, de acordo com as autoras Lima e Maranhão (2009), são enviados com a 

finalidade de desenvolverem sua elite intelectual, mesmo com o risco proeminente da fuga de 

cérebros “[...] frente à reduzida capacidade de oferecer atrativas condições de trabalho e 

remuneração ao término da formação” (LIMA; MARANHÃO, 2009, p.5). 

A valorização do conhecimento na sociedade atual fomenta a pesquisa e formação de 

profissionais considerados valiosos aos países, que passam a priorizar o campo tecnológico de 

tal modo que aumentam as disparidades entre os países centrais e periféricos. Muito se tem 

discutido sobre as implicações negativas quanto ao enfraquecimento dos Estados-nação, das 

culturas e políticas locais dado o contexto de mundo globalizado, por isso, faz-se necessária 

uma análise mais aprofundada de como alcançar um equilíbrio mais adequado de interesses e 

necessidades entre o local, nacional, regional e internacional. 
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No tocante à regionalização, o Protocolo de Bolonha apresenta-se como iniciativa, pois, 

conforme Azevedo (2008, p. 875), ações como estas “[...] têm sido fontes indutoras de reformas 

dos sistemas nacionais de educação superior com vistas à comparabilidade, reconhecimento de 

créditos e mobilidade acadêmica entre os distintos sistemas nacionais de educação superior”. 

 

2.3 O PROCESSO DE BOLONHA E A REPERCUSSÃO NAS POLÍTICAS DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA 

 

O bloco europeu, tendo em vista o aumento da competitividade econômica, pactua a 

convergência do ensino superior e de seus respectivos níveis de ensino. Respondendo, portanto, 

aos anseios da lógica empresarial com base na competitividade, uma vez que essa convergência 

visa à formação de mão de obra qualificada para atuação em todo o Espaço Comum Europeu, 

como argumentam Eiró e Catani (2011). 

Em 18 de setembro de 1988, as instituições de ensino superior europeias aceitam 

assumir papel importante na criação do Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES), cujos 

princípios fundamentais foram estabelcidos na Magna Charta Universitatum, em Bolonha, 

onde os reitores das universidades europeias se reuniram com o fim de evidenciar a colaboração 

entre os povos europeus dada a necessidade de conscientização do papel da universidade que 

se transforma e se internacionaliza neste fim de milênio.  

Nesse documento, encontra-se expresso o encorajamento à mobilidade de professores e 

estudantes das universidades, e considera que a política de equivalências de estatutos, títulos e 

exames (preservando os diplomas nacionais) consiste num instrumento essencial para a 

consecução das missões contemporâneas das universidades. 

Os reitores das universidades europeias pactuaram, desta forma, os seguintes princípios 

fundamentais, em síntese: 1) a universidade deve ser independente de qualquer poder 

econômico, político e ideológico; 2) a atividade didática é indissociável da atividade de 

investigação; 3) liberdade de investigação; 4) a universidade deve ignorar as fronteiras 

geográficas ou políticas diante da necessidade de conhecimento recíproco e da interação das 

culturas. 

Analisado o primeiro princípio, que trata de conduzir a universidade independentemente 

do âmbito político e ideológico, apreende-se que ela torna-se passível ao ideário neoliberal, 

que, ao preconizar a liberdade individual em prol do desenvolvimento econômico sem barreiras, 

encontraria mais penetrabilidade na universidade. Ao conceberem a importância da 

universidade para o fortalecimento desse bloco econômico, por meio do conhecimento, os 
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profissionais que nela se formassem estariam mais suscetíveis às manobras do mercado. Neste 

sentido, ressalta-se o estranhamento do que pode ser considerado uma contradição: como 

compreender a universidade como primordial ao novo milênio e torná-la independente no que 

se refere aos âmbitos político e ideológico? Parece claro tratar-se de uma manobra para o 

fortalecimento do mercado mediante o fomento do ensino superior. 

O segundo diz respeito à dissociabilidade entre didática e investigação, portanto, um 

princípio importante para a formação de profissionais que devem estar cada vez mais aptos ao 

mercado de trabalho. Ainda que se possa remeter a tal discernimento, também vale ressaltar 

que se trata de uma importante compreensão entre a necessidade de didática e o campo da 

pesquisa. 

O terceiro princípio refere-se à liberdade de investigação no sentido da recusa da 

intolerância e da valorização do diálogo, aspectos considerados necessários à 

internacionalização do ensino superior. 

O quarto princípio evidencia a necessidade de internacionalização do ensino superior, 

que já vem despontando como estratégia para a expansão desse nível de ensino. 

No dia 25 de maio de 1998, França, Alemanha, Itália e Reino Unido promulgaram uma 

declaração conjunta dos seus quatro ministros, encarregados do ensino superior em seus países, 

sobre a necessidade de harmonização da arquitetura do sistema europeu do ensino superior. O 

documento ficou conhecido como Declaração de Sorbonne, o qual foi pactuado por ocasião do 

800º aniversário da Universidade de Paris. 

Nesta declaração estavam expressas as preocupações em promover a mobilidade, a 

cooperação e o reconhecimento internacional dos sistemas europeus de ensino superior para a 

configuração de dois ciclos, o primeiro (graduação) com duração de três anos e o segundo (pós-

graduação) com duração de dois anos. O documento também previa a implementação de um 

sistema de créditos – o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS) 

com base numa organização curricular em semestres. 

Uma das inovações preconizadas pela Declaração de Sorbonne estava na possibilidade 

de experiências de mobilidade dos estudantes, a qual consistia que cada estudante frequentasse, 

pelo menos durante um semestre, uma universidade europeia fora do seu próprio país. Assim, 

a Declaração de Sorbonne preconizou o desenvolvimento global do continente europeu por 

meio da criação de uma área dedicada ao ensino superior, considerada como essencial para a 

promoção da circulação dos cidadãos, e para a criação de oportunidades de emprego. 

Em 19 de junho de 1999, a cidade italiana de Bolonha reuniu 29 ministros da educação 

europeus, os quais assinaram uma declaração conjunta que ficaou conhecida como Declaração 
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de Bolonha, em que ficaram consagrados os princípios fundamentais que já haviam sido 

apreciados na Declaração de Sorbonne. 

O Processo de Bolonha, como é hoje conhecido, seria então o conjunto de esforços que 

visava à criação e consolidação do chamado Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES), com 

isso, tencionava tornar os diferentes sistemas europeus de ensino superior mais comparáveis e 

compatíveis, de modo a promover a mobilidade e a empregabilidade dos recursos humanos. 

Foram, então, os principais objetivos do Processo de Bolonha: 

 

1. Adoção de um sistema com graus acadêmicos de fácil equivalência, 

também através da implementação do Suplemento ao Diploma, para promover 

a empregabilidade dos cidadãos e a competitividade do Sistema Europeu de 

Ensino Superior. 2. Adoção de um sistema baseado essencialmente em duas 

fases principais, cursos de pré-licenciatura e pós-licenciatura. O acesso à 

segunda fase deverá requerer a finalização com sucesso dos estudos da 

primeira, com uma duração mínima de três anos. O grau atribuído após 

terminada a primeira fase, deverá também ser considerado como sendo um 

nível de habilitações apropriado para ingressar no mercado de trabalho 

europeu. A Segunda fase deverá conduzir ao grau de mestre e/ou doutor, como 

em muitos países europeus. 3. Criação de um sistema de créditos – como no 

sistema ECTS – como forma de incentivar a mobilidade dos estudantes o mais 

livre possível. Os créditos poderão também ser obtidos em contextos de ensino 

não superior, incluindo aprendizagem feita ao longo da vida, desde que sejam 

universidades participantes. 4. Incentivar a mobilidade por etapas no exercício 

útil da liberdade de circulação, com particular atenção: aos estudantes, o 

acesso a oportunidade de estudo e de estágio e o acesso aos serviços 

relacionados; aos professores, investigadores e pessoal administrativo, 

reconhecimento e valorização dos períodos dedicados em ações europeias de 

investigação, ao ensino e de formação, sem prejuízo dos seus direitos 

estatutários. 5. Incentivar a cooperação europeia na garantia da qualidade, 

tendo em vista critérios e metodologias comparáveis; 6. Promoção das 

necessárias dimensões a nível europeu no campo do ensino superior, 

nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento curricular, a 

cooperação interinstitucional, projetos de circulação de pessoas e programas 

integrados de estudo, de estágio e de investigação. (ESPAÇO EUROPEU DE 

ENSINO SUPERIOR, 1999, p. 2). 

 

Como claramente evidenciado, este documento do EEES (1999) apresenta objetivos e 

ações a serem desenvolvidas. A partir de suas diretrizes, entende-se que é preconizada a 

equivalência de conteúdos para o favorecimento da competitividade, pois há um maior estímulo 

da mobilidade estudantil com universidades compatíveis. Outro aspecto relevante se refere à 

adoção de ciclos: o primeiro (pré-licenciatura), é semelhante a uma graduação, porém, com 

duração de no mínimo três anos; o segundo ciclo (pós-licenciatura), semelhante à pós-

graduação.  
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O sistema de créditos evidenciado na Declaração de Bolonha é uma estratégia 

importante para o fomento da mobilidade estudantil e consequente circulação de conhecimento, 

não só de estudantes mas também de professores, e ainda, o incentivo da cooperação europeia 

para o desenvolvimento de metodologias comparáveis sugere a preparação de estruturas 

curriculares favoráveis ao recebimento desses estudantes e professores. Segundo Heinzle; 

Curado e Fischer (2014), 

 

A ideia central é possibilitar ao estudante de qualquer instituição de ensino 

superior iniciar a sua formação acadêmica e concluir seus estudos obtendo um 

diploma europeu reconhecido em qualquer país membro da União Europeia. 

Trata-se de permitir qualquer cidadão europeu, titular de um grau acadêmico, 

de ter um passaporte único de saber e de competências científicas e/ou 

pedagógicas reconhecidas a priori por qualquer país europeu. (HEINZLE; 

CURADO; FISCHER, 2014, p. 135). 

 

De acordo com Heinzle; Curado e Fischer (2014), há, assim, uma flexibilização 

curricular que apresenta suas interfaces econômicas, mas que também se pauta na ideia de 

liberdade que o estudante terá, o que rompe com a lógica de linearidade no currículo, a qual 

pode vir a ser substituída pela nova lógica. 

Portanto, a Declaração expressava o cuidado em promover a mobilidade, a cooperação 

e o reconhecimento internacional dos sistemas europeus de ensino superior para a configuração 

de dois grandes ciclos de graduação e para a implementação de um sistema de créditos, o ECTS, 

com base numa organização curricular em semestres. O ECTS tem a finalidade de 

reconhecimento acadêmico mútuo, a partir da informação dos programas de estudo e resultados 

do estudante entre as instituições dos países membros e do reconhecimento dos estudos, ou seja, 

da compatibilização com a instituição de origem. 

O Processo de Bolonha é um processo intergovernamental e as decisões são tomadas 

em conferências bienais pelos ministros de 47 países, todos membros da Convenção Cultural 

Europeia do Conselho da Europa para o acompanhamento, supervisão e ajustamento do 

Processo de Bolonha. A Comissão Europeia é um membro de pleno direito de Bolonha. Já 

outras entidades como o Conselho da Europa, o Centro Europeu para o Ensino Superior da 

UNESCO (UNESCO-CEPES), a Associação de Universidades Europeias (EUA) e a União dos 

Estudantes Europeus (ESU), embora sejam apenas membros consultivos, também têm 

desempenhado um papel importante. De modo que funcionários dos 47 países e de nove outros 

organismos formam o Grupo de Acompanhamento de Bolonha (Bologna Follow-up Group – 
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BFUG), que leva a cabo estudos, seminários e projetos entre as Conferências Ministeriais que 

reuniram os responsáveis nacionais pelo ensino superior. 

A partir do exposto, segue uma síntese das Conferências Ministeriais que ocorreram por 

ocasião do Processo de Bolonha, para que se possa entender sua trajetória e a consolidação dos 

países membros que têm apresentado uma dinâmica de crescimento ao agregar gradativamente 

países europeus, passando de 29 países em 1999 para 47 em 2015. 

Como já dito, no ano de 1998, fizeram parte da Declaração de Sorbone, a França, a 

Alemanha, a Itália e o Reino Unido, cuja ênfase era a mobilidade de estudantes e professores e 

a promoção de um espaço europeu de conhecimento.   

Em 1999, na Itália, é assinado o Processo de Bolonha, por 29 ministros de educação 

europeus. Este traz em seu conteúdo um impulso à cooperação europeia como garantia da 

qualidade para o ensino superior, o fomento à mobilidade e títulos compatíveis. 

No mês de maio de 2001, ocorreu a Conferência Ministerial, em Praga, a qual teve um 

aumento no número de participantes passando para 33 países membros. O documento desta 

conferência apresenta uma ênfase quanto à aprendizagem ao longo da vida e a promoção do 

EEES. 

Em setembro de 2003, na cidade de Berlim, o número de países membros foi  outra vez 

ampliado, desta vez para 40. O comunicado abordou o tema da investigação relacionado à 

educação. O documento contemplava a necessidade de vínculos mais estreitos entre 

investigação e educação, a garantia de qualidade no nível institucional, nacional e europeu, 

entre outros pontos. 

Em maio de 2005, a Conferência Ministerial ocorreu em Bergen, mantendo o número 

de países participantes da conferência anterior. O documento contemplou a concessão e 

reconhecimento de títulos conjuntos, parâmetros e diretrizes para a garantia de qualidade. 

Em maio de 2007, em Londres, o número de países membros passou para 46. Seu 

documento contemplava estratégias para melhorar a dimensão global do Processo de Bolonha.  

Em abril de 2009, em Louvain-la-Neuve, foi mantido o número de países participantes 

da Conferência de 2007. O documento foi elaborado tendo como foco a importância da 

qualidade para a área de educação superior europeia e a ampliação do diálogo de políticas 

globais por meio do Fórum de Bolonha. 

A Conferência Ministerial que ocorreu em 2010 aconteceu apenas um ano depois da 

anterior, em virtude da comemoração de uma década do Processo de Bolonha, celebrando 

também a consolidação e operacionalização da aplicação do Processo na Europa. Nesta, o 

Cazaquistão foi acrescido como país membro. 
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A Conferência Ministerial que aconteceu em Budapeste e Viena, nos dias 11 e 12 de 

março de 2010, foi considerada a Conferência oficial de lançamento do EEES e de 

encerramento da primeira fase do processo, iniciado em 1999. 

No programa de trabalho para a consolidação do EEES ao longo da próxima década, 

consta um objetivo em relação à mobilidade dos estudantes. Em 2020, pelo menos 20% dos 

licenciados no EEES deverão ter efetuado um período de estudos ou um estágio no estrangeiro. 

Destacam-se ainda a eventual criação de instrumentos para tornar o ensino superior europeu 

mais transparente e o reforço da dimensão global de Bolonha através da intensificação dos 

intercâmbios com outros países do mundo interessados neste processo.  

Em 2012, ocorreu a Conferência em Bucareste, na Romênia, e o número de participantes 

foi mantido em 47. O documento referente aborda a importância da aprendizagem ao longo da 

vida; a necessidade de se melhorar a empregabilidade para servir à Europa; a garantia da 

qualidade como fator importante para manter a atratividade, entre outros. 

Na Conferência que ocorreu em maio de 2015, em Yerevan, Armênia, os ministros da 

educação identificaram quatro grandes prioridades para o futuro: melhorar a qualidade e 

aumentar a pertinência da aprendizagem e do ensino; promover a empregabilidade dos 

diplomados durante a sua vida laboral; tornar os sistemas mais inclusivos; e pôr em prática as 

reformas estruturais acordadas.  

A Conferência de 2015 tinha como comunicado: melhorar a qualidade e relevância do 

ensino e da aprendizagem; promover a empregabilidade dos diplomados; implementar reformas 

estruturais acordadas como um pré-requisito para a consolidação do EEES. No documento de 

2015 constam 48 países membros como participantes do Processo de Bolonha. 

Essas reuniões realizadas sistematicamente permitiram o desenvolvimento dos 

princípios originais e a consagração de aspectos fundamentais da configuração do EEES, tais 

como: a aprendizagem ao longo da vida, o papel da participação dos estudantes na vida das 

instituições, o sistema de certificação de qualidade, o desenvolvimento e organização dos dois 

ciclos e um sistema de reconhecimento de graus. 

Assim, a Declaração estabelecida em Bolonha configura-se numa concepção mercantil, 

ao pensar a Europa como zona central para serviços educacionais. Tem-se, entretanto, um 

aumento na competitividade que se pauta na qualidade e na oportunidade proporcionada pelas 

universidades.  

No entendimento de Peixoto (2010), a Declaração de Bolonha promove condições para 

que os estudantes, professores e pesquisadores, num sistema universitário sem barreiras, 
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possam desfrutar de uma maior qualidade na oferta do ensino. Para a autora, o Protocolo de 

Bolonha e o EEES constituem-se em campo de disputa por interesses: 

 

O Processo de Bolonha não é outra coisa senão a resposta da Europa, 

organizada politicamente como União Europeia, aos padrões de 

competitividade, aligeiramento da formação profissional, com vistas à 

integração de sujeitos ao mercado de trabalho. É a “modernização” da 

educação superior do continente europeu que se organiza em um espaço 

comum para a educação superior. Questões como a unificação do ECTS, têm 

o objetivo de promover a mobilidade de alunos e professores naquele espaço, 

principalmente. (BASTOS, 2009, p. 160). 

 

A esse respeito, Dias Sobrinho (2009) corrobora o que afirma Bastos (2009) ao 

esclarecer que a Declaração de Bolonha é entendida como uma resposta europeia às demandas 

da globalização, principalmente para o campo da internacionalização do ensino superior, 

ressaltando questões pertinentes à integração econômica, há, portanto, o que o autor chama de 

concorrência entre a solidariedade acadêmica e a competição enfatizada pela globalização 

neoliberal. 

A proposta curricular de Bolonha centra-se em ciclos. Ao final do primeiro ciclo, cuja 

duração é de três anos, o estudante já está apto a ingressar no mercado de trabalho, podendo dar 

sequência aos estudos com a pós-graduação, referente ao segundo ciclo e com duração de dois 

anos. Todavia, há cursos que poderão ter duração de até seis anos de atividades curriculares. 

Conforme o Processo de Bolonha, as universidades passam a utilizar o Sistema Europeu 

de Transferência de Créditos (ECTS), instrumento que facilita o reconhecimento dos estudos 

realizados conforme avaliação compreensível baseada na “informação” dos programas de 

estudos e resultados dos estudantes, no “reconhecimento mútuo” entre centros associados, e na 

“utilização dos créditos acadêmicos ECTS”, que informam a quantidade de trabalho do 

estudante:  

 

Os créditos ECTS exprimem a quantidade de trabalho que cada módulo exige 

relativamente ao volume global de trabalho necessário para concluir com êxito 

um ano de estudos no estabelecimento, ou seja: aulas teóricas, trabalhos 

práticos, seminários, estágios, investigações ou inquéritos no terreno, trabalho 

pessoal – na biblioteca ou em casa – bem como exames ou outras formas de 

avaliação. Assim, o ECTS baseia-se no volume global de trabalho do 

estudante e não se limita apenas às horas de aulas (contacto directo). Os 

créditos ECTS medem o volume de trabalho do estudante de uma forma mais 

relativa do que absoluta. Indicam apenas a parte do volume de trabalho anual 

que cada módulo exige no estabelecimento ou no departamento responsável 

pela atribuição dos créditos ECTS. [...] Os estudantes receberão os créditos 

completos correspondentes às disciplinas que finalizaram com êxito, e 
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poderão transferi-los de uma instituição a outra com a base de equivalência 

entre conteúdos dos programas de estudos, sempre que haja acordo prévio 

entre as instituições. (DIREÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR DE 

PORTUGAL. Sítio institucional). 

 

Os créditos ECTS registram a quantidade de atividades necessárias. Baseiam-se no 

pressuposto de que 60 créditos correspondem à carga de trabalho de um ano do estudante, 

equivale a 1.500 e 1.800 horas de estudos; 30 créditos equivalem a um semestre, 20 créditos a 

um trimestre e 1 crédito aproximadamente 30 horas de trabalho. 

No que tange à acumulação de créditos, no primeiro ciclo, a formação é destinada ao 

grau de bacharelado, que equivale a 180 créditos ECTS, e o segundo, ao grau de mestre, 

equivalente a 120 créditos ECTS. De acordo com Sobrinho (2009), o ECTS tem o seguinte 

sistema de conversão: A para os 10% melhores (excelente), B para 25% (muito bom), C para 

30% (bom), D para 25% (Satisfatório), E para 10% (suficiente), os restantes aprovados: 

 

Foi elaborada uma escala comum de classificações dos ECTS que facilita a 

compreensão e comparação das notas atribuídas de acordo com os diferentes 

sistemas nacionais. O conceito de escala comum implica no entanto que: a 

escala fosse suficientemente bem definida para que cada estabelecimento a 

pudesse utilizar e atribuir notas ECTS aos cursos seguidos no seu âmbito; a 

nota ECTS viesse completar, assim, as informações dadas pela nota atribuída 

pelo estabelecimento, sem a substituir; a escala de classificação ECTS fosse 

compreendida por outros estabelecimentos que podem assim atribuir a nota 

conveniente segundo a sua própria escala, a todo e qualquer estudante de 

regresso ou de partida com notas ECTS; o boletim de avaliação, que apresenta 

os resultados académicos de cada estudante antes e após o período de estudos 

efectuado no estrangeiro, refira a nota ECTS tendo em conta a nota atribuída 

pelo estabelecimento que emitiu o boletim. (DIREÇÃO GERAL DO ENSINO 

SUPERIOR DE PORTUGAL. Sítio institucional). 

 

 Compreende-se que o ECTS constitui-se como um importante sistema para a 

consecução dos objetivos do Processo de Bolonha, favorecendo a mobilidade estudantil entre 

os países participantes. Porém, vale ressaltar, na intensão de unificar seus respectivos sistemas 

de ensino, a adoção dos créditos ECTS que “medem o volume” global dos trabalhos 

desenvolvidos pelos estudantes deixa de ter ênfase no ensino e passa a contemplar 

enfaticamente a aprendizagem do estudante, e ainda, o “volume global” não se restringe à 

quantidade de horas de aula. Constituindo-se, portanto, numa aprendizagem extremamente 

flexível, e que pode ser de curta duração no caso de conclusão do primeiro ciclo.  

Observa-se que o processo de formação nesse contexto torna-se mais curto e mais 

flexível, possibilitando o entendimento de que o Processo de Bolonha torna seus sistemas de 
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ensino superior compatíveis para fortalecimento do bloco econômico europeu e do capital 

financeiro pautado na eficiência do capital humano. 

 

2.3.1 O Processo de Bolonha e seus desdobramentos para a América Latina: o Projeto 

Tuning  

 

O Tuning é um projeto que existe desde 2001, a partir da criação do EEES como uma 

resposta à Declaração de Bolonha, e cujo objetivo era o acordo entre as estruturas educacionais. 

Até finais de 2004, o Projeto era uma experiência apenas na Europa, atendendo 175 

universidades europeias, mas, em outubro de 2004, teve início formalmente na América Latina. 

O Tuning “[...] desenvolve pontos comuns de referência para currículos baseados em 

competências, subdivididos em diferentes áreas” (EIRÓ; CATANI, 2011, p. 111). 

O termo Tuning, do inglês tune, significa sintonizar frequência no rádio, o vocábulo 

também inclui o sentido de afinação de instrumentos de uma orquestra. Neste sentido, o termo 

compreende o objetivo do programa, acordar/afinar as estruturas do campo educacional quanto 

à comparação e ao reconhecimento das titulações na área comum europeia. “A estrutura do 

Projeto Tuning América Latina organiza-se por meio de uma coordenação geral, exercida pela 

Universidade de Deusto, representando a União Europeia, e pela Universidade de Buenos Aires, 

representado o lado latino-americano.” (MARTINS, 2014, p. 5). 

A ideia de criar o Tuning na América Latina teve início na Europa, sendo apresentado 

por latino-americanos na IV Reunião do Seguimento do Espaço Comum de Ensino Superior da 

União Europeia, América Latina e o Caribe (UEALC), em Córdoba, na Espanha, em outubro 

de 2002, quando os integrantes dos países da América Latina manifestaram interesse para tal. 

No final de 2003, oito universidades latino-americanas representando Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México e Venezuela, e sete universidades europeias, da 

Alemanha, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal e Reino Unido, apresentaram a 

proposta do Tuning para a América Latina ao Grupo da Comissão Europeia. A proposta entra 

em vigor em outubro de 2004, como já mencionado. A respeito da criação do Tuning América 

Latina, Eiró e Catani (2011) argumentam que: 

 

Paralelamente à implantação de Bolonha e inseridas neste contexto, algumas 

universidades do bloco europeu fixaram pontos comuns de referência para 

currículos baseados em competências, com a finalidade de padronização e 

entendimentos comuns. Essas universidades devem trabalhar em conjunto os 

aspectos que gostariam de ver unificados, sobretudo, no que se refere ao 

aspecto pedagógico dos cursos universitários. Assim, nasceu o Projeto 
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Tuning. Universidades latino-americanas, por sua vez, apresentaram ao bloco 

europeu o projeto Tuning América Latina, procurando alinhar as propostas e 

ideais de trabalho com a União Europeia. (EIRÓ; CATANI, 2011, p. 106). 

 

Os autores entendem que o Tuning é característico do novo modelo educacional de 

Bolonha, e tem como proposta enfatizar a competência como estratégia didática para as 

universidades. Eiró e Catani (2011) criticam a utilização da interpretação sobre competência 

importado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para 

quem o termo “competência” implica na capacidade de resposta a demandas complexas, sendo 

necessária uma adequação às diversas tarefas. “A OCDE prevê uma definição de competência 

derivada da experiência cotidiana de cada indivíduo e ambiente de trabalho.” (EIRÓ; CATANI, 

2011, p. 108). 

Tal concepção é criticadapor Eiró e Catani (2011) porque entendem que a definição da 

OCDE estaria mais relacionada aos termos “habilidade” e “qualificação” – que estariam mais 

relacionados ao mundo do trabalho  – mas, por ocasião da utilização por parte dos organismos 

multilaterais do termo “competência” no campo educacional, este passou a ser, de fato, 

associado ao termo “habilidade”. Nesse sentido, a partir do que os organismos compreendem 

por “competência”, esta vai sendo amplamente difundida e ganha relevância frente à noção de 

qualificação.  

O Projeto Tuning tem-se convertido numa metodologia, cujo objetivo é a 

compatibilização das linhas de ações no que se refere a adequações e adaptações de currículos, 

sob o discurso de que, diante da globalização, há a necessidade de pensar não só o âmbito local 

como o global. Por entender que a preconização do conhecimento atualmente provoca uma 

maior concorrência entre os indivíduos e que para a adequação de recursos humanos em 

conformidade com as novas exigências, o documento do Tuning América Latina –  Reflexões e 

perspectivas do ensino superior na América Latina (2007) –  afirma ser vital o ajuste dos cursos 

às necessidades das sociedades, tanto em nível local como global, para que o ensino superior 

possa ocupar o devido lugar na sociedade do conhecimento. 

Sob esse discurso, a importância da cooperação internacional é enfatizada e manifestado 

o intuito de impactar fortemente os sistemas de reconhecimento acadêmico, sob a defesa de  

 

[...] canalizar esforços para a construção de mecanismos entendidos e 

elaborados pela maioria, suficientemente abertos para que haja espaço para 

todos, mas definidos de forma que os elementos cruciais das titulações possam 

conhecer-se e reconhecer-se nos diferentes sistemas educacionais. (TUNING 

AMÉRICA LATINA, 2007, p. 13, grifo nosso). 
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O discurso apresentado permite uma clara compreensão da forte atuação do Tuning 

(2007) para a compatibilização do ensino superior mediante a internacionalização via 

mobilidade estudantil. O documento ainda ressalta a importância do diálogo entre o global e o 

local, mas se contradiz ao preconizar a regra da maioria, na qual é possível que o global se 

sobreponha ao local. 

Conforme o Tuning América Latina (2007), referente à metodologia do Projeto, há 

quatro frentes de ações (linhas de trabalho): 1) trabalhar competências gerais e específicas que 

possam ser compartilhadas em cada área temática; 2)- deve ser centrado o enfoque ao ensino, 

aprendizado e avaliação das competências de cada área temática para uma eficácia no 

aproveitamento dos resultados; 3) equivalência dos créditos acadêmicos (trabalho dos alunos e 

tempo que lhes foi atribuído); e 4) a qualidade dos programas, interpretando-a mediante um 

currículo baseado em competências. Assim, o enfoque do documento evidencia a ênfase na 

aprendizagem, apresentando competências genéricas para a América Latina que os estudantes 

devem atingir (trabalho discente). 

 

É importante repensar, neste contexto, os conceitos envolvidos no sistema 

ECTS, e reforçados no Projeto Tuning [...] Os créditos ECTS funcionam, à 

luz desta concepção, como elemento de medida, valor de câmbio da 

mercadoria humana [...] uma grande implicação do Projeto Tuning América 

Latina seria a orientação predominantemente empresarial e mercadológica, 

isto porque responderia a uma economia que requer do campo da educação, 

especificamente da educação superior, a formação do capital humano, uma 

vez que haveria a exigência, por parte dos empregadores de conhecer melhor 

o que seria, na prática, um determinado título. Com uma lista de competências 

disponível por curso, e padronizada entre os países, seria mais fácil este 

trabalho de escolha dos melhores profissionais. (MARTINS, 2014, p. 7-8). 

 

Desse modo, a autora estabelece relação entre a ênfase no trabalho do estudante e a 

correlação entre os saberes desenvolvidos no âmbito dos ECTS enquanto uma “medida” que, 

no contexto do Processo de Bolonha, e agora enfatizado pelo Tuning América Latina, é tida 

como mercadoria e, portanto, capital humano. O Processo de Bolonha estabelece as “bases” 

para o EEES e o Tuning América Latina estabelece competências necessárias para sua 

consecução. Sobre essa equivalência,  

 

Há uma expressa tentativa de envolvimento das bases e de tornar o Tuning 

América Latina um instrumento a favor da equivalência de diplomação e da 

facilitação da mobilidade estudantil e profissional. É fundamental ressaltar 

que não existe um sistema de créditos na América Latina, muito embora a 

UNESCO tenha propostas curriculares para o continente, o que certamente se 

caracteriza como um fator de dificuldade para a validação de disciplinas entre 
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as Instituições Projetos Tuning e Tuning América Latina: Afindando os 

Currículos às Competências de Ensino Superior (IES) e de títulos entre os 

países do bloco. Aliado a isso, há uma imensa variedade de nomenclaturas das 

disciplinas e uma não correspondência de ementas. Este é apenas um exemplo 

da dificuldade que a América Latina terá quando iniciar suas referências para 

a equivalência de títulos. (EIRÓ; CATANI, 2011, p. 117). 

 

Os autores entendem o Tuning América Latina como um instrumento para a facilitação 

da mobilidade estudantil, evidenciando que, para os países pertencentes a esse bloco, há de se 

considerar a divergência entre seus sistemas de ensino, portanto, o Tuning América Latina já 

teria essa dificuldade inicial quanto à compatibilização e equivalência de títulos, diferentemente 

do Tuning Europeu que é respaldado pelo Processo de Bolonha. Logo, compreende-se que há 

críticas às competências preconizadas pelo Tuning América Latina, e ainda, a dificuldade de 

desenvolvimento dos seus objetivos dado o contexto ser diferenciado do europeu. Porém, como 

contraponto, apesar do Tuning AL ser coordenado pela Universidade de Deusto, na Espanha, 

um dos seus objetivos “[...] é analisar as competências que se relacionam com cada área de 

formação profissional, o que demonstra a tentativa de aproximação do sistema educacional 

europeu com o latino-americano” (EIRÓ; CATANI, 2011, p. 118). 

De acordo com o relatório Reflexões e perspectivas do ensino superior na América 

Latina (2007): 

 

O desenvolvimento econômico e social no momento atual se caracteriza pela 

incorporação de um novo fator produtivo baseado no conhecimento e no 

gerenciamento adequado da inovação. É evidente a intensidade, diversidade e 

velocidade com que, dia a dia, se criam novos conhecimentos, o que supõe 

que as sociedades devem preparar-se e estruturar-se para aplicar estes 

avanços, de uma maneira eficaz e inovadora, nos seus processos tecnológicos. 

Esta realidade faz com que as universidades atualizem continuamente os 

conteúdos de seus programas acadêmicos, assim como promovam, com 

criatividade, a harmonização dos estudos. Quer dizer que, por meio de 

programas de estudo flexíveis, oferece aos alunos oportunidades novas de 

aprendizado que lhes permitam alcançar seus objetivos por uma vida diferente 

da tradicional. Considerando a constante e vertiginosa transformação atual do 

mercado de trabalho, deve-se contar a rapidez com a qual os conhecimentos 

se tornam obsoletos. É preciso então que os alunos incorporem em seus 

processos de ensino-aprendizado, competências que lhes ofereçam essa 

capacidade de adaptação permanente à mudança, mas, ao mesmo tempo, que 

os tornem cidadãos responsáveis. (TUNING AMÉRICA LATINA, 2007, p. 

23-24). 

 

Conforme o exposto, evidencia-se o discurso de uma educação superior atrelado à 

flexibilidade do ensino, ao caráter econômico e ao da competência com a qual o aluno saia do 

ensino superior em consonância com as exigências do mercado, e ainda, cidadãos responsáveis. 
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Diante da miscelânea de concepções pedagógicas inferidas no discurso apresentado quanto a 

esse processo, há de ser indagado que tipo de indivíduo as instituições de ensino superior 

querem formar nesse sentido. 

No contexto brasileiro, o Processo de Bolonha, por meio da globalização, vem repercutir 

no Brasil, não só pelo fortalecimento dos países europeus, que se tornam mais competitivos no 

campo do ensino superior, mas também pelas ações por parte da América Latina, ainda que não 

apresentem o mesmo nível de fortalecimento, conforme o exemplo da ação desenvolvida no 

Tuning América Latina. Sua própria construção toma como base o modelo europeu e é suscitada 

e elaborada nesse contexto. 

A respeito da análise incabível quanto às convergências nos movimentos europeu e 

brasileiro, dadas as dimensões continentais, Bastos (2009) alerta para a importante reflexão 

sobre as reformas ocorridas no ensino superior na atualidade: “Essa postura nos provoca a busca 

de aproximações, interseções, haja vista concebermos, como ponto de partida, um mundo 

globalizado, onde as ações reformistas acabam quase sempre por alcançarem objetivos 

similares”. Sob tal argumento, reitera-se a relevante busca de relações entre o Processo de 

Bolonha e o Tuning América Latina. 

Diversos cursos passaram a funcionar regidos pelo Projeto Tuning em universidades 

latino-americanas, os quais foram organizados em 16 grupos temáticos, sendo 15 disciplinas: 

Administração de Empresas, Agronomia, Arquitetura, Direito, Educação, Enfermagem, Física, 

Geologia, História, Informática, Engenharia Civil, Matemática, Medicina, Psicologia e 

Química, e um grupo que tratou a respeito da inovação. Como se pode observar, os cursos que 

tratavam da educação já se inseriam no contexto do Tuning, embora não haja informação dessa 

forma de atuação em cursos de formação inicial de professores. 

No campo da educação, o relatório final Reflexões e perspectivas do ensino superior na 

América Latina 2004-2007, do Projeto Tuning América Latina, apresenta um diagnóstico no 

campo da formação de professores, evidenciando que existe uma variedade de denominações 

de cursos, pois, à formação tradicional que já existia, agrega-se uma nova demanda específica 

que surge como educação de jovens e adultos, área emergente de formação, o que traz uma 

grande complexidade à formação inicial de professores. Este relatório expõe a seguinte 

compreensão:  

 

Apresenta-se como desafio às universidades formadoras de docentes mudar 

de rumo desde uma oferta curricular fundamentada na tradição acadêmica a 

uma oferta curricular baseada nas necessidades da sociedade e avançar de um 

enfoque centrado no ensino a outro, centrado no aprendizado. Isto requer não 
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somente levar em consideração as visões dos acadêmicos mas também a dos 

empregadores, dos graduados e dos estudantes sobre os programas de 

formação docente. (TUNING AMÉRICA LATINA, 2007, p. 146, grifo 

nosso). 
 

Para os cursos de formação de professores, o relatório do Tuning América Latina (2007) 

apresenta competências necessárias específicas, conforme pesquisa realizada na América 

Latina, nos países participantes, divididas em competências gerais e específicas, dentre as 

gerais: a) conhecimentos sobre a área de estudo e a profissão; b) capacidade de comunicação 

oral e escrita; e c) capacidade de aplicar conhecimentos na prática.  

As competências específicas mais importantes são elencadas como: a) domínio de 

saberes da área de conhecimento de sua especialidade; b) reflexão sobre a prática para a 

melhoria dos afazeres profissionais; c) domínio de teoria e metodologia curricular para 

orientação de ações educacionais; d) operacionalização de estratégias de ensino-aprendizado 

segundo contextos; e) criação e avaliação de ambiente favorável para o aprendizado segundo 

contextos.  

Assim, o relatório recomenda a implementação do enfoque pautado nas competências e 

reitera a necessidade de “[...] difundi-las como referenciais que orientem iniciativas de reforma 

curricular” (TUNING AMÉRICA LATINA, 2007, p. 146). Esse entendimento reitera a 

proximidade entre o Processo de Bolonha e o Tuning América Latina, dada a ênfase de ambos 

ao aprendizado e à competência do estudante, aspectos associados ao mercado de trabalho. 

Uma das primeiras iniciativas que tenta conciliar as diretrizes do Processo de Bolonha 

e do Projeto Tuning na América Latina nos cursos de formação inicial de professores será o 

Programa de Licenciatura Internacionais (PLI), criado pelo governo brasileiro em convênio 

com um grupo de reitores das universidades brasileiras e representantes da Política Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica.  

 

2.4 A INTERNACIONALIZAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: O 

FOCO NO PLI 

 

No contexto das reformas educacionais, os professores assumem papel central como 

agentes responsáveis pela implementação das novas diretrizes educacionais no âmbito da 

escola. Nesse sentido, a profissionalização e projeção dos professores é elencada, de acordo 

com a UNESCO e CEPAL (1995), como um fator relevante, já que a profissão docente precisa 

ser socialmente valorizada. Como proposta de melhoria da qualidade educacional, essas 
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organizações definem que a cooperação regional e internacional pode desempenhar papel 

fundamental e estratégico para a consecução de uma melhor educação. Para isso, o documento 

estabelece áreas de atuação, dentre elas, o desenvolvimento de “[...] pesquisas voltadas para o 

setor educacional e para o processo de geração, difusão e utilização de conhecimentos; e o 

processo de implantação da estratégia e das políticas propostas, em termos operacionais e 

institucionais, em determinados países” (UNESCO; CEPAL, 1995, p. 315).  

Nessa dinâmica, os programas que envolvem educação bilíngue devem receber 

prioridade na cooperação regional. Também é evidente o posicionamento desses organismos 

multilaterais quanto à importância da cooperação técnica entre os países em virtude de uma 

“absorção” das tecnologias desenvolvidas nos países industrializados, conforme as palavras da 

UNESCO e CEPAL (1995, p. 315), posto que, para esses organismos, esta estratégia está 

relacionada ao desenvolvimento de programas de melhoria da qualidade da educação. 

 Outro documento da UNESCO (2010), o relatório Educação: um tesouro a descobrir 

aborda, sob muitos aspectos, a formação de professores. Pautado no discurso de que a 

contribuição da universidade está articulada com a diversificação de sua oferta, o relatório 

evidencia o caráter privilegiado da universidade no tocante à produção de ciência e como fonte 

de conhecimentos, portanto, deve ser a responsável por instaurar condições para a pesquisa 

teórica ou aplicada na formação de professores. No entanto, o documento não se exime de trazer 

um entendimento da pesquisa no âmbito da formação do professor – para além de outras 

expectativas – em prol do desenvolvimento econômico “[...] como meio de adquirir – ao 

conciliar, no nível mais elevado, saber com savoir-faire – qualificações profissionais 

respaldadas em cursos e conteúdos constantemente adaptados às necessidades da economia” 

(UNESCO, 2010, p. 18). 

A formação de professores sempre foi motivo de preocupação das políticas educacionais 

no Brasil. De acordo com Gatti e Barreto (2009), os cursos de formação de professores no Brasil 

tiveram seu início no final do século XIX com as Escolas Normais (nível secundário da época), 

mediante a formação de docentes para as primeiras letras. Mas a preocupação com a formação 

de professores em cursos específicos para o ensino secundário (correspondia aos atuais finais 

do ensino fundamental e médio) apareceu apenas no início do século XX. A formação de 

professores, conforme Gatti e Barreto (2009), inicia-se com a formação das universidades no 

país, já que até então o trabalho era exercido por profissionais autodidatas. Portanto, pode-se 

considerar como importante marco para a formação de professores a criação dos cursos 

específicos. 
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 Nas primeiras décadas do século XX, com a progressão industrial do Brasil, há o 

aumento na demanda da escolarização para os trabalhadores, havendo, portanto, uma maior 

necessidade de expansão do sistema de ensino e consequentemente o aumento na demanda de 

professores. Nesse sentido, Gatti e Barreto (2009) afirmam:  

 

Com o início da progressão da industrialização no país, nas primeiras décadas 

do século XX, a necessidade de maior escolarização começa a se colocar entre 

os trabalhadores e se iniciasse uma pequena expansão no sistema de ensino. 

Para atender a essa expansão, mais professores passam a ser demandados. 

Então, nos anos 1930, a partir da formação de bacharéis, acrescenta-se um ano 

com disciplinas da área de educação para a obtenção da licenciatura, esta 

dirigida à formação de docentes para o ensino secundário. (GATTI; 

BARRETO, 2009, p. 37-38). 

 

 A formação do professor desde suas bases tem como fundamento a diferenciação entre 

os bacharéis e licenciados, nas palavras das autoras, esta diferenciação “[...] fica histórica e 

socialmente instaurada”. A distinção entre o bacharelado e a licenciatura estaria no acréscimo 

de disciplinas pedagógicas destinadas ao ensino. 

 Gatti e Barreto (2009) afirmam ainda que as estruturas formativas de professores 

anteriores à Lei nº 9.394/1996 foram pautadas pela Lei nº 5.692, de 1971, que fixou diretrizes 

e bases para o ensino de 1º e 2º graus (anterior designação para ensino fundamental e médio), 

e deu outras providências; extinguiu as Escolas Normais, passando a ter a formação do 

professor no 2º grau, mediante a habilitação no curso de Magistério, com a finalidade de suprir 

a falta de docentes formados em cursos de licenciatura, com base nos seguintes critérios: 

 

Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério: a) 

no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; b) no 

ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau superior, ao 

nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau obtida em curso 

de curta duração; c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica 

obtida em curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena. 

(BRASIL, 1971). 
 

 A aprovação da Lei nº 7.044/1982  alterava dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto 

de 1971, referentes à profissionalização do ensino de 2º grau. Nesse sentido, manteve a 

formação na habilitação do Magistério e estabeleceu outras opções de formação para os 

professores de anos iniciais e finais do ensino fundamental, instaurando-se os cursos de 

licenciatura de curta duração, com formação em nível superior, que formava professores 

polivalentes para o ensino fundamental. Todavia, esta modalidade de formação foi extinta pela 
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Lei nº 9.394/1996, que passou a exigir a formação de docentes em nível superior, em cursos de 

licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação para a 

atuação na educação básica, estabelecendo o prazo de dez anos para a adequação dos sistemas 

de ensino a esta nova norma. 

De acordo com a Lei nº 9.394/1996, que estabeleceu a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), no que se refere à formação de professores, o 9º artigo, no inciso 

III, evidencia a necessidade de habilitação específica necessária à atuação docente, mas, 

corroborando o entendimento de Sousa (2015), há uma distinção entre o que é preconizado pela 

Lei e o que é a realidade, visto ser necessária uma maior e efetiva participação tanto por parte 

do âmbito oficial quanto do real, ou seja, dos educadores e da sociedade civil. 

O artigo 61 da LDB, inciso I, preconiza que se torna requisito para atuação na educação 

básica a formação em nível superior. Esta nova exigência se configura como um importante 

contributo à regulação e estratégia para a melhoria da qualificação dos professores para atuarem 

nesse nível de ensino. Além do artigo 61, o artigo 68 também é relevante por estabelecer a 

forma de financiamento para o desenvolvimento do que estava previsto na Lei nº 9.394/1996, 

a saber: 

 

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: I - 

receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; II - receita de transferências constitucionais e outras 

transferências; III - receita do salário-educação e de outras contribuições 

sociais; IV - receita de incentivos fiscais; V - outros recursos previstos em lei. 

(BRASIL, 1996). 

 

A LDB (1996) constituiu-se, assim, num dos principais marcos para a formação inicial 

de professores no Brasil, dando condições legais para a criação de políticas e programas no 

campo da expansão para essa formação. Nesse contexto, merece destaque a Política Nacional 

de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, instituída por meio do Decreto 

nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e é implementada pelo Estado brasileiro como parte das 

reformas educacionais e de formação de professores.  A seguir, a Portaria Normativa nº 09, de 

30 de junho de 2009, com base no Decreto nº 6.755/2009, lança o Plano Nacional de Formação 

dos Professores da Educação Básica (PARFOR), objetivando oferecer a formação inicial e 

continuada dos professores em nível superior, seguindo as orientações da formação em serviço. 

O objetivo é melhorar a formação dos professores no Brasil, considerando os cursos de: 
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I. Licenciatura – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras em 

exercício na rede pública da educação básica que não tenham formação 

superior ou que mesmo tendo essa formação se disponham a realizar curso de 

licenciatura na etapa/disciplina em que atua em sala de aula; II. Segunda 

licenciatura – para professores licenciados que estejam em exercício há pelo 

menos três anos na rede pública de educação básica e que atuem em área 

distinta da sua formação inicial, ou para profissionais licenciados que atuam 

como tradutor intérprete de Libras na rede pública de educação básica; e III. 

Formação pedagógica – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras 

graduados não licenciados que se encontram no exercício da docência na rede 

pública da educação básica. (CAPES, 2015). 

 

Uma outra iniciativa importante no Decreto nº 6.755/2009 foi definir e disciplinar a ação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a 

programas de formação inicial, entre outras funções.  

O art. 2º do Decreto nº 6.755/2009 contempla os princípios da Política Nacional para os 

professores da educação básica. No seu inciso VII, é evidenciada a importância de uma 

formação docente de base sólida teórica e interdisciplinar, cujas instituições de ensino superior 

deveriam refletir a especificidade da formação docente. O inciso XII, por sua vez, estabelece 

que os profissionais do magistério devem ser compreendidos como agentes formativos de 

cultura e que, portanto, lhes é necessário o acesso permanente às informações, vivências e 

atualizações culturais.  

 Em seu artigo 9º, fica determinado que “o Ministério da Educação apoiará as ações de 

formação inicial e continuada de profissionais do magistério ofertadas ao amparo deste 

Decreto”, conforme aponta o inciso I, que refere a concessão de bolsas de estudo e bolsas de 

pesquisa para professores, bem como o auxílio a projetos. De acordo com o artigo 10, é de 

responsabilidade da CAPES incentivar “[...] a formação de profissionais do magistério para 

atuar na educação básica, mediante fomento a programas de iniciação à docência e concessão 

de bolsas a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas 

instituições de educação superior” (BRASIL, 2009). Neste sentido, cabe também à CAPES 

fomentar, segundo o inciso I do art. 11, “projetos pedagógicos que visem a promover novos 

desenhos curriculares ou percursos formativos destinados aos profissionais do magistério” 

(BRASIL, 2009). 

 A partir do Decreto nº 6.755/2009, entende-se que era preconizado, dentre outros, o 

caráter interdisciplinar na formação dos professores que atuarão na educação básica, e que lhes 

deve ser assegurado o acesso permanente à informação, uma vez que lidam, em seu cotidiano, 

com a formação dos educandos. Também foi destacado que a Política Nacional de Formação 
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de Profissionais do Magistério da Educação Básica tem como objetivo formar professores da 

educação básica que tenham estudado em instituições públicas de ensino superior. Dessa forma, 

entendemos que o PLI está em conformidade com essas exigências. 

Sob o amparo da legislação, uma maior valorização para a profissão docente é 

assegurada na formação inicial destes profissionais, aspecto que também é previsto no Plano 

Nacional de Educação – PNE (2001-2011), no qual a valorização dos professores deveria estar 

em consonância com a garantia de melhores condições de trabalho, visto que “[...] estabelece 

diretrizes, metas e estratégias de concretização no campo da Educação. Municípios e unidades 

da federação devem ter seus planos de Educação aprovados em consonância com o PNE” 

(BRASIL, 2001). 

De acordo com o art. 2º do PNE (2001-2011), “A partir da vigência desta Lei, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Educação, 

elaborar planos decenais correspondentes”. Assim, o PNE 2014-2024, aprovado pela Lei nº 

13.005, de 25 de junho de 2014, também apresenta diretrizes favoráveis à valorização do 

magistério. A Meta 15 do atual PNE (BRASIL, 2014) é destinada à formação de professores. 

No ano de 2015, conforme dados do MEC/INEP/DEED/Censo Escolar, a porcentagem de 

professores da educação básica com curso superior em 2015 correspondia a 76,4%. A meta 15 

do PNE é que em 2024 essa porcentagem alcance os 100%. Ainda referente à meta 15 do PNE 

(2014-2024), em 2015, a porcentagem de docentes dos anos finais do ensino fundamental que 

possuem formação superior na área em que lecionam correspondia a 45%, a meta é que em 

2024 esta categoria também alcance os 100%. 

Outra política destinada à formação inicial de professores no Brasil foi consubstanciada 

pelo Decreto 7.219, no ano de 2010, que dispõe sobre a criação do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e dá outras providências. O Programa objetiva valorizar 

a profissão docente, favorecendo a permanência do estudante de licenciatura, por meio de 

concessão de bolsa auxílio. 

 

Art. 4º O PIBID cumprirá seus objetivos mediante a concessão de bolsa de 

iniciação à docência a alunos de cursos de licenciatura que exerçam atividades 

pedagógicas em escolas públicas de educação básica, bem como aos 

professores responsáveis pela coordenação e supervisão destas 

atividades.  Parágrafo único.  Serão concedidas as seguintes modalidades de 

bolsa no âmbito do PIBID: I - bolsa para estudante de licenciatura; II - bolsa 

para professor coordenador institucional; III - bolsa para professor 

coordenador de área; e IV - bolsa para professor supervisor. (BRASIL, 2010). 
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É importante ressaltar o papel da CAPES como agência de fomento a programas 

diretamente relacionados à formação de professores, uma vez que incentiva a formação de 

docentes em nível superior para a educação básica; contribui para a valorização do magistério; 

e tem por objetivo, também, elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 

de licenciatura, a fim de promover integração entre educação superior e educação básica. 

Ressalta-se que é notória uma maior preocupação na formação de professores atualmente, mas 

é importante considerar que  

 

Certamente o projeto oficial de formação de professores mantém coerência 

com a agenda dos organismos internacionais que defendem um modelo de 

formação de profissionais da educação que [...] privilegia a dimensão técnica 

em detrimento de uma sólida formação inicial [...] de qualidade, em que deve 

haver articulação entre a formação, a valorização e a melhoria das condições 

de trabalho docente. (SOUSA, 2015, p. 101). 

 

 Esta autora evidencia que o Projeto Nacional do Brasil se mantém em acordo com a 

exigências e diretrizes internacionais. Neste sentido, faz-se emergente a necessidade por 

políticas de alcance qualitativo a fim de que tenhamos uma melhoria na educação básica do 

país. As várias iniciativas tomadas pelo governo brasileiro nas últimas décadas para o campo 

da formação docente não perdiam de vista as diretrizes dos organismos internacionais para a 

educação.  

Verifica-se, portanto, que há uma preocupação em organizar o campo da formação de 

professores de modo que viabilize a concessão de bolsas de estudo para a valorização desses 

profissionais, abrindo, desse modo, vários canais de participação e possibilidades de formação 

que foram assumindo diferentes formatos. Uma iniciativa que merece destaque pelo seu caráter 

inovador e por sua semelhança com os projetos de internacionalização adotados no Processo de 

Bolonha e no Projeto Tuning América Latina é o Programa de Licenciaturas Internacionais. 

 

2.4.1 O PLI como estratégia de mobilidade estudantil na formação inicial de professores 

  

A discussão sobre a internacionalização na formação inicial de professores já vinha 

sendo delineada pelos organismos internacionais que orientam as políticas educacionais para a 

América Latina, como a CEPAL e a UNESCO. No entanto, não se evidenciava em seus 

documentos nenhuma proposta concreta para a operacionalização das estratégias. Neste 

sentido, o Processo de Bolonha (descrito na seção 2.3 deste capítulo em conjunto com a 
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Declaração de Sorbonne) veio dar as bases para que, em 2009, a CAPES aprovasse e financiasse 

um programa de mobilidade em cursos de graduação nas licenciaturas. 

Dentro desse contexto, o Programa de Licenciaturas Internacionais foi criado para a 

realização de cooperação internacional entre instituições de ensino superior brasileiras e 

portuguesas, e brasileiras e francesas. O PLI compreendia cursos de formação inicial de 

professores, desenvolvendo ações que incluíam estudantes brasileiros de licenciaturas e 

professores pesquisadores do ensino superior. Essas ações pautavam-se na missão de trabalho 

destinada a professores que coordenavam projetos no âmbito do programa, e missão de estudo 

destinada a estudantes de graduação de licenciaturas. 

O PLI foi criado em 2009 pelo governo brasileiro a partir da articulação entre o GCUB 

e a CAPES. É um programa de mobilidade estudantil cujo caráter é de dupla titulação, a qual é 

emitida por meio de uma graduação sanduíche (realização de parte do curso fora do país de 

origem). A dupla titulação é realizada pelo chamado “suplemento de diploma”, que atesta as 

disciplinas cursadas em Portugal ou na França, além disso, o estudante também recebe o 

diploma de Licenciatura referente à instituição estrangeira onde estudou. O suplemento do 

diploma tem como parâmetro as diretrizes do Processo de Bolonha utilizadas em universidades 

europeias. 

De acordo com o Edital da CAPES nº 35, de 2010, com base no tratado de amizade 

assinado entre Brasil e Portugal, e no memorando assinado entre a CAPES e a Universidade de 

Coimbra, o programa teve sua primeira versão no ano de 2010, tendo como objetivo, a partir 

da parceria entre cursos de licenciatura de universidades brasileiras e universidades 

portuguesas, realizar a graduação sanduíche de brasileiros nas áreas de Biologia, Física, 

Matemática, Química, Educação Física, Artes e Português. 

O PLI é financiado pela CAPES e tem o objetivo de destinar um programa à formação 

de professores para atingir estudantes de famílias com baixa renda econômica. A participação 

do aluno na mobilidade estudantil do PLI tem como um dos critérios que o aluno tenha cursado 

todo o ensino médio e pelo menos dois anos do ensino fundamental em escolas públicas 

brasileiras. No ano de 2013, a CAPES, por meio do Edital nº 16/2013, tornou públicas as 

inscrições para a seleção de propostas para o PLI na França. 

Em conformidade com o Edital nº 8/2012 da CAPES, os requisitos para candidatura de 

proposta pautavam-se na possibilidade de submissão de até sete projetos por instituição 

brasileira, sendo vetada a submissão da mesma proposta de projeto com destinos distintos. Cada 

projeto deveria ser diferente um do outro, os coordenadores de projetos em vigência poderiam 

submeter novas propostas, desde que para novos bolsistas.  
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Para o reconhecimento automático de créditos entre a instituição brasileira e a 

estrangeira, uma outra exigência era um plano de estudos para cada estudante, tendo como 

referência as orientações do Edital/CAPES, no qual estava explícito o reconhecimento de que: 

 

A Grade Curricular de cada estudante apresentado na proposta contendo as 

respectivas equivalências dos estudos a serem realizados na instituição de 

destino (Anexo IV) e os procedimentos que serão adotados para o 

reconhecimento dos estudos realizados no exterior. O documento deverá 

conter a concordância do coordenador de curso (ou equivalente na instituição 

de origem), do coordenador da proposta e do coordenador de curso na 

universidade portuguesa. (CAPES, 2012, Edital nº 8, p. 6). 

 

Nesse sentido, entende-se que o reconhecimento automático comungava dos princípios 

do Processo de Bolonha, no intuito de aproveitar as atividades desenvolvidas pelos estudantes 

do PLI, estabelecendo equivalências prévias, a fim de obter o reconhecimento por parte da 

instituição de ensino superior brasileira, conforme o Edital nº 8/2012 (CAPES). 

A tabela de valores referente à missão de trabalho para docentes brasileiros no exterior 

consistia dos seguintes auxílios: diária para docentes no exterior (140,00 EUR/dia); seguro 

saúde para docentes brasileiros (90,00 EUR/missão); auxílio deslocamento para despesas com 

locomoção Brasil/País/Brasil (US$ 2.000,00/missão). 

Para os bolsistas participantes do projeto: mensalidade/graduação sanduíche (870,00 

EUR/mês); auxílio deslocamento Brasil/País/Brasil (US$ 3.412,00); auxílio instalação 

(1.320,00 EUR); seguro saúde (90,00 EUR/mês); adicional localidade para Paris (400,00 

EUR/mês), e as mensalidades.  

Ressalta-se que o governo brasileiro, através da CAPES, realizou investimento para 

financiar os projetos do PLI, portanto, embora a cooperação solidária objetivada pelo Programa, 

no sentido do desenvolvimento mútuo entre as universidades, conforme acordo de cooperação, 

a concepção de um benefício mútuo pactuado na solidariedade no PLI pode ser questionável, 

pois, mesmo diante dessa perspectiva, houve o financiamento apenas por parte do Brasil. Ou 

seja, tratar-se-ia de uma internacionalização de mão única, na qual o Brasil investiu e 

encaminhou seus estudantes para mobilidade estudantil, e a colaboração por parte do outro país 

(Portugal ou França) seria tão somente o de receber esses estudantes que estavam sendo 

custeados pela CAPES. Neste sentido, há de ser indagado: seria esta cooperação internacional 

realmente solidária e mútua? Entretanto, o Programa torna-se extremamente interessante para 

alunos e professores. Para os alunos, pela possibilidade de conhecer outro país, outra cultura e 

desenvolver parte de seu curso.  
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A possibilidade da CAPES financiar a formação de profissionais do magistério da 

educação básica vem desde a aprovação da Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992. Esta Lei tinha 

a finalidade de autorizar o Poder Executivo a instituir como fundação pública a CAPES. No 

artigo 2º, institui-se que a CAPES trabalhará na formulação e desenvolvimento de políticas e 

atividades de suporte à formação de profissionais de magistério para a educação básica e 

superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, junto ao Ministério da 

Educação. No artigo 2º, § 6 º, fica estabelecido que: 

 

No âmbito de programas de Cooperação Internacional, a CAPES poderá 

conceder bolsas, no Brasil e no exterior, a estudantes, pesquisadores e 

professores estrangeiros, vinculados a projetos desenvolvidos por instituições 

públicas de ensino superior brasileiras e estrangeiras associadas, visando à 

formação inicial e continuada de profissionais do magistério para educação 

básica e superior e à internacionalização da produção científica e tecnológica 

do Brasil. (BRASIL, Lei nº 8.405, 1992).  

 

O Decreto nº 7.692, de 2 de março de 2012, aprova, entre outros, o Estatuto da CAPES. 

Em seu anexo 1, Capítulo 1, da natureza e finalidade, é instituído no art. 3º que a CAPES poderá 

utilizar-se de consultores para obtenção de pareceres científicos, visando “[...] II - apreciar o 

mérito das solicitações de bolsas ou auxílios”. Esse é um dos critérios utilizados pelo PLI para 

selecionar os bolsistas, que têm seus projetos analisados pela CAPES. 

Para a participação no Programa, os professores das universidades deveriam apresentar 

um projeto à CAPES, mediante a abertura do edital, no qual poderiam ser cadastrados até sete 

estudantes. A escolha do projeto era baseada nas seguintes etapas: inscrição das propostas, 

análise técnica, análise de mérito, priorização das propostas, reunião conjunta e divulgação dos 

resultados. 

Os benefícios para os participantes, conforme indica o site da CAPES, constam de 

bolsas e auxílios para estudantes brasileiros nos termos vigentes: auxílio-deslocamento, 

passagens aéreas internacionais, auxílio-instalação, seguro-saúde, e diárias internacionais. A 

participação do aluno na mobilidade estudantil do PLI, sendo efetivada mediante a seleção de 

projetos, permite ao aluno permanecer em Portugal ou na França por um período de até 12 

meses, com possibilidade de prorrogação de mais 10 meses com vistas à dupla titulação para 

estudantes brasileiros.  

São requisitos aos bolsistas de graduação sanduíche, de acordo com a CAPES (2014): 

ser brasileiro ou naturalizado; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter cursado pelo menos 

dois anos do ensino fundamental e todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras ou ter 
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cursado o ensino médio em escolas privadas na condição de bolsista devido a baixa renda 

familiar; ter carga horária das disciplinas do primeiro ano de curso de no mínimo 80%; 

apresentar teste de proficiência referente ao idioma do país que realizará a mobilidade 

estudantil; ser selecionado pelo coordenador do projeto brasileiro e ser aceito pela instituição 

estrangeira. 

No referente à arquitetura curricular, a graduação sanduíche no contexto do PLI é 

organizada de acordo com os seguintes critérios: abertura e conclusão do curso na instituição 

brasileira; a etapa intermediária ocorre na instituição internacional. O estudante poderá cursar 

até o terceiro semestre na instituição brasileira, cujo período é destinado à formação geral por 

meio de disciplinas introdutórias à área de atuação. Depois, o estudante poderá ficar até o sétimo 

semestre cursando na instituição internacional as disciplinas pedagógicas e os complementos 

curriculares optativos. No oitavo período, já de volta à instituição brasileira, o estudante conclui 

a formação na área pedagógica específica, e conclui os componentes curriculares obrigatórios, 

desta forma, estaria apto a colar grau.  

Conforme o Edital nº 8/2012/CAPES, o estudante deveria retornar ao Brasil no prazo 

de 30 dias da conclusão dos estudos e permanecer no Brasil pelo tempo igual ao da duração da 

bolsa. Cabe ressaltar que a dupla titulação do estudante só ocorre quando as exigências para a 

diplomação brasileira forem cumpridas, que se dará quando a instituição brasileira enviar 

solicitação formal para a instituição internacional. 

Assim, o regime de titulação do PLI compreendia o diploma referente ao primeiro ciclo 

em Portugal ou na França, na área correspondente, e seria emitido pelas universidades desses 

países, mas somente entregue ao estudante em seu retorno ao Brasil mediante a conclusão do 

curso na instituição brasileira. Sendo que a obtenção da titulação estrangeira era pautada no 

suplemento de diploma (como o nome indica, é um documento anexo ao diploma, emitido 

online em formato PDF), ou seja, os históricos escolares seriam no formato de ECTS para 

estarem de acordo com o Processo de Bolonha.  

Para o campo das licenciaturas, esse formato não é equivalente, uma vez que os 

direcionamentos dos conteúdos mais relacionados ao ensino são desenvolvidos no 2º ciclo, o 

que no Brasil corresponde ao mestrado. Conforme o site institucional da Universidade de 

Coimbra,  

 

Os cursos de licenciatura na Universidade de Coimbra são equivalentes ao 

bacharelado no Brasil. Este nível de estudos fornece aos alunos 

conhecimentos de base nas áreas científicas do curso e competências 

instrumentais e sistêmicas importantes para a sua empregabilidade imediata 
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ou para o prosseguimento de estudos de nível superior, especificamente de 

mestrado (2.º ciclo). [...] O primeiro nível não permite a aquisição das 

competências profissionais necessárias, mas confere aos estudantes 

conhecimentos e formação de base na área científica em questão, bem como 

a possibilidade de continuarem os seus estudos numa outra instituição de 

ensino superior nacional ou internacional. O segundo nível caracteriza-se por 

uma formação especializada que qualifica os estudantes para o exercício da 

profissão. O ciclo integrado compreende um conjunto de unidades 

curriculares, a redação e a defesa de uma tese ou de um relatório de projeto ou 

de estágio a realizar no último ano do curso. Após a conclusão deste ciclo de 

estudos integrado (mestrado integrado), com uma duração normal de dez 

semestres, conferindo 300 créditos ECTS, os estudantes recebem o grau de 

mestre e são considerados profissionalmente qualificados para o exercício da 

profissão. (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 2017).  

 

Seguindo a lógica do Processo de Bolonha, tanto Portugal quanto França apresentam o 

sistema de ciclos em que o primeiro ciclo tem um caráter mais geral, e o segundo, mais 

específico para o exercício da profissão. No Brasil, o caráter primordial da licenciatura (curso 

para formação de professores no Brasil) permite que, ao término do curso de graduação, o 

profissional já esteja apto a trabalhar com a docência. 

Tal organização nos permite refletir sobre o regime de titulação adotado no PLI: o 

Programa era destinado à graduação de licenciaturas, mas, ao realizar a mobilidade em Portugal, 

o estudante se deparava com a estrutura do 1º ciclo, o que não equivalia com a de licenciatura, 

mas de bacharelado, sendo que as disciplinas que caracterizam o curso de licenciatura em 

Portugal são do 2º ciclo. Há, portanto, uma contradição entre as estruturas, entre o sistema de 

créditos adotados no Brasil e o sistema de ECTS estabelecido pelo Processo de Bolonha, em 

vigor nos países de destino no contexto do PLI. 

Para a realização das equivalências e aproveitamentos de disciplinas cursadas em 

Portugal ou na França, os colegiados referentes aos cursos brasileiros avaliavam os créditos 

acadêmicos cursados no primeiro ciclo pelos estudantes, de acordo com o Edital nº 8/2012 da 

CAPES. Para a concessão do diploma na área específica, era considerado o eixo pedagógico 

educacional que correspondia ao estudo de disciplinas pedagógicas distribuídas ao longo de 

quatro semestres na instituição estrangeira. No referente à prática de estágio curricular, os 

estudantes também deveriam realizar 70% do estágio na universidade brasileira, e 30% da carga 

horária total, conforme a legislação brasileira, para o estágio obrigatório na instituição 

portuguesa ou francesa, segundo a disponibilidade de oferta da instituição estrangeira.  

A partir de tal contexto, verifica-se que a compatibilidade das estruturas curriculares das 

licenciaturas no Brasil e a forma de organização em Portugal e na França não eram compatíveis 

e tiveram que ser adequadas com prejuízos para a formação. Essa situação já era evidenciada 
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por Ponte (2005), quando analisava a aplicação do Processo de Bolonha em Portugal na 

formação inicial de professores.  

Para o autor, esta forma de manter a mobilidade pode trazer alterações nas concepções 

e práticas, no contexto do processo, pois há cursos específicos voltados para a formação de 

professores do 1º ciclo do ensino básico, com duração de quatro anos, nos quais os conteúdos 

específicos de docência são desvalorizados; existem também cursos de formação de professores 

com duração de cinco anos nos quais os saberes educacionais são minimizados. O autor 

esclarece mais especificamente que 

 

No quadro das propostas de Bolonha, o primeiro ciclo de estudos superiores 

representa uma primeira etapa de formação, ainda sem especialização, com 

uma duração tendencial de três anos. Na minha perspectiva, é impossível 

realizar, com um mínimo de qualidade, a formação de um professor neste 

primeiro ciclo. São por isso necessários dois ciclos, sendo o primeiro 

destinado à formação de base e o segundo à formação nos elementos de 

natureza mais especificamente profissional. O segundo ciclo de estudos 

superiores poderia assim seguir um modelo geral comum [...] ao educador do 

ensino básico. (PONTE, 2005, p. 63). 

 

Assim, os argumentos de Ponte (2005) evidenciam que a formação de professores, no 

contexto do Processo de Bolonha, propiciada no primeiro ciclo, correspondente a três anos de 

duração, não é suficiente para que se tenha uma boa formação. Tal dificuldade aprofundou-se 

no PLI, uma vez que a universidade brasileira poderia conceder a equivalência automática das 

disciplinas que o estudante tenha cursado no exterior, mesmo quando, ao término do período 

de estudo na instituição portuguesa ou francesa, o estudante não tivesse atingido os 120 ECTS.  
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Quadro 1 – Estrutura curricular do PLI Portugal 

 

Caso 1 (ingressantes no 1º semestre de 2011) - Semestres 1, 2 e 3 na 

universidade brasileira 

Caso 2 (ingressantes no 2º semestre de 2011) - Semestres 1 e 2 na 

universidade brasileira 

Formação Geral 

Introdução à área específica de formação 

Caso 1- Semestres 4, 5, 6 e 7 na universidade portuguesa 

Caso 2- Semestres 3, 4, 5 e 6 na universidade portuguesa 

Formação na área específica 

Disciplinas pedagógicas 

Complementos curriculares optativos 

Caso 1- Semestre 8 na universidade brasileira 

Caso 2- Semestres 7 e 8 na universidade brasileira 

Conclusão de formação na área específica e pedagógica 

Complementos curriculares obrigatórios 

Diplomação 

Fonte: Edital nº 8/2012/CAPES. 

 

Conforme mostra o quadro 1, a estrutura curricular do PLI em Portugal previa a 

formação geral e introdutória da área específica na universidade brasileira, pois nos períodos 

do 1º ao 3º semestre dos cursos de graduação brasileiros, a formação destina-se às disciplinas 

de fundamentos dos cursos. Em Portugal ou na França, a formação deveria ser realizada na área 

específica, juntamente com as disciplinas pedagógicas e disciplinas optativas. O diferencial 

estaria na parte prática da formação. A conclusão do curso era realizada no Brasil com a 

conclusão da formação na área específica e também pedagógica. A estrutura do PLI França 

seguiu a mesma organização curricular do PLI Portugal, como evidenciado no quadro 2, ambas 

destinavam a realização das disciplinas pedagógicas no exterior: 
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Quadro 2 – Estrutura curricular do PLI França 

 

Caso 1 (ingressantes no 1º semestre de 2011) - Semestres 1, 2 e 3 na 

universidade brasileira 

Caso 2 (ingressantes no 2º semestre de 2011) - Semestres 1 e 2 na 

universidade brasileira 

Formação Geral 

Introdução à área específica de formação 

Caso 1- Semestres 4, 5, 6 e 7 na universidade francesa 

Caso 2- Semestres 3, 4, 5 e 6 na universidade francesa 

Formação na área específica 

Disciplinas pedagógicas 

Complementos curriculares optativos 

Caso 1- Semestre 8 na universidade brasileira 

Caso 2- Semestres 7 e 8 na universidade brasileira 

Conclusão de formação na área específica e pedagógica 

Complementos curriculares obrigatórios 

Diplomação 

Fonte: Edital nº 16/2013/CAPES. 

 

De acordo com o Edital nº 8/2012/CAPES, o regime de titulação adotado no Programa 

de Licenciaturas Internacionais compreendia o Diploma de Primeiro Ciclo (licenciatura em 

Portugal) na área correspondente, emitido pela universidade portuguesa. Neste diploma 

estariam especificados os históricos escolares no formato do ECTS. O Diploma de Licenciatura 

Plena na área de formação docente específica, emitido pela universidade brasileira, deveria 

considerar:  

 

[...] O Eixo Pedagógico Educacional, composto por complementos 

curriculares obrigatórios referidos à realidade educacional brasileira. Além 

dos componentes curriculares realizados na instituição de origem os 

estudantes cursarão na universidade portuguesa, disciplinas pedagógicas 

distribuídas ao longo dos quatro semestres. Os créditos obtidos nestas 

disciplinas comporão os 120 ECTS que deverão ser cursados pelos estudantes 

ao final dos dois anos de estudos na universidade portuguesa. (CAPES, 2012, 

Edital nº 8, p. 11). 

 

Isso significa que, na estrutura curricular do PLI, o formato de equivalência das 

disciplinas não correspondia ao sistema brasileiro, que tem como base a carga horária, na qual 

cada disciplina, conforme a grade curricular do curso, apresenta a quantidade de horas exigidas 

e as notas dos estudantes. No ECTS, como já discutido, a acreditação é pautada numa escala de 

classificação própria.  
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Desse modo, no Brasil, houve uma adequação da estrutura do PLI à estrutura do 

Processo de Bolonha adotado nos países de participação do Programa, Portugal e França. No 

PLI, a repercussão de Bolonha tem-se dado por meio da arquitetura curricular, compreendendo 

o ECTS, que é a utilização e aproveitamento de créditos compatíveis tanto nas instituições 

brasileiras quanto nas estrangeiras. Esse é o parecer encontrado no âmbito da CAPES: “Os 

títulos obtidos pelos estudantes na universidade [...] terão como apêndice o Suplemento ao 

Diploma, especificando os históricos escolares no formato de ECTS, conforme o Protocolo de 

Bolonha” (CAPES, 2013, p. 15).  

Não foi apenas em 2009, quando foi instituída a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, que o Brasil veio sentir a sua repercussão nos 

cursos de formação com a instituição de programas especiais para a formação inicial de 

professores, como o PLI, pois anteriormente já havia uma repercussão do Processo de Bolonha 

no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI). 

Assim, a possibilidade de fomentar projetos com novos desenhos curriculares e novos 

percursos formativos deu as bases para a implementação do PLI, respeitando-se os mesmos 

aspectos curriculares do Processo de Bolonha para reconhecimento dos títulos. A esse respeito, 

Martins (2014) destaca que 

 

O Processo de Bolonha, neste contexto, surgiu como política pública inserido 

na União Europeia, tendo como objetivo fim a ampliação da vantagem 

competitiva do bloco em termos de educação superior e a internacionalização 

de seu modus operandi. Como exemplo, verifica-se o Projeto Tuning aplicado 

à América Latina, que buscando alinhamento às orientações de Bolonha, agiu 

como metodologia para compatibilizar e comparar as formações 

universitárias, com vistas à transnacionalização dos currículos e da formação 

de mão-de-obra em nível mundial. [...] Com o surgimento do Projeto Tuning 

América Latina em 2004, as universidades latino-americanas são abrangidas 

pelo Processo de Bolonha, ocasionando que este, a partir de então, não pode 

mais ser entendido apenas como um fenômeno europeu, regional, mas antes, 

mundial, internacionalizado, globalizante. (MARTINS, 2014, p. 1-9). 

 

Martins (2014) evidencia um movimento de grande pertinência, a iniciativa do Tuning 

na América Latina, que seria uma metodologia a mais para concatenar ações para a América 

Latina em consonância com as diretrizes europeias. Diante da preconização de um ensino 

pautado em competências, a realidade do Tuning não expressa uma proposta de unificação para 

o bloco latino-americano, mas uma forma de seguimento dos padrões europeus. 
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O Projeto Tuning sinalizou, em seus documentos, como ponto fundamental 

uma mudança de enfoque do ensino para a aprendizagem, sendo que naquele 

a unidade de medida seria o trabalho docente, e nesta, se trata do trabalho 

discente. Esta concepção coaduna com a do European Credit Transfer System 

(Sistema Europeu de Transferência de Créditos – ECTS), na qual através dos 

créditos, reconhecimentos em todo o EEES, o trabalho do estudante é medido. 

(MARTINS, 2014, p. 7). 

 

Este tipo de internacionalização pode-se entender de dupla forma, como solidária, uma 

vez que os países estão a desenvolver uma cooperação entre si, mas também como uma 

concepção mercantil, ao se pensar a Europa como campo central para serviços educacionais, 

contando, neste caso, com o financiamento do governo brasileiro. Assim, tem-se um aumento 

na competitividade que se pauta na qualidade e na oportunidade proporcionada pelas 

universidades.  

Conforme aponta Stallivieri (2004, p. 30-31), “Existe consenso entre os dirigentes 

europeus de que alguns objetivos devem estar no âmago das preocupações das tendências do 

ensino superior: a mobilidade e a conexão com o mercado de trabalho para empregabilidade 

dos jovens”.  

A crítica ao Processo de Bolonha é justificada principalmente pelo curto tempo de 

duração dos cursos e no reconhecimento de créditos. Um questionamento recorrente apoia-se 

na tendência de uniformização causada pelo Processo de Bolonha: retira-se progressivamente 

o papel do Estado na condução das políticas educacionais, estas passam então a ser definidas 

na esfera supranacional. Trata-se, portanto, de uma sobreposição da lógica que assegurava a 

representatividade da cultura local e que agora adequa-se à lógica de mercado advinda da OMC 

que, em 1995, passa a entender a educação como um serviço. A este respeito, 

 

A pós-graduação fornece os diplomas para a especialização do estudante que, 

em teoria, outorgariam a formação acadêmica e profissional necessária para 

adentrar de maneira privilegiada no mundo do trabalho. Esses estudos se 

dividem em dois ciclos (mestrado e doutorado) cujo acesso depende da 

consecução prévia de um grau ou outro título equivalente. No entanto, esse 

filtro representa uma clara adaptação às demandas produtivas de um mercado 

que só precisa de uma quantidade determinada de técnicos e pesquisadores 

qualificados frente a uma grande quantidade de estudantes que deveriam 

desenvolver, apenas, competências gerais e espírito de empresa (que seriam 

assim rapidamente absorvidos em trabalhos precários e desqualificados). 

(PEREIRA, 2012, p. 112). 

 

 Diante das discussões sobre o Processo de Bolonha até aqui abordadas, compreende-se 

que o PLI, por se tratar de um programa de cooperação internacional, apresentava relação direta 

com o EEES, já que o próprio edital da CAPES determinava que a compatibilização das 
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disciplinas deveriam seguir a lógica dos ECTS, evidenciando, assim, a repercussão não apenas 

para os países que participam do Processo de Bolonha, mas reflete também na 

internacionalização dos países que enviam seus estudantes para qualquer um desses países 

membros. O Processo de Bolonha, conforme aponta Medeiros (2015),  

 

[...] com perspectivas de servir de modelo, não só no Espaço Europeu, propõe 

alterações na arquitetura acadêmica da educação superior: nos currículos e 

organização curricular; na estrutura dos ciclos (percurso formativo); nos 

processos de ensino (centrados nas competências) e de avaliação dos alunos; 

e nos sistemas de financiamento do ensino superior; o modelo curricular 

estaria mais próximo ao que é praticado em alguns casos nos Estados Unidos, 

no Reino Unido e no Canadá. (MEDEIROS, 2015, p. 223). 

  

De acordo com Medeiros (2015), o Processo de Bolonha deu bases para o REUNI, 

criado pelo Decreto nº 6.096/2007, pois, em consonância com esse novo paradigma, trouxe 

“[...] como centralidade a reorganização dos currículos dos cursos de graduação e de pós-

graduação, portanto, da arquitetura acadêmica dos cursos do ensino superior, encurtando o 

tempo para obtenção da titulação” (MEDEIROS, 2015, p. 222-223). 

No caso do PLI, é notório que cabia às instituições brasileiras aproveitar o que era 

consenso nas universidades estrangeiras, conforme exposto, desconsiderando conteúdos 

referentes à Prática Profissional Supervisionada (PPS) dos cursos em nível nacional, vista como 

importante na formação dos licenciados. Evidencia-se, portanto, que essas iniciativas referentes 

às estruturas curriculares que já eram verificadas no Tuning, passam a ser incorporadas pelo 

PLI. 

 Para uma análise do PLI, a tabela 1 apresenta o número de projetos aprovados pela 

CAPES no âmbito do PLI, tendo como referência a disposição por categoria regional no Brasil 

e países de destino – Portugal e França, no período de 2010 a 2015.  
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Tabela 1 – Total de projetos do PLI selecionados pela CAPES no período de 2010 a 2015 no Brasil 

 

Ano 

Mobilidade do PLI no âmbito das regiões do Brasil 
País de destino do PLI – 

Brasil 

Norte Nordeste 
Centro- 

Oeste 
Sul Sudeste 

Total 

anual 
Portugal França 

2010 0 9 1 8 10 28 28 - 

2011 1 9 2 5 21 38 38 - 

2012 1 14 8 18 23 64 64 - 

2013 4 8 3 11 26 52 40 12 

2014 0 0 1 2 1 4 - 4 

2015 2 0 0 3 13 18 18 - 

Total geral  8 40 15 47 94 204 188 16 

Fonte: CAPES, tabela elaborada pela autora. 

 

 No período em análise (2010 a 2015), foram aprovados no Brasil 204 projetos no âmbito 

do PLI. O Programa teve Portugal como primeiro país participante da cooperação internacional 

no ano de 2010, já a cooperação com a França foi estabelecida no ano de 2013. O total anual 

de projetos aprovados nas cinco regiões brasileiras, referentes ao ano de 2010, contabilizou 28 

projetos; em 2011, a soma dos projetos contemplados de todas as regiões passou para 38.  

 No ano de 2012, a soma de todas as regiões registrou um total de 64 projetos aprovados, 

tendo sido este, portanto, o ano em que foi aprovado o maior número de projetos. Em 2013, o 

número decresceu para 52 e, em 2014, apenas 4 projetos foram contemplados. No ano de 2015, 

o número de projetos das cinco regiões foi totalizado em 18. É importante relacionar o 

decréscimo do número de projetos aprovados à situação de crise política e econômica que o 

Brasil tem vivenciado nos últimos anos. Como se observa, dos países participantes, Portugal se 

sobressai como o país que mais admitiu projetos da CAPES no período de 2010 a 2015, visto 

que recebeu um total de 188 projetos de todas as regiões brasileiras. Por sua vez, a França, no 

período de 2013 a 2014, teve um total de 16 projetos aprovados de todas as regiões do Brasil. 

Os dados do PLI permitem identificar a dimensão do Programa, que, no período de 2010 

a 2015, contemplou 204 projetos, sendo que cada projeto poderia ter até sete estudantes por ano 

de vigência do projeto em Portugal, e na França, até cinco estudantes. Embora o número de 

estudantes participantes não seja o foco desta pesquisa, mas sim o número de projetos 

aprovados, estes demonstram que o PLI apresentou uma maior oferta da mobilidade estudantil 

entre os anos 2010 e 2013, ou seja, os seus primeiros quatro anos.   
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 Os dados de 2014 e 2015, por outro lado, mostram um cenário inverso, visto que nos 

dois últimos anos houve um acentuado decréscimo de projetos aprovados. Nesse mesmo 

período, outra discrepância acentuou-se: as regiões Sul e Sudeste não deixaram de ser 

contempladas, enquanto as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram pouca ou nenhuma 

representatividade. No ano de 2015, enquanto no Nordeste não houve projeto, na região Sudeste 

houve 13 aprovados, evidenciando uma má distribuição inter-regional a qual merece estudo 

específico para compreensão dos fatores. 

 Ainda sobre o aspecto da contribuição regional, o Gráfico 1 apresenta a porcentagem de 

distribuição dos projetos contemplados no PLI por cada uma das regiões brasileiras:  

 

Gráfico 1 – Projetos contemplados no âmbito do PLI por região brasileira (2010 a 2015) 

 

 

Fonte: CAPES, gráfico elaborado pela autora. 2016. 
 

Conforme aponta o gráfico 1, a região que mais se destacou como beneficiada pelo PLI 

foi a Sudeste, com 46% de projetos aprovados, seguida da região Sul, com 23%, enquanto a 

região Nordeste obteve 20% de aprovação, a Centro-Oeste com 7% e a Norte com apenas 4%. 

A partir desses dados, pode-se perceber que há uma disparidade na distribuição de projetos 

aprovados por regiões, o que pode ser explicado pelo número de instituições que existem em 

cada região. Um outro dado considerável é que esse número não significa necessariamente o 

favorecimento de uma região em detrimento da outra, já que a seleção dos projetos vai depender 

também se as instituições de cada região têm submetido projetos à CAPES de forma 

equivalente. 

Um dado relevante refere-se à região Nordeste, ocupante do terceiro lugar na aprovação 

dos projetos enviados, representando 20% do total geral de projetos aprovados. Este dado é 

importante por indicar que a região Nordeste se coloca com um notável percentual de projetos 

aprovados, o que representa uma dinâmica mais equilibrada com as regiões Sudeste e Sul. No 

entanto, a situação se modifica quando comparadas as regiões Sul e Sudeste com a região Norte 
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(4%) e a região Centro Oeste (7%). É importante ressaltar que no Edital nº 8/2012, o PLI 

Portugal apresentou como critério de desempate, entre outros, que o Projeto se referisse às 

instituições de ensino superior das regiões Norte e Nordeste, ainda assim não houve um 

equilíbrio, como aponta os dados da tabela 1. 

 Os dados permitem identificar a disposição da mobilidade estudantil no Brasil como em 

desequilíbrio, uma vez que os projetos aprovados evidenciam um significativo diferencial 

quantitativo entre as regiões. Desse modo, entende-se que o PLI tem sido mais utilizado como 

estratégia de formação de professores nas regiões brasileiras mais desenvolvidas, o que nos faz 

refletir sobre a assimetria do processo de internacionalização do ensino superior brasileiro, além 

da suposta inserção passiva do Brasil nesse processo quando comparado a outros países. 

Portanto, evidenciamos que há a necessidade de superar essas desigualdades internas que 

demonstram uma desproporcionalidade na mobilidade da formação inicial dos professores 

brasileiros. 

No contexto do Rio Grande do Norte, o estado teve uma boa participação no PLI e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi a grande protagonista do Programa. Vários 

foram os motivos que estimularam a participação dos coordenadores dos cursos de licenciaturas 

a concorreram ao edital do PLI no RN. Essa participação foi importante para incentivar a 

mobilidade estudantil nos cursos de graduação de formação nas licenciaturas como veremos no 

capítulo seguinte. 
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3 O PLI E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM CURSOS DE LICENCIATURA: A 

REALIDADE DA UFRN 

 

A tendência da internacionalização da educação superior vem provocando profundas 

transformações nas universidades brasileiras, que procuram formas de operacionalizá-la por 

meio de acordos de cooperação, redes de pesquisa e convênios. No Brasil, a CAPES procura 

estimular as instituições de educação superior com editais que objetivam financiar as 

universidades públicas no processo da internacionalização e no estabelecimento de redes de 

pesquisa no exterior. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), uma das mais 

bem-conceituadas do Nordeste e a maior instituição de ensino superior pública do Estado, 

contando, de acordo com o Boletim Informativo “UFRN em Números 2012-2015”, com 102 

cursos de graduação presencial e um corpo discente de 27.865 alunos nesses cursos, tem 

procurado estabelecer-se no cenário internacional buscando ampliar as suas ações com foco nos 

convênios de cooperação interinstitucional e na promoção da mobilidade acadêmica.  

Essas iniciativas pretendem buscar a melhoria da qualidade da formação, o 

desenvolvimento da ciência, a inovação tecnológica, a inclusão social e o fortalecimento da 

interação com a sociedade e governos. A internacionalização da produção científica, 

tecnológica e cultural, na visão da instituição, é, portanto, uma forma de se inserir na “[..] atual 

‘sociedade do conhecimento’ [em que] a educação e a produção do conhecimento ocupam um 

lugar estratégico na construção de sociedades mais democráticas e igualitárias” (UFRN, 2010, 

p. 29). 

Assim, o presente capítulo estrutura-se para discutir, em primeiro plano, o cenário da 

UFRN no contexto das políticas de internacionalização, evidenciando o Programa Licenciaturas 

Internacionais. Em segundo plano, foca o PLI tendo como referência:  a implantação do 

Programa na UFRN e a concorrência aos editais; o acompanhamento e monitoramento dos 

alunos no PLI; os desafios da equivalência curricular entre as universidades. Em terceiro, 

apresenta as contribuições do PLI para o gestor, coordenadores de projetos e estudantes do PLI 

na UFRN. Em quarto lugar, discute os aspectos negativos do Programa na perspectiva dos 

coordenadores e dos estudantes entrevistados na UFRN. 

 

3.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO NA UFRN: O PLI EM FOCO 

 

A UFRN foi criada em 1958, a partir de escolas de nível superior já existentes em Natal: 

a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e a 
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Escola de Engenharia, de acordo com informações do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) 2010-2019 da UFRN. Ao longo da sua existência, a instituição tem procurando atender 

às demandas para o ensino superior.  

Nas últimas décadas, no contexto das atuais políticas educacionais, a UFRN tem 

procurado privilegiar as estratégias de internacionalização, estabelecendo políticas de indução 

aos programas de mobilidade e concorrido a editais financiados pelos órgãos de fomento em 

busca de consolidar as suas ações nesse campo. O Regulamento de Cursos de Graduação da 

UFRN (Resolução nº 171/2013-CONSEPE, de 5 de novembro de 2013) trata desta questão. O 

seu artigo 189, no que se refere à mobilidade estudantil, esclarece que a forma de solicitação de 

ingresso e os critérios de aceitação dos alunos especiais em mobilidade internacional e nacional 

são regidos por regulamentação específica e pelos acordos celebrados com suas instituições de 

origem. 

Atualmente, existe na instituição a Secretaria de Relações Internacionais e 

Interinstitucionais (SRI), criada em 2009, em substituição à Assessoria de Assuntos 

Internacionais, que era um setor do gabinete da reitoria e, como secretaria, passou a ser uma 

unidade independente, embora ainda subordinada à referida reitoria. Segundo Silva (2016), a 

criação da SRI coincidiu com outras medidas para favorecer o desenvolvimento da 

internacionalização da UFRN, as quais estão consubstanciadas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) para o decênio 2010-2019 (UFRN, 2010). A mudança de assessoria para 

secretaria ocorreu com a finalidade de maior atuação dentro de uma política proativa, com ações 

e procedimentos definidos em diversas áreas, definidas no PDI da instituição. 

 Merece destaque, além do PLI, outros programas por meio dos quais a UFRN vem 

desenvolvendo a internacionalização do ensino superior. Entre eles, o Banco Santander com o 

Programa de Bolsas Ibero-Americanas e Luso-Brasileiras, cujo convênio oferece bolsas a 

estudantes de graduação. Em âmbito nacional, a UFRN tem participado do programa Ciência 

sem Fronteiras (CsF), instituído pelo Decreto nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011, que visava 

a seleção de projetos de parceria universitária e tinha o objetivo de promover a expansão e a 

internacionalização da ciência e da tecnologia, da inovação e da competitividade brasileiras por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional de estudantes de cursos tecnológicos, de 

graduação e pós-graduação.  

De acordo com Castro e Silva (2016) e Silva (2016), no período de 2012 a 2014, o 

número de estudantes de graduação da UFRN em mobilidade pelo CsF foi de 1.121, trata-se de 

um programa de grande expressão para a UFRN, merecendo destaque o destino dos alunos em 

mobilidade para países como EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, Inglaterra, França, Irlanda, 
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Espanha, entre outros. O Programa é destinado aos cursos de Ciências e Tecnologia, Engenharia 

Civil, Engenharia Química, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção, Engenharia 

Elétrica, Design, Engenharia Mecânica, Biomedicina, Ciências Biológicas, Engenharia de 

Petróleo, Geofísica, Engenharia da Computação, Farmácia e Medicina.  

Outros programas são também desenvolvidos no âmbito da parceria entre a CAPES e a 

UFRN. Conforme indica o site institucional da CAPES, são eles: o Programa 

CAPES/BRAFITEC, , que tem como objetivo fomentar o intercâmbio entre o Brasil e a França 

e desenvolver parcerias universitárias em nível de graduação sanduíche no âmbito da área de 

engenharias; o Programa CAPES/BRANETEC, que consiste numa parceria universitária entre 

Brasil e Holanda, tendo por objetivo o desenvolvimento de pesquisas em conjunto mediante 

projetos de pesquisa, no âmbito da graduação sanduíche; o Programa CAPES/BAFAGRI, cujo 

objetivo é a parceria universitária que visa o fomento de intercâmbio entre Brasil e França nas 

áreas de Ciências Agronômicas, Agroalimentares e Veterinária e disciplinas correlatas no 

âmbito da graduação; o Programa CAPES/UNIBRAL, que consiste na parceria entre 

universidades brasileiras e alemãs conveniadas, e o desenvolvimento de intercâmbio de 

docentes e estudantes de graduação. 

Conforme Nascimento et al (2016), a UFRN apresentou, no período de 2009 a 2014, 

109 bolsas de mobilidade nos programas BRAFITEC, BRANETEC, BAFAGRI e UNIBRAL. 

Registra-se ainda que  

 

A maioria das bolsas destinadas à mobilidade estudantil e fortalecimento da 

internacionalização na UFRN advém de cursos destinados a áreas de ciências 

e tecnologias, [...] em que alguns dos programas nessa categoria elencados, 

como o BRAFITEC, que se destina a engenharias; o BAFAGRI, destinado às 

ciências agronômicas, agroalimentares, veterinárias e áreas correlatas, e o 

Ciência sem Fronteiras que contempla engenharias e demais áreas 

tecnológicas e biomédicas. (NASCIMENTO et al, 2016, p. 13). 

 

A UFRN tem despontado nos rankings nacionais como uma das mais bem avaliadas 

universidades do Nordeste, destaque-se que sempre adotou uma postura inovadora. No seu PDI 

(2010-2019), a instituição tem adotado como Política de Ensino dos Cursos uma compreensão 

do ensino em nível de graduação para além de aulas teóricas, evidenciando a importância da 

prática por meio dos estágios supervisionados. A esse respeito, 

 

[...] A nova concepção do processo educacional expressa que o ensino não 

pode mais ser reduzido à “qualificação” do saber, isto é, ao entendimento de 

que o processo ensino-aprendizagem é medido apenas em termos de carga 

horária despendida em sala de aula por meio de atividades de preleção. Esse 
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processo, antes fortemente centrado na ótica docente – no ensino-

aprendizagem passivo-reprodutivista – deve deslocar seu foco para a 

mediação no processo de apropriação dos saberes, estabelecendo interações e 

trocas fundamentais entre professores e alunos em uma dinâmica curricular 

interdisciplinar e multirreferenciada. O processo educacional deve ser 

apreendido pelo estudante e pode ocorrer de formas variadas. O aluno pode 

receber o conteúdo do seu curso em atividades teóricas e, sob orientação 

docente, em atividades de pesquisas e/ou experimentais, no campo, em 

laboratórios, em bibliotecas, ou em atividades em estágios supervisionados e 

práticas profissionais. (UFRN, 2010, p. 55). 

 

A partir do PDI da UFRN (2010-2019), o entendimento defendido pela instituição é 

claro quanto à importância de um ensino ativo, no qual o estudante faça parte do seu processo 

de ensino-aprendizagem. Merece destaque o reconhecimento por parte da instituição de que o 

conhecimento pode ser apreendido de formas variadas e o estabelecimento de uma dinâmica 

curricular interdisciplinar e multirreferenciada. Dessa forma, a UFRN está aberta para 

experiências inovadoras como a internacionalização dos seus cursos.  

Em relação ao entendimento apresentado nesse documento institucional da UFRN, 

entende-se que o mesmo está em consonância com a discussão do Processo de Bolonha, que 

propõe a ênfase na aprendizagem e no estudante em uma perspectiva de flexibilização curricular 

igualmente preconizada pelos organismos multilaterais. 

Semelhantemente às determinações dos organismos multilaterais para todo o campo 

educacional, e às orientações do Processo de Bolonha como uma tendência global, as 

universidades brasileiras também passam a dinamizar o seu currículo e contabilizar créditos 

para os estudantes a partir de novas formas de atividades. Inicia-se, assim, uma nova forma de 

considerar e avaliar o conhecimento dos alunos não mais somente através de aulas teóricas, mas 

também por meio de trabalhos práticos, seminários, estágios, pesquisa, extensão, trabalhos 

pessoais (na biblioteca ou em casa), entre outras atividades. Esta tendência vem sendo adotada 

na UFRN.   

Tal compreensão do processo de ensino-aprendizagem facilita a adoção de experiências 

inovadoras e abre inúmeras possibilidades para a mobilidade estudantil, para alunos e 

professores. Assim, são várias as formas buscadas para que alunos e docentes possam participar 

da mobilidade acadêmica, missões de estudo e outras atividades que favoreçam a 

internacionalização. 

Dados da SRI da UFRN informam que existem várias possibilidades de os alunos 

realizarem mobilidade estudantil, na sua maioria financiadas por órgãos públicos como a 

CAPES e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), mas 

também existem acordos com a iniciativa privada. Os acordos internacionais são instrumentos 
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pelos quais uma instituição desenvolve ações em conjunto com outra instituição estrangeira, 

nestes casos, visando à cooperação mútua. Estes acordos são formalizados na UFRN pela SRI. 

Em geral, um Acordo de Cooperação permite ao estudante: não pagar taxas escolares na 

instituição estrangeira, inclusive se for privada (existem exceções); receber um visto de 

estudante no passaporte, que lhe permite a matrícula na instituição estrangeira e a permanência 

no exterior pelo período necessário; e aproveitar, após o seu retorno à UFRN, os créditos 

obtidos na instituição estrangeira (Site institucional da SRI/UFRN). A perspectiva de 

cooperação da UFRN, nesse sentido, pode ser caracterizada como uma cooperação solidária, 

conforme o entendimento de Stallivieri (2007), para quem, 

 

Será através das universidades que se poderá almejar a cooperação baseada na 

solidariedade, na visualização de uma cooperação não somente para a 

disseminação dos diferentes patrimônios do conhecimento, mas para a criação 

de uma cultura de paz e de desenvolvimento equilibrado para as diferentes 

nações. (STALLIVIERI, 2007, p. 18). 

 

A participação da UFRN na concorrência do Edital PLI Portugal nº 35/2010 da CAPES, 

que lançou o PLI, deu-se, em primeiro lugar, porque a reitora da instituição era integrante do 

GCUB, responsável pela proposta. Assim, mais do que um interesse institucional ou dos 

próprios professores da UFRN que passaram a coordenar o Projeto, a ação foi muito mais para 

satisfazer um interesse particular de um grupo. Muito embora não se possa negar a importância 

para a internacionalização da universidade a sua participação neste projeto. A reitora, então, 

reuniu os professores da instituição que trabalhavam com as licenciaturas e solicitou-lhes que 

submetessem projetos à CAPES. A partir de tal iniciativa, formou-se um grupo de docentes 

para a criação dos projetos e, assim, a participação da instituição já se deu na primeira edição 

do PLI. 

Como determinação do edital, a seleção para participação no PLI consistia na elaboração 

de um projeto a ser desenvolvido na instituição de ensino superior estrangeira, observando as 

disciplinas nela ofertadas, a fim de estabelecer possíveis equivalências curriculares. Neste 

sentido, os currículos nas universidades brasileiras e portuguesas são completamente diferentes, 

em razão do Processo de Bolonha, sendo necessário aos professores, ao concorrerem para o 

Edital/CAPES, que procurassem estabelecer formas de contabilizar os créditos e estabelecer as 

equivalências com os currículos das universidades para as quais se destinavam os alunos. Em 

seguida, os projetos eram avaliados pela CAPES para obtenção de aprovação ou não.  

No que concerne aos cursos abrangidos pelo PLI, o Programa institucional contempla 

as seguintes licenciaturas: Química, Física, Matemática, Biologia, Português, Artes e Educação 
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Física. Corroborando o entendimento de Santos e Luiz (2015, p. 4054) sobre a escolha dos 

cursos, o processo “não é [tão] transparente quanto se alega no edital”, pois outras licenciaturas 

igualmente importantes não tiveram possibilidade de participação, como o curso de Pedagogia, 

por exemplo. Por isso, várias hipóteses foram suscitadas a fim de compreender a ausência dos 

cursos de Pedagogia no PLI, entre elas: a constatação do déficit de professores para o ensino 

médio, a grande evasão nos cursos de licenciaturas, o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) para o ensino médio que apresenta baixo rendimento escolar e a falta de 

valorização profissional. Ao analisar esta temática, Pinto (2014) contribui com a discussão 

partindo do seguinte questionamento:  

 

Faltam professores formados (licenciados) em número suficiente, ou aqueles 

habilitados buscam outras atividades remuneradas em função da pequena 

atratividade da profissão? [...]. Tendo por base os dados de concluintes nos 

cursos de licenciatura nos últimos 20 anos, levantados pelo INEP, e 

considerando uma estimativa de demanda de professores por disciplina, 

constata-se que, com exceção da disciplina de Física, existem professores 

habilitados em número mais do que suficiente para assumir as turmas 

existentes, concluindo-se que se trata essencialmente de um problema de falta 

de atratividade da carreira docente. [...] estima-se uma demanda de 1,38 

milhões de professores formados em Pedagogia ou com curso normal 

superior. Considerando-se que na década 2001 a 2010, em dez anos, portanto, 

foram formados 869.000 licenciados nessas áreas, constata-se que mantido o 

ritmo de concluintes, o país tem condições objetivas de atender a demanda. 

(PINTO, 2014, p. 1-6). 

 

Com base nas afirmações e dados apontados pelo autor, pode-se inferir que o número 

de concluintes das licenciaturas seria suficiente para atender às demandas da educação básica, 

no entanto, há uma grande falta desses professores no sistema educacional brasileiro, 

principalmente de Física, visto que abandonam a profissão pela falta de valorização da profissão 

e pelos baixos salários. Portanto, esse cenário demanda dos governantes uma política mais 

efetiva para a resolução da problemática.  

Neste sentido, o PLI apresenta-se como um dos programas governamentais que tem 

como objetivo a valorização da formação desses profissionais. No entendimento da CAPES, o 

objetivo do PLI é o de valorizar e estimular a formação de professores de educação básica no 

Brasil, mas apenas no que se refere às licenciaturas para as séries finais desse nível de ensino. 

Sendo assim, compreende-se que a CAPES priorizou uma licenciatura em detrimento de outra, 

a fim de fomentar as licenciaturas com mais necessidades para o atendimento da demanda no 

Brasil, como o curso de Física. 
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A implementação do PLI na UFRN foi marcada – desde o primeiro Edital lançado pela 

CAPES (nº 35/2010) – com a aprovação do projeto intitulado “Ações inovadoras entre as 

licenciaturas da UFRN e da Universidade de Coimbra”. No ano de 2011, o projeto da instituição 

aprovado foi “Experiências de intercâmbio: mobilidade internacional nas áreas de Ciências e 

Matemática da UFRN para a UC. No ano de 2012, dois projetos da UFRN foram aprovados: 

“Inovação, avanço e melhoria da qualidade na formação de professores de Letras e de Educação 

Física: mobilidade estudantil entre a UFRN e a UC” e “Mobilidade internacional entre os cursos 

de Física, Química e Biologia: por uma valorização da formação de professores”.  

Em 2013, a UFRN também obteve projeto aprovado no PLI: “A identidade do curso de 

formação docente: em busca de novos horizontes”. Nesse ano, houve também a implementação 

do PLI na França, com a aprovação do projeto “Formação docente intercultural: integrando 

saberes e práticas”. Esse foi o primeiro projeto aprovado com a França, na UFRN, pois somente 

em 2013 o PLI passa a ter a cooperação francesa no âmbito do PLI. 

No período de 2010 a 2013, nas áreas de Ciências Biológicas, Educação Física, 

Química, Matemática e Letras, a UFRN totalizou seis projetos aprovados pela CAPES e um 

total de 43 estudantes a eles vinculados, de acordo com os dados da SRI da UFRN, conforme 

mostra abaixo a tabela 2:  
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Tabela 2 – Número de estudantes do PLI (Portugal e França) na UFRN por curso 

 

Ano 

Licenciatura 

Ciências 

Biológicas 

Educação 

Física 
Química Matemática Letras 

Total 

Anual 

2010 3 - 1 1 4 9 

2011 4 - 3 1 - 8 

2012 4 5 2 - 3 14 

2013 2 - 4 1 5 12 

2014 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

Total 

geral 
13 5 10 3 12 43 

   Fonte: SRI/UFRN. Tabela elaborada pela autora
8. 

 

No ano de 2014, a CAPES não lançou edital para o PLI Portugal; em 2015, a UFRN não 

teve projeto selecionado. No contexto do PLI França, não houve projeto aprovado da UFRN no 

ano de 2014, e em 2015, não houve edital PLI França. De fato, em 2015, foram aprovados 

apenas quatro projetos em todo o Brasil. De acordo com a Tabela 2, é possível verificar a 

quantidade total de bolsistas que a UFRN obteve como representatividade no contexto do PLI. 

Portanto, o curso de Ciências Biológicas foi o que mais enviou estudantes na mobilidade 

estudantil promovida pelo Programa, com o total de 13 estudantes no período de 2010 a 2013, 

seguido do curso de Letras, que enviou 12, sendo o curso de Química o terceiro, com 10 

estudantes da UFRN enviados pelo PLI. Os dois cursos que menos enviaram estudantes para 

realização de mobilidade estudantil pelo PLI foram o curso de Educação Física, com cinco 

representantes, e Matemática, com apenas três em todo o Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 No ano de 2010, no projeto do PLI na UFRN, sete estudantes foram financiados pela CAPES e dois pelo GCUB. 

No ano de 2012, dois projetos foram aprovados. No ano de 2013, três projetos foram aprovados. 
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Tabela 3 – Total de Projetos do PLI selecionados pela CAPES na UFRN 

 

Ano 

PLI na UFRN 

Total anual 

 no Brasil 
Portugal França 

Total 

anual 

% da 

UFRN em 

relação ao 

Brasil 

2010 28 1 - 1 3,57 

2011 38 1 - 1 2,63 

2012 64 2 - 2 3,12 

2013 52 1 1 2 3,84 

2014 4 - 0 0 0 

2015 18 0 - 0 0 

Total 

geral 
204 5 1 6 2,94 

             Fonte: CAPES, tabela elaborada pela autora9. 

 

Na realidade da UFRN, conforme a Tabela 3, observa-se que os projetos aprovados 

seguiram a tendência nacional e os docentes tiveram Portugal como destino principal, o que 

pode ser creditado ao fato de que a maioria dos alunos dos cursos de licenciaturas não 

dominavam o francês, de modo que nem os professores submetiam projetos para a França, nem 

os alunos propunham-se a cursar disciplinas em francês, facilidade que é encontrada em 

Portugal, já que a língua é a mesma. Logo, correspondeu a apenas um, no ano de 2013, o projeto 

aprovado pela Capes através da UFRN para a França. 

 No contexto geral do Brasil, foram aprovados 204 projetos no período de 2010 a 2015, 

considerando-se Portugal e França. Como verificado, a UFRN apresentou projetos apenas no 

período de 2010 a 2013, com um total de seis projetos contemplados, o que significa que a 

UFRN, em termos percentuais, aprovou 2,94% do total geral de projetos aprovados no PLI, no 

período entre 2010 e 2015, apresentando, assim, uma representação incipiente no cenário 

brasileiro. Esta porcentagem pequena se explica, principalmente, porque a instituição não tem 

ainda uma ação consolidada no âmbito da internacionalização. Somente com a implantação do 

REUNI é que a sua Secretaria Internacional tomou status de Pró-Reitoria para incrementar 

ações de internacionalização. Dessa forma, justifica-se que a UFRN tenha uma participação 

                                                           
9 Não houve projeto da UFRN aprovado em 2015 para Portugal. As atividades concernentes ao PLI Portugal 2015 

apresentaram início no ano de 2016. Em 2014, o PLI França não apresentou projeto da UFRN aprovado. Em 2015, 

não houve PLI para a França (houve divulgação de edital, mas não houve divulgação de projetos aprovados). 
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ainda muito tímida no processo de internacionalização do ensino superior por meio do PLI no 

que diz respeito à formação de professores.   

As equipes de projeto do PLI na UFRN eram interdisciplinares, cabendo aos professores 

coordenadores de projeto a decisão consensual para a deliberação interna da quantidade de 

estudantes que cada professor membro do projeto poderia encaminhar. É importante ressaltar 

que esses estudantes eram advindos não só do campus central da UFRN, mas de alguns campi 

da instituição localizados no interior do Rio Grande do Norte. A respeito do funcionamento do 

PLI na UFRN, o “Gestor 1” faz a seguinte afirmação: 

 

O edital determina tudo sempre. O edital preparado pela CAPES já orienta o 

trabalho que a universidade tem que fazer. A CAPES lança o edital, os 

professores das diferentes licenciaturas elaboram projetos, esse projeto tem 

que ser em parceria com a universidade estrangeira e, se aprovado pela 

CAPES, ele é implantado de acordo com as exigências que já estão no edital, 

e são exigências bastante complicadas para as universidades porque o perfil 

de aluno que é imposto pelo edital é um perfil que não tem muita gente mais 

nas universidades. Porque tem que ser gente que estudou a vida inteira em 

escola pública, ou que estudou em escola particular com bolsa, tem que estar 

num determinado período do curso, também precisa ter boas notas, 

evidentemente, conhecimento da língua, no caso da França, então uma série 

de exigências que às vezes a universidade nem elabora o projeto porque sabe 

que não vai ter aluno para se candidatar. [Informação verbal] (GESTOR 1, 

2015). 

 

Pela fala do Gestor 1, percebe-se que a instituição tinha uma autonomia muito limitada 

em relação ao projeto a ser elaborado, pois os professores precisavam adequar os projetos a 

todas as exigências do Edital. Essa imposição ia de encontro à autonomia que a universidade 

sempre teve em relação aos seus programas. Esta forma de indução do MEC vem contrariar o 

entendimento do que seja autonomia universitária, posto que 

 
A autonomia universitária, como princípio, foi assegurada pela Constituição 

Federal, em 1988, no seu artigo 207, defendendo as universidades da 

intervenção do Estado, em relação às suas questões internas, definindo a 

concepção integral da autonomia universitária, entendida como autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e, ainda, a obediência 

ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Sendo 

assim, é importante ressaltar que a autonomia refere-se não só à independência 

da instituição universitária, mas também à liberdade de ensinar e aprender, de 

investigar e produzir o saber. (LIMA, 2005, p. 38-39). 

 

Lima (2005) evidencia que a autonomia universitária compreende também a liberdade 

de produzir o saber. Neste sentido, cabe a reflexão: qual a autonomia da universidade com uma 

política como o PLI? Uma vez que se torna claro que o edital era elaborado de modo 
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centralizador, i.e., sem considerar as peculiaridades locais. Os editais do PLI lançados pela 

CAPES apontavam apenas os cursos que seriam contemplados, mas não apresentavam 

justificativa para a escolha dos mesmos. A universidade apenas deveria preencher os requisitos 

e concorrer à seleção. Assim sendo, compreende-se que o PLI não foi concebido 

democraticamente, pois as instituições que produzem conhecimento não participaram da 

escolha dos cursos que seriam contemplados.  

Entretanto, ressalta-se que o PLI apresentava um caráter social, uma vez que atendia às 

demandas de formação de professores ao selecionar estudantes que haviam estudado em escolas 

públicas brasileiras ou cursado o ensino médio em escolas privadas com auxílio de bolsa e 

apresentavam uma baixa renda familiar, favorecendo, assim, uma participação mais 

democrática. No entanto, esse caráter social e mais democrático, no entender do Gestor 1, 

dificultava a escolha dos estudantes, pois na UFRN não há muitos alunos que se encaixassem 

nesse perfil. O depoimento do entrevistado a respeito da implementação do PLI na realidade da 

UFRN evidencia as barreiras encontradas pela instituição para atender aos critérios de 

participação no PLI. O que deveria ser um fator de maior democratização implementado pelo 

PLI na realidade da UFRN, acabou por tornar-se uma dificuldade de acesso, dados os requisitos 

exigidos para a participação no Programa.  

 

3.2 O PROGRAMA DE LICENCIATURAS INTERNACIONAIS: UMA ANÁLISE DOS 

SEUS DESDOBRAMENTOS NA UFRN 

 

3.2.1 A implantação do PLI na UFRN: a concorrência aos editais 

 

 A concorrência aos editais para a realização de atividades institucionais na 

administração pública faz parte de um novo modelo de gestão denominado “gestão gerencial”. 

Este modelo tem predominado no âmbito das políticas neoliberais e caracteriza-se pela busca 

da eficiência, pela redução e controle dos gastos públicos, pela demanda de melhor qualidade 

dos serviços públicos e pela descentralização administrativa, dando maior autonomia às 

agências e departamentos. A gestão gerencial vem sendo utilizada nas políticas para a educação 

superior em substituição ao modelo burocrático de gestão.  

No campo da educação superior, uma das formas de materialização dessa política foi o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

Brasileiras (REUNI). O Programa estimula as universidades públicas federais a estabelecerem 

termos de compromisso (Acordo de Metas) para que recebam verbas públicas, desde que 
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cumpram as metas estabelecidas no contrato, ou seja, isso é transferir para a gestão pública a 

lógica gerencial da administração por resultados e da competição administrada, visto que 

incentivam a competividade entre as instituições e mesmo entre departamentos, cursos e 

docentes. Esta também é a lógica estabelecida nos editais para concorrer ao PLI. 

Quando indagados sobre o motivo de submissão de projetos para participarem do PLI, 

os coordenadores entrevistados elencaram diferentes motivos. A Coordenadora 1 deixa 

perceber que a iniciativa para participar do edital não foi dos coordenadores dos cursos de 

licenciatura, mas uma sugestão da reitora da universidade que tomou conhecimento do mesmo 

em Brasília. A Coordenadora 1 assim se posiciona: 

 

[...] Em 2010, a reitora estava em Brasília quando soube que esse edital seria 

publicado e de lá marcou uma reunião. E encaminhou para meu e-mail o 

edital. Ela pediu-me que montasse uma equipe para essa reunião. Pelo edital, 

vimos que eram necessárias algumas áreas. Era a mesma equipe desde o início. 

A estratégia nossa era aprendermos o que era o PLI. Era uma proposta 

completamente diferente. Quando eu não estava na coordenação do projeto, 

eu estava na equipe. Nós fizemos isso até em 2013. A gente montou um 

pequeno comitê a pedido da reitora e nós pensamos em como a gente poderia 

articular as licenciaturas previstas no edital tanto no campus central como no 

interior. [Informação verbal] (COORDENADORA 1, 2016). 

 

 Nesse sentido, ressalta-se que a implementação do PLI na UFRN partiu de uma 

iniciativa pessoal da então reitora institucional na época, e não da necessidade dos 

coordenadores dos cursos em questão. A fala da Coordenadora 1 aponta para uma não abertura 

a outros professores que tivessem interesse em participar do Programa. Além das diretrizes do 

PLI já virem todas definidas pelo MEC, sem deixar abertura para as particularidades locais, a 

seleção do grupo de professores que participariam do Programa constou basicamente de uma 

equipe de “escolhidos a dedo”. Se, por um lado, isso pode ser visto como um ponto positivo, 

pois os professores participantes de projetos do PLI aprenderam juntos, ganharam novas 

experiências a cada projeto, por compreenderem melhor a dinâmica do Programa e, portanto, 

poderiam atuar de uma melhor forma no atendimento e acompanhamento dos estudantes 

participantes; por outro lado, esse mesmo aspecto pode ser entendido como negativo e 

antidemocrático, uma vez que não se buscou articular diferentes professores que estivessem 

interessados em participar de um programa de internacionalização, haja vista que o PLI 

concedia missões de trabalho financiadas – mais de uma vez por ano – para os países nos quais 

o Programa estava implantado.  

Efetivamente, os intercâmbios profissionais são extremamente positivos para a 

formação acadêmica dos docentes. A participação em um programa da natureza do PLI 
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favoreceria a valorização dos profissionais que atuavam no curso. De modo que, por meio da 

mobilidade, era-lhes oportunizado o contato com os professores das instituições estrangeiras e 

possíveis trocas de conhecimento, uma vez que,  

 

Sendo a internacionalização um recurso que impulsiona os sistemas e 

instituições de educação superior a responder às necessidades educativas do 

mundo globalizado, para os países em desenvolvimento, como o Brasil, 

investir na internacionalização da educação superior é, sem lugar a dúvidas, 

um processo fundamental para a sua inserção no mundo globalizado, em 

condições de soberania. (LUCE; FAGUNDES; MEDIEL, 2016, p. 320). 

 

Registra-se que os professores envolvidos demonstraram estar aptos a desenvolver essas 

coordenações, mesmo que a equipe não se tenha modificado ao longo dos editais do PLI dos 

quais a UFRN participou, e que tenham permanecido os mesmos professores, alterando-se 

apenas a coordenação entre eles mesmos. Em seu depoimento, a Coordenadora 1 revela que 

esteve responsável por formar a equipe que elaboraria o projeto para submissão à CAPES, e 

evidenciou uma preocupação em articular institucionalmente o projeto com as universidades 

estrangeiras. Mostrou também que a equipe teve competência suficiente para entender o 

funcionamento do PLI, uma vez que sua proposta era diferente das que já conheciam. 

Resolveram manter ao menos duas pessoas em cada equipe, quando essas não estivessem 

coordenando os projetos, estariam participando como membros da equipe.  

Pode-se dizer que este foi um arranjo interno da instituição, não previsto no edital, mas 

que contribuiu para um melhor desenvolvimento dos projetos, já que as experiências anteriores 

fortaleciam as próximas iniciativas. A estratégia de criar um núcleo permanente para gerir o 

projeto foi justificada pela Coordenadora 1 como necessária para manter o Programa 

funcionando bem na UFRN. Ressalta-se, entretanto, que o rodízio mantido entre os professores 

e coordenadores dos projetos não contribuiu para efetivar as práticas de transparência e de 

democratização das atividades realizadas. 

Para a Coordenadora 2, houve dois motivos para apresentar um projeto para o PLI. O 

primeiro estaria articulado a uma atenção aos cursos de licenciatura da UFRN. O segundo 

motivo estaria ligado às possibilidades que um projeto desta natureza poderia trazer ao 

beneficiar os alunos, entre elas: a oportunidade de enriquecimento cultural, o impacto social 

para a formação dos futuros professores proporcionado pela mobilidade estudantil, e a 

permanência dos estudantes nos cursos de licenciatura. Para a Coordenadora 2, no ano de 2016, 

“Nosso objetivo na UFRN era, na verdade, dar essa oportunidade aos alunos para ter essa 

formação em uma instituição em outro país, em outra cultura”.  
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Como evidenciado pela Coordenadora 2, o seu interesse em submeter um projeto estava 

centrado no fato da possibilidade de o estudante ter parte de sua formação em outro país e em 

outra cultura, nesse sentido, entendemos a importância do enriquecimento cultural para um 

futuro docente como algo extremamente benéfico. 

 No entanto, quando se analisa a mobilidade estudantil que ocorria no âmbito do PLI, 

pode-se dizer que ela ocorria mais no sentido passivo da internacionalização, ou seja, não havia 

a possibilidade da internacionalização se realizar na promoção da mobilidade de estudantes 

portugueses para o Brasil. Para os autores que discutem este tipo de internacionalização, como 

Lima e Contel (2011), não há uma troca de atividades e a valorização é sempre do que é do 

outro. Para esses autores, 

 

[...] do desenvolvimento de uma internacionalização da educação superior 

mais “ativa” por parte dos países pobres é que depende – em grande parte – a 

consecução de mudanças estruturais nesses países. Sem a transformação do 

modelo internacional, que é mais controlado por órgãos como a OMC do que 

pela própria UNESCO, parece difícil implementar processos em direção a um 

desenvolvimento cultural, econômico, científico e tecnológico que aumente o 

grau de emancipação das nações periféricas e semiperiféricas. Fica 

prejudicado ainda, no mesmo sentido, o surgimento de intelectuais engajados 

no seio de cada povo [...]. (LIMA; CONTEL, 2011, p. 490-491).  

  

Corroborando tal entendimento, Azevedo (2016) também ratifica que a simples 

presença física de estudantes em campus estrangeiros não sinaliza um agente de 

internacionalização, pois esta requer o envolvimento amplo de recursos humanos e financeiros 

e a participação dos docentes. 

Na opinião do Coordenador 3, o que deve ser considerado em um programa desta 

natureza é o seu impacto social, e também a possibilidade de o aluno ter contato com elementos 

formativos que talvez não fossem encontrados no Brasil. O impacto social evidencia-se como 

aspecto relevante por se tratar de um programa custeado pelo governo brasileiro em que o 

estudante de licenciatura tem esse aspecto como incentivo para sua permanência no curso de 

licenciatura. O entrevistado comenta: 

 

Pela possibilidade que a CAPES abriu de favorecer esse intercâmbio, eu acho 

que teve o impacto social para formação desses futuros professores, por essa 

possibilidade de estar fora inclusive do Brasil, de conhecer outras realidades, 

de ter elementos formativos que talvez eles não encontrassem aqui no Brasil, 

embora elementos distintos tenham sido observados nessa formação lá em 

Coimbra. [informação verbal] (COORDENADOR 3, 2016). 
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 Concordamos com o Coordenador 3 que esse é um aspecto muito importante, o de que 

os alunos em mobilidade possam conhecer novas realidades, considerando-se que cada país tem 

diretrizes próprias para orientar a formação de seus professores, o estabelecimento de 

comparações pode ser extremamente positivo para o crescimento dos alunos. Conforme o 

Coordenador 3, a possibilidade que a CAPES trouxe, juntamente com a proposta do GCUB ao 

criar o PLI, apresentou um diferencial em programas de mobilidade. No Brasil, ainda não havia 

a concepção de um programa voltado para as licenciaturas com possibilidade de dupla titulação 

e por um período de até dois anos. 

 Oliveira (2013), a analisar o processo de mobilidade estudantil, apresenta algumas 

dificuldades que os alunos em mobilidade encontram nos países estrangeiros, antes de se 

adaptarem e estarem abertos para o conhecimento de novas culturas, e cita como entraves: a 

língua ou idioma; a adaptação inicial a uma nova cultura de maneira mais global e a novos 

espaços acadêmicos; e a burocracia junto à CAPES. E acrescenta: 

 

[...] Adaptação ao novo ambiente de vivência e aprendizado, que ele diz ser o 

“primeiro impacto” sofrido pelo aluno do ponto de vista do acesso aos espaços 

da universidade, ou seja, todo o reconhecimento territorial da universidade, 

que compreende, além dos espaços físicos da instituição, formas de 

organização das pessoas e da produção de conhecimento. (OLIVEIRA, 

2013, p. 183). 

 

Além disso, foi destacada pelo Coordenador 3 a necessidade que as universidades têm 

hoje de internacionalização, e que a UFRN vem fazendo um grande investimento para se 

consolidar no âmbito internacional. Dessa forma, este foi um fator que contribuiu para a 

submissão de seu projeto, sendo elencado inclusive como um dos principais objetivos para a 

concorrência ao edital:  

 

Mas a gente se interessou justamente por isso, pensando na própria UFRN, 

que vem investindo muito nessa internacionalização, então, para mim, eu 

colocaria como um dos principais objetivos que fez com que a gente 

concorresse a esse edital foi contribuir com essa internacionalização da 

UFRN. [informação verbal] (COORDENADOR 3, 2016). 

 

O entendimento do Coordenador 3 é importante porque traz à tona a consistente 

evidência de que a UFRN tem buscado estratégias para a internacionalização da instituição, a 

exemplo do PLI, mas tal perspectiva esbarra na noção de que enviar estudantes (presença física) 

para o exterior, por si só, efetiva a internacionalização, quando já se sabe, conforme Azevedo 

(2016) e Knight (2011), que o trabalho cooperativo intercultural não acontece espontaneamente, 



124 
 

pois até mesmo os estudantes que realizam mobilidade estudantil podem  sentir-se 

marginalizados no país estrangeiro. Os autores acrescentam ainda que, muitas vezes, a ida do 

estudante estrangeiro para as universidades no exterior contribui mais para os rankings 

internacionais do que propriamente para o avanço do conhecimento intercultural. 

Portanto, as falas dos coordenadores, quanto aos motivos para participação do PLI, 

evidenciam o compromisso de cada um com a internacionalização do ensino superior na UFRN, 

sobretudo, para a formação de professores, por considerarem alguns aspectos relevantes ao 

submeterem suas propostas. Ou seja, os projetos foram elaborados também para dar projeção à 

instituição. Também é significativo que os coordenadores tenham enxergado no Programa um 

grande impacto social para os estudantes participantes. 

Se, por um lado, discutimos a forma de cooperação entre as instituições brasileiras, 

portuguesas e francesas a respeito de uma ótica de “cooperação solidária”, não podemos 

esquecer que a mobilidade implicava em investimento financeiro por parte do governo 

brasileiro para a sua realização, caracterizada apenas no envio de estudantes e sem maiores 

contrapartidas. Por outro lado, a fala do Coordenador 3 evidencia que houve uma projeção da 

UFRN, permitindo-lhe ser conhecida pelo trabalho que realizava na formação de seus 

estudantes. Neste sentido, “O PLI trouxe essa possibilidade de mostrar a UFRN, de mostrar a 

potencialidade da universidade fora do Brasil. E essas possibilidades são muitas, mostrar que 

nós temos condições, temos uma estrutura administrativa, pedagógica, acadêmica que não 

deixou a desejar.” (COORDENADOR 3, 2016). 

Castro (2011, p. 12) alerta para o fato de que “a cooperação entendida como integração 

fraterna entre as instituições de ensino superior não se adéquam às definições de globalização 

como um fenômeno”, ou seja, o PLI tem aspectos que ora evidenciam uma concepção solidária 

– pela realização da cooperação entre os países – ora mercadológica, quando se tem maior 

investimento de uma nação em favorecimento de outra. E ainda, ao se considerar o objetivo da 

cooperação, neste caso, o PLI não realiza da forma desejada, como já afirmado, a especificidade 

da licenciatura. 

Tendo em vista que o PLI era um edital elaborado pela CAPES, indagou-se aos 

coordenadores dos projetos qual o papel da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) na 

implantação e acompanhamento do projeto. De acordo com a Coordenadora 1, a PROGRAD 

não tinha ingerência sobre as normas do PLI, não participou da concepção e nem da elaboração 

do projeto. Sua participação consistiu exclusivamente em dar suporte aos projetos elaborados e 

proceder a seleção dos alunos em conjunto com os coordenadores dos projetos. 
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Diante disso, considera-se que a PROGRAD poderia ter desempenhado um papel mais 

dinâmico no que se refere ao PLI, uma vez que são da sua competência as demandas dos cursos 

de graduação. O papel da PROGRAD no PLI restringiu-se apenas ao aspecto técnico-

administrativo, evidenciando, assim, que a autonomia universitária, neste caso, praticamente 

inexistia. Dessa forma, fica evidenciado também que o órgão responsável pela graduação pouco 

espaço de decisão tem quando se trata de um programa que extrapola o âmbito nacional e é 

financiado pela CAPES. Verificou-se ainda que os professores de licenciaturas coordenadores 

e participantes de projetos do PLI realizavam quase que com exclusividade as demandas do 

Programa.  

Portanto, a função desempenhada pela PROGRAD restringiu-se a lançar o edital interno 

e promover a divulgação junto aos alunos que se interessavam pelo PLI e tinham o perfil para 

concorrer aos projetos dos professores. Os alunos entregavam as informações necessárias em 

consonância com o edital do PLI/CAPES, em seguida eram realizadas análises a partir do 

rendimento do aluno dentro da UFRN, depois realizavam a classificação dos alunos, que 

consistia na primeira etapa da seleção.  

 

Nessa etapa, se colocava o dobro do número de possíveis candidatos que 

seriam selecionados. E a gente fez um acordo de vagas. A primeira era Física, 

Química, Matemática e Letras.  No final a gente mudou. Porque uma coisa era 

a reunião com os coordenadores e a outra era quando os alunos se inscreviam. 

[Informação verbal] (COORDENADORA 1, 2016). 

 

O processo de seleção era integralmente coordenado pelos professores coordenadores 

dos projetos, eram eles que articulavam com os estudantes e que divulgavam as vagas. Nesse 

processo, fica evidenciado que a PROGRAD assumia um caráter mais técnico e desempenhava 

apenas função administrativa, pois até mesmo as análises de disciplinas que deveriam ser 

cursadas no exterior eram escolhidas pelos professores coordenadores, a PROGRAD apenas 

computava e registrava esse processo. A Pró-Reitoria não tinha um representante específico 

para tratar da temática. A Coordenadora 1 assim se posiciona sobre o papel da PROGRAD: 

 

Ela era o staff, dava a estrutura e a documentação, e em todas as reuniões ela 

estava presente. Sempre tinha um representante da PROGRAD ali conosco, 

toda a documentação que tínhamos de enviar daqui da universidade para o 

setor da Universidade de Coimbra era feita pela PROGRAD. Assinando, 

ratificando e encaminhavam para o SRI da UFRN todo relatório que eu fazia 

para a CAPES de tudo que tinha acontecido no semestre. O aproveitamento 

das disciplinas eu fazia uma cópia para a CAPES e outra cópia para a 
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PROGAD. A PROGRAD dava o apoio institucional. [Informação verbal] 

(COORDENADORA 1, 2016)10. 

 

Esse depoimento deixa explícito o papel administrativo da PROGRAD em relação ao 

PLI. Como o Programa foi uma ação induzida pelo MEC, os coordenadores de projetos passam 

a ter muito mais autonomia em relação às definições e critérios para a participação dos alunos 

no projeto, em contrapartida, a PROGRAD passa a ser apenas mera coadjuvante do processo. 

Esta forma de fazer a política educacional não é nova e se repete em inúmeros programas 

realizados pelo Ministério da Educação, que descentraliza as ações de execução diretamente 

para as unidades executoras, neste caso, os coordenadores de curso, os órgãos centrais assumem 

apenas a função de reguladores do processo. Embora possa-se dizer que não existe autonomia 

da UFRN em relação ao MEC/PLI, também é verdade que a autonomia exercida pelos 

coordenadores dos projetos em relação à PROGRAD é verdadeira. Eram eles que, junto aos 

outros professores, definiam a temática dos projetos, os conteúdos para os quais seriam 

realizadas as equivalências, o aproveitamento das disciplinas e encaminhavam aos setores 

administrativos envolvidos o que haviam previamente avaliado para computação. 

 

3.2.2 Monitoramento e avaliação dos estudantes do PLI no exterior: a visão dos 

coordenadores de projetos e dos alunos 

 

O monitoramento e a avaliação são etapas importantes de qualquer projeto. Nesse 

sentido, é fundamental que se crie uma sistemática capaz de indicar para os planejadores se as 

ações pensadas estão seguindo um curso normal, se os seus objetivos estão sendo atingidos ou 

não, de modo a estabelecer pontos que permitam seu monitoramento, corrigir o que for 

relevante e permitir que os objetivos sejam atingidos. O controle deve ser desenvolvido como 

um processo que permita não só identificar o que acontece, mas também agir sobre os fatos.  

No campo educacional, o monitoramento pode ser entendido de acordo com o que 

postulam Brito e Sabariz: 

 

É o acompanhamento contínuo e sistemático das atividades previstas, 

verificando se a execução do projeto está ocorrendo conforme o planejado; o 

monitoramento acompanha o trabalho que está sendo realizado (entradas + 

processos + saídas), com foco na eficiência do projeto. [...] Nesse caso, o 

monitoramento mede a eficiência do projeto e deve responder a perguntas do 

tipo: Tudo que foi planejado foi realizado? Executamos bem o que foi 

planejado? (BRITO; SABARIZ, 2011, p. 47).  

                                                           
10 Os outros coordenadores não mencionaram o papel da PROGRAD junto ao PLI. 
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Ainda no entender dos autores, a avaliação 

 

É a análise dos resultados obtidos através da realização das atividades do 

projeto, verificando em que medida os objetivos foram alcançados; a 

avaliação mede os resultados e impactos, com foco na eficácia (ou efetividade) 

do projeto. As ações de avaliação referem-se à análise dos resultados e 

impactos produzidos pelo projeto, verificando em que medida os objetivos 

foram alcançados. (BRITO; SABARIZ, 2011, p. 47). 

 

Entendemos, portanto, assim como os autores, que os dois processos monitoramento e 

avaliação são interdependentes e complementares. Um ponto em comum é que ambos 

necessitam de um elemento fundamental: dados e informações sobre atividades e resultados do 

projeto. Brito e Sabariz (2011) ainda esclarecem que o monitoramento, em si mesmo, não é 

uma função de análise; sua função principal é fornecer dados e informações sobre as atividades, 

produtos e serviços para o processo de análise ou avaliação do desempenho do projeto.  

Por isso, julgamos que o acompanhamento dos estudantes no contexto do PLI na UFRN 

era fundamental como ação de monitoramento, era essa atividade que informava e 

disponibilizava os dados para os coordenadores dos projetos na UFRN, pois a maioria das ações 

acontecia em universidades estrangeiras. Tal fato foi evidenciado pelos coordenadores, uma 

vez que o monitoramento era realizado por meio de reuniões internas, viagens à instituição no 

exterior e contatos à distância. No que concerne ao acompanhamento dos alunos, é importante 

destacar como ele foi realizado no âmbito do PLI/UFRN. De acordo com o Gestor 1, o próprio 

edital já indicava a possibilidade de serem solicitadas missões de trabalho no exterior. No 

entanto, nem sempre elas eram concretizadas, algumas vezes elas podiam ocorrer à distância. 

Segundo o Gestor 1, 

 

São três missões possíveis, uma no início, para implantação, para acompanhar 

os alunos, porque como os alunos que participam do Programa normalmente 

nunca tiveram experiência de mobilidade, geralmente nunca foram para o 

exterior, nunca saíram da própria cidade, então os coordenadores 

acompanham, verificam a instalação se está tudo ok, eles verificam os 

primeiros contatos com as universidades. No meio do percurso tem uma outra 

reunião e no final do percurso, na última reunião de avaliação. (GESTOR 1, 

2015). 

 

Pode-se dizer que a forma como foram pensadas as reuniões de trabalho era adequada 

ao desenvolvimento do projeto. De maneira que concordamos com a Coordenadora 1 que a 

primeira missão do coordenador ao exterior era fundamental para adaptação dos alunos em 
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outras universidades. O acompanhamento, além de ser realizado com base no plano de curso, 

conforme apontam os coordenadores, também tinha como objetivo avaliar como estava o 

relacionamento dos estudantes na universidade na qual estavam em mobilidade e como se dava 

o seu desempenho nas disciplinas que estavam frequentando. É importante ressaltar que nesse 

indicador, todos os coordenadores afirmaram que o processo se deu de forma eficiente e com o 

compromisso de todos os envolvidos. A respeito do acompanhamento do estudante, esse 

aspecto fica evidente na fala do Coordenador 3:  

 

A primeira coisa era o acompanhamento direto que eles tinham lá da 

coordenação do curso de lá, então a gente recebia semanalmente mensagem 

dos coordenadores locais sobre o desempenho dos alunos, o que estava 

acontecendo, eu recebia muito e-mail da coordenadora de Letras quando 

expressava preocupação com uma aluna que estava depressiva, pois ela sumia, 

faltava às aulas, quer dizer que existia esse acompanhamento direto lá, então 

não era uma coisa solta, não. E assim, a equipe lá de Coimbra foi muito 

responsável, eles organizavam muito bem todo esse processo de 

acompanhamento e existia uma interlocução muito marcante com a gente 

aqui, não só do projeto que eu coordenava, mas com todos os coordenadores 

de todos os projetos que a UFRN submeteu, então existiu isso muito de forma 

plena, eu diria que de forma plena. [Informação verbal] (COORDENADOR 

3, 2016). 

 

Houve, portanto, uma boa comunicação entre as instituições, nesse caso específico 

citado pelo coordenador 3, o acompanhamento foi além das atividades previstas no cronograma 

do plano de trabalho, tendo em vista que havia uma comunicação sistemática online por parte 

dos coordenadores. Destaca-se que, por parte dos coordenadores do PLI, tanto brasileiros 

quanto os das universidades no exterior, a relação estabelecida foi marcada pelo 

comprometimento, como pode ser observado nos discursos apresentados. 

A fala do coordenador 3 ressalta a importância da adaptação e a pertinência do bom 

acompanhamento que era realizado no contexto do PLI. Sobre esta temática, a própria literatura 

já alerta para algumas dificuldades no processo de adaptação: 

 

[...] muitos estudantes podem experimentar choque cultural, dificuldade de 

adaptação com confusão sobre expectativas de papel no novo país, baixa 

integração social, alienação, dificuldade com atividades diárias, depressão, 

ansiedade. A perda abrupta do que é familiar, dos sinais e símbolos de 

interação social conhecidos pode levar a uma sensação de isolamento e baixa 

autoestima. Essas consequências psicológicas negativas que podem estar 

associadas com a mudança a uma nova cultura são geralmente referidas na 

literatura como estresse aculturativo [...] sendo a aculturação entendida, no 

nível individual, como o processo através do qual o indivíduo vai se 

socializando na nova cultura e mudando seu repertório comportamental em 
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virtude deste contato com o novo contexto. (ANDRADE; TEIXEIRA, 2009, 

p. 33- 34). 

 

Quanto ao desempenho dos alunos enviados para cursarem as licenciaturas no exterior, 

de acordo com os três coordenadores de projetos entrevistados, no contexto do PLI pode ser 

considerado satisfatório, no sentido de que não houve muita reprovação. Embora houvesse 

grandes dificuldades por parte dos estudantes devido à estrutura curricular, houve projetos com 

pouca ou nenhuma reprovação, conforme afirma a Coordenadora 2: “Foi um desempenho bom. 

Não tiveram muita reprovação”.  

A percepção do Coordenador 3 é semelhante, embora ele tenha percebido muitas 

dificuldades em todo o processo: 

 

O desempenho dos alunos foi bom, eu considerei satisfatório, embora alguns 

tenham apresentado bastante dificuldade pela diferença em termos de 

estrutura curricular, em termos de normativas de acompanhamento desses 

alunos, diferença de créditos, de carga horária, tudo muito diferente. Mas eles 

tiveram desempenho satisfatório. Nós não tivemos, a exemplo de outros 

cursos e outros projetos, devolução de alunos. Dos seis alunos que foram, 

todos seis concluíram. Já estão todos com o diploma, inclusive concluíram 

aqui na UFRN. [Informação verbal] (COORDENADOR 3, 2016). 
 

O Coordenador 3 elenca algumas dificuldades enfrentadas, mas além do que se pode 

pensar, as dificuldades não foram apenas referentes a diferença em termos de estrutura 

curricular, de normativas de acompanhamento dos alunos, de diferença de créditos e de carga 

horária; alguns estudantes enfrentaram problemas psicológicos e até mesmo de saúde. Na 

entrevista, o Coordenador 3 comenta o acidente de um estudante ocorrido durante uma das aulas 

justamente pela diferente cobrança numa disciplina cursada na Universidade de Coimbra, em 

Portugal. Neste episódio, foi cobrado do estudante de licenciatura em Educação Física, não 

apenas que ele soubesse o movimento físico para que pudesse ensinar, mas um esforço físico 

referente ao desempenho de um atleta, o que culminou no rompimento de um tendão do aluno, 

que ficou com sequelas. O coordenador entrevistado assim se posicionou: 

 

Tivemos só dois problemas sérios: um foi com o aluno de Educação Física 

que rompeu o tendão numa aula de atletismo lá na Universidade de Coimbra. 

Até hoje ele ficou com sequelas, ele perdeu os movimentos do pé direito. E 

uma menina de Letras que teve muitos problemas de adaptação lá, ela sofreu 

depressão lá, passou muitos períodos de depressão, mas mesmo essa, pela 

característica do curso lá, ela teve a oportunidade de recuperar, então ela fez 

o período de recuperação e de reposição dessas aulas, do trabalho, e ela 

também obteve o desempenho satisfatório. E, nesse caso, a gente considera 

até o esforço pessoal de superar as adversidades, de estar longe da família, e 



130 
 

uma série de outros fatores. Em linhas gerais, osseis alunos tiveram um 

rendimento bem satisfatório. [Informação verbal] (COORDENADOR 3, 

2016). 

 

Com relação ao acompanhamento dos alunos do PLI no exterior, todos os três 

coordenadores evidenciaram que a sua participação enquanto representantes desse processo na 

UFRN era muito ampla, pois, além de reuniões com coordenadores do PLI nas instituições 

estrangeiras, reuniões com a CAPES, ou até mesmo trocas de e-mails ou via Skype, essa 

organização permitia um melhor diálogo no sentido de acompanhar os estudantes. “A gente 

tinha reuniões com os coordenadores gerais, tinha reunião individual com cada coordenador, às 

vezes com professores, às vezes, a geral com a CAPES, com a reitoria, com a Diretoria de 

Relações Internacionais (DRI).” (COORDENADORA 1, 2016). 

A Coordenadora 2, a exemplo dos outros coordenadores, apresenta um depoimento 

positivo em relação ao acompanhamento dos alunos, embora também evidencie que para a 

efetivação desse acompanhamento eram necessárias horas extras de trabalho docente. Segundo 

ela, como esses projetos não são remunerados, acarretam uma intensificação do trabalho 

docente, um excesso da carga horária, muito próprio do modelo de racionalização e 

modernização gerencial adotado nas universidades brasileiras. Para a Coordenadora 2, o projeto 

demandava muitas atividades: 

 

Ficar sempre em contato com o coordenador de lá, com os coordenadores de 

cursos de lá e dos daqui. Fazer o plano de estudo de todos os semestres. Tinha 

que fazer o planejamento do plano de curso. Fazer o acompanhamento dos 

alunos para saber se estava tudo bem por lá, a questão do relacionamento na 

universidade e acompanhar o andamento dos cursos [...] (COORDENADORA 

2, 2016). 

 

O depoimento da Coordenadora 2 permite-nos inferir que a estrutura de 

acompanhamento que houve no PLI utilizou uma série de mecanismos para que a permanência 

e o desempenho dos estudantes no Programa fossem bem aproveitados, fato é que o edital da 

CAPES financiava as idas dos coordenadores para que pudessem observar de perto o 

desempenho de seus estudantes. O critério rigoroso, tanto no Brasil quanto no exterior, 

determinava que os estudantes, se desejassem permanecer nessa mobilidade, deveriam estar em 

consonância com as exigências e principalmente com os objetivos de seus projetos. Desse 

modo, o PLI representou um avanço no sentido da busca da qualidade no processo de 

internacionalização. Tal fato revela que a internacionalização e a mobilidade estudantil não se 
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dão de forma passiva nesse momento em que havia a interlocução com pesquisadores da UFRN 

e de outras instituições. Oliveira (2013) esclarece que  

 

[...] Podemos evidenciar um quadro díspar entre quem se insere nessa lógica 

de internacionalização acadêmica de forma ativa ou de maneira passiva, no 

qual os membros da comunidade pertencente à forma ativa logram mais êxitos 

com a propagação de sua cultura, de ganhos financeiros e de recursos 

humanos. Apesar de os países desenvolvidos lucrarem mais com a 

internacionalização ativa, é possível apontar aspectos positivos que têm 

contribuído para a melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa 

local/nacional nos países em desenvolvimento. Dessa maneira, a 

internacionalização abre-se para a possibilidade da troca de experiências e de 

conhecimentos, não sendo somente empregada como instrumento de 

legitimação histórica das desigualdades entre os países centrais e os de 

periferia. (OLIVEIRA, 2013, p. 74). 

 

O acompanhamento do PLI foi essencial para que os estudantes tivessem claros os 

objetivos a serem cumpridos com a mobilidade, assim, garantiam a sua permanência no 

Programa através do cumprimento das disciplinas e atividades desenvolvidas no exterior, não 

realizando a mobilidade apenas para conhecer outra cultura, mas para a efetiva realização dos 

estudos. A estrutura de acompanhamento enfatizou a relevância de se ter critérios para a 

permanência do estudante no Programa. Ainda a respeito dessa estrutura de acompanhamento, 

a Coordenadora 2 faz o seguinte posicionamento: 

 

Eu ia a cada seis meses lá. Numa dessas reuniões com os coordenadores, eles 

faziam um print das notas que mostrava quem tinha aprovado ou não em cada 

disciplina. Quando eu ia, já recebia esse print. Em várias instituições tinham 

esse problema, a UFRN nunca teve. Aqui era fenomenal, eles emitiam um 

print por lá, mandavam por e-mail e a gente encaminhava para a PROGRAD, 

que fazia o aproveitamento. E uma coisa importante: gente que faz mobilidade 

é ciente que tem um tempo maior, essa era a conversa que a gente tinha com 

os pais e com os alunos. E a gente fazia o aproveitamento enquanto o aluno 

estava lá. A cada semestre a gente estava fazendo o aproveitamento, mesmo 

se fosse algo opcional. A gente nunca deixou de aproveitar. Tudo a gente 

aproveitava. [informação verbal]  (COORDENADORA 2, 2016). 

 

 A fala da Coordenadora 2 permite o questionamento referente ao aproveitamento das 

atividades e disciplinas cursadas no exterior e também do tempo que seria gasto para a 

conclusão do curso. No primeiro caso, é questionável a informação de que tudo que o aluno 

fazia no exterior era aproveitado para efeito de contabilização dos créditos, mesmo se o 

conteúdo não tivesse muito a ver com o curso que estava em andamento, ou seja, com a 

formação do professor para as licenciaturas. Nesse sentido é que se revela um aspecto de uma 

internacionalização passiva no PLI no que se refere às universidades brasileiras, que tiveram de 
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se adequar às exigências formativas das universidades portuguesas e francesas para o 

cumprimento de algo burocrático, o aproveitamento das disciplinas tal qual seria constado nos 

históricos dos estudantes.  

Neste ponto, cabem alguns questionamentos. Os conteúdos adquiridos no exterior 

realmente podem constar como equivalentes para uma efetiva formação do professor? Ou 

podem ser considerados como cumprimento de critérios burocráticos, mesmo que, na prática, 

as disciplinas não contribuíssem tanto assim para a formação docente? 

A despeito de tais questões, o depoimento também permite a análise de que a UFRN 

demonstrou estar desenvolvendo esforços para a compatibilização dos conteúdos estudados no 

exterior pelos bolsistas do PLI através de um processo ágil, como o recebimento de um print 

enviado por e-mail. Mas toda esta facilidade pode e deve ser questionada. De acordo com a 

Coordenadora 2, a UFRN poderia realizar via online o aproveitamento dos conteúdos, mas a 

fala preocupante da entrevistada de que “tudo [...] aproveitava” expressa que os critérios de 

aproveitamento no PLI não eram claros, uma vez que, se não houvesse equivalência, a 

disciplina era computada como componente optativo. 

Outro aspecto que está muito evidente na fala da Coordenadora 2 é a ampliação do 

tempo para a conclusão do curso de licenciatura. Se, no Brasil, esse curso seria finalizado em 

quatros anos, a mobilidade estudantil provocaria um atraso que deveria ser considerado pelos 

alunos ao participarem do Programa. Assim, por um lado, a experiência internacional ajuda a 

ter uma formação mais sólida, por outro, há o atraso do aluno à entrada no mercado de trabalho. 

Quanto aos sete alunos que participaram do PLI e que responderam aos questionários 

enviados online, estes corroboram o depoimento dos professores e afirmam ter havido 

acompanhamento no exterior tanto pelo coordenador de projeto da UFRN quanto pelo 

coordenador de projeto na universidade estrangeira. Este dado evidencia que houve uma boa 

participação da equipe da UFRN na realização de seus projetos ao manter uma articulação entre 

os seus professores participantes e os coordenadores de projeto no exterior. Nenhum estudante 

da entrevista denuncia falta de acompanhamento no questionário respondido11, de maneira que 

este é um fator positivo para o PLI que permite a reflexão sobre a internacionalização do ensino 

superior no Brasil: o estudante que participa de mobilidade estudantil precisa ser acompanhado 

para que sejam retificados e cobrados os seus objetivos tanto pela instituição de origem quanto 

pela de destino. 

                                                           
11 A pergunta a que os estudantes responderam sobre o acompanhamento era de marcar a opção se houve 

acompanhamento ou não.  
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Nem todos os programas de mobilidade estudantil de que a UFRN participou tiveram 

tal cuidado com o acompanhamento, por exemplo, o Ciência sem Fronteiras que, como aponta 

Silva (2016), 

 

As informações acerca desses alunos em mobilidade também não são do 

conhecimento das coordenações, pois não existe uma forma de 

acompanhamento, não há um sistema integrado que permita aos 

coordenadores ter um mínimo de acesso ao processo de mobilidade acadêmica 

de seus alunos. (SILVA, 2016, p. 152). 

 

A autora argumenta que o acompanhamento por parte dos coordenadores de curso da 

UFRN não existia no CsF, o que se constitui numa grave lacuna. Os estudantes, ao realizarem 

a mobilidade estudantil, não contavam com o apoio de um profissional para os auxiliar no 

período em que estavam no exterior.  

Os sete estudantes avaliaram que obtiveram um bom aproveitamento nas disciplinas 

cursadas no exterior, citaram a grande oportunidade de aprendizado nas áreas estudadas, a boa 

estrutura de laboratórios e excelentes equipes de professores, como destacou, por exemplo, a 

Estudante 2. De acordo com as entrevistas, demonstrou-se também a reafirmação das áreas em 

que estudavam e nas quais queriam seguir carreira. No referente ao aproveitamento das 

atividades realizadas no exterior pela UFRN, os estudantes evidenciam que foram aproveitados 

os certificados obtidos com congressos e seminários, com as atividades acadêmico-científicas 

e culturais e as disciplinas foram aproveitadas de acordo com a similaridade de grades. Houve 

também o aproveitamento das disciplinas cursadas por meio de transferência a partir das 

ementas. No que tange ao aproveitamento das disciplinas cursadas no exterior, o termo 

“similaridade” deve ser bem observado, pois, na prática, não significa “sinônimo” de 

compatibilidade. Neste sentido, vale mencionar que, de acordo com a definição encontrada no 

dicionário Aurélio, o significado da palavra “similar” corresponde ao “que é da mesma 

natureza; análogo, equivalente, semelhante”; já a palavra “compatível” significa “que pode 

existir simultaneamente, capaz de funcionar conjuntamente; harmonizável”. 

No âmbito da compatibilização dos currículos no PLI, a similaridade deveria 

corresponder, de fato, a conhecimentos semelhantes, e não ao aproveitamento de conteúdos 

“parecidos”, mas não totalmente compatíveis, a fim de não haver prejuízos na formação do 

estudante. Fato ocorrido com as estruturas curriculares aparentemente semelhantes, 

selecionadas previamente pelos professores coordenadores de projetos do PLI nas instituições 

brasileiras, neste caso, na UFRN. Ressalta-se que esta incompatibilidade dava-se não apenas na 
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escolha do componente curricular a ser cursado no exterior, mas também pela própria estrutura 

de bacharelado que não corresponde à de licenciatura. 

 

3.2.3 Os desafios da equivalência de conteúdos entre as universidades do PLI 

 

A equivalência de conteúdo pode ser entendida como um processo de análise do 

conteúdo programático de disciplinas oferecidas pela UFRN e pelas outras universidades 

estrangeiras que participaram do PLI, cujo objetivo era julgar se determinada disciplina 

equivalia àquela cursada em outra universidade participante do Programa. A obtenção de 

equivalência tem por finalidade considerar as disciplinas efetivamente cursadas pelo aluno no 

cômputo do número de créditos do currículo do curso. 

A equivalência dos conteúdos na UFRN reflete o que consta no Edital nº 8/CAPES 

(2012, p. 11) e no seu Anexo I denominado Arquitetura Curricular. Os documentos definem o 

Programa de Licenciaturas Internacionais como um programa “sanduíche” em nível de 

graduação, com abertura e conclusão na universidade brasileira e etapa intermediária de 

formação no campo temático específico12. Os diplomas, tanto da instituição de origem 

(brasileira) quanto da universidade portuguesa, serão entregues no Brasil13, após o cumprimento 

de todas as obrigações referentes aos dois ciclos de estudos do PLI.  

Como referência de equivalência dos conteúdos estudados, foi utilizado o Sistema de 

Transferência de Créditos Europeu – ECTS (modelo Processo de Bolonha), que também foi 

adotado no Projeto Tuning América Latina. Em Portugal e na França, o curso é dividido em 

dois ciclos: no primeiro, a formação é destinada ao grau de bacharelado (equivale a 180 créditos 

ECTS), e o segundo, ao grau de mestre (equivale a 120 créditos ECTS). A exigência do 

estabelecimento das comparações curriculares e das disciplinas já era solicitada por ocasião da 

elaboração do projeto, no entanto, já aí se iniciava a primeira dificuldade da equivalência, pois, 

no Brasil, a parte da formação pedagógica nos cursos de licenciatura é realizada nos cursos de 

                                                           
12 A etapa intermediária poderia ser realizada nas seguintes universidades portuguesas: Universidade Nova de 

Lisboa, Universidade da Beira Interior, Universidade do Algarve, Universidade de Aveiro, Universidade de 

Coimbra, Universidade de Lisboa, Universidade de Évora, Universidade Algarve, Universidade do Minho, 

Universidade do Porto, Universidade Técnica de Lisboa e Universidade Trás os Montes. 
13 A universidade portuguesa somente enviará os diplomas dos estudantes do Programa de Licenciaturas 

Internacionais para a instituição de origem do estudante por solicitação formal da instituição brasileira com a 

explícita indicação de que todas as exigências atinentes à conclusão dos estudos na área de formação de professores 

no Brasil foram cumpridas pelo estudante. Deverá ser anexada à solicitação, cópia do certificado de conclusão de 

curso, contendo a data da colação de grau já realizada pelo estudante.  

² Quando existir no curso de origem (na universidade brasileira) o nono semestre, o estudante também deverá 

cursá-lo.  
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graduação; no sistema europeu do Processo de Bolonha, no primeiro ciclo é desenvolvida a 

formação para o bacharelado, a formação pedagógica é considerada parte específica e é 

desenvolvida apenas no segundo ciclo, que é equivalente ao mestrado. 

Prevendo tais dificuldades, o edital que orientava as normas para o PLI já flexibilizava 

o cumprimento dos ECTS no exterior e estabelecia apenas o cumprimento de 120 créditos, o 

que equivalia à estrutura de um mestrado no sistema de Bolonha, e estabelecia que, “A 

universidade brasileira concederá equivalência automática [...] mesmo no caso em que ao final 

do período de estudos na instituição portuguesa o estudante não atinja os 120 ECTS” (CAPES, 

2012, Edital nº 8, p. 11). Este critério consentia que as universidades fizessem uma redução na 

carga horária que deveria ser cumprida pelo aluno. Entretanto, uma sólida formação de 

professores não pode ser realizada sem um conteúdo geral que discuta os fundamentos 

filosóficos, sociológicos e políticos da educação brasileira e tampouco pode-se descuidar de 

uma carga horária destinada ao conhecimento da prática pedagógica efetuada por meio do 

estágio. Assim, consideramos que a formação realizada no âmbito do PLI não correspondeu às 

expectativas para uma sólida formação de professores.  

No caso específico da UFRN, a universidade aproveitou esta “brecha” e acatou a 

flexibilização proposta pelo edital. A justificativa dada pelo Gestor 1 é que a redução de créditos 

foi acatada, considerando-se a acreditação da universidade estrangeira e do reconhecimento de 

sua qualidade. Para o entrevistado, 

 

Se o aluno atingir o número de créditos lá, ele terá os dois diplomas. A chave 

para o funcionamento disso é que em qualquer projeto de mobilidade, primeiro 

é a experiência com a diferença, então é preciso aceitar a diferença, e aceitá-

la implica na acreditação, que é não só reconhecer os créditos que o aluno faz, 

como acreditar que o trabalho realizado na universidade parceira foi um 

trabalho bem feito, do contrário, não tem por que fazer acordo. A gente não 

vai fazer acordo com universidade da qual a gente desconfia. Então, havendo 

isso, o que é necessário para os professores e os coordenadores quando o aluno 

volta é flexibilidade, se o curso for muito engessado não funciona, melhor o 

aluno nem sair senão ele vai perder o tempo dele. [informação verbal] 

(GESTOR 1, 2015). 

 

Tomando como referência as ideias de Azevedo (2016), é preciso ter cautela ao 

considerar apenas a “acreditação internacional” como referência de qualidade da universidade, 

visto que, na atualidade, há uma busca por parte das universidades em se colocarem bem 

posicionadas nos rankings internacionais, e nem sempre isso é uma prova de 

internacionalização qualificada. A qualidade deve ser buscada para além dos acordos 

realizados, estes põem em dúvida os critérios de avaliação utilizados atualmente. Importante 
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considerar também que o autor faz uma crítica à reputação das universidades quando se trata 

dos rankings. Na sua opinião, sejam os rankings públicos ou privados, eles convertem as 

instituições numa espécie de grife, o que nem sempre condiz com a realidade da instituição. 

Referindo-se ainda à flexibilização curricular realizada pela UFRN, e mesmo pelas 

outras instituições inscritas, ao submeter propostas de projetos junto à CAPES que apresentem 

a equivalência das disciplinas brasileiras e estrangeiras, é importante considerar ainda que não 

bastava haver disciplinas equivalentes no sentido do componente curricular, mas se essas 

disciplinas compatibilizavam na teoria e na prática. Isso porque um componente curricular pode 

ter a mesma nomenclatura e ser desenvolvido sobre aportes teóricos que não correspondem aos 

desenvolvidos nos cursos de licenciatura da UFRN. 

A fala do gestor evidencia uma flexibilidade curricular que, se não for bem realizada, 

poderá prejudicar a formação do aluno de licenciatura na UFRN. Desse modo, no processo de 

internacionalização e da mobilidade estudantil, não se trata apenas de realizar cooperação com 

universidades estrangeiras renomadas, mas se há, de fato, conhecimentos complementares ou 

compatíveis relevantes nos componentes curriculares, ou se essa compatibilização estaria 

pautada apenas na nomenclatura do componente.   

Em entrevista realizada na SRI da UFRN, em 2015, o Gestor 1, ao falar da 

compatibilização dos créditos do aluno que realizava a mobilidade estudantil no PLI, 

considerava que o ECTS 

 

É o crédito utilizado na Europa em geral, depois da implantação do Processo 

de Bolonha. O ECT é o crédito europeu, ele tem uma duração específica, cada 

crédito tem sua quantidade de horas, é mais ou menos como os nossos, embora 

a quantidade de horas seja diferente. Na UFRN, para não ter nenhum problema 

de cálculo, a SRI aconselha aos coordenadores dos cursos (eles que dão a 

palavra final, toda a questão acadêmica a administração central não se 

intromete, quem faz a análise é a coordenação do curso), mas o que tem sido 

aconselhado pela coordenação central é de que não se exija a mesma carga 

horária, o mesmo conteúdo, porque qualquer experiência de 

internacionalização, seja no PLI, seja em qualquer projeto, você está saindo 

para ver o diferente, não está saindo, procurando o mesmo, então não tem que 

adequar o que ele viu lá ao que está no conteúdo daqui, não está só enfeitando 

o seu currículo (conteúdo). Então o que a coordenação central aconselha aos 

coordenadores é que eles aceitem um determinado conteúdo. Foi assim que a 

gente fez, por exemplo, no PLI. Eu mesmo, junto com os colegas da área, 

verifiquei tudo o que eles estudaram na França e conseguimos dar a 

equivalência em todo o conteúdo daqui. [Informação verbal] (GESTOR 1, 

2015). 

 

O entendimento do entrevistado suscita uma discussão a respeito de como os estudantes 

da UFRN têm aproveitado seus créditos cursados no exterior ao chegar em seu curso de origem 
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na mencionada instituição, suscitando, assim, a indagação de como a compatibilização entre a 

estrutura curricular tem sido desenvolvida no Brasil, e até mesmo se vem sendo desenvolvida 

de forma coerente com as propostas curriculares dos cursos, o que evidencia uma visão limitada 

da compatibilização dos conteúdos. Este fator deveria ser pensado no âmbito dos acordos de 

cooperação, pois estes, na visão de Hawawini (2011), devem assumir um princípio de 

complementariedade. As instituições que estabelecem acordos de cooperação devem estar aptas 

a mudar as estruturas existentes, os modos de operação das instituições, porém, numa 

perspectiva de mão dupla. Nesse caso, parece que só a UFRN teve de se adaptar, o que induz a 

uma posição mais passiva no processo. 

De acordo com a fala do entrevistado, parece-nos que o entendimento sobre a “busca 

pelo novo” deveria ser melhor implementado, ainda que novos conhecimentos aprendidos em 

âmbito internacional sempre acrescentem algo para a formação acadêmica do indivíduo. 

Portanto, o que se deve questionar é: como compatibilizar o conhecimento novo com base na 

proposta do curso de origem, e não simplesmente aceitá-lo por ele ser apenas algo novo e, 

supostamente por este caráter, ser válido e coerente para a formação do estudante. 

 Conforme o exemplo citado pelo professor gestor da UFRN, que valoriza o “diferente”, 

é importante ressaltar que o “diferente” necessita ser avaliado para além deste critério, pois, 

enquanto pensamos assim, temos o exemplo da Europa que realiza a compatibilização por 

conteúdos “válidos” e não por serem apenas algo meramente novo ou diferente, não há tal 

flexibilização nos créditos exigidos pelos ECTS.  

Para esclarecer melhor como os coordenadores dos projetos aprovados vislumbravam a 

equivalência dos componentes curriculares no âmbito do PLI, indagamos, na entrevista 

realizada, como foi planejada e como ocorreu, na prática, a compatibilização de disciplinas 

pelos professores coordenadores de projeto e quais as implicações para os estudantes do PLI. 

Verificou-se que os coordenadores dos projetos apresentam uma visão mais 

aprofundada do processo de equivalência do que o gestor entrevistado. Segundo a 

Coordenadora 1, o estudante já ia com a equivalência feita, com o componente previamente 

aprovado. O estudante poderia cursar a disciplina e perceber que, embora os componentes 

fossem equivalentes na nomenclatura, poderiam apresentar muitas distinções, como explicado 

pela Coordenadora 1, por exemplo, a respeito da carga horária, o mesmo componente, porém, 

com mais tempo de trabalho. 

 

O aluno quando ia para lá já ia com a equivalência. A gente já estava com 

aquele documento que já estava aprovado. A gente ia na ementa e olhava se 
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tinha alguma coisa mais próximo para ver como a gente podia aproveitar, mas 

a gente aproveitava tudo, e quando eles estavam perto de voltar, nós já 

estávamos com todo o aproveitamento deles. E de lá eles já podiam fazer a 

matrícula via Sigaa. A gente tentava focar nas disciplinas que eram 

obrigatórias e as quatro da educação. Foi o acordo que fizemos informalmente 

com os coordenadores dos cursos. [Informação verbal] (COORDENADORA 

1, 2016). 

 

A Coordenadora 1 reitera o que o Gestor1 havia evidenciado anteriormente: que eles 

“aproveitavam tudo”. No que concerne ao questionamento da pertinência desses conteúdos, os 

coordenadores pesquisavam previamente as possíveis equivalências, de modo que o estudante 

realizava a mobilidade já com as disciplinas pré-estabelecidas, mesmo que os conteúdos e o 

enfoque teórico fossem diferentes. 

Todos os coordenadores responderam que a equivalência era realizada previamente 

pelos professores interessados em submeterem propostas ao PLI. O edital evidenciava a 

necessidade de se ter dois anos cumpridos em universidade brasileira e dois anos na 

universidade estrangeira. Nesse sentido, os professores com proposta para submissão de projeto 

ao PLI deveriam investigar quais as disciplinas que os estudantes deveriam cursar. Na visão da 

Coordenadora 1, 

 

A exigência do edital era quanto à equivalência das estruturas curriculares dos 

diferentes cursos. Nós entrávamos em cada curso pelo site e olhávamos o que 

tinha e era um processo bastante interessante por que você via a lista de 

disciplinas, mas você tinha que entender como era o sistema [...] esse era o 

primeiro passo, isso eu estou falando de 2010, de tentar buscar essa 

equivalência. [Informação verbal] (COORDENADORA 1, 2016). 

 

 De acordo com a Coordenadora 1, o conhecimento sobre os componentes curriculares 

e equivalências das disciplinas se deu considerando apenas o que estava disposto no site e não 

por meio de contatos com a universidade ou com outros professores que ministravam as 

disciplinas, daí ocorrerem várias confusões no momento de compatibilizar os conteúdos 

curriculares. No seu entendimento, houve uma incompatibilidade nas nomenclaturas, pois, 

devido ao que postula o Processo de Bolonha, em Portugal, os cursos de licenciatura assumiram 

uma estrutura curricular mais voltada para o bacharelado. Na instituição portuguesa, na 

coordenação de um Projeto do PLI, a Coordenadora 1 constatou essa distinção. Tratava-se de 

uma grande contradição: a UFRN selecionava seus estudantes de licenciaturas para que 

estudassem disciplinas em formato de bacharelado em Portugal. Nesse aspecto, é clara a 

compreensão de que não houve um estudo preliminar que viesse a considerar os reais ganhos 
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aos estudantes de licenciatura que realizariam a mobilidade pelo PLI. Tal falta de entendimento 

viria a prejudicar a parte pedagógica da formação dos estudantes. A esse respeito, 

 

[...] foi muito importante para as universidades portuguesas para eles 

entenderem o que era licenciatura. Lembro que minha última apresentação que 

foi em Algarve, eles chamaram um professor deles para explicar como era o 

sistema deles de acreditação e como é que era a questão do acordo de Bolonha. 

E eu lembro que ele disse “lamentavelmente a gente escolheu errado o termo 

licenciatura, mas licenciatura equivale a um bacharelado”.  No meu 

entendimento, os técnicos que pensaram o edital entenderam a licenciatura 

como sendo a mesma coisa que aqui no Brasil. Quando chegamos em 

Portugal, vimos que não era nada disso. Faz o curso de bacharelado e depois 

o segundo ciclo que era para formar o professor, que são mais dois anos. Não 

existia disciplina pedagógica. Se a gente quisesse uma disciplina pedagógica, 

teria que ser no segundo ciclo. E no segundo ciclo não podia, porque era 

mestrado. [Informação verbal] (COORDENADORA 1, 2016). 
 

 

O depoimento da Coordenadora 1 permite inferir que havia um factual desconhecimento 

das universidades participantes do PLI de um aspecto fundamental que era exigido no 

Programa, a diferente arquitetura acadêmica das universidades brasileiras e portuguesas e 

francesas. O desconhecimento de como se organizavam as universidades, sobre o que abrange 

bacharelado e licenciatura, não foi apenas de nomenclatura, foi de concepção, o que trouxe 

prejuízos para a formação pedagógica dos alunos. Em relação aos estágios que não foram 

realizados, pois na estrutura das universidades estrangeiras eles não fazem parte do primeiro 

ciclo, o que houve foi uma adaptação, uma vez que “alguns dos estágios eram realizados na 

própria sala de aula do estudante”, ou seja, algumas aulas foram compatibilizadas como sendo 

estágios. 

O Coordenador 3, professor do Departamento de Educação Física da UFRN, 

considerou a compatibilização e aproveitamento das disciplinas e atividades dos estudantes do 

PLI no exterior como positivas, mas afirma que houve situações em que os estudantes diziam 

que determinada disciplina cursada em Portugal “não servia para nada”, no entanto, ao retornar 

à UFRN, essas disciplinas foram compatibilizadas como os estágios. A Coordenadora 1 afirma 

que, no caso de algumas disciplinas, ela realmente concordava que não havia sentido para os 

estudantes de cursos de formação de professores.  

A coordenadora 2 afirmou: “E a parte científica fica fácil aproveitar as básicas: 

Matemática básica, Química básica, Física básica, as outras mais avançadas ficava a 

dificuldade, porque nem todo conteúdo se compatibilizava” [informação verbal]. Neste sentido, 

o Coordenador 3 apresenta um discurso em consonância com as Coordenadoras 1 e 2, o que 
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nos permite compreender a dimensão da dificuldade enfrentada entre as estruturas de 

licenciaturas e bacharelados no contexto do PLI. 

Um outro fator determinante na estrutura do PLI e que foi apontado pelo Coordenador 

3 era a característica de que o Programa permitia a dupla titulação. Este fator foi fundamental, 

no seu entendimento, para a permanência e desempenho dos alunos no Projeto: 

 

Eles estavam sendo formados para duas licenciaturas (em Portugal e no Brasil, 

dois diplomas). Aqui nós validávamos as disciplinas de lá, esse foi o grande 

desafio, fazer uma equivalência da estrutura curricular (e às vezes não batia) 

o que é que a gente fazia, um esforço de aproximar. Vamos ver qual é a 

disciplina aqui que se aproxima mais, então era e-mail direto com a 

coordenação de lá, teve uma compatibilidade muito grande, mas tinha 

momentos que a gente espremia e não conseguia. Quando eles chegaram aqui, 

a maioria conseguiu concluir o curso em um ano e meio, dois anos, porque a 

gente validou muitas disciplinas de lá. Ao terminar, recebia o título pela 

Universidade de Coimbra e o daqui. Eles podem inclusive atuar lá em 

Portugal, é porque eles têm dupla titulação. Se ele quiser atuar lá, ele não 

precisa revalidar, já pode atuar. [informação verbal] (COORDENADOR 3, 

2016). 

  

Os coordenadores entrevistados apontaram como era realizada a compatibilização, 

elencando algumas dificuldades nesse percurso. Entretanto, a fala do Coordenador 3 apontou 

um elemento importante para o presente estudo: o caráter da dupla titulação, que facilita a 

atuação para quem desejasse algum dia trabalhar em Portugal, uma vez que não seria necessária 

a revalidação do diploma, o estudante, ao final do programa, teria um título que outorgaria a 

sua atuação em Portugal. Tal fator nos permite indagar se este diferencial representaria um 

ganho para a internacionalização do Brasil, já que abriria portas para a fuga de cérebros, ainda 

que o PLI tenha o critério para a conclusão do curso no Brasil, ou seria mais um elemento com 

resquícios do Processo de Bolonha?  

No que se refere às disciplinas pedagógicas e aos estágios, estes eram a grande 

preocupação dos coordenadores. A Coordenadora 1 faz uma crítica à organização curricular do 

PLI concernente àestrutura do curso de licenciatura no Brasil e que em Portugal também se 

denominava licenciatura, mas que, de fato, era um bacharelado, i.e., sem disciplinas 

pedagógicas. A Coordenadora 1 afirmou também a sua defesa das disciplinas pedagógicas 

numa reunião que, dessa vez, discutia o PLI na França. Ela evidencia a dificuldade por que já 

passam alguns estudantes de escolas públicas que cursam licenciaturas, e, argumenta ela, levar 

esses alunos a outro país para realizarem uma licenciatura em formato de bacharelado, ainda 

mais em língua estrangeira, seria uma lástima. Desse modo, encontramos neste depoimento o 



141 
 

reconhecimento das disciplinas pedagógicas na formação dos licenciandos como fundamentais, 

pois se constituem no referencial inicial do fazer docente.  

Tal reivindicação também foi feita pela Coordenadora 1 numa reunião em Portugal. No 

seu entendimento, para que os alunos não fossem prejudicados, deveriam ter, no espaço das 180 

horas de disciplinas obrigatórias, vinte horas que correspondessem a quatro disciplinas 

pedagógicas, devendo ser uma por semestre. No entanto, considerando-se que as turmas deles 

tinham entre 150 e 200 alunos, era difícil a ideia ser posta em prática. O depoimento da 

Coordenadora 1 mostra ainda momentos de constrangimentos vividos em reuniões em 

universidades portuguesas. 

 

Uma das professoras de lá, que era do segundo ciclo, que era da minha área, 

inclusive a gente conversava muito sobre isso e inclusive desse sistema interno 

e ela foi responsável por me explicar que esse instituto não se comunicava 

com esse, eles não vão aceitar que o aluno faça o segundo ciclo. Se vocês estão 

com a bola toda, façam isso... isso... isso... E eu lembro que fui a uma reunião 

que foi muito desagradável, onde estavam todos os coordenadores das áreas 

de Ciências, com o diretor do Centro de Tecnologia, e falei claramente que 

era possível a gente cursar disciplinas do segundo ciclo, porque eu já havia 

feito todas as articulações. E aí ele falou: “Eu sabia que essa ideia tinha vindo 

de você, porque já me chamaram na reitoria para falar sobre isso e só podia 

vir de você, que sabe que desde o início a gente não aceita”. E não teve acordo. 

Foi muito desagradável. Eu fiquei com muita raiva. [Informação verbal] 

(COORDENADORA 1, 2016). 

 

O depoimento mostra os debates e embates travados na organização do PLI, de modo 

que não é fácil fazer a cooperação internacional quando apenas um tem de se submeter às regras 

do outro. Na verdade, o fato ocorre porque o projeto foi pensado no âmbito das instâncias 

superiores, sem considerar as universidades e suas pró-reitorias como órgãos responsáveis pela 

organização dos cursos de graduação. Não houve uma negociação prévia com os participantes 

interessados sobre como resolver situações conflitantes como as estruturas dos cursos. Por outro 

lado, tal situação leva a um fator positivo, leva a uma reavaliação do Programa, tendo em vista 

que os problemas enfrentados extrapolaram o espaço das universidades e chegaram aos órgãos 

formuladores da política, isso é muito explícito na fala da Coordenadora 1, o que é muito 

salutar: 

 

Tanto é que depois dessa reunião, nós tivemos outra reunião com o pessoal do 

Itamarati, da CAPES, do GCUB e eu falei com todas as letras: Esse programa 

não dá certo. Se mantiverem com esse tipo de estrutura não vai dar certo. Ou 

a CAPES coloca no edital que a gente pode cursar disciplinas pedagógicas ou 

desistam, porque a gente pega nossos melhores alunos para cursar aqui o 

bacharelado. Estamos fadados a não dar certo. [Informação verbal]. 
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Esta dificuldade encontrada pela Coordenadora 1 também é evidenciada pela 

Coordenadora 2, que também aponta em seu depoimento o problema encontrado com a 

estrutura curricular tanto em Portugal como na França. Quando as disciplinas eram de formação 

geral, compatibilizavam-se facilmente, porém, nas disciplinas mais pedagógicas, a 

compatibilização era realizada com dificuldade, a qual também foi elencada pela Coordenadora 

2:  

 

É mais fácil estabelecer as atividades acadêmicas. Um estágio também que 

não é de sala de aula. O estágio em sala de aula não houve. Foi difícil essa 

questão, fica muito difícil a questão das disciplinas pedagógicas... aquelas 

disciplinas oferecidas aqui que são obrigatórias em educação... ali fica muito 

difícil... tinha que ficar negociando cada semestre com o instituto de educação 

deles para eles oferecerem. Tem até disciplina que são do mestrado deles de 

educação.  Então a compatibilização se dava disciplina a disciplina, se dava 

de conteúdo a conteúdo. Blocos de conteúdo. E a parte científicas fica fácil 

aproveitar as básicas: Matemática básica, Química básica, Física básica, as 

outras mais avançadas fica a dificuldade... porque nem todo conteúdo se 

compatibiliza. [Informação verbal] (COORDENADORA 2, 2016). 

  

Conforme demonstra o depoimento da Coordenadora 2, a compatibilização e o 

aproveitamento de uma disciplina cursada em sala de aula como se fosse uma prática de estágio 

é um dado muito preocupante. Como conduzir os melhores estudantes de licenciatura de uma 

universidade brasileira – dentro dos critérios do Programa – para realizar estudos no exterior e 

permitir que algo tão primordial para a sua formação como o estágio ser negligenciado de tal 

forma? Isso compromete a formação do profissional que, no Brasil, será direcionado a outras 

realidades. 

O Coordenador 3 considerou como positiva a equivalência das disciplinas, mas também 

concorda com os outros coordenadores sobre a falta de um melhor estudo do conteúdo dessas 

disciplinas, e destaca o fato de que os alunos tiveram que cursar disciplinas mais para 

contabilizar créditos do que para apreenderem os conteúdos.  

 

[...] Eles acabaram, ao chegar aqui, se “livrando” de dois estágios, lá tinham 

algumas atividades que eles tinham que ir a campo em algum cenário 

pedagógico. Para algumas disciplinas, eu realmente concordo que não tinha 

muito sentido, considerando a formação de professores, mas que no fundo, no 

fundo, sempre tem algo de bom para aprender, porque não pode ser de todo 

ruim. [informação verbal] (COORDENADOR 3, 2016). 
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Diante do exposto cabe a seguinte indagação: o que seria o estágio supervisionado nesse 

contexto? Um mero cumprimento de créditos? Nesse sentido, pode-se considerar que houve 

perdas para os estudantes do PLI, tanto da realização do estágio no exterior, por não haver 

melhores condições para tal, como também no seu retorno à instituição brasileira de origem. As 

perdas materializaram-se sobretudo no aproveitamento de disciplinas que não eram conexas 

para um estudante de licenciatura ao serem compatibilizadas como um estágio, ou seja, o 

estágio foi negligenciado tanto durante a permanência o aluno no exterior quanto em seu retorno 

ao Brasil. 

A situação exposta pelos coordenadores dos projetos revela a importância do PLI para 

o acesso do estudante a outros percursos formativos, mas também evidencia as dificuldades 

enfrentadas mediante os processos burocráticos que o compreendia. Não se trata de questionar 

as estruturas para que fossem mais “fáceis”, posto que os estudantes, em sua maioria, 

conseguiram obter bons resultados, mas o que chama a atenção é no que concerne às 

dificuldades por que eles passaram dado o contexto da organização curricular. Ressalta-se 

também a mudança de hábitos, a troca de valores e experiências, evidenciando uma 

internacionalização manifestada não só passivamente. 

O PLI deveria ter um desenho estrutural mais pautado nas necessidades dos alunos e em 

consonância com suas realidades (talvez não equivalentes, mas em consonância, ao menos, com 

sua condição de estudante de licenciatura, não de bacharelado). No referente ao entendimento 

pautado na internacionalização da educação superior brasileira, os professores brasileiros 

faziam sempre o esforço de compatibilizar o diferente, mas será que o diferente no exterior 

também foi considerado? Portanto, salienta-se que era fundamental a CAPES ter ouvido as 

universidades antes de lançar o edital e seus critérios. 

 

3.3 AS CONTRIBUIÇÕES DO PLI: DIFERENTES FACES DA 

INTERNACIONALIZAÇÃO NA UFRN 

 

A análise das contribuições do PLI para a UFRN, com base na concepção dos três 

coordenadores de projetos, é pautada em vários aspectos que se complementam e permitem 

inferir que, embora durante o desenvolvimento do Programa tenham ocorrido dificuldades 

pontuais, o PLI favoreceu a visibilidade da internacionalização para a UFRN. A análise dessas 

contribuições – elencadas a partir do ponto de vista dos coordenadores que participaram desse 

processo – permite problematizar a temática, de modo que possa resultar em futuras melhorias 

para outros programas como o PLI. 
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3.3.1 A visão do gestor e dos coordenadores sobre a contribuição do PLI para a UFRN 

 

No âmbito das contribuições do PLI, um elemento importante foi a reflexão que a 

Coordenadora 1 suscitou a respeito da comparação entre o PLI e o Programa Ciência sem 

Fronteiras (CsF). Ela argumenta que ambos os programas apresentavam estruturas que se 

poderiam complementar. O CsF, instituído pelo decreto nº 7.642/2011, respaldado na 

Constituição Federal brasileira de 1988, e disposto na Lei nº 9.394/1996 − Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, tinha como objetivo promover a expansão e a internacionalização 

da ciência e da tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio 

e da mobilidade internacional de estudantes de cursos tecnológicos, de graduação e pós-

graduação. 

 

O PLI deu uma visibilidade para a internacionalização, mas foi também um 

processo de aprendizado muito grande. Porque se você for comparar o Ciência 

sem Fronteiras – CsF com o PLI, a estrutura que você tinha no PLI, na minha 

opinião, era a que deveria ser usada no CsF e uma parte da estrutura do CsF 

poderia ser usada no PLI.  Não precisa o aluno ficar lá dois anos, na minha 

opinião. Eu disse isso lá na CAPES, no último relatório, eles mandaram um 

questionário e alguns coordenadores responderam, eu respondi que não fazia 

sentido o aluno ficar dois anos lá. [informação verbal] (COORDENADORA 

1, 2016). 
 

 

O Programa foi de grande repercussão no Brasil pela quantidade de bolsas ofertadas, 

que poderia chegar a 101 mil bolsas. Diante disso, a Coordenadora 1 evidenciou que o PLI e o 

CsF são experiências que poderiam indicar um rumo para a internacionalização do ensino 

superior do Brasil por meio da análise da implementação e especificidade de cada um. 

Entretanto, ressalta-se a diferença entre o investimento realizado pelo governo brasileiro no 

sentido dos esforços empreendidos, das bolsas oferecidas e da dimensão do Programa, i.e., 

havia consideráveis diferenças entre as licenciaturas e as áreas tecnológicas. 

Um outro ponto que diferenciava os dois programas diz respeito à forma de 

acompanhamento e controle. Enquanto o PLI foi pensado por uma equipe institucional que 

tinha como uma das premissas o acompanhamento do aluno e missões de trabalho no exterior 

para a efetivação desse acompanhamento, os alunos do CsF se inscreviam para a mobilidade 

estudantil diretamente no site da CAPES, sem passarem por nenhum sistema de controle e 

avaliação por parte da universidade e do curso a que pertenciam. A esse respeito: 
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Outro ponto que deixa a desejar no programa CsF, segundo as coordenações, 

e sobre o qual também não há nenhum controle por parte da universidade, são 

os casos de alunos que voltam sem a devida comprovação do aproveitamento 

de estudos, pois não há nenhum trâmite legal que obrigue a prestação de contas 

por parte dos estudantes. (CASTRO; SILVA, 2016, p. 1566). 

  

É oportuno comparar também a duração do PLI e a do CsF. O PLI tinha duração de até 

dois anos e o CsF de um ano, podendo estender-se até 18 meses quando incluísse curso de 

idioma, ou seja, a duração da bolsa do CsF destinada à realização dos estudos no exterior sem 

o acréscimo do curso de idiomas poderia ser concluída em um ano a menos que na mobilidade 

realizada no PLI. Corroborando esse entendimento, o Coordenador 3 afirmou: 

  

O PLI, para mim. abriu uma porta muito interessante para essa 

internacionalização, principalmente para o aluno de graduação ter essa 

vivência em outra cultura, essa possibilidade de mostrar a UFRN, de mostrar 

a potencialidade da universidade fora do Brasil, são muitas potencialidades, 

mostrar que nós temos condições, temos uma estrutura administrativa, 

pedagógica, acadêmica que não deixa a desejar a nenhuma outra universidade, 

em alguns pontos nós somos até mais organizados. então o PLI abriu essa 

possibilidade de internacionalização e eu acho que a UFRN aproveitou bem 

em alguns cursos essa internacionalização, para mostrar a cara para o mundo. 

[Informação verbal] (COORDENADOR 3, 2016). 

 

O Coordenador 3 destaca que o PLI abriu portas para a internacionalização do ensino, 

o que possibilitou ao aluno de graduação a convivência com outra cultura e representar a UFRN 

em outro país, dando-lhe evidência e projetando a sua sólida organização administrativa, 

pedagógica e acadêmica. 

Aspectos positivos e negativos foram apontados pelos três coordenadores entrevistados. 

Como pontos positivos estão: a possibilidade de motivação dos alunos para a permanência nas 

licenciaturas bem como o ganho no seu amadurecimento, o favorecimento da 

internacionalização da UFRN, evolução da autonomia dos estudantes de licenciaturas da 

instituição, o contato com uma melhor infraestrutura de laboratórios, a oportunidade de 

conhecer outros países e ultrapassar fronteiras geográficas.  

 

Favorecer a internacionalização da UFRN e consequentemente do curso que 

estava envolvido, é positivo esse acesso dos nossos graduandos a uma outra 

cultura, a uma outra forma de lidar com graduação em nível de licenciatura, 

positiva a oportunidade de conhecer não só Portugal, mas outros países da 

Europa (com nossa autorização), conhecer outras culturas, país, o legado do 

aprendizado para a vida, de lidar com as adversidades. Essa possibilidade de 

ampliar essa formação ultrapassando fronteiras geográficas como foi. 

[Informação verbal] (COORDENADOR 3, 2016). 
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Em consonância com esse entendimento, Castro e Silva (2016, p. 1568) reforçam os 

pontos positivos a respeito de pesquisa realizada no campo da internacionalização do ensino 

superior também estudada na UFRN: “O amadurecimento do aluno como pessoa e profissional 

em formação, retornando à UFRN com uma visão mais crítica, além da aquisição de um 

segundo idioma.” 

Sobre o retorno do PLI para a UFRN, o Gestor 1 destacou que na instituição o Programa 

não serviu para estabelecer outros convênios com as instituições parceiras, e nem para 

estabelecer novas redes de pesquisa, o que seria um ponto negativo, no entanto, evidencia antes 

que o caráter do Programa era mais direcionado ao próprio estudante:  

 

O PLI é mais voltado para a formação do aluno, mas isso que você está 

dizendo é possível e está em nossos planos, só que ainda não tivemos como 

implementar por falta de recursos humanos que possam coordenar. A gente 

não tem aqui disponível uma pessoa que possa fazer isso em todos os cursos. 

Quando os coordenadores das áreas específicas nos cursos chamam, os alunos 

todos participam, eu mesmo participei de atividades no curso de Letras com 

alunos que voltavam de Portugal, e sei que os alunos de Francês também agora 

estão envolvidos em projetos também com professores. Os alunos têm de ficar 

disponíveis, eles sabem disso, são meio que embaixadores, tanto nosso lá fora, 

quanto deles aqui quando voltam. [Informação verbal] (GESTOR 1, 2015). 

 

Diante do exposto, fica evidente que a importância de um projeto da magnitude do PLI 

deveria ter um objetivo mais amplo, ou seja, também estimular o estabelecimento de redes de 

pesquisas, elementos essenciais quando se pensa em internacionalização. A rede de pesquisa 

pode ser compreendida como o conjunto de pesquisadores em nível local, regional e global com 

o fim de estabelecer colaboração e na intenção de produzir conhecimento. A sua relevância para 

as instituições de ensino superior consiste na circulação de novos saberes para desenvolvimento 

de pesquisas, por meio da colaboração. Tal é também o entendimento do Coordenador 3, que 

assim se posiciona: 

 

Em parte, esperava-se um legado muito interessante desse projeto, mas não 

houve por dificuldades epistemológicas muito grandes. No caso, eu vou falar 

de Educação Física, porque nós temos um modelo de licenciatura totalmente 

diferente do modelo que eles adotam lá em Portugal, lá a licenciatura deles é 

uma licenciatura misturada muito com bacharelado, coisa que aqui está 

separado, então nós temos uma formação de professores bem característica 

para a atuação na escola, isso não é muito patente lá, então a gente encontrou 

algumas dificuldades de relação para estabelecer parcerias mais duradouras 

com os professores de lá, tanto é que depois do PLI eu perdi completamente 

o contato com o pessoal de lá. Então, em termos do estabelecimento de 

parcerias duradouras, o PLI no caso desse projeto que eu participei como 

coordenador, fracassamos. Para Portugal, a gente não foi mais, nem para as 
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bancas, porque até para ir para as bancas eles querem que a gente custeie a 

nossa ida para participar, então é uma parceria meio esquisita. [Informação 

verbal] (COORDENADOR 3, 2016).  

 

O depoimento do Coordenador 3 evidencia que não havia uma contrapartida, ou seja, 

após o término do projeto no PLI, as propostas para cooperação nitidamente não envolviam 

elementos que representassem benefício mútuo, o que justifica a falta de estabelecimento de 

cooperação entre as instituições após o término das atividades do Programa. Entretanto, deve-

se considerar que as dificuldades epistemológicas também estão relacionadas a essa não 

continuidade da parceria ou a não manutenção de maiores vínculos, os quais seriam importantes 

para o desenvolvimento de novos conhecimentos e que fracassaram no caso do PLI, conforme 

o exemplo apresentado pelo Coordenador 3. 

Assim, no contexto do PLI na UFRN, com base na entrevista dos três coordenadores, 

percebe-se que não houve uma unanimidade em relação ao estabelecimento das redes de 

pesquisa, talvez pelo entendimento diferenciado do que seja uma rede de pesquisa. A 

Coordenadora 1 entende que houve a possibilidade de alguns professores da UFRN realizarem 

o pós-doutorado na universidade estrangeira na qual o PLI foi implementado. No entanto, 

levando-se em conta a definição de rede de pesquisa, entende-se que o fato de um professor 

fazer o pós-doutorado e estabelecer relações de maior proximidade com docentes no exterior 

pode ser um embrião de uma futura rede de pesquisa, mas não é o que a caracteriza totalmente. 

A rede envolve projetos comuns, referenciais comuns e publicações comuns. Esta é a visão que 

a Coordenadora 1 tem do que seja rede de pesquisa: “Sim, a gente teve contato, uma das 

professoras foi fazer o pós-doutoramento lá. Depois disso, a gente já mandou mais dois 

professores da UFRN que foram fazer pós-doutoramento lá.” [informação verbal] 

(COORDENADORA 1, 2016).   

Os Coordenadores que participaram do PLI apresentam diferentes pontos nos quais o 

Programa contribuiu para a internacionalização da instituição e para novas práticas pedagógicas 

entre os participantes. Um ponto que merece ser destacado como contribuições do PLI à UFRN 

foi o entrosamento entre os professores que atuam nos cursos de licenciatura e bacharelado na 

própria instituição. A Coordenadora 1 considerou que ela e outra professora eram formadas em 

licenciaturas e que os outros professores que estavam no projeto não eram, mas que queriam 

colaborar. No fim, isso permitiu uma conscientização sobre o currículo da licenciatura. 

 

Primeiramente, os que estavam participando [puderam] perceber como era a 

necessidade do funcionamento de um curso de licenciatura, aquelas 

disciplinas que você precisava pensar. Uma visão mais orgânica do currículo 
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da licenciatura. Existia duas pessoas que estava na cabeça da estrutura que era 

eu e outra professora, e os demais eram profissionais das áreas e duas estavam 

ali porque queriam colaborar. Isso foi legal para perceberem essa visão mais 

orgânica. [Informação verbal] (COORDENADORA 1, 2016). 

 

A fala da Coordenadora 1 evidencia uma centralização por apontar que existiam 

professores “cabeças” para a consecução do PLI na UFRN. Centrada na figura da coordenação 

do projeto na instituição, a entrevistada também evidencia que havia profissionais no grupo que 

atuavam na formação de cursos de bacharelado, mas que estavam lá para colaborar. Este fato 

pode ter possibilitado uma melhor aproximação com o formato de licenciatura, mas, ainda 

assim, é preciso entender que essa centralização não permitiu que outros profissionais da 

instituição pudessem colaborar também, pelo fato de haver o “rodízio” sempre entre os mesmos 

professores de um grupo formado para inserção no PLI. 

A Coordenadora 1 complementa que “o segundo ponto que eu acho muito legal é que 

muitos desses professores conseguiram perceber a possibilidade de fazer um estágio fora, fazer 

um pós-doutoramento, mesmo que fosse na área de ensino ou de qualquer outra”. O fomento 

de novas pesquisas por meio do pós-doutorado que alguns professores realizaram é uma 

informação relevante por se tratar de professores que atuaram em projetos no PLI, ampliaram 

suas possibilidades através da internacionalização e, ainda, parece ter sido uma relação frutuosa 

porque puderam trazer um retorno para os estudantes da UFRN como consequência desses 

estudos, 

 
Isso foi legal, pois abriu esse horizonte para eles. Entender um pouco como 

era a questão da internacionalização. Como funcionava a questão da 

internacionalização. Eles ficaram mais evolvidos com os cursos de 

licenciaturas, principalmente quando os alunos voltavam. [Informação verbal] 

(COORDENADORA 1, 2016). 

 

Uma outra contribuição para as licenciaturas evidenciada pelos coordenadores 

entrevistados foi a necessidade de pensar as estruturas curriculares. A Coordenadora 2 entende 

que o PLI permitiu a possibilidade de se pensar as estruturas curriculares tanto no contexto local 

quanto internacional. Ela chama a atenção para a necessidade de se pensar as disciplinas e os 

conteúdos em termos mais globais: 

 

[...] pensar mais nas estruturas curriculares de forma mais global, mesmo 

regional ou nacional... um pouco mais abrangente. A gente fica muito preso 

nos problemas regionais e nacionais que acaba pensando em disciplinas e 

conteúdos pedagógicos naquela realidade e acaba não pensando em termos 

mais globais. [Informação verbal] (COORDENADORA 2, 2016).  
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A defesa da Coordenadora 2, quanto ao estudo em âmbito mais global é evidenciada nas 

atuais políticas educacionais advindas do processo de globalização, as quais forçam um 

crescimento da competitividade provocando a interdependência entre as economias. Isso traz 

como consequência, segundo Schaff (1995), a dificuldade de existência de políticas econômicas 

genuinamente nacionais, o que sugere uma dualidade tanto em cooperação quanto em 

concorrência entre os países, ou seja, se estamos inseridos em um contexto de globalização, a 

Coordenadora 2 argumenta que há a necessidade de se pensar em problemáticas para além do 

regional e local. 

 

3.3.2 As contribuições do PLI para os alunos dos cursos de licenciatura: a visão dos 

coordenadores de projetos 

 

Vários foram os pontos considerados importantes pelos coordenadores dos projetos do 

PLI para os alunos dos cursos de licenciatura. A Coordenadora 2 evidenciou como contribuição 

o caráter da motivação dos cursos de licenciatura. Na sua opinião, o PLI contribuiu para a 

permanência dos alunos no curso, tendo em vista que a profissão de professor é muito 

desvalorizada e que o mercado de trabalho não oferece uma boa remuneração, é muito comum 

os cursos terem um alto nível de evasão. Para a coordenadora 2, além do programa apresentar 

uma série de especificidades próprias da profissão e favorecer a internacionalização dos cursos 

de formação de professores, ainda contribuía para a permanência desse estudante no curso,  

 

Foi relevante, principalmente porque estimulou os alunos para entrarem na 

licenciatura. Porque os alunos viam os cursos de licenciaturas sem motivação 

nenhuma... já não tem aquela motivação para entrar no mercado de trabalho... 

ganha pouco e tem todos os problemas de ser professor. E durante o curso, 

não tinham nenhum programa, nem nada que incentive. Então, um programa 

como esse, com oportunidade de estudar numa universidade estrangeira acaba 

motivando os alunos dos cursos, tanto entrar como continuar. [Informação 

verbal] (COORDENADORA 2, 2016).  

 

Para o Coordenador 3, a contribuição foi boa por proporcionar a comparação entre os 

projetos dos cursos e identificar melhor a licenciatura e o formato adotado pela UFRN. Está 

claro em sua argumentação que o estudante de licenciatura da UFRN tem uma especificidade 

importante, que é o seu preparo para trabalhar em escolas. Para o coordenador, esta foi uma 

possibilidade muito importante, a de perceber as diferentes estruturas formativas pertinentes ao 

contexto. 
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[...] Para a gente, foi muito bom, eu acho que esse intercâmbio foi muito 

importante na comparação entre os dois projetos pedagógicos do curso, a 

gente ver convergências e divergências nessa formação foi bem importante. 

Identificar essa identidade que tem as licenciaturas aqui na UFRN, para mim 

foi muito marcante. Quando eu falo da identidade da licenciatura é deixar 

claro para os licenciandos que ele está se formando para ir para as escolas, se 

ele não gosta de escola, não invente! Vá para o bacharelado. [Informação 

verbal] (COORDENADOR 3, 2016). 

 

O depoimento do Coordenador 3 consubstancia a discussão sobre a identidade dos 

cursos de licenciaturas desenvolvidos na UFRN, permitindo a análise de que, no processo de 

internacionalização dessa instituição no PLI, a UFRN teve essa identidade reconhecida. Ele 

enfatizou que essa cooperação não foi meramente passiva, ou seja, aquela que é mais 

relacionada à posição de subalternidade, conforme o termo utilizado por Lima e Contel (2011), 

pois permitiu a reflexão do docente e também dos estudantes quanto à forma exitosa 

desenvolvida em âmbito institucional de se formar profissionais que irão atuar em escolas, 

constituindo-se, portanto, num aspecto extremamente relevante. Este dado aponta que nem 

sempre é necessário acatar tudo o que advém de outras realidades, todas as experiências só por 

elas serem consideradas válidas por serem algo externo ou pertencente à esfera internacional.  

 

[...] Foi importante também conhecer o modelo de lá, [...] porque essa 

diferenciação que a gente faz aqui, essa graduação, pós-graduação com 

mestrado e doutorado (o mestrado estaria mais como uma graduação 

ampliada, do que para uma pós-graduação), então isso foi muito importante 

para todos nós professores, conhecermos essas diferenças marcantes, uma 

mesma língua, uma mesma matriz, muitas vezes teórica e metodológica, mas 

com diferenças marcantes. Então, nós professores que estamos nesse processo 

de formação conhecer isso daí foi muito importante para nós, mas 

principalmente termos certeza de que nossa matriz formativa está clara em 

assumir o compromisso com a escola para dizer que realmente aqui é 

licenciatura, lá não tem muita essa diferenciação. [Informação verbal] 

(COORDENADOR 3, 2016). 

 

A diferença entre as formações no Brasil e em Portugal e na França são evidentes em 

virtude do sistema de ciclos estabelecido pelo Processo de Bolonha para a Europa. A esse 

respeito, o Coordenador 3 entende que o PLI contribuiu também para o entendimento do que é 

o Processo de Bolonha. No caso de Portugal, o Processo trouxe uma divisão dos cursos de 

formação, ou seja, só será possível ensinar se o aluno desejar fazer um mestrado na área, 

enquanto que a estrutura de cursos da UFRN, cujo caráter é de licenciatura, prepara qualquer 
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graduando nessa área para a docência, e no mestrado há o aprofundamento de elementos dos 

quais os estudantes já estão situados.  

Portanto, no campo desta discussão, ressalta-se que a estrutura curricular da UFRN tem 

atendido ao objetivo da formação dos novos docentes, mas salienta-se ainda que também foi 

importante compreender o que se passava em Portugal, embora já se tenha destacado as 

divergências metodológicas que essas distinções entre a concepção de licenciatura nos países 

em questão poderiam ocasionar. Na avaliação do Coordenador 3, o projeto foi muito 

importante, principalmente para consolidar a identidade dos cursos de licenciaturas entre os 

professores e coordenadores brasileiros. 

 

Eu acho que a identidade, considerando a licenciatura no sentido de formar 

para a docência na educação básica eu acho muito mais coerente aqui no 

Brasil, muito mais coerente. Existe um compromisso mais claro com a escola, 

com a atuação na escola, coisa que eu não vi muito lá em Coimbra, pois as 

disciplinas pedagógicas eram muito mescladas com tecnicismo, muito 

mescladas com desempenho. [Informação verbal] (COORDENADOR 3, 

2016). 

 

O Coordenador 3 considerou o PLI como importante para a formação inicial dos alunos 

de licenciaturas, principalmente no âmbito da valorização do ensino que a UFRN oferece. Ele 

analisa que a estrutura que o Brasil oferece para as licenciaturas é mais coerente com a 

perspectiva da formação para a docência, pois, conforme o parecer CNE/CP 02/2015, aprovado 

pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 9 de junho de 2015, e 

homologado pelo MEC em 24 de junho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior, “a concepção sobre conhecimento, educação e ensino 

é basilar para garantir o projeto da educação nacional, superar a fragmentação das políticas 

públicas”. (BRASIL/DCN, 2015, p. 1). 

Como preconizado pelas Diretrizes, a compreensão entre educação e ensino é 

fundamental para a formação do professor, por isso, o parecer considera 

 

A docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional e 

metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e 

pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se 

desenvolvem entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, 

políticos e estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e 

construção de conhecimentos, no diálogo constante entre diferentes visões de 

mundo. (BRASIL/DCN, 2015, p. 2). 
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Nesse entendimento, é clara a compreensão norteadora que os cursos de licenciatura 

devem apresentar no Brasil. Ao entender a importância do processo pedagógico como 

especificidade pertinente aos cursos de “formação inicial em nível superior”, as Diretrizes 

Curriculares em questão enfatizam a necessidade de conhecimentos necessários para o processo 

de ensinar. Diante disso, o entrevistado comenta: 

 

Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem aulas práticas no curso, mas o que é 

exigido do futuro de professor de Educação Física, é que ele aprenda a dar 

aula, não é para a gente observar o desempenho dele, para dizer se ele saber 

fazer como faz um atleta. A gente quer saber: ele sabe fazer como um 

professor vai agir, que é essa grande diferenciação, e lá não, era treinos e 

treinos e treinos, e você tem aula prática em que é visto o seu desempenho, 

coisa que a gente fazia aqui na década de 1970, 1980, e não é mais, o 

paradigma de formação da Educação Física é outro, a gente quer capacitar 

você para ser um bom docente na educação física escolar, e para isso você vai 

ter que se munir de estratégias metodológicas para dar conta da Educação 

Física enquanto componente curricular. [Informação verbal] 

(COORDENADOR 3, 2016). 

 

Principalmente no que se trata da licenciatura em Educação Física, a dicotomia da 

estrutura curricular ficou muito evidente. Nesse sentido, o entrevistado achou que este foi um 

ponto positivo para contribuir com as universidades portuguesas e francesas, visto que 

apresentava um outro paradigma de formação. 

 

Então a contribuição para a formação deles foi muito marcante, para eles 

perceberem essa diferenciação do foco, o foco da formação. O foco aqui é 

para a docência, lá eles até têm esse foco, mas um professor de Educação 

Física generalista. Então a contribuição foi essa, e perceber que a estrutura 

curricular daqui e a de lá, a daqui favorece mais essa formação para a docência 

na educação básica do que a de lá, então contribuiu bastante. [...] Para o aluno 

de graduação, o acesso a outra cultura, o acesso a bancos escolares de outras 

universidades amplia essas possibilidades de formação acadêmica para eles e 

principalmente no sentido de comparar o que é visto aqui e o que é proposto 

lá, e até no mérito da formação, pelo que eu vi, eu fico muito satisfeito com a 

formação que a gente presta aqui nas licenciaturas. [Informação verbal] 

(COORDENADOR 3, 2016).  

 

A Coordenadora 2 também enfatizou as contribuições culturais. Sendo assim, torna-se 

importante a reflexão quanto ao objetivo do PLI, que é contribuir para a formação do professor, 

mas o que mais se ressaltou na fala dos coordenadores entrevistados foi o aspecto cultural, 

pondo em dúvida o caráter da internacionalização passiva. Nesse aspecto, questiona-se a 

participação de outra cultura sobressaindo-se quando investimentos e gastos públicos são 

destinados com o objetivo de melhoria da formação do professor, uma vez que no Brasil atuará 



153 
 

em escolas e necessita de conhecimentos específicos para isso, como já assinalado. Ainda 

assim, o percurso vivenciado por meio da experiência do PLI possibilitou o olhar da 

coordenação do curso de Química na UFRN em termos de pensar e aplicar uma mudança na 

estrutura curricular do curso, estabelendo o estágio desde os semestres iniciais. O que 

consideramos extremamente positivo para o curso na UFRN, inclusive segue a linha de 

raciocínio que já ocorre no PIBID, que traz esta perspectiva. 

A língua estrangeira também foi elencada como um ponto positivo, pois os estudantes 

aprendiam não só o português ou o francês: “Outro impacto também é a questão da língua 

estrangeira, eles sentiram a necessidade da língua estrangeira, mesmo estando numa 

universidade portuguesa, sentiram a necessidade do inglês, que é muito importante nos estudos 

das ciências.” (COORDENADORA 2, 2016). Por ser considerada a língua universal, o uso do 

inglês para os estudos das ciências torna-se fundamental, tanto que os estudantes voltavam ao 

Brasil com um diferencial na sua formação, o entendimento de outra língua abriria mais 

possibilidades para os campos de estudo. Eles tinham a aprendizagem de uma língua 

estrangeira, mesmo que estivessem em Portugal, pois o contexto exigia a compreensão do inglês 

para o desenvolvimento dos estudos. Outro ponto positivo destacado é que os estudantes do 

PLI puderam contar com uma melhor infraestrutura de laboratórios.  

Os coordenadores dos projetos também apontaram pontos negativos na implementação 

do PLI, entre eles, a estrutura de bacharelado em contraste com a de licenciatura que tinham no 

Brasil foi o mais problemático. Além disso, ao retornar para terminar o curso na UFRN, o 

estudante não tinha mais nenhuma atividade relacionada ao projeto, nenhuma orientação que 

permitisse uma reflexão dos estudos realizados em outras universidades e de como seria 

importante sua inserção na educação básica no formato de estágio. Isso seria uma forma do 

estudante dar um retorno para com o gasto público efetivado no Programa, uma retribuição, 

algo benéfico para o estudante que estivesse retornando e para a população local. 

Um outro aspecto negativo elencado pelos coordenadores é o tempo que esses alunos 

ficam na instituição estrangeira. Após dois anos em outra instituição, com outras disciplinas e 

metodologias, de acordo com a Coordenadora 2, é difícil avaliar a aprendizagem do aluno e se 

ele será um bom professor ou não. A coordenadora, faz o seguinte discurso: 

 

Em termos negativos, a estrutura de lá de bacharelado. A gente espera 

inclusive que o PLI tenha libertado a mente do pessoal de lá, só que é algo 

comum na Europa dizer “façam como a gente, a formação de professor tem 

que ser como é aqui”. Isso serve para a gente pensar que não devemos voltar 

a ser como eles, não serve para a gente essa formação três em um. Só não 

posso dizer que os alunos que passaram dois anos lá serão bons professores. 
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Porque a formação deles lá não é como a gente tem aqui, para as nossas 

necessidades, mas houve tentativas dos professores e coordenadores de lá para 

entender nossa realidade, nossas necessidades e tentar conciliar e tivesse uma 

experiência que pudesse ser aproveitada aqui. Eles não eram cegos para a 

nossa realidade, mas eles não podiam mudar a deles. Afinal, eles tinham 

muitos alunos para dar conta, mas como experiência de vida foi legal. 

[Informação verbal] (COORDENADORA 2, 2016).  

 

A fala revela uma percepção equivocada dos professores portugueses na concepção da 

Coordenadora 2. Sua fala ainda demonstra resquícios do pensamento colonizador, é um 

entendimento de que ainda temos muito a aprender com eles, quando nem sempre é verdade. 

Isso refere-se à valorização das boas práticas no âmbito educacional, parte-se do pressuposto 

de que o que é desenvolvido no exterior é melhor do que o desenvolvido em âmbito nacional, 

por isso, a fala da coordenadora é importante para fomentar a reflexão a esse respeito. 

Por sua vez, a fala do Coordenador 3 apresenta como aspecto negativo a falta de 

comunicação que a CAPES e o GCUB demonstraram ter, a falta de clareza nas informações de 

quem cabia a gestão do PLI, que permeou até a compreensão dos próprios coordenadores de 

projetos, evidenciando uma fragilidade na política de internacionalização brasileira que 

repercutia também para as instituições de ensino superior do país. Havia falta de clareza 

também relacionada ao pagamento por parte do governo brasileiro, conforme o entendimento 

do Coordenador 3:  

 

Para mim, foi a questão do custeio, foi muito problemático a relação do 

governo brasileiro com o governo português. No meu caso, que fui para 

Portugal, foi muito confuso, porque quando nós íamos para a reunião geral da 

licenciatura, nós éramos cobrados como se nós que tivéssemos que pagar, isso 

foi muito delicado. Porque o governo brasileiro tinha que pagar, então coloco 

como negativo essa articulação orçamentária e financeira entre o governo 

brasileiro e o português. Negativo também foi a relação entre a CAPES e uma 

comissão [...]. [informação verbal] (COORDENADOR 3, 2016). 

 

Desse modo, com base nas entrevistas realizadas, os aspectos positivos e negativos 

permitem avaliar o desenvolvimento do PLI. Fica evidenciada a necessidade de uma melhor 

articulação entre a gerência do governo brasileiro e o modo como vem sendo pensada a 

internacionalização do ensino superior para as licenciaturas. Entretanto, é igualmente evidente 

a contribuição do Programa enquanto uma política de internacionalização e de permanência do 

estudante no curso de licenciatura. 
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3.4 A AVALIAÇÃO DO PLI NA VISÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES: PONTOS 

POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

No que se refere aos aspectos positivos e negativos do PLI na perspectiva dos alunos 

que participaram do Programa, a análise nos permite compreender a utilização de estratégias 

relevantes utilizadas pelo Programa para o favorecimento dos cursos de licenciatura envolvidos. 

Por outro lado, revela aspectos que podem ser repensados no âmbito da internacionalização de 

cursos de formação de professores. 

Como contribuição para a vida acadêmica, todos os sete estudantes consideraram que o 

PLI contribuiu não só para a vida acadêmica, como para a profissional: “Foi por meio do PLI 

que eu aprendi de verdade uma língua estrangeira de maneira completa, tive experiências que 

são importantes para a vida de uma pessoa que quer trabalhar como professora de Francês ou 

com a tradução, como é o meu caso.”  (ESTUDANTE 1, 2016, grifo nosso). A partir da fala da 

Estudante 1, o que chama a atenção é a afirmação de que o PLI contribuiu para o seus trabalhos 

como revisora de textos em francês, ou seja, a estudante não retornou ao Brasil para trabalhar 

com a licenciatura, área preconizada pelo programa PLI. Isso significa que o objetivo principal 

do PLI de valorizar os profissionais para atuarem na educação básica pode não ter sido atingido, 

quando as aprendizagens realizadas em universidades estrangeiras podem estar subsidiando 

outras competências que não aquelas de sala de aula e docência. Nesse caso, a aluna está a ser 

beneficiada com recursos públicos para uma formação voltada apenas para ganhos individuais. 

A Estudante 2 considera : "Foi uma importante oportunidade de aperfeiçoamento, 

crescimento e amadurecimento como pessoa, estudante e profissional." (ESTUDANTE 2, 

2016). Esse reconhecimento era um dos objetivos que se esperava com a implantação do PLI. 

Ressalta-se que o fato da aluna ter participado de várias experiências em outros países, com 

outros professores e outras metodologias, com certeza serviu para o seu crescimento pessoal e 

sua vida profissional, uma vez que a formação docente não se efetiva somente em sala de aula, 

mas também assume um caráter social e cultural. Autores como Knight (2008) e Wit (2011) já 

apontam que as experiências em outros países é uma das formas mais eficientes para a 

ampliação dos conhecimentos, aprofundamentos de estudos e o estabelecimento de 

comparações, o que oportuniza aos indivíduos expandir seus horizontes como pessoa. 

O estudante 3 respondeu: "Vendo como se pratica ciência e ensino em outros países 

(ditos desenvolvidos), é possível repensar a forma como se faz ciência e ensino no nosso país e 

universidade.” (ESTUDANTE 3, 2016). O estudante chama a atenção para a possibilidade de 

se repensar as práticas existentes no Brasil, para ele, esse aspecto foi positivo. Mas tal 
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entendimento é um pouco preocupante, pois parte da premissa de que há a necessidade de mudar 

aquilo que existe no seu país de origem e que o praticado no exterior é sempre o melhor. Outro 

fato a considerar, ao demonstrar a ênfase nas pesquisas científicas, o estudante está, de certa 

forma, deixando de lado as especificidades dos cursos de licenciatura, que têm como objetivo 

primeiro a formação para a docência.  Para Stallivieri (2004), essa troca de experiências com 

outros países é extremamente benéfica, pois os estudantes apresentam vários benefícios quando 

voltam de seus intercâmbios, entre eles, a ampliação de seus horizontes intelectuais.  

Os estudantes 4, 5 e 6 apresentam uma compreensão muito semelhante quanto às 

contribuições do PLI: 

 

Cresci muito com o PLI, tive oportunidade de aprender muito sobre minha 

área, tanto no sentido acadêmico quanto no profissional. Cursei disciplinas e 

tive contato com conteúdos que não seriam possíveis no curso aqui no Brasil. 

(ESTUDANTE 4, 2016). 

  

Por meio do PLI, adquiri uma maior experiência profissional e acrescentei 

novos conhecimentos relacionados a minha área, pois tive a oportunidade de 

cursar disciplinas não disponíveis na UFRN. (ESTUDANTE 5, 2016). 

 

Profissionalmente, além de manter contato com alguns professores de lá (que 

inclusive me incentivaram a retornar para fazer a pós-graduação), sei que a 

experiência de estudar, morar e vivenciar a cultura em outro país é sempre 

bem vista para futuros empregadores. (ESTUDANTE 6, 2016). 

 

Com base nos depoimentos acima, evidencia-se que a diferença das estruturas 

curriculares pode ser entendida como positiva para esses alunos. A importância de estudar com 

outros professores e conhecer outros conteúdos que não estão disponíveis na UFRN foi o grande 

diferencial do PLI para eles. A Estudante 6 considera como positiva e como um diferencial ao 

currículo profissional a experiência internacional ocasionada pelo PLI e também o bom 

relacionamento que teve com os professores no exterior. Percebe-se ainda na fala dessa 

entrevistada dois aspectos importantes da internacionalização : o estabelecimento de contatos 

com outros professores, com possibilidade de ampliação dos estudos para outro nível como o 

mestrado e a probabilidade do estágio no exterior favorecer uma melhor colocação no mercado 

de trabalho. 

Já o Estudante 7 aponta positivamente para a estrutura curricular voltada para o 

bacharelado:  

 

Aprendi Química de uma forma mais técnica, ou seja, tive a oportunidade de 

explorar a outra face dessa profissão, já que o curso de licenciatura da UFRN 

tem um foco no ensino de Ciências e lá o curso tem um caráter mais para a 
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pesquisa em laboratórios de Química, o que me aperfeiçoou nos conteúdos 

procedimentais. (ESTUDANTE 7, 2016). 

 

O depoimento do Estudante 7 considera como positivo o caráter mais técnico que o 

preparou para conteúdos procedimentais. Neste sentido, entende-se que o bom preparo do 

profissional nesse aspecto é relevante, porém, vale ressaltar, a realidade da educação brasileira 

cujos cursos de licenciatura preparam para a docência deve ser valorizada. Dessa forma, 

questiona-se outra vez o cumprimento do objetivo do PLI, visto que as contribuições elencadas 

pelos estudantes centram-se nos ganhos culturais e nos conteúdos procedimentais da área de 

estudo voltados para o bacharelado e não para a licenciatura. 

Ainda no que se refere à contribuição do PLI na vida formativa dos alunos, foi indagado 

na entrevista como suas experiências no Programa foram socializadas na sua instituição de 

origem. Dos sete estudantes entrevistados, quatro apontam que não houve a socialização na 

UFRN sobre o PLI, os outros três estudantes consideraram que houve socialização das suas 

experiências na volta à UFRN, a qual consistia numa iniciativa que compreendeu a realização 

de um relato de experiências na instituição. Entretanto, esta era uma ação que deveria ser mais 

sistematizada, pela riqueza que ela comporta. O relato da experiência no exterior certamente 

iria contribuir para outros estudantes em processo de mobilidade. 

A não realização de debates sobre a experiência da internacionalização na instituição 

certamente reforça o mito da internacionalização evidenciado por Azevedo (2016), quando 

entende que a presença de estudantes estrangeiros no campus nem sempre garante que eles 

sejam agentes de internacionalização, justamente por não implicar em um real ganho para a 

internacionalização de uma instituição de ensino superior. Ou seja, a experiência não é 

socializada com outras pessoas, encerra-se apenas naqueles que a vivenciaram. Na visão do 

autor, “[...] espera-se que com mais discentes provenientes de outros países, a 

internacionalização seja propiciada. Entretanto, o trabalho cooperativo intercultural não ocorre 

espontaneamente” (AZEVEDO, 2016, p. 76). 

Os dados referentes à preocupação em trazer algum retorno para a instituição 

evidenciam a necessidade de mais articulação entre o investimento feito no estudante e o retorno 

com que ele possa vir a contribuir em suas comunidades de origem. A maior quantidade de 

estudantes entrevistados considerou que não socializou na UFRN as contribuições do projeto 

no PLI, o que nos permite considerar que um Programa que investe na permanência de alunos 

no exterior por meio da internacionalização dos cursos de licenciatura, durante um período de 
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até dois anos, deveria ter previsto em suas diretrizes uma melhor forma de contribuição do 

estudante à instituição de origem.  

Quanto à dupla titulação, cinco estudantes participantes da pesquisa afirmaram ter 

conseguido sua obtenção, outros dois não conseguiram a dupla titulação por não obterem a 

quantidade necessária de ECTS. Quando indagados a respeito da importância da dupla titulação, 

foram consideradas diferentes perspectivas: 

 

Além de toda a experiência cultural conseguida, a dupla diplomação traz um 

diferencial para o currículo. (ESTUDANTE 3, 2016).  

 

Na verdade, até agora não posso listar nenhum benefício da dupla diplomação, 

de modo que seja um diferencial no meu currículo. Claro que é um diferencial, 

mas apenas para mim, as empresas e grandes escolas não se importam com a 

dupla diplomação. (ESTUDANTE 4, 2016). 

 

Acredito ser um grande diferencial para minha formação, em especial, por se 

tratar de um diploma da Universidade de Coimbra na área de Letras. Sabemos 

que durante muitas décadas a UC era a possibilidade de ensino superior para 

os brasileiros, além de ser gratificante saber que estudei e sou graduada pela 

mesma universidade que grandes escritores da língua portuguesa. 

(ESTUDANTE 6, 2016).  

 

Ter uma formação internacional melhora muito o currículo profissional, mas 

ainda não o recebi. (ESTUDANTE 7, 2016). 

 

A argumentação da maioria dos estudantes entrevistados que receberam os diplomas 

evidencia que há uma contribuição pautada num “diferencial para o currículo”. Sobre este 

aspecto, considerando-se a centralidade da educação para o desenvolvimento dos países e para 

o mundo do trabalho, é sempre bom poder contar no currículo com experiências vivenciadas 

em outro país como um diferencial na formação. Na atualidade, quanto mais competências se 

tem para o trabalho, maior as possibilidades de se conseguir um melhor emprego e um maior 

salário. 

Entretanto, fica evidente que há algo mais importante para o estudante do que um grande 

diferencial no currículo, isso pode ser verificado na resposta da Estudante 6, é nítido o 

reconhecimento e a gratificação pessoal por estar estudando em uma universidade renomada, 

especialmente para sua área, o que certamente não seria possível sem um programa da natureza 

do PLI, que prioriza o estudante de nível sócio-econômico mais baixo. 

É evidente que o PLI contribuiu em diferentes aspectos para a formação dos alunos, 

como o conhecimento de novas culturas, o conhecimento e aprofundamento de novas línguas, 

a possibilidade de interagir com outras metodologias e sistemas de avaliação, o que, com 
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certeza, propiciou aos alunos uma formação mais consistente. No entanto, ressalta-se o objetivo 

específico do Programa voltado para a formação inicial de professor, nesse sentido, vários 

aspectos deixaram de ser cumpridos. Um dos mais importantes, e que não pode deixar de ser 

evidenciado, é a dicotomia entre a formação para a docência e a formação para o bacharel, que 

não era compatível nas universidades brasileiras e estrangeiras. Esse é um aspecto 

extremamente relevante e que requer muita atenção dos formuladores das políticas, pois aponta 

a necessidade de um melhor estudo prévio entre o objetivo do Programa e a cooperação que 

está sendo estabelecida, a fim de favorecer uma internacionalização desenvolvida de forma 

mais ativa do que passiva. 

Há também a defesa de que a dupla titulação não apresenta diferencial:  “[...] não é um 

diferencial nem no meio acadêmico nem no profissional” (ESTUDANTE 5, 2016). O que 

reitera as afirmações anteriores de que única importância está relacionada apenas ao âmbito 

pessoal do aluno. 

Quanto aos pontos negativos, na perspectiva dos estudantes que participaram do PLI, 

entre outros, foi apresentada a falta de planejamento da CAPES no que se refere aos critérios 

de seleção, principalmente na exigência do conhecimento da língua do país receptor. Para o 

Estudante 1, o pouco conhecimento da língua, no seu caso, o francês, não permitiu que ele 

aproveitasse bem o curso. Ainda, com o mesmo sentimento de ponto negativo, o Estudante 2 

informou “[...] não ter conseguido continuar no segundo ano do projeto devido ao desempenho 

acadêmico atingido no primeiro ano” (ESTUDANTE 2, 2016). Tal aspecto diz respeito 

diretamente aos critérios estabelecidos no edital do PLI ao exigir que o aluno tenha um perfil 

sócio-econômico mais baixo e seja proveniente da escola pública. Na realidade brasileira, como 

foi exposto pelo gestor entrevistado, o perfil exigido não é fácil de arrumar entre os alunos da 

UFRN com uma baixa renda familiar, pois esse perfil de aluno dificilmente sabe outra língua 

para estudar no exterior, por isso, a maioria optou por Portugal, e os que foram para a França 

tiveram muitas dificuldades com a adaptação por causa da língua. 

A Estudante 3 apresentou como aspectos negativos: “pouco envolvimento com os 

programas desenvolvidos na UFRN, como o PIBID, ações de extensão, monitoria, etc. e, com 

isso, ter menos contato com os professores locais” (ESTUDANTE 3, 2016). Nesse sentido, 

concordamos com a estudante que a permanência no exterior por dois anos, a perda de contato 

com sua realidade local, com os professores e programas locais dificulta a adaptação e a 

inserção em estágios e mesmo no mercado de trabalho na sua volta. Este aspecto pode 

evidenciar que dois anos para a consecução de um projeto no exterior pode ser um período 
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muito extenso diante de outras necessidades curriculares que repercutem na formação 

acadêmica do estudante. 

Também como aspecto negativo, é destacada a falta de planejamento no âmbito do 

Programa, pois o aluno passava dois anos fora e ao retornar à UFRN para concluir seu curso, 

não encontrava continuidade do Programa desenvolvido sob nenhum aspecto. A Estudante 4 

demonstra a seguinte percepção: 

 

Quando chegamos ao Brasil, não sabemos o que fazer, pois não temos um 

direcionamento. Na verdade, não se encontra ninguém que queira lhe dar um 

emprego em sua escola porque você fez parte do PLI. Acredito que uma 

melhor divulgação de projetos desse tipo em mídias sociais, junto com uma 

maior ênfase na sua importância, seria um grande passo. (ESTUDANTE 4, 

2016). 

 

Conforme o seu depoimento revela, os estudantes encontram dificuldades com o 

mercado de trabalho. Para a estudante, o fato de ter cursado uma parte do curso no exterior não 

é um requisito e nem um facilitador para que possa arranjar um emprego. Na atualidade, com a 

crise que se estabelece no país, os postos de trabalho cada vez ficam mais reduzidos, 

dificultando, assim, a inserção no mercado de trabalho. No entanto, a estudante acredita que 

uma melhor divulgação do PLI poderia contribuir nesse sentido.  

O depoimento da Estudante 5 revela como ponto negativo o fato do PLI, no exterior, ser 

diferente da estrutura das licenciaturas na UFRN. Em concordância com os coordenadores do 

curso, ela argumenta: 

 

Apesar de carregar o nome “Licenciaturas Internacionais”, o Programa, na 

universidade estrangeira, não está voltado a cursos de licenciaturas; não houve 

nenhum direcionamento/acompanhamento, por meio da UFRN, ao retornar. 

O processo de aproveitamento de disciplinas e obtenção do diploma da 

universidade estrangeira é muito, mas muito burocrático. Já a dupla titulação 

não é um diferencial nem no meio acadêmico nem no profissional. A única 

importância está relacionada apenas ao âmbito pessoal. (ESTUDANTE 5, 

2016).  

 

De fato, o PLI não favorece a formação dos licenciandos quando conduz os estudantes 

ao ensino de bacharelado:  

 

Como já mencionei acima, o caráter do curso lá é muito técnico, bacharel, 

logo, me senti muito prejudicada no aspecto ensino. Não me sinto 

verdadeiramente preparada como futura professora de Química, não tivemos 

nas disciplinas esse enfoque. E minha formação ficou um pouco 

comprometida olhando por esse lado. (ESTUDANTE 7, 2016). 
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Nesse sentido, a discente aponta que esse aspecto negativo comprometeu a sua formação 

de licencianda, uma vez que o caráter do curso no exterior era mais voltado ao bacharelado e 

ao âmbito técnico. É importante considerar que a relação teoria vs. prática é um dos aspectos 

fundamentais nos cursos de licenciaturas. Entretanto, a formação dos professores que privilegia 

apenas a dimensão teórica, impossibilita aos futuros docentes o aperfeiçoamento da capacidade 

de refletirem sobre o seu próprio fazer para, contínua e progressivamente, transformá-lo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na sociedade atual, o fenômeno da globalização tem repercutido em todos os campos 

da vida em sociedade, sejam eles o tecnológico, o cultural, o político, o econômico e o social. 

Esse processo provocou a reordenação do Estado sobre novas bases, utilizando, para isso, as 

ideias neoliberais que redefiniram o seu papel, tornando-o mínimo para as políticas sociais e 

máximo para o capital.  Esse processo tem originado também transformações globais que 

repercutem nos espaços nacionais, em especial, as políticas educacionais, que têm passado por 

uma série de reformas com a finalidade de se adequarem ao novo modelo desenhado pelo 

capitalismo e que exige cada vez mais uma maior qualificação para o trabalho. 

No campo específico da educação, foram realizadas reformas que atingiram todos os 

níveis e modalidades da educação. Para o ensino superior, considerado fundamental para o 

desenvolvimento dos países por produzir conhecimento e formar mão de obra mais qualificada, 

as reformas dirigiram-se no sentido de criar estratégias para aumentar a cobertura desse nível 

de ensino, utilizando, para isso, a diversificação institucional, a educação a distância e a 

privatização do ensino. 

Os organismos internacionais, entre eles, a CEPAL, a UNESCO e o Banco Mundial, 

foram os principais disseminadores dessas ideias. Vários eventos foram realizados e 

documentos foram elaborados pelos organismos multilaterais na orientação de estratégias para 

aumentar a cobertura desse nível de ensino, além de apresentar estratégias para que o ensino 

superior seja realizado na forma de cooperação entre os países, apresentando a tendência da 

internacionalização como importante para o progresso da sociedade, no contexto da chamada 

sociedade do conhecimento. Entre os documentos elaborados destacamos: a Declaração 

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

sobre Ensino Superior (2009): As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas para a 

Mudança e o Desenvolvimento Social, que apesar de terem em seus fundamentos a lógica 

neoliberal de privatização e redução do papel do Estado, evidenciam a partilha do conhecimento 

e a cooperação internacional como mecanismos importantes para reduzir as disparidades 

econômicas. 

Os documentos elaborados pelo BM para o campo da educação superior seguem a 

mesma direção proposta pela UNESCO, porém, trazem um cunho mais economicista: 

defendem uma maior privatização dos serviços, compartilhamento das famílias na educação e 

redução do investimento do Estado para esse nível de ensino. Além disso, o BM defende a 

expansão da educação superior pela modalidade a distância como forma de aumentar a 
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cobertura e reduzir os custos. Nesse contexto, a estratégia da internacionalização é realizada 

sobre o ponto de vista mais mercadológico do que propriamente acadêmico.  

A internacionalização, ao longo do seu desenvolvimento, vai assumindo diversos 

conceitos e é entendida de diferentes formas, passando a ser induzida em todo o ensino superior 

através de variadas maneiras, entre elas, destacamos: a cooperação internacional (acordos de 

cooperação), redes de pesquisa internacionais e mobilidade estudantil. Esta tem despontado, 

nas últimas décadas, como uma das principais tendências para o desenvolvimento do ensino 

superior. Segundo autores como Janotti (1992) e Stallivieri (2004), o processo de 

internacionalização e sua variante, a mobilidade estudantil, não é nova. Pode-se dizer que desde 

a Idade Média, com a criação das primeiras escolas europeias e das universidades, já havia 

reunião de professores e estudantes de regiões e países distintos em busca de conhecimento.  

No entanto, na atualidade, a internacionalização passa a ser acentuada com a introdução 

das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), podendo ser analisada sob duas 

perspectivas, uma acadêmica e a outra econômica; esta defende a transformação da educação 

em “bem de serviço”, devendo ser comercializada e regulada segundo as normas de serviços 

em geral. A internacionalização da educação superior emerge, assim, de necessidades políticas 

e econômicas.  

A configuração da economia em blocos econômicos, a exemplo da União Europeia, 

institucionalizada com o objetivo de promover a unidade política e econômica da Europa, exige 

uma educação capaz de compatibilizar as qualificações, os sistemas educativos e criar padrões 

de equivalências. Uma das primeiras iniciativas, no sentido de criar um espaço educacional 

comum e revitalizar a educação superior, foi feita pela Comunidade Europeia, o denominado 

Processo de Bolonha, cujo objetivo era promover a renovação da educação superior, marco 

importante das políticas de internacionalização. A Declaração de Bolonha apresentava o 

objetivo claro de estabelecer um Espaço Europeu de Ensino Superior que fosse coerente, 

compatível, competitivo e atrativo para estudantes europeus e de países terceiros.  

Como forma de operacionalizar as diretrizes do Processo de Bolonha, é preconizada a 

equivalência de conteúdos para o favorecimento da competitividade, pois com universidades 

compatíveis há um maior fomento da mobilidade estudantil. Na Declaração de Sorbonne 

estavam expressas as preocupações em promover a mobilidade, a cooperação e o 

reconhecimento internacional dos sistemas europeus de ensino superior para a configuração de 

dois grandes ciclos de graduação e para a implementação de um sistema de créditos, o Sistema 

de Transferência de Créditos Europeu (ECTS), com base numa organização curricular em 

semestres.  
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Esse sistema de compatibilização de créditos de diferentes universidades influenciou   a 

América Latina e posteriormente deu suporte à criação do Programa de Licenciaturas 

Internacionais (PLI), que permitia a compatibilização curricular por meio dos ECTS e a dupla 

titulação para professores da educação básica. Neste ponto, é importante registrar que a 

formação de professores é um campo que tem assumido centralidade nas reformas 

educacionais. Os documentos dos organismos internacionais para a formação de professores 

são pautados no argumento da flexibilização, na necessidade de valorização docente e no 

desenvolvimento de uma prática pedagógica mais dinâmica e centrada no aluno.  

Diante de tal contexto, a estrutura curricular de Bolonha centra-se em ciclos. O primeiro 

ciclo tem duração de três anos e habilita o estudante a ingressar no mercado de trabalho, no que 

se refere à formação essa se dá na forma de bacharelado e não de licenciatura. No segundo 

ciclo, o aluno pode dar sequência aos estudos com a pós-graduação, com duração de dois anos. 

É neste nível que se encontra a parte específica da formação pedagógica. Entretanto, essa 

estrutura é incompatível com a estrutura curricular das licenciaturas brasileiras. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada em nível puperior de Profissionais 

do magistério para a educação básica (BRASIL/DCN, 2015) aplicam-se à formação de 

professores para o exercício da docência e define a docência como ação educativa e como 

processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 

interdisciplinares e pedagógicos. 

Na busca de soluções para os problemas no campo da formação, principalmente na 

formação voltada para as licenciaturas, o governo brasileiro apresentou uma série de iniciativas 

para a formação de professores, entre elas: a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9.394/1996 com amplas possibilidades de formação de professores em nível 

superior; a aprovação do Decreto nº 6.755/2009, que instituía a Política Nacional de Formação 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica e que disciplinava a ação da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES) no fomento a programas de 

formação inicial, entre outras funções. Essas normativas deram condições legais para a criação 

de programas destinados à formação inicial de professores no país, a exemplo o PIBID, o 

PARFOR, entre outros. Nesse cenário, o PLI surgiu como uma estratégia a mais, porém, 

desenvolvida no contexto internacional em busca de uma melhor formação inicial para os 

estudante das licenciaturas. 

Assim, o PLI foi criado, em 2009, pelo governo brasileiro a partir de articulação do 

Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) junto à CAPES. Definido como um 

programa de internacionalização pela via da cooperação internacional entre instituições de 
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ensino superior brasileiras e portuguesas, e brasileiras e francesas, o PLI compreendia cursos 

de formação inicial de professores. É um programa de mobilidade estudantil cujo caráter é de 

dupla titulação, a qual é emitida por meio de uma graduação sanduíche (realização de parte do 

curso fora do país de origem).  

A LDB nº 9.394/96 e o Decreto nº 6.755/2009 se configuram enquanto avanços para a 

formação de professores no Brasil. A LDB, por assegurar como necessário à atuação desses 

profissionais o requerimento do ensino superior, e o Decreto, por garantir ao professor que atua 

na educação básica o acesso à cultura e à informação com financiamento, aspectos que são 

amplamente contemplados no contexto do PLI. 

Entendemos que, no contexto brasileiro da política nacional de formação inicial de 

professores, o PLI vem a somar e contribuir para essa formação por se tratar de um programa 

internacional, constituindo-se numa importante estratégia. Dado o contexto da globalização, a 

formação de professores realizada em âmbito internacional, representa um grande ganho. Trata-

se de um programa relativamente recente. Em seus cinco primeiros anos de existência, aprovou 

somente 204 projetos de mobilidade estudantil para a formação inicial de professores, assim, o 

PLI pode ser considerado incipiente, haja vista o número de professores em formação em todo 

o Brasil. Mas, por outro lado, entendemos e destacamos a importância e a referência deste 

programa enquanto iniciativa para a internacionalização do ensino superior nos cursos de 

formação de professores. 

No que diz respeito à implementação do PLI no contexto brasileiro, é relevante destacar 

que o Programa procurou reduzir as assimetrias regionais, estabelecendo como critério de 

desempate do edital que projetos advindos do Norte e do Nordeste teriam prioridade sobre as 

demais regiões. Os dados mostram que todas as regiões, embora umas mais que outras 

obtiveram representatividade no contexto do PLI. 

A implantação do PLI na UFRN se deu a partir da concorrência ao edital do MEC 

induzido pela Reitoria da UFRN. Dessa forma, não partiu da iniciativa dos professores dos 

cursos de licenciatura da instituição, embora todos os coordenadores de projetos avaliem o 

Programa, de modo geral, como positivo. Os aspectos administrativos do Programa eram da 

responsabilidade da PROGRAD e da Secretaria de Relações Internacionais e Interinstitucionais 

(SRI), criada em 2009 já no intuito de favorecer a internacionalização da UFRN para o decênio 

2010 a 2019. 

Assim sendo, a UFRN participou desde o primeiro edital, lançado em 2010, e no período 

de vigência do mesmo foram aprovados seis projetos com a participação de 43 alunos que 

fizeram a graduação sanduíche em universidades portuguesas e francesas.  
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Destaca-se que o caráter social do PLI é um diferencial de grande importância não 

apenas para a permanência do estudante, como para valorizar a área das licenciaturas. Outro 

diferencial do PLI era a permanência do estudante no Brasil proporcional ao período de estadia 

no exterior, o que pode vir a ser um fator de muita relevância dada as problemáticas enfrentadas 

no campo da internacionalização do ensino superior. 

A avaliação que os coordenadores de projetos fizeram sobre o PLI apresentou aspectos 

positivos e negativos. Uma das contribuições apresentadas pelos coordenadores e pelo gestor 

está no fato de que o PLI possibilitou a inserção da universidade no contexto da 

internacionalização de seu ensino. Conforme eles apontam, o Programa projetou a instituição 

para o exterior, permitiu aos professores que participaram dos projetos na UFRN refletir sobre 

os seus cursos de licenciatura, permitiu, em alguns casos, uma melhor consolidação entre as 

universidades estrangeiras, por meio do desenvolvimento de pós-doutorado e não só no âmbito 

da UFRN. Portanto, o PLI fomentou projetos em todo o Brasil para o favorecimento da 

internacionalização do ensino superior.  

Outro ponto positivo evidenciado pelo gestor e coordenadores do Programa foi a 

possibilidade de os estudantes poderem contar com uma melhor infraestrutura de laboratórios, 

bibliotecas, com o enriquecimento cultural, ou seja, por ter proporcionado aos estudantes uma 

realidade para a qual não teriam condições não fosse o financiamento destinado às bolsas. Nesse 

sentido, ressalta-se a iniciativa de promover um Programa na área das licenciaturas em âmbito 

internacional com aspectos qualitativos. 

Um ponto destacado pelos coordenadores como essencial para o bom 

desenvolvimento do PLI foi o acompanhamento dos alunos no exterior, além de avaliar a 

situação emocional e o relacionamento dos alunos nas instituições de destino, havia a 

preocupação também com o desempenho do aluno. Este monitoramento já estava previsto no 

edital, que presumia reuniões internas, viagens à instituição no exterior e o acompanhamento 

online em todo o processo. Esse foi um ponto alto indicado pelos coordenadores de projeto da 

UFRN. 

Como aspectos negativos, foi comum entre os coordenadores dos projetos que a 

estrutura curricular do Processo de Bolonha, adotado nas universidades estrangeiras, e as 

Diretrizes Curriculares dos cursos de licenciatura no Brasil eram muito diferentes e de difícil 

adequação. Nesse sentido, o PLI deixou a desejar no que se refere à sua própria identidade de 

um curso para formação de professores, no qual o caráter pedagógico do curso pouco foi 

aproveitado em universidades estrangeiras, pois elas priorizavam mais as disciplinas referentes 

ao bacharelado. 
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Assim, as dificuldades elencadas pelos coordenadores de projeto do Programa na UFRN 

evidenciam a fragilidade epistemológica encontrada, estudantes de licenciaturas sendo 

encaminhados para cursos de bacharelado. Dada a análise da estrutura curricular, pode-se 

perceber que, no Brasil, o estudante deveria cursar disciplinas introdutórias ao curso de origem 

em data anterior a sua viagem, e que, no exterior, deveria fazer a parte pedagógica. No entanto, 

pela incompatibilidade da estrutura curricular, ao retornar ao Brasil, o aluno ainda deveria 

concluir a formação referente às áreas pedagógicas. Neste sentido, é de se perceber a lacuna: 

como proceder quando a formação que deveria ter sido realizada no exterior não houve ou 

ocorreu de forma precária pelo caráter do curso de bacharelado? 

É evidente que, de acordo com as estruturas curriculares do PLI para a França e para 

Portugal, que devido ao Processo de Bolonha eram as mesmas, as disciplinas pedagógicas 

deveriam ser cursadas no exterior. O ocorrido põe em dúvida a relação passiva, não dos 

coordenadores, que teceram grandes críticas quanto a isso, mas a passividade do governo 

brasileiro em aceitar o formato de Portugal sem modificação alguma de seu planejamento, já 

que a instituição portuguesa havia-se negado a proporcionar essas disciplinas, uma vez que nos 

cursos de lá as licenciaturas não as incluíam. Fica o questionamento: por que a CAPES não 

reduziu o tempo do estudante brasileiro no exterior? Já que se tratava de algo sério, do 

cumprimento de um aspecto essencial para a formação de professores, e ainda, os estudantes 

tinham seus cursos pagos nessas instituições, já que lá o ensino superior é pago. 

O Projeto também não previu uma melhor integração dos estudantes que passaram dois 

anos no exterior com os estudantes que ficaram na UFRN, de modo que houvesse uma troca de 

conteúdos, de experiências e mesmo aberturas para novas iniciativas que pudessem vir a 

contribuir com a melhoria nos cursos e com os estudantes de licenciaturas que não foram 

privilegiados com a mobilidade estudantil. Embora se possa registrar uma primeira tentativa no 

âmbito da primeira missão de trabalho da UFRN no PLI, e um retorno por meio do relato de 

experiências, não houve mais ações que contribuíssem com maior alcance, como, por exemplo, 

a articulação dos estudantes que retornavam à UFRN com integração a outros projetos da 

instituição cujo alcance da realidade escolar é notório. 

Para os estudantes que responderam aos questionários, os pontos positivos referem-se a 

estudar em universidades mundialmente renomadas, participação em eventos, possibilidades de 

novas experiências, enriquecimento cultural, pessoal, acadêmico e profissional, e oportunidade 

de repensar o que, de fato, é uma licenciatura.  

Os alunos também apresentaram pontos do PLI que não consideraram satisfatórios, 

como a não obtenção ou até mesmo a dificuldade para o acesso ao diploma da instituição 
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estrangeira após conclusão da graduação já na universidade brasileira. Além disso, os 

estudantes concordaram com os professores coordenadores de projetos PLI quanto à diferença 

de concepções entre licenciatura e bacharelado no Brasil e no exterior. Também elencaram 

como aspectos negativos a dificuldade com a língua francesa; a não continuação no projeto em 

virtude do baixo desempenho acadêmico; por ser a duração do PLI de até dois anos, o estudante 

participante sentir falta da aproximação com programas desenvolvidos em âmbito nacional, no 

Brasil, na UFRN, a exemplo do PIBID. 

Ao final do estudo, é possível evidenciar que, embora o PLI não tenha fomentado ações 

de maior alcance estudantil no que se refere à circulação dos novos conhecimentos, há de se 

enfatizar a importância do desenvolvimento do governo brasileiro, representado pela CAPES e 

pelo GCUB, de criar um programa de mobilidade estudantil, mesmo que com particularidades 

a serem melhor analisadas. Esta ação representa uma iniciativa de valorização para as 

licenciaturas e, dessa forma, para a profissão docente. Além disso, o programa era 

interdisciplinar e agregava as áreas conforme os editais da CAPES para o Programa. No geral, 

o PLI representa um salto para a valorização dos cursos de formação de professores, mas deve 

ser repensado na sua aplicação no cotidiano, adequação real ao que o estudante precisa 

compreender para desempenhar bem a sua profissão docente. 

Conclui-se, por fim, que o PLI proporcionou uma considerável experiência sobre 

internacionalização no âmbito das licenciaturas, um programa nacional destinado ao objetivo 

de internacionalizar e favorecer a formação docente. Porém, apresentou em seu processo alguns 

pontos que merecem ser questionados para que outras ações no campo da formação possam ser 

mais bem-sucedidas.  

Portanto, o PLI pode ser considerado como uma importante estratégia de cooperação e 

deve servir como base para outros projetos de valorização das licenciaturas, mas contém 

aspectos que precisam ser melhorados. Por exemplo, uma melhor compatibilidade das 

estruturas curriculares e das disciplinas a serem cursadas no exterior; um planejamento melhor 

e mais adequado das atividades a serem desenvolvidas no exterior, tanto para os alunos quanto 

para os professores que coordenaram os projetos; o estabelecimento de redes de pesquisa. 
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APÊNDICE A   

Roteiro de entrevista ao gestor na UFRN 

 

1. Como o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) foi implementado na UFRN? 

2. Como o PLI funciona? 

3. Quem escolhe os cursos que serão contemplados? 

4. O Programa tem uma quantidade de bolsas fixas? Quem determina a quantidade de 

bolsas?  

5. O que é o suplemento de diploma no PLI? 

6. O que é o formato ECT? Como os cursos no Brasil o incorporam ao currículo dos 

estudantes no âmbito do PLI?  

7. Como são acompanhados e avaliados os estudantes que fazem parte do PLI? 

8. A Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da UFRN concluiu algum estudo sobre o 

impacto do PLI na formação dos estudantes? 
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APÊNDICE B   

Roteiro de entrevista aos professores coordenadores de projetos do PLI na UFRN 

 

1. Quantos alunos estavam vinculados ao projeto sob sua coordenação? 

2. Qual o motivo que o levou a concorrer ao edital da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES)? 

3. Na sua opinião, como foi o desempenho dos alunos vinculados ao Projeto sob sua 

coordenação nas universidades estrangeiras? 

4. Quais foram as suas atribuições como coordenador do projeto? 

5. Realizou alguma missão institucional para acompanhar o PLI?  

6. Como foi feito esse acompanhamento? No exterior e na UFRN? 

7. A realização de parceria com universidades estrangeiras por meio do PLI serviu para 

estabelecer rede de pesquisa com pesquisadores dessas universidades? 

8. Na sua opinião, quais as contribuições do PLI para: 

9. A internacionalização no âmbito da UFRN? 

10. Para os professores que participaram do Projeto?  

11. Para os alunos que participaram da mobilidade estudantil? 

12. Essa experiência contribuiu para a formação inicial dos alunos das Licenciaturas? 

13. Como você avalia o aproveitamento das disciplinas e atividades realizadas no exterior 

e as atividades do curso na UFRN? 

14. Quais os pontos positivos que avalia no PLI? 

15. Quais os pontos negativos que avalia no PLI? 
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APÊNDICE C  

Questionário destinado aos estudantes vinculados a projetos do PLI na UFRN 

 

1. Participou do Programa de Licenciaturas Internacionais em Portugal ou na França? Em 

qual ano? 

2. Em qual curso da UFRN estava vinculado enquanto participou do PLI? 

3. Quando retornou ao Brasil? 

4. Qual o nome do projeto a que estava vinculado no PLI? 

5. Obteve a dupla titulação? 

6. O Programa de Licenciaturas Internacionais contribuiu para a sua formação acadêmica 

e profissional? Como? 

7. Como avalia o seu aproveitamento nas disciplinas cursadas? E como elas contribuíram 

para a sua formação enquanto professor (a)? 

8. Apresentou dificuldades com a língua estrangeira? 

9. Ao retornar para o Brasil, desenvolveu alguma ação de troca com a UFRN a fim de 

socializar os conhecimentos construídos com a universidade estrangeira? 

10. Tem desenvolvido pesquisas ou trabalha dentro da temática do projeto ao qual estava 

vinculado no PLI? 

 

 

 

 

 

 


