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RESUMO 
 
Esta pesquisa investiga a produção de conhecimento sobre a 
internacionalização da educação superior brasileira, em banco 
de dados de quatro periódicos educacionais nacionais, entre os 
anos de 2000 e 2014. Foi analisado qualitativamente onde, 
quem, o que, quando e como se pesquisa essa temática. A 
atuação dos programas de internacionalização como parte 
relevante das políticas públicas nacionais tem estabelecido 
uma nova configuração para a educação superior em um 
emaranhado de aspectos políticos, científicos, culturais, etc. 
Espera-se que as contribuições e lacunas encontradas 
contribuam para maiores debates no contexto atual de 
globalização. 
 
Palavras-chave: Internacionalização. Educação Superior. 
Políticas Educativas. 
 
ABSTRACT 
 
This research investigates the production of knowledge about 
the internationalization of Brazilian higher education, using data 
collected from four national journals of education, during the 
years of 2000 up to 2014. This study qualitatively analyzed 
where, who, what, when and how this theme has been 
researched. The development of internationalization programs 
as a relevant part of national public policies has brought a new 
configuration to higher education embedded with political, 
scientific and cultural aspects, among others. Hopefully, the 
contributions and gaps found can contribute to further debates 
in the current context of globalization.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O fetichismo da máxima eficiência e produtividade é reforçado pelos organismos 

multilaterais, sobretudo, pelo Banco Mundial e o FMI (Fundo Monetário Internacional) - que 

de longa data vêm sugerindo medidas urgentes de equilíbrio orçamentário através do corte 

de gastos públicos, desregulamentação do mercado financeiro e privatização dos serviços 

públicos; educação e saúde, especialmente. Esses princípios geram uma perseguição pelo 

conhecimento de pronta aplicação e demandam uma reestruturação das Instituições de 

Ensino Superior (IES) para promover o incremento da competitividade nacional frente ao 

contexto globalizado.  

Nessa perspectiva, as políticas públicas para internacionalização da educação, 

especialmente a educação superior, têm ocupado, nos últimos anos, espaços de discussão 

cada vez mais constantes na produção acadêmica.  

Apresentamos aqui uma análise de dados colhidos em pesquisa do tipo “Estado 

da Arte” em artigos científicos cuja temática aborde o processo de internacionalização da 

educação superior no Brasil e em outros países, a partir do ano 2000 até 2014 em quatro 

periódicos de circulação nacional indexados pela CAPES:2 Educação e Sociedade, Revista 

Brasileira de Educação (RBE), Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas) e 

Avaliação da Educação Superior.  

Segundo Joana Romanowski e Romilda Ens (2006), pesquisas denominadas 

“Estado da Arte” têm como objetivo:  

 

compreender como se dá a produção do conhecimento em uma determinada área 
(...), examinar as ênfases e temas abordados nas pesquisas; os referenciais teóricos 
que subsidiaram as investigações; (...) as contribuições da pesquisa para mudança e 
inovações da prática pedagógica e a contribuição dos professores/pesquisadores na 
definição das tendências do campo de formação de professores. (ROMANOWSKI; 
ENS, 2006, p. 39) 

 

Esse tipo de estudo permite maior divulgação da produção acadêmica de 

eventos científicos, publicações e programas de pós-graduação e caracteriza-se por ser 

descritivo e analítico. 

Um conjunto significativo de pesquisas conhecidas pela denominação “estado da 

arte” ou “estado do conhecimento” tem sido realizados no Brasil, em colaboração entre 
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associações, redes e grupos de pesquisas de programas de pós-graduação e instituições de 

pesquisas.3 

Em 2006, a professora da PUC-RS, Marília Morosini, publicou “Estado do 

conhecimento sobre internacionalização da educação superior: conceitos e práticas”. A 

pesquisa englobou os anos 2000 a 2005 em 30 periódicos educacionais eletrônicos da 

Europa e América do Norte. Seus principais objetivos foram entender quais as finalidades da 

internacionalização nas universidades e como ela se dava, ou seja, os fins e os meios. A 

metodologia de análise de conteúdo se propôs ao levantamento de uma bibliografia que foi 

selecionada, anotada, categorizada e resumida.  

Como resultado, foi percebido pela pesquisadora um câmbio nas temáticas das 

publicações. A primeira fase (2000-2003) foi marcada por uma série de publicações 

debatendo concepções teóricas de internacionalização a respeito de globalização, 

internacionalização, transnacionalização, multinacionalização, mcdonaldização, entre outros 

(BARTELL, 2003; MARGIMSON; RHOADES, 2002; GREEN;ECKEL, 2002; ALTBACK, 

2004).  

Segundo Morosini (2006, p. 115), o conceito de internacionalização universitária 

é complexo e pode apresentar-se em três extensões: a dimensão internacional, presente no 

século XX, caracterizando-se por ser uma fase incidental e desordenada; a educação 

internacional, atividade organizada principalmente por motivos políticos ou de segurança; e, 

a internacionalização da educação, que posterior à guerra fria, refere-se às estratégias 

ligadas à globalização e à mundialização das sociedades e seu impacto na educação 

superior. Para Jane Knight (2004; apud MOROSINI, 2006, p. 117), internacionalização 

universitária é “o processo que integra uma dimensão global, intercultural e internacional nos 

objetivos, funções e oferta da educação pós-secundária”  

Na segunda fase do estudo (2004-2005), mesmo que a discussão sobre os 

conceitos ainda se faça presente, a ênfase passa para a relação da internacionalização com 

as IES e seus reflexos na qualidade educacional. Os principais temas desse período focam 

nas experiências e estratégias institucionais, no aprendizado dos estudantes (autonomia, 

línguas e métodos de aprendizagem), nos currículos e no desenvolvimento tecnológico 

(Educação à distância – e-learning e formação de redes de pesquisa). 

A pesquisa é concluída refletindo sobre o contexto brasileiro. Para a professora, 

mesmo com o intenso processo de globalização e a influência de organismos internacionais, 

a pesquisa nacional sobre internacionalização da educação superior ainda se encontraria, 

em 2006, atrelada a entender o que internacionalização significa para as IES no Brasil.  
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Os questionamentos deste artigo agora avaliam a produção de conhecimento 

voltada para internacionalização da educação superior nos periódicos do Brasil. Será que as 

publicações nacionais apontam que ainda estamos em um primeiro momento conceitual do 

que internacionalizar a educação superior brasileira, conforme indica Morosini? Já 

começamos a publicar sobre práticas e experiências próprias? Quais os temas mais 

discutidos? Quais as abordagens metodológicas usadas? Quais contribuições e lacunas a 

produção encontrada demonstra? 

Constituiu-se, assim, o desafio de tentar inferir uma visão analítica dos 

movimentos e das tendências que o campo da educação superior aponta nesse período. 

“Urgem estudos sobre a temática, para que não caiamos num processo transnacional onde 

as negociações regulatórias não considerem as características regionais e a soberania do 

estado-nação.” (MOROSINI, 2006, p.122) 

 

 

2. OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

Sem que fosse possível encontrar algum periódico educacional de circulação 

nacional ou regional com foco específico na internacionalização do ensino universitário no 

país, o ponto de partida foi a escolha de quatro revistas educacionais de relevância e 

abrangência nacional que englobassem o objeto da internacionalização de alguma maneira. 

Educação e Sociedade, da Universidade de Campinas (UNICAMP) é publicada 

trimestralmente pelo Centro de Estudos Educação e Sociedade – CEDES desde 1979. A 

Revista Brasileira de Educação (RBE) é também trimestral e é organizada pela ANPED 

desde 1995. A Revista Avaliação debate a Educação Superior quadrimestralmente desde 

1996 e é uma publicação da Universidade de Sorocaba (UNISO) com a Rede de Avaliação 

Institucional da Educação Superior (RAIES) com alcance em toda a América Latina. Por fim, 

Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, com sua primeira edição em 1971, 

divulga a produção acadêmica sobre educação, gênero e etnia.  

Definido o universo da investigação, os sumários das publicações foram 

acessados no site de cada revista buscando títulos que tivessem possíveis conexões com o 

tema em questão. Posteriormente, ferramentas de busca captaram outros textos que não 

tivessem sido visualizados inicialmente, através de palavras-chaves (internacionalização, 

cooperação, fronteiras, mobilidade e intercâmbio). Os resumos e textos foram lidos, 

analisados e catalogados. 



 
 

 

                  

A análise da produção do conhecimento procedeu-se a partir de quatro 

elementos estruturantes da pesquisa: a) identificar possíveis marcos temporais e espaciais 

que influenciaram a produção o tema; b) encontrar categorias de análise elegidas no corpus 

da produção científica; c) verificar enfoque teórico utilizado e; d) entender aspectos 

metodológicos. 

 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Dos 38 artigos selecionados sobre a internacionalização, a Revista da Avaliação 

do Ensino Superior publicou 15, a Revista Educação e Sociedade 13, Cadernos de 

Pesquisa 07 e, RBE, apenas 03 textos. 

O primeiro gráfico apresenta que diante das conhecidas políticas neoliberais 

adotadas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso4, o tema da internacionalização da 

educação superior parecia estar pouco em voga neste período. As características da 

educação mercantilista intimamente imbricadas ao processo de globalização e com as 

determinações impostas por organismos internacionais multilaterais foram o principal foco 

na administração tucano.  

O produtivismo acadêmico fruto dos critérios de exigência do Estado-avaliador, 

tendo a Capes como maior agente, acabou por consolidar a noção de internacionalização 

entre os programas de pós-graduação que pretendiam atingir conceitos máximos de 

qualidade acadêmica, a partir dos anos 90. Esse processo, juntamente com ações 

governamentais de suporte à expansão e fortalecimento do ensino universitário, ajudou a 

promover um incremento de produção sobre internacionalização a partir do Governo de Luis 

Inácio Lula da Silva em seus dois mandatos.  

Os anos da Presidente Dilma parecem quase manter, em termos quantitativos, a 

média aproximada de publicações dos anos precedentes, em parte como resultado de 

programas federais de mobilidade acadêmica, editais de cooperação internacional e 

desenvolvimento de projetos na área de Ciência, Inovação e Tecnologia, em níveis de 

graduação e pós-graduação, como por exemplo, o programa Ciência sem Fronteiras. 

 

                                                           
4
 O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso foi de 1999 a 2002. 



 
 

 

                  

 

Gráfico 1- Relação artigos/governos federais (anos) 

 

Nos últimos 15 anos, os estudos têm se concentrado em pesquisadores 

advindos tanto de IES brasileiras (19 instituições) quanto estrangeiras (17). Neste caso, 

especialmente as universidades portuguesas, argentinas, uruguaias e francesas, o que 

reflete também a internacionalização dos periódicos nacionais. As IES nacionais que mais 

publicaram sobre internacionalização são Universidade de Campinas (UNICAMP), 

Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Universidade São Paulo (USP), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade 

Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).  

Desta maneira, 66,7% dos artigos tem autores vinculados à IES do Sudeste, 

22,2% do Sul e apenas 7,4% do Centro-Oeste (exclusivamente Brasília) e 3,7% da região 

Nordeste. Nenhuma representação de universidades do Norte do país foi observada. 

Sabemos que internacionalizar a educação se reveste das mesmas disparidades 

políticas e socioculturais que caracterizam as regiões de Norte a Sul do Brasil. Assim, as 

disputas no campo científico refletem a concentração existente de acessibilidade, 

organização e distribuição do conhecimento acadêmico-científico nacional.  

Embora tenhamos encontrados nove países representados nas revistas 

brasileiras, a única instituição estrangeira com mais de uma publicação foi a Universidade 

do Minho (Portugal), com 02 textos na Revista Educação e Sociedade (em 2003 e 2008) e 

01 na RBE (em 2013). As revistas que mais possibilitaram a divulgação de trabalhos 

estrangeiros, em parcerias ou individuais, foram a Avaliação, com larga participação de IES 

latinas em 06 artigos e 01 somente de Portugal; seguida da Revista Educação e Sociedade, 

tendo 05 artigos de autores ligados à instituições europeias e latino americanas e 01 

neozelandesa. A língua espanhola é veículo de 09 publicações. 

Quanto à natureza majoritária (púbica ou privada) destas instituições de ensino 

de origem dos autores, identifica-se que a maioria, nacional e estrangeira, é estatal, 

conforme o quadro abaixo. 

 

Tabela 1 - Natureza das instituições educacionais dos autores 



 
 

 

                  

IES/NATUREZA NACIONAL INTERNACIONAL 

PÚBLICA 12 13 

PRIVADA 7 4 

TOTAL 19 17 

 

Corroborando com discursos reformistas do Banco Mundial e da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), onde a educação superior enquanto um serviço, seria deveras 

custosa para o poder público, o Brasil conta atualmente com 83% de suas IES privadas. 

Nesta concepção, a universidade de pesquisa, definida por oposição à universidade de 

ensino, seria a universidade pública plenamente instituída. Logo, entende-se resultado do 

quadro obtido acima.  

A abordagem metodológica mais comumente encontrada foi a qualitativa com 

análise bibliográfica e documental. A área de políticas educacionais utiliza-se densamente 

da interpretação de diversos documentos e relatórios de organizações multilaterais e 

governamentais como fontes para os debates.  

O exame nos referidos periódicos científicos educacionais brasileiros possibilitou 

também a identificação de cinco pesquisas do tipo „estudo de caso‟ tendo como dispositivos 

de coleta de dados documentos, observações participativas, questionários abertos e/ou 

entrevistas semi-estruturadas.  

Para realizar o exercício de análise aqui exposto, múltiplas possibilidades de 

temáticas ou subtemáticas poderiam ter sido abordadas, contudo tentou-se manter como 

critério a predominância dos assuntos a fim de caracterizar cada artigo. As Políticas 

Educacionais que influenciam, incentivam ou financiam o processo da internacionalização 

da educação preponderam nas discussões como enfoque de 60% dos artigos. Embora, 

todos os tópicos se relacionem às políticas públicas educacionais de alguma maneira, foi 

possível aglutinar outros grupos focais: Estratégias Institucionais (16%), Experiências (13%) 

e Internacionalização dos Currículos (11%). 

 

3.1 Políticas educacionais e a compreensão dos conceitos acerca da 

internacionalização do ensino superior 

 

 

A educação permanece um assunto intensamente político em nível internacional 

e nacional. O fenômeno da globalização é diretamente vinculado às políticas educativas e 

às transformações socioeconômicas de um modo geral, tecendo relações entre o local e o 

global. 



 
 

 

                  

Dale (2004) discorre sobre uma “Agenda globalmente estruturada para 

educação” na qual forças política-econômicas supra e transnacionais operam na 

organização da economia global na intenção de manter o sistema capitalista acima de 

quaisquer valores ou ideais, inclusive os educacionais. Para ele, o capital é a força causal 

que define a relação entre globalização e educação e não uma possível racionalização de 

regras de acesso ao progresso, modernidade e igualdade.  

Podemos concluir com base na tese desenvolvida por Roger Dale que 

internacionalizar a educação, especialmente para países periféricos ou semiperiféricos, não 

significa aumentar os níveis de desenvolvimento social, transferir conhecimento e tecnologia 

ou fomentar colaborações solidárias, pois a internacionalização hegemônica ditada pelos 

países desenvolvidos força a educação local a ultrapassar fronteiras e reconstruir a relação 

com outras nações visando responder mais a interesses comerciais do que culturais ou 

sociais ou científicos. 

A UNESCO5 e o Banco Mundial explicitam a supremacia exercida pelas IES 

norteamericanas e europeias que receberam, em 2005, quase dois milhões de 

intercambistas. (LIMA;MARANHÃO, 2009, p. 587) Mais do que nunca, a atração de 

estudantes internacionais passa a representar renda importante na economia de muitos 

países. Para o neoliberalismo, a preocupação reside em criar condições que favoreçam 

efetiva diversificação das fontes de financiamento da educação superior. Na defesa de tais 

interesses, além de justificar-se a formulação de políticas de Estado comprometidas com a 

atração dos estudantes estrangeiros, legitima-se inclusive a operacionalização de agências 

governamentais cuja tarefa é promover para estrangeiros o sistema de educação daquele 

país. 

A presença do Estado fortalece, institucionaliza e regula o processo de 

internacionalização da educação superior, independentemente de ele assumir 

características próprias da internacionalização com o foco no recebimento de estudantes, 

denominado de internacionalização ativa, ou no envio, passiva.  

 

Enquanto a inserção internacional do setor educacional, existente nos países 
centrais, se manifesta de forma ativa, isto é, com a implantação de políticas de 
Estado voltadas para a atração e acolhimento de acadêmicos, a oferta de serviços 
educacionais no exterior envolvendo a mobilidade de experts em áreas de interesse 
estratégico, a exportação de programas e instalação de instituições ou campi no 
exterior; nos países periféricos ela se manifesta de forma diferente: observa-se a 
necessidade de definir criteriosa política de emissão de acadêmicos [...], objetivando 
investir no desenvolvimento de uma elite intelectual capaz de influir sobre o 
processo de modernização de alguns setores, apesar do elevado risco de perdê-la 
frente à reduzida capacidade de oferecer atrativas condições de trabalho e 
remuneração ao término da formação (VUILLETET, 2005; apud LIMA;MARANHÃO, 
2009, p.4) 
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Mencionado anteriormente, o Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), lançado 

em 2011 pelo Governo da presidente Dilma Rousseff, reproduz esta condição de agentes de 

uma internacionalização passiva comum em países periféricos. De acordo com o site do 

programa6, das quase 80.000 bolsas para intercâmbio já implementadas, apenas cerca de 

1.000 atraíram pesquisadores e estudantes estrangeiros ao Brasil.  

O CsF se torna uma política frágil por sua unidimensionalidade. Ele credita aos 

estudos externos a modernização da educação profissional, da ciência e da tecnologia 

nacional, sem vinculá-la a transformação dos problemas históricos da realidade educativa 

brasileira. A baixa proficiência em idiomas estrangeiros dos estudantes, a falta de 

infraestrutura das universidades, a precária formação de professores-pesquisadores e a 

inflexibilidade da burocracia institucional receberão de volta esses cientistas qualificados em 

universidades internacionais. (SANTOS JR, 2012) 

De forma geral, os subtemas encontrados abordaram a internacionalização 

como: a) consequência da globalização e da incorporação de demandas mercantilistas 

estrangeiras no âmbito nacional; b) foco do Processo de Bolonha e da criação do Espaço 

Educacional Europeu; c) desafio para o Mercado Educativo Latino-Americano; d) critérios de 

mensuração de qualidade da educação superior para o Estado-avalidor (especialmente 

através da CAPES); e) legitimação da entrada de capital financeiro hegemônico nos países 

periféricos; f) possibilidade de formação redes de cooperação para pesquisas de pós-

graduandos brasileiros e; g) importante colaboradora para ampliação do desenvolvimento 

científico-tecnológico. 

 

 

3.2 Estratégias institucionais e experiências vividas 

 

 

Os artigos selecionados nessa seção tratam de experiências relatadas no âmbito 

institucional e particular.  

Estudos de casos no Brasil, Mexico, Uruguai, Espanha e Portugal descrevem a 

visão de gestores acerca de convênios, programas e acordos. O desafio posto seria 

entender como essas estratégias e ações institucionais acontecem, como se financiam e 

quais os objetivos a serem alcançados. A segunda categoria revelou as vivências 

acadêmicas internacionais sob uma visão mais individualizada, fazendo relação estreita com 

outras áreas, como a sociologia da educação, formação de professores, perfil estudantil, 
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entre outros. De tal modo, acreditamos que compreender os aspectos vivenciados por 

diferentes atores do universo acadêmico ajuda a perceber os aspectos simbólicos 

envolvidos nos discursos institucionais e as políticas que as organizam.  

Embora os procedimentos de transnacionalização da educação dos vários 

países exemplificados tenham nuances contextuais próprias, as ações adotadas pelas 

instituições de ensino reforçam a precarização e produtivismo da atividade acadêmica 

através dos mecanismos de flexibilização, regulação e de controle através da imposição de 

modelos de qualidade.  

A formação ao professor universitário exige, cada vez mais, o domínio do 

conhecimento de forma mais integral de forma a estabelecer o diálogo entre culturas, a troca 

de experiências científicas e acadêmicas, bem como o desenvolvimento de relações 

interpessoais. Para além, cobra dele inserção em uma rede de contatos acadêmicos a fim 

de garantir publicações em periódico nacionais e internacionais. (ZIEGLER; 2014) 

Com base nas ideias de Pierre Bourdieu, as pesquisadoras Nogueira; Aguiar e 

Ramos (2008) percebem a dimensão internacional do capital cultural como um ingrediente 

indispensável adicionado ao patrimônio burguês brasileiro desde a nossa colonização. As 

estratégias familiares, como o envio de estudantes ao exterior e a aprendizagem de outros 

idiomas, reforçam desigualdades nas experiências escolares da educação básica até a 

superior, e mais recentemente, somam-se às ações institucionais e governamentais em 

programas e currículos que acentuam a distinção entre grupos mais ou menos providos do 

capital econômico ao invés de democratizar a educação nacional.  

 

 

3.3 Internacionalização dos currículos 

 

 

Um olhar mais atento para as produções no campo de políticas curriculares 

contemporâneas permite considerar que pesquisadores se têm voltado, progressivamente, 

para as relações entre currículo e a internacionalização.  

Discussões que abordam meios de flexibilizar o currículo para o atual cenário 

mundial fazem parte do desafio mais amplo de contribuir para o avanço e a democratização 

do conhecimento assim como para estimular movimentos em direção à internacionalização 

em casa7, na qual se integra a dimensão internacional e intercultural às principais funções 
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 Jane Knight define internacionalização em casa como “the process of integrating an international, 

intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of higher education at the 
institutional and national levels” (Knight, 2008, p. 21) 



 
 

 

                  

do ensino e da aprendizagem, da pesquisa e demais serviços ofertados pelas IES à 

sociedade.  

Segundo Morgado (2008), no domínio curricular, a tendência tem sido para a 

progressiva europeização do currículo.  

 
Embora a tentativa de construir um território curricular europeu tenha radicado, até 
ao momento, mais em referenciais de estrutura organizacional do que na 
uniformização dos conteúdos programáticos, tudo indica que, a seu tempo, as 
opções curriculares acabarão por enfraquecer as territorialidades curriculares 
nacionais, regionais e locais a favor da legitimação de um conhecimento escolar 
internacional que represente não só as metas que, em termos de educação e 
formação, cada nação deve concretizar no quadro da Comunidade Europeia, mas 
também os interesses de certos sectores de influência e dos grupos sociais 
dominantes que se movem nesse contexto. (MORGADO, 2008, p. 50) 

 

Essas chamadas tendências educacionais europeias tem registro de formação 

centrado na aquisição de competências ligadas às ciências exatas, de caráter aplicado, 

curto prazo, e assim, voltados para as necessidades do mercado capitalista. 

Nesse processo de internacionalização, Moreira (2009) analisa que há lugar para 

um currículo de bases contra-hegemônicas a partir das categorias da hibridização e do 

cosmopolitismo.  

A viabilidade de uma hibridização cultural, em que elementos de distintas origens 

e posições hierárquicas perdem suas referências territoriais para reconstruí-las de forma 

articulada com os modelos externos, assim com a perspectiva de valorização e preservação 

também da esfera local. Ainda, o autor considera necessário um cosmopolitismo que luta 

contra a uniformidade e a hegemonia impostas supranacionalmente. Moreira defende a 

possibilidade de utilização da mobilidade acadêmica para se incorporar, crítica e 

seletivamente, experiências e significados apreendidos em inúmeros territórios culturais em 

um exercício da solidariedade.  

No entanto, não é este tipo de resultado que se encontra na maioria dos 

processos de internacionalização de diferentes países. Ao contrário, as políticas públicas 

voltadas para este fim buscam sua legitimação através da padronização dos programas, dos 

currículos reprodutivistas, das referências bibliográficas obrigatórias, da imposição de 

idiomas para publicação, etc. (MOREIRA, 2009, p. 378-379) 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 



 
 

 

                  

A análise da produção do conhecimento a partir de quatro revistas educacionais 

possibilitou inferir que as pesquisas acerca da internacionalização de educação superior, 

entre 2000 e 2014, têm como cerne do debate as políticas educativas ligadas ao contexto de 

globalização.  

Os discursos reformistas, ditos inclusivos, criam nas sociedades uma ilusão de 

homogeneidade possível onde o único caminho para a modernização está nos dogmas 

estabelecidos por Friedman e Hayek. O fato de estarmos sempre tentando suprir falhas 

deixadas desde os primórdios da história educacional brasileira nos submete aos interesses 

muito alheios às preocupações pela qualidade do ensino.  

As políticas educacionais de internacionalização formuladas por governos e 

universidades tendem a reforçar o sistema posto já hegemônico refletindo as desigualdades, 

econômica e social, vivenciadas entre os diferentes países participantes desse processo. 

Teme-se, assim, que o fluxo da internacionalização brasileira seja em uma única direção 

(internacionalização passiva), caso as ações governamentais não consigam pensar suas 

políticas em caráter mais amplo.  

É viável concordar com a investigação de Marília Morosini (2006, p.122) citada 

no principio deste artigo, que as revistas nacionais demonstram que ainda estamos em um 

primeiro momento de cunho mais conceitual das nuances da internacionalização para as 

IES brasileiras e como nos impacta enquanto sociedade, grupos e sujeitos. Porém, também 

apontam que, passo a passo, caminhamos para divulgação de boas práticas e experiências 

próprias de internacionalização para fora e para dentro.  

Algumas lacunas se destacaram nesta pesquisa. Apesar das demandas de 

internacionalização da pós-graduação e da pesquisa estabelecidas pela CAPES, um 

número bem reduzido de publicações foi encontrado. Igualmente, os estudos sobre os 

estudantes e as contribuições do processo de internacionalização para a sua aprendizagem 

e formação acadêmica são relevantes para repensar todo o processo educacional, porém 

insuficientes até o momento.  

Não há com este trabalho uma tentativa de generalizar seus achados, mas sim, 

de oferecer alguns indícios para melhor compreensão da produção científica sobre a 

educação no Brasil. De tal modo, esperamos contribuir para que além do negócio 

educacional, o processo de internacionalização da educação superior aponte futuramente 

para sustentabilidade institucional e desenvolvimento científico-tecnológico com resultados 

sociais relevantes.  
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