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SÍNTESE

A «internacionalização do ensino superior» (doravante «IES») apresenta
uma panorâmica das tendências de internacionalização no ensino superior,
com especial destaque na Europa, e analisa o que se entende por
internacionalização e o seu objetivo. A IES é um fenómeno relativamente recente,
ainda que amplo e variado. É impulsionado por uma combinação dinâmica de fundamentos
políticos, económicos, socioculturais e académicos que têm impacto sobre as regiões, os
países e as instituições consoante o seu contexto específico, tal como demonstrado
claramente nos relatórios de 17 países. Embora não haja um modelo único adaptado a
todos os casos, existem objetivos e metas comuns, identificando o presente estudo dez
desenvolvimentos fundamentais:

1. Importância crescente da internacionalização em todos os níveis (âmbito mais
alargado de atividades, abordagem mais estratégica, emergência de estratégias e
ambições nacionais);

2. Aumento de estratégias institucionais a favor da internacionalização (mas também
dos riscos de homogeneização e do foco exclusivo sobre os resultados
quantitativos);

3. Desafio generalizado em termos de atribuição de financiamento;
4. Tendência de aumento da privatização da IES através da geração de receitas;
5. Pressões ao nível da concorrência decorrentes da globalização, aliadas a uma

crescente convergência de aspirações, ou mesmo ações nesse sentido;
6. Mudança evidente de cooperação (exclusivamente) para (aumento da)

concorrência;
7. Emergência da regionalização, sendo a Europa frequentemente considerada um

exemplo;
8. Aumento generalizado dos números, com o desafio da quantidade em oposição à

qualidade;
9. Ausência de dados suficientes para a análise comparativa e a tomada de decisões;
10. Emergência de domínios de interesse, nomeadamente no que concerne à

internacionalização dos currículos, ao ensino transnacional e à aprendizagem digital.

Na Europa, tornou-se evidente que o processo de internacionalização do ensino superior
começou com os programas europeus, especialmente o ERASMUS, criando entendimentos
comuns e forças motrizes em prol da internacionalização que foram consolidados pelo
Processo de Bolonha. Torna-se também claro que os programas e os modelos europeus
tiveram um impacto sobre o desenvolvimento da IES noutras regiões do mundo.

A IES está a ser integrada ao nível nacional e institucional, sobretudo na Europa. A retórica
centra-se em estratégias mais abrangentes da internacionalização, mas, efetivamente,
ainda há um longo caminho a percorrer. Mesmo no seio da Europa existem realizações
desiguais, com desafios na Europa do Sul e, especialmente, na Europa Central e Oriental.

Os responsáveis pelo ensino superior e os profissionais no âmbito da IES identificam a
melhoria na qualidade do ensino e da aprendizagem e a preparação dos estudantes para
viver e trabalhar num mundo globalizado como as razões e as vantagens principais para a
prossecução da internacionalização do ensino superior. Encaram a política ao nível regional
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e nacional como uma força motriz externa importante e com influência sobre as políticas
institucionais e identificam a mobilidade internacional de estudantes, a colaboração em
matéria de investigação e as parcerias estratégicas como prioridades da IES.

Um exercício do método denominado painel de Delphi confirmou esta perceção positiva
num cenário para o futuro da IES na Europa: o desenvolvimento de cidadãos e
profissionais «globais», respeitadores e interessados noutras culturas, capazes de
contribuir para o fomento de economias do conhecimento e de sociedades inclusivas. Essa
Europa estaria mais bem posicionada não apenas para competir, mas também para
cooperar com o resto do mundo.

O cenário identificou os vetores:
 Oportunidades tecnológicas para o intercâmbio virtual e a aprendizagem mista

(incluindo o reforço da interatividade internacional dos estudantes);
 Desenvolvimento adicional de diplomas duplos e conjuntos;
 Maior integração do estudo no estrangeiro e das opções de estágio profissional;
 Melhoria do reconhecimento mútuo de créditos e de diplomas;
 Melhoria dos indicadores qualitativos para as garantias de qualidade e dos sistemas

de classificação;
 Maior empenho no que tange às parcerias equitativas e aos benefícios mútuos;
 Maior impulso às iniciativas público-privadas;
 Maior alinhamento entre o ensino e as políticas de investigação e com os demais

níveis de ensino (primário, secundário, profissional e de adultos).

Além disso, identificou entraves:
 Ausência de financiamento, aumento da dependência de fontes de financiamento

externas de curto prazo, concentração excessiva na geração de receitas, obstáculos
burocráticos, divergências dos modelos de financiamento do ensino superior na
Europa;

 Disposições insuficientes em matéria de aprendizagem de línguas estrangeiras, o
domínio do inglês enquanto língua de formação e de investigação;

 Foco excessivo sobre a mobilidade, acessível apenas a uma pequena elite e não
integrada no currículo ou no ensino e na aprendizagem, falta de empenho das
instituições e do pessoal ou ausência de recompensa aos mesmos;

 Inexistência de integração de políticas institucionais, nacionais e supranacionais.

O cenário expandiu a atual definição do conceito de internacionalização para um «processo
intencional de integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global nos
objetivos, funções e conclusão do ensino pós-secundário, a fim de melhorar a qualidade do
ensino e da investigação para todos os estudantes e pessoal e contribuir de forma
significativa para a sociedade».

Esta nova definição reflete uma maior consciencialização de que a IES tem de ser mais
inclusiva e menos elitista e de que a mobilidade tem de ser integrada num currículo que
coloque a tónica na internacionalização para todos. Reitera que a IES não é um objetivo
em si, mas um meio para melhorar a qualidade, não devendo assentar unicamente numa
lógica de economia.

Grande parte das estratégias nacionais continua predominantemente centrada na
mobilidade, nos ganhos económicos a curto e longo prazo, no recrutamento de talentos e
no posicionamento internacional. Daqui decorre implicitamente que devem ser envidados
esforços mais significativos com vista a incorporar estas abordagens em estratégias mais
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abrangentes, em que a internacionalização dos currículos e os resultados da aprendizagem
recebem igualmente mais atenção como forma de aprimorar a qualidade do ensino e da
investigação.

As recomendações que se seguem visam apoiar o desenvolvimento da IES na Europa:
1. Abordar a problemática dos desequilíbrios ao nível da mobilidade de créditos e de

diplomas e da cooperação institucional que emerge das diferenças substanciais nos
sistemas de ensino superior, nos procedimentos e no financiamento;

2. Reconhecer a popularidade crescente dos estágios profissionais e das opções de
formação com o objetivo de articular os mesmos com as competências linguísticas e
culturais e o estudo no estrangeiro;

3. Apoiar o papel importante do pessoal académico e administrativo no
desenvolvimento adicional da IES;

4. Fomentar uma maior colaboração entre o ensino superior e as empresas no
contexto da mobilidade dos estudantes e do pessoal;

5. Votar mais atenção à importância da «internacionalização ao nível nacional»,
integrando os resultados da aprendizagem internacional e intercultural no currículo
de todos os estudantes;

6. Remover as barreiras que obstam ao desenvolvimento dos diplomas conjuntos;
7. Desenvolver modelos inovadores de aprendizagem digital e mista enquanto

instrumento de complemento à IES;
8. Alinhar a IES com a internacionalização de outros níveis de ensino (primário,

secundário, profissional e de adultos);
9. Estimular a aprendizagem bilingue e multilíngue ao nível do ensino primário e

secundário enquanto base para uma política linguística que promova a diversidade;
10.Suprimir os obstáculos entre a internacionalização da investigação e o ensino, em

todos os níveis, a favor de uma maior sinergia e oportunidade.

O ensino superior enquanto um bem público e do interesse comum não está
necessariamente em conflito com o aumento do espírito empresarial e da propriedade
privada, mas é importante assegurar que a IES atua em conformidade com a Affirming
Academic Values in Internationalisation of Higher Education, A Call for Action (IAU, 2012) e
a International Student Mobility Charter (EAIE - Associação Europeia para Educação
Internacional - e IEAA - Associação Australiana para a Educação Internacional).

A importância do papel da União Europeia e do Processo de Bolonha no desenvolvimento
da internacionalização do ensino superior na Europa, e também em todo o mundo, é
inegável e tem de ser ainda mais desenvolvido. Contudo, é imperioso salientar uma
parceria e uma colaboração que reconheçam e respeitem as diferenças em termos de
contextos, necessidades, objetivos, interesses dos parceiros e condições económicas e
culturais prevalecentes. A Europa só pode ser um modelo a seguir se estiver disposta a
reconhecer que pode também retirar ensinamentos das experiências de terceiros. O futuro
da IES na Europa afigura-se potencialmente promissor, mas apenas se as várias partes
interessadas e os participantes mantiverem um diálogo aberto sobre os fundamentos, os
benefícios, os meios, as oportunidades e os entraves presentes neste processo contínuo de
mudança.


