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Uma agenda em movimento: 
questões das mulheres no 
Ensino Superior latino-
americano 
 
Alma Maldonado-Maldonado e Felicitas Acosta 
 
Alma Maldonado-Maldonado é pesquisadora no Departamento de 
Investigações Educativas (DIE)-CINVESTAV na Cidade do México, 
México. E-mail: almaldo2@gmail.com. Felicitas Acosta é pesquisadora 
e professora na Universidade Nacional de General Sarmiento, Buenos 
Aires, Argentina. E-mail: acostafelicitas@gmail.com. 

Em 2015, em um reality show no Brasil chamado “Master 
Chef”, uma participante de 12 anos começou a receber 
mensagens de assédio de integrantes masculinos do público. 
Como resultado, uma organização para os direitos das 
mulheres decidiu começar uma campanha no Twitter para 
condenar o assédio sexual contra meninas, usando a 
hashtag: #meuprimeiroassédio. As mulheres brasileiras 
reagiram a isso e começaram a compartilhar suas 
experiências de assédio sexual, a maioria das quais ocorrida 
quando eram jovens meninas. No ano seguinte, em 2016, um 
movimento semelhante foi iniciado por uma feminista 
colombiana que morava na Cidade do México. Ela promoveu 
o uso de outra hashtag: #MiPrimerAcoso (meu primeiro 
assédio) para denunciar a violência sofrida pelas mulheres 
no México. Nos dias que se seguiram, mais de 100 mil 
mulheres participaram desta iniciativa de compartilhar 
lembranças precoces de assédio sexual. Mais uma vez, a 
maioria das mulheres relatou ter sido assediada quando era 
muito jovem, meninas entre sete e nove anos de idade. A 
violência contra as mulheres parece ser uma prática muito 
comum na América Latina. De fato, a região registra o 
número mais grave de homicídios femininos no mundo. 

A cultura do machismo parece ser uma característica 
intrínseca da relação entre mulheres e homens na maioria 
dos países latino-americanos. As mulheres que vivem nesses 
países sofrem violência física e psicológica, discriminação, 
falta de igualdade de oportunidades e reconhecimento 
limitado pelo seu trabalho, habilidades e capacidades. Em 40 
anos, houve apenas dez mulheres presidentes na América 
Latina – na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Equador, Nicarágua e Panamá. No entanto, o papel das 
mulheres nas posições de maior prestígio na legislatura, 
governo, indústria, ciência, negócios e sociedade em geral é 
marginal. Os movimentos MeToo e Time’s Up (2017) lidam 
com a questão do papel das mulheres na sociedade atual e 
exibem casos de poder masculino direcionados contra as 
mulheres, particularmente aquelas em posições mais 
vulneráveis. Este artigo oferece uma reflexão sobre o que 
está acontecendo a este respeito nas universidades na 
região. 
 

O Centro para Ensino Superior Internacional 
(CIHE) 
O Centro para Ensino Superior Internacional do 
Boston College traz uma consciência internacional 
para a análise do Ensino Superior. Nós acreditamos 
que uma perspectiva internacional contribuirá para 
uma política e prática mais esclarecidas. Para 
atender esse objetivo, o Centro publica 
trimestralmente o Boletim de Ensino Superior 
Internacional, uma série de livros e outras 
publicações; patrocina conferências; e recebe 
estudiosos visitantes. Temos uma preocupação 
especial com as instituições acadêmicas na tradição 
jesuíta em todo o mundo e, mais amplamente, com 
as universidades católicas. O Centro promove o 
diálogo e a cooperação entre instituições 
acadêmicas em todo o mundo. Nós acreditamos que 
o futuro depende da colaboração eficaz e da criação 
de uma comunidade internacional focada na 
melhoria do Ensino Superior pelo interesse público. 
As opiniões expressas aqui não refletem 
necessariamente as opiniões do Centro para 
Ensino Superior Internacional. 

O Centro está estreitamente relacionado com o 
programa de pós-graduação em Ensino Superior no 
Boston College. O programa oferece cursos de 
mestrado e um Certificado de Ensino Superior 
Internacional. Para informações de admissão, 
consulte: 
http://www.bc.edu/schools/lsoe/academics/departme
nts/eahe/graduate.html/. 
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Mulheres no Ensino Superior 
Na América Latina, a diferença de gênero na educação não é 
tão evidenciada quanto em outras regiões do mundo: em 
2013, a matrícula no Ensino Superior foi de 13,15 milhões de 
mulheres versus 10,44 milhões de homens. O acesso não é 
uma questão relevante, mas outros problemas requerem 
atenção, por exemplo, que tipos de instituições e programas 
de Ensino Superior as mulheres podem acessar, taxa de 
evasão de mulheres devido a gravidez juvenil e disparidades 
relativas ao mercado de trabalho e salários. 

Existem três áreas principais de preocupação nos 
debates atuais sobre gênero e assédio: disparidades entre 
homens e mulheres em relação aos cargos de maior prestígio 
e mais bem pagos na academia e administração; assédio 
sexual sofrido por estudantes universitárias; e docentes do 
sexo feminino tornando-se vítimas de abuso de poder por 
homens em posições mais altas. 

No México, nos períodos mais otimistas, apenas cerca de 
16% dos presidentes de universidades foram mulheres; há 
ainda um longo caminho a percorrer nesta área. Embora o 
número de mulheres na liderança sênior tenha aumentado, 
no geral isso é um reflexo do quão difícil é para as mulheres 
alcançar posições superiores nas universidades. O teto de 
vidro parece inquebrável. O mesmo acontece nas áreas de 
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), onde 
a matrícula de mulheres representa menos de 10% do 
recrutamento. Em 2009, apenas 19% das mulheres 
pertencia ao nível mais alto do sistema de revisão por pares 
mais importante para a docência. 
 
             _______________________________________ 

 
Na América Latina, a diferença de gênero na 
educação não é tão evidenciada quanto em 
outras regiões do mundo. 

             _______________________________________ 
 
 

Como uma consequência do debate público em torno 
dos movimentos MeToo e Time’s Up e da campanha 
#MiPrimerAcoso, estudantes ativistas mexicanos tornaram-
se mais proativos em denunciar membros do corpo docente 
acusados de assediar estudantes do sexo feminino. 
Ocorreram acusações nas maiores e mais prestigiadas 
universidades no México: a Universidade Nacional 
Autônoma do México, o Centro de Investigação e Ensino 
Econômico, a Universidade Autônoma Metropolitana, a 
Universidade Iberoamericana e outras. Devido à falta de 
protocolos relevantes, acusações públicas por meio de redes 
sociais e manifestações nos câmpus foram os principais 
meios usados pelos estudantes para chamar a atenção para 
o assédio sexual. Em casos de abuso de poder contra 
estudantes, como favores sexuais, por exemplo, mecanismos 
formais devem estar vigentes nestas instituições para iniciar 
procedimentos contra docentes. Neste momento, muitas 
universidades estão trabalhando neste ponto. Um número 
menor de casos de assédio tendo como alvo docentes do sexo 
feminino vem à tona por diferentes motivos: a estrutura de 

poder na academia, as implicações à carreira ao denunciar 
colegas ou chefes homens e o fato de que as mulheres podem 
se sentir mais vulneráveis. Se um movimento semelhante ao 
#MeuPrimeiroAssédio fosse promovido em instituições de 
Ensino Superior, não é difícil imaginar que muitas mulheres 
seguiriam o exemplo. 

Universidades públicas na Argentina compartilham 
características com o México. Aproximadamente 48% dos 
acadêmicos universitários são mulheres, mas elas não 
ocupam posições de liderança em proporções semelhantes. 
Há notavelmente poucos reitores do sexo feminino, apenas 
cinco em mais de 57 universidades públicas nacionais, 
embora o número de reitoras tenha crescido nos últimos 
anos. Essa situação também se reflete no conselho nacional 
de pesquisa científica e técnica, onde 54% dos 
pesquisadores em início de carreira são mulheres, mas 
apenas 25% chegam ao topo da carreira profissional. 

Tem havido algum progresso rumo a uma agenda de 
gênero nos últimos anos. Uma universidade nacional tornou-
se a primeira a estender a licença-maternidade para seis 
meses para mulheres e um mês para homens (geralmente 
são três meses para mulheres e três dias para homens). 
Universidades nacionais criadas nos últimos 20 anos 
adotaram políticas de gênero e protocolos de ação para a 
prevenção da violência ou discriminação de gênero ou 
sexual. Em 2015, a universidade nacional mais conhecida, a 
Universidade de Buenos Aires, aprovou uma resolução para 
esse protocolo, que provou ser oportuna quando um caso de 
assédio sexual foi trazido pelos estudantes contra um 
membro do corpo docente no mesmo período de tempo. 
Desde então, têm sido principalmente os estudantes a trazer 
novas acusações usando recursos como as mídias sociais. 
Além disso, organizações estudantis, historicamente ativas 
em manifestações, mostraram presença significativa na 
marcha do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Até 
agora, eles parecem estar assumindo a liderança na 
definição de uma agenda que aborda a discriminação contra 
as mulheres no país. 
 
Seguindo em frente 
Claramente, a situação na América Latina em relação à 
violência e discriminação contra as mulheres precisa de 
muito mais atenção e depende do desenvolvimento de 
protocolos, assim como de uma discussão contínua sobre 
como aumentar a igualdade de oportunidades na academia, 
nas universidades e no mercado de trabalho. No caso das 
instituições de Ensino Superior, parece haver uma 
convergência entre grupos de ativistas que atraem a atenção 
pública para casos particulares - principalmente com a ajuda 
de redes sociais e meios de comunicação de massa - e 
autoridades, que não podem mais ignorar as vítimas. Este 
pode ser um sinal de que as instituições de Ensino Superior 
estão se movimentando para mudar suas políticas a fim de 
prevenir que o assédio sexual aconteça e moldando políticas 
para resolver as disparidades entre mulheres e homens em 
todos os níveis. Tanto estudantes como docentes estão mais 
conscientes dos seus direitos e limites. Esta é uma boa 
notícia para a região, mas também significa um grande 
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desafio para as instituições de Ensino Superior. 
 
Nota: Enquanto este artigo estava em produção, estava 
ocorrendo um importante protesto nas universidades 
chilenas. Vários edifícios universitários de ao menos 15 
instituições foram ocupados por estudantes ativistas do sexo 
feminino, incluindo a Pontifícia Universidade Católica do 
Chile. As estudantes estão protestando contra a violência de 
gênero e a favor do estabelecimento de protocolos para 
relatar casos de assédio sexual, conquistar uma educação 
não sexista e mudar o currículo, entre outras demandas. 
 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10512 

Assédio sexual em 
instituições de Ensino 
Superior africanas 
 
Christine Dranzoa 
 
Christine Dranzoa é vice-chanceler na Universidade de Muni, Arua, e 
presidente do Fórum para Mulheres Africanas Educadoras (FAWE), em 
Uganda. E-mail: cdranzoa@yahoo.com. 

Na África, matricular-se em instituições de Ensino 
Superior (IES) é uma aspiração de muitos jovens e suas 
famílias e representa um investimento no seu próprio 
progresso socioeconômico. É por isso que as cerimônias de 
formatura universitária são celebradas com grande pompa – 
as cerimônias antecipam significativos benefícios de longo 
prazo. As instituições de Ensino Superior são a força motriz 
do progresso da África. Além disso, questões de igualdade de 
gênero e diversidade ganharam impulso no século 21, 
conforme tornou-se amplamente reconhecido que o 
progresso econômico e social equilibrado só é possível com 
esses princípios. A maioria dos governos na África adotou e 
ratificou políticas como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas (1948) e a Política de Gênero 
da União Africana (2009), as quais os obrigam a observar e 
a praticar a equidade de gênero e a capacitar as mulheres nas 
instituições de Ensino Superior. 
 
A vulnerabilidade das mulheres no Ensino Superior na África 
No Egito, 99% das mulheres sofre assédio sexual. Na África 
do Sul, três quartos das mulheres sofrem alguma forma de 
abuso ou violência sexual. Em 2014 e 2015, a polícia sul-
africana registrou 53 mil casos de estupro anualmente. Na 
República Democrática do Congo e em Ruanda, muitas 
mulheres relatam violência sexual por parceiros íntimos. Em 
Uganda, o assédio sexual e a violência de gênero contra as 
mulheres, incluindo raptos e assassinatos, figuram 
semanalmente entre as principais notícias. Globalmente, 
35% das mulheres sofre violência física ou sexual de todos 
os tipos. Mulheres sofrem comentários depreciativos e 
investidas sexuais não solicitadas. 

Alunos matriculados em instituições de Ensino Superior 

na África têm diferentes origens: alguns são recém-formados 
no Ensino Médio, outros são candidatos de meia-idade. Mais 
de 90% dos estudantes mais jovens são de famílias pobres. 
Ao contrário das instituições de Ensino Superior, as escolas 
secundárias e a maioria das casas são restritivas e 
fortemente controladas quando se trata de relações entre os 
sexos. Tradicionalmente, meninas e meninos são 
socializados de maneira diferente, o que tem um impacto 
negativo fora desses espaços regulados. 
             _______________________________________ 

 
No Egito, 99% das mulheres sofre assédio 
sexual. Na África do Sul, três quartos das 
mulheres sofrem alguma forma de abuso ou 
violência sexual.  

             _______________________________________ 
 
Jovens alunas que ingressam nas IESs são vulneráveis, 
inocentes, não expostas e ingênuas, ávidas para explorar a 
sua recém-descoberta liberdade, às vezes acabando com 
gestações não planejadas e desistindo completamente. A 
manipulação sexual generalizada de mulheres, meninas e às 
vezes meninos acontece dentro e fora das instituições. A 
maioria das universidades na África tem políticas de gênero 
e políticas contra o assédio sexual, mas vários fatores 
contribuem para o assédio sexual e a violência de gênero. Os 
albergues da universidade, onde ficam estudantes 
desfavorecidos do sexo feminino e masculino, são muitas 
vezes baratos e não regulamentados, servindo como o 
primeiro local para o assédio sexual, porque atraem 
predadores sexuais. Outros fatores que contribuem incluem 
necessidade financeira, o imperativo de obter boas notas 
para abrir portas em um mercado de trabalho escasso, 
desemprego de formados e pressão dos pares. Sistemas de 
monitoramento estão geralmente em uso, mas são 
enfraquecidos por uma administração não profissional. Uma 
forte tradição patriarcal, muitas vezes agravada por um 
comportamento absolutamente misógino, prejudica 
sistematicamente funcionárias e estudantes do sexo 
feminino, contribuindo para privá-las de progredir e 
arruinando suas carreiras acadêmicas. Alguns 
perpetradores de violência de gênero são pessoas de 
responsabilidade e influência sobre os estudantes, como 
docentes, coordenadores de curso e examinadores. 
Finalmente, o abuso de substâncias contribui para uma 
cultura que não condiz com o respeito entre os sexos. 
 
Avanço estratégico da equidade e igualdade de gênero 
O avanço estratégico em direção à igualdade de gênero e 
uma sociedade livre de violência deve incluir a 
sensibilização e a capacitação de homens e meninos em 
questões de gênero. Conselheiros profissionais dedicados, 
psicólogos, reitores de estudantes e supervisores devem 
trabalhar de maneira organizada e estruturada com pares de 
estudantes, administração executiva e corpo docente para 
oferecer aconselhamento, sensibilização e discussões 
abertas sobre o que desencadeia o assédio sexual e a 
violência de gênero. A coordenação de atividades 
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acadêmicas e extracurriculares, como clubes de natureza, 
esportes e jogos, oferece oportunidades de feedback e 
mantém os jovens ocupados e saudáveis. O aconselhamento 
estudantil sobre questões sociais, vida residencial 
responsável nas universidades, prevenção contra doenças 
como HIV/AIDS e hepatite, associado a uma cultura 
institucional rígida e política de gênero, são formas práticas 
de construir comunidades acadêmicas inclusivas, 
respeitosas e diversificadas. Comunicar, aconselhar e 
sensibilizar os estudantes consistentemente é crucial. 
Reverter uma cultura nefasta requer uma liderança 
institucional vigorosa que lide decisivamente com casos de 
má conduta sexual, associada a uma rigorosa seleção de 
profissionais. 
 
Conclusão  
Assédio sexual e violência de gênero no Ensino Superior são 
sinais de fracasso institucional. De fato, as vítimas podem ver 
suas carreiras acadêmicas comprometidas ou destruídas. O 
círculo vicioso da pobreza e da decadência moral é 
perpetuado. A violência de gênero e o assédio sexual 
endêmicos prejudicam a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável no contexto africano. 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10513 

O movimento #MeToo como 
um momento de 
aprendizagem global 
 
Joanna Regulska 
 
Joanna Regulska é professora de gênero, sexualidade e estudos da 
mulher e vice-reitora e membro associado, Assuntos Globais, 
Universidade da Califórnia, Davis, EUA. E-mail: 
jregulska@ucdavis.edu. 

A maioria das mulheres em todo o mundo sofreu assédio 
sexual, agressão e violência, ou, por vezes, foi pressionada 
para uma zona onde sabiam que não se sentiam bem. Elas 
vivenciaram o “mesmo” momento e, no entanto, para cada 
uma delas foi um momento diferente. Para algumas foi um 
momento “aha”; para algumas a dor, emocional e física, pode 
ter sido insuportável, durando dias, meses ou anos. Para 
outras, ainda, este momento tinha de ser profundamente 
enterrado. Não poderia ser mencionado por causa do seu 
contexto cultural e político; era identificável, mas esvaziado 
do poder que vem de nomear as coisas. Este momento de 
articulação e reconhecimento pode ser moldado pela idade, 
orientação sexual, status trans, raça, etnia, posição 
socioeconômica, religião, por práticas culturais mais amplas 
e por muitas outras experiências formativas, presentes e 
passadas. 

Este ensaio coloca o movimento #MeToo dentro do 
contexto da aprendizagem global. Dada a natureza global do 
assédio sexual, agressão e violência contra as mulheres, mas 
também devido à rejeição comum das experiências dessas 

mulheres, quais responsabilidades temos como educadores 
internacionais? Como devemos posicionar este momento 
particular dentro de um esforço maior e mais amplo para 
proporcionar aos nossos alunos uma compreensão global e 
internacional? Como podemos explorar esse movimento 
global de formas que promovam a conscientização 
intercultural e intracultural? Como podemos envolver 
nossos alunos, professores e funcionários na exploração 
desses espaços de experiências vividas, que são tão cheios 
de emoções, medo e dor, mas ao mesmo tempo estão 
enraizados em práticas culturais diversas de maneira que 
podem dar origem a desentendimentos? 
 
As complexidades do momento 
Este é um momento muito poderoso e ao mesmo tempo 
muito complicado. É poderoso porque ressoa com as 
mulheres em todo o mundo e, portanto, apresenta uma 
oportunidade de ter conversas em diferentes partes do 
mundo e com pessoas que representam diferentes 
experiências e perspectivas culturais: esta é uma 
oportunidade para a aprendizagem global em casa e no 
exterior. Ao viajar para diferentes países, eu também ouço 
desmentidos, rejeições e críticas abertas. O #MeToo não 
ressoa com todos; para muitos, é visto como uma questão de 
privilégio à qual as mulheres vivendo sob extrema pobreza 
ou em países devastados pela guerra não podem se dar ao 
luxo de arcar. 

Este é um momento emocionante porque as mulheres 
estão definindo o que assédio, violência e agressão 
significam para elas. Como essas experiências vividas 
afetaram suas próprias percepções de seus corpos ou de 
suas posições dentro da sociedade mais ampla? Mas também 
é um momento complicado porque requer de nós um 
reconhecimento que é formado por contexto cultural local, 
clima político, instituições poderosas, privilégios de classe, 
raça e etnia, heteronormatividade e muitas outras pressões 
exercidas por redes de poder e domínio. 
 
As hierarquias de gênero do poder 
Muitas teses, artigos, comunicações jurídicas, conferências e 
seminários tentaram definir assédio sexual, agressão ou 
violência contra as mulheres. As mulheres falaram, 
escreveram, demonstraram e testemunharam, mas ainda 
assim muitas definições e muito do enquadramento legal 
vigente foram escritos por homens e decididos por homens. 
Religiões dominadas por homens governam, legislam e 
controlam a maior parte das práticas culturais. A maioria 
dos órgãos legislativos e executivos é dominada pelos 
homens. A atividade jurídica é governada 
predominantemente por homens. Padrões patriarcais criam 
as normas. 
 
A invisibilidade da diversidade 
Em primeiro lugar, em nossa busca por uma voz e por ação 
nós precisamos reconhecer a diversidade. As mulheres 
variam de várias formas, na cor da pele, etnia, orientação 
sexual, status trans, idade, crenças culturais e/ou status 
socioeconômico. Além disso, suas marcas de identidade 
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cruzadas tornam algumas mulheres mais vulneráveis do que 
outras. Todas essas variações exigem que todas as suas 
vozes sejam ouvidas, reconhecidas e consideradas. 
 
             _______________________________________ 

 
Este é um momento emocionante porque as 
mulheres estão definindo o que assédio, 
violência e agressão significam para elas. 

             _______________________________________ 
 
 

A diversidade permanece um ponto fraco do #MeToo, 
mas também da educação internacional. Muitas vezes, 
falamos em categorias – de imigrantes, estudantes 
internacionais, estudantes de primeira geração, estudantes 
transferidos – e o fazemos sem refletir sobre o que essas 
categorias nos dizem sobre as identidades desses alunos, 
suas experiências e suas vidas. Com demasiada frequência, o 
aspecto dessas categorias abrangentes nos leva a uma falta 
de compreensão sutil de que o assédio ou o estupro têm 
significados diferentes em diferentes contextos culturais e 
nacionais; o que para alguns é um ato criminoso é para os 
outros apenas um incidente diário. 

Muito frequentemente, nos concentramos apenas nos 
alunos, enquanto o corpo docente e integrantes da equipe 
parecem ser deixados de lado. Precisamos reconhecer que 
muitos homens, por causa da sua cor de pele, sua orientação 
sexual, seu status trans e/ou sua classe, sofrem violência. 
Como educadores internacionais, é a nossa responsabilidade 
trabalhar com outras pessoas, em nossos câmpus, para 
promover um clima em que a inclusão seja importante para 
todos. 
 
Educadores internacionais como facilitadores de conversações 
globais 
Enquanto hoje as mulheres definem assédio, violência e/ou 
agressão com base em suas experiências, nós, educadores 
internacionais, precisamos entender o que esse momento 
significa para nossas instituições e para nossas estratégias e 
abordagens à internacionalização. Para ser pungente e 
extensiva, a internacionalização precisa focar não apenas em 
quais políticas e programas deveríamos estar estabelecendo, 
mas também na criação de espaços propícios à 
aprendizagem intercultural, conversas globalmente 
informadas e espaços que reconheçam diferentes 
experiências e diversidade. 

O que estamos ouvindo das mulheres - incluindo 
estudantes, docentes e funcionárias - e como podemos 
traduzir essas vozes em um momento poderoso de 
aprendizagem e ensino? Como facilitamos o reconhecimento 
das nossas próprias culturas social, política e 
economicamente formadas, para que possamos confrontar e 
aprender a partir deste momento, de modo a entender 
melhor aqueles com diferentes crenças ou pontos de vista? 
Quão dispostos estão os gabinetes internacionais e os 
funcionários internacionais seniores a falar a respeito e a 
acolher este momento? Como nos tornamos auto-reflexivos 

e reconhecemos que os administradores da educação 
internacional representarão diferentes pontos de vista? 
Estas não são perguntas novas, mas muitas ainda aguardam 
respostas. O movimento #MeToo começou em 2006, mas foi 
ouvido e reconhecido apenas em 2017. 
 
Os desafios permanecem 

Muitos estudantes, docentes e funcionários estão hoje 
plenamente conscientes de sua agência individual e das 
complexidades de suas identidades; estas não são 
dimensões triviais de identidade. À medida que repensamos 
nossas estratégias de internacionalização, precisamos nos 
fortalecer com a diversidade e a diferença ao nosso redor. 
Como educadores internacionais, temos numerosas 
ferramentas disponíveis para que isso aconteça: estudar fora 
e estudar no exterior; oportunidades conjuntas de ensino 
com parceiros em diferentes países; seminários temáticos de 
curto prazo; pesquisa colaborativa e estágios com ONGs; 
comunidades de vivência e aprendizagem; temas anuais que 
envolvem um câmpus inteiro em uma conversa; intercâmbio 
de pessoal; programas de liderança global dos estudantes, e 
muito mais. Nestes contextos, a exploração do que diferentes 
termos, frases, ações, políticas, estratégias e práticas 
cotidianas significam proporcionará aos nossos estudantes 
oportunidades e experiências para conversas mais amplas e 
fundamentadas; devemos usar todas as ferramentas que 
temos. 

O desenvolvimento de novas estratégias requer nossa 
consciência coletiva, compreensão e comprometimento de 
ouvir, aprender e engajar-se em conversas interculturais, 
mas também intraculturais, através de diálogo e ação entre 
unidades. Acima de tudo, nós, como educadores 
internacionais, temos que criar um senso de pertencimento, 
a despeito de pressupostos, crenças e práticas divergentes. 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10514 
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Um julgamento de estupro envolvendo uma jovem, na 
época com 19 anos de idade, e dois conhecidos jogadores de 
rúgbi irlandeses, no início de 2018, hipnotizou a ilha da 
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Irlanda. Ao contrário de julgamentos deste tipo na República 
da Irlanda, os casos de estupro na Irlanda do Norte estão sob 
a jurisdição legal do Reino Unido. Desta forma, não apenas 
as identidades dos réus eram conhecidas, mas os detalhes 
sexuais explícitos eram noticiados diariamente. A identidade 
da mulher deveria estar oculta, mas ela foi rapidamente 
identificada e as mídias sociais excederam-se. Após nove 
semanas, os dois homens e seus amigos foram todos 
absolvidos. Como os comentaristas disseram, é um tribunal 
onde a culpa precisa ser provada sem restar qualquer dúvida 
legítima, e não um tribunal de moral ou comportamento 
machista. 

Foi um momento do gênero #MeToo. Comícios foram 
realizados, #IBelieveHer foi o número um e o Centro de 
Crises por Estupro de Dublin relatou um aumento nas 
ligações. O nível de indignação pública confrontou o nível de 
tolerância normalmente demonstrado para questões de 
assédio sexual e discriminação de gênero. 
 
Assédio sexual no câmpus 
O assédio sexual nos câmpus universitários tende a receber 
menos atenção, apesar de eventuais reportagens da mídia 
sobre a necessidade de combater a “epidemia” de assédio 
por parte de funcionários em relação a estudantes e 
estudantes contra estudantes. O The Guardian (6 de março 
de 2017) realizou uma pesquisa em 2017 mostrando que os 
estudantes do Reino Unido haviam feito ao menos 169 
denúncias de má conduta sexual contra funcionários da 
universidade entre 2011 e 2017. Ao menos outras 127 
denúncias foram feitas sobre funcionários por colegas. 

De acordo com a Universities UK, o progresso no 
enfrentamento do assédio entre estudantes é mais efetivo 
onde há liderança sênior ativa, mas menos progressos foram 
feitos no combate aos crimes de ódio, assédio baseado no 
ódio e abuso sexual de funcionários contra estudantes. 
Embora os resultados gerais correspondam ao estudo feito 
pela União Nacional de Estudantes (NUS), o último 
concentrou sua atenção nas relações de poder dentro da 
academia e, particularmente, na má conduta sexual entre 
funcionários e estudantes. 

Bullying e assédio, incluindo assédio sexual, também 
têm sido questões nos câmpus irlandeses. As universidades 
têm um código de disciplina, mas a visão geral é de que os 
estudantes são adultos e devem assumir responsabilidade 
por suas próprias ações – o que deixa a universidade livre de 
perigo. Os códigos, que incluem funcionários, abarcam 
assédio sexual, violência física, bullying, fraude ou plágio e 
fumar em ambientes fechados. Em casos extremos, os 
estudantes podem ser expulsos. Em 2017, o The Irish Times 
(6 de novembro de 2017) reportou uma série de casos 
envolvendo estudantes, a maioria dos quais envolvendo 
queixas contra homens. 

Essas questões suscitaram uma conversa pública mais 
ampla sobre educação sexual, especialmente em torno da 
noção de “consentimento”. Na Irlanda, o ministro da 
Educação anunciou uma grande revisão da educação para o 
relacionamento e a sexualidade (RSE) nas escolas de ensino 
primário e secundário. Universidades na Irlanda e no Reino 

Unido estão prescrevendo treinamento em “consentimento” 
para calouros ingressantes. As oficinas de treinamento em 
Consentimento Inteligente da Universidade Nacional da 
Irlanda Galway (NUIG) visam “ajudá-lo a explorar as 
diferentes dimensões de consentimento”. 

No nível profissional, estou familiarizada com casos que 
envolvem relações de poder entre estudantes de pós-
graduação e supervisores. Tal comportamento afeta tanto 
estudantes do sexo masculino quanto feminino; é 
frequentemente normalizado e difícil de monitorar. Há 
também ocasiões em que a cultura do discurso decai para o 
que eu chamo de estupro verbal. Assim como nos 
conservatórios no caso de ensino musical ou vocal 
individualizado ou durante a mentoria dos estudantes, 
janelas deveriam ser colocadas nas portas ou as portas 
deixadas abertas, como uma proteção para todos os 
envolvidos. As questões tornam-se ainda mais complicadas 
quando instituições de duplo setor ou práticas de 
compartilhamento de instalações reúnem alunos de escolas 
e universidades para um ambiente de aprendizado 
enriquecido ou simplesmente ganhos de eficiência, mas com 
exigências de diretrizes comportamentais muito diferentes. 

Há uma enorme relutância em apresentar casos nos 
quais a integridade ou conduta de uma pessoa pode ser 
questionada ou colocar em risco perspectivas futuras de 
carreira, especialmente para as mulheres. Embora sempre 
tenha havido casos individuais, o assédio sexual na 
faculdade tem sido mais lento para atrair a atenção na 
Europa do que nos Estados Unidos. Em última análise, a falta 
de pesquisa, combinada com a falta de compreensão, 
significa que a escala completa é desconhecida e as 
universidades não têm diretrizes básicas. Definições 
estreitas de excelência também moldam a cultura 
organizacional e o comportamento acadêmico. 

 
Disparidade salarial por gênero 
Promoção e pagamento são assuntos diferentes. Como uma 
das poucas mulheres que ocupam uma posição vice-
presidencial na Irlanda nos últimos 20 anos, posso atestar o 
ritmo lento da mudança. De fato, à medida que as mulheres 
progridem em uma típica carreira acadêmica, elas se tornam 
cada vez mais sub-representadas em comparação aos 
homens. Os dados são irrefutáveis. 

A UE publica os Dados SHE, que monitoram a dimensão 
do gênero na pesquisa e inovação em toda a União Europeia. 
Em 2002, a parcela de licenciados no Ensino Superior foi 
semelhante para ambos os sexos, no entanto, o percentual de 
mulheres licenciadas cresceu, desde então, quase ao dobro 
da taxa. Em 2016, a disparidade de gênero na União 
Europeia, ou seja, a proporção de mulheres entre os 30 e os 
34 anos que atingiram o Ensino Superior ultrapassou os 
homens em 9,5%, com as mulheres a ultrapassar os homens 
em quase todos os estados membro. 

No entanto, as mulheres ganham em média 16% menos 
que os homens. Apenas 20% dos chefes das instituições de 
Ensino Superior europeias são mulheres. Em 2013, as 
mulheres eram 21% dos pesquisadores de alto nível, tendo 
feito progressos muito limitados desde 2010. Entre os 



  8 
 

Número 94: Verão 2018 Ensino Superior Internacional 

líderes do conselho científico e administrativo, as mulheres 
constituem apenas 22% e 28% dos membros do conselho. A 
maior variação é no nível docente, com a maioria dos países 
da UE a ter instituições sem professoras titulares. 
 
             _______________________________________ 

 
Bullying e assédio, incluindo assédio sexual, 
também têm sido questões nos câmpus 
irlandeses. 

             _______________________________________ 
 
 

A disparidade salarial entre homens e mulheres ganhou 
recentemente as manchetes no Reino Unido quando os 
números de 2018 foram publicados. Isso se refere à 
diferença entre os ganhos médios de homens e mulheres, 
expressos em relação aos ganhos dos homens. Embora isso 
possa não nos dizer nada que já não sabemos – que os 
homens dominam as posições mais lucrativas –, os 
resultados são impressionantes. A diferença salarial média é 
de 9,8% em nível nacional, mas 18,4% entre as 
universidades. Mulheres em duas universidades recebem 
37,7% menos que os homens. Como reportou a BBC, no 
prestigioso Grupo Russell, a Universidade de Durham é a 
pior, com uma diferença de 29,3%. 

Na Irlanda, a Autoridade do Ensino Superior (HEA) 
publicou a Revisão Nacional da Igualdade de Gênero nas 
Instituições de Ensino Superior Irlandesas (2016), com 
recomendações abrangentes. Nunca houve uma mulher 
presidente desde que a primeira universidade foi fundada há 
aproximadamente 426 anos, e atualmente existem apenas 
duas presidentes do sexo feminino no instituto do setor de 
tecnologia. Os números são particularmente acentuados por 
disciplina, com a maior discrepância em Ciência, Tecnologia, 
Engenharia, Matemática e Medicina (STEMM). Nomeações 
de professores provocaram grande clamor, com um prêmio 
de reconhecimento sendo dado a uma mulher na NUIG pelo 
Tribunal de Igualdade, em 2009, por motivos de 
discriminação de gênero. 

No entanto, a Irlanda também é um exemplo do que 
pode acontecer quando a política e o financiamento 
direcionam o comportamento. A Carta Athena SWAN foi 
fundada no Reino Unido em 2005 para encorajar e 
reconhecer o compromisso de impulsionar as carreiras de 
mulheres em STEMM. Desde então, foi expandida para todas 
as disciplinas e adotada na Irlanda. Existem três níveis de 
premiação, sendo bronze o “nível de entrada”, certificando o 
compromisso das instituições com os 10 princípios-chave e 
exigindo uma autoanálise crítica e um plano de ação. Mais 
importante, os três conselhos irlandeses de financiamento 
de pesquisa tornaram obrigatório que uma IES obtenha o 
bronze até 2019 e uma prata até 2023 para ser elegível para 
financiamento de pesquisa. 

Como resultado, todas as IESs estão ativamente 
engajadas em nomear uma vice-presidente para igualdade, 
diversidade e inclusão, e ocupadas em fazer nomeações no 
nível sênior. Um treinamento está sendo introduzido para 

lidar com o preconceito inconsciente e é necessário para a 
gerência sênior. Mas o progresso é muito lento. Poderia levar 
décadas para alcançar o equilíbrio de gênero recomendado 
de 40%. Por isso, fala-se em cotas. A ideia geral é que nada 
move as instituições mais rápido que o dinheiro. Estou 
superando a minha frustração com as mulheres sendo 
indicadas apenas para atender às novas regulamentações – 
mas nós não tivemos essa experiência com homens por 
décadas? 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10515 
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O Ensino Superior na África está entregue à violência 
sexual. Por exemplo, uma das instituições líderes do 
continente, a Universidade Makerere, em Uganda, 
recentemente ganhou as manchetes internacionais por 
causa das terríveis revelações de uma investigação de dois 
meses que abalou toda a instituição. Um olhar mais atento à 
situação na Etiópia pode ajudar a entender a natureza e a 
extensão do problema. 
 
Um exemplo institucional 
Hanna Tefera era diretora da Direção Universitária sobre 
Questões de Gênero da Universidade de Ciência e Tecnologia 
de Adama desde novembro de 2013. Em 18 de janeiro de 
2018, ela recebeu uma carta de demissão de sua posição por 
motivos não declarados. Tefera disse que sua remoção foi 
repentina e que ela não sabia nada a respeito. Enquanto isso, 
a Addis Standard reportou que a remoção de Tefera estava 
relacionada a um caso que ela estava investigando. Em 
dezembro passado, ela escreveu uma carta ao presidente da 
universidade relatando uma agressão sexual cometida 
contra uma aluna e exigindo uma investigação imediata 
sobre o assunto. A carta dizia que a estudante havia sido 
atacada por um homem armado não identificado, que 
invadiu seu dormitório. Referenciando as disposições 
relevantes da constituição e os regulamentos da 
universidade, Tefera condenou o crime. Ela sublinhou que, 
se fosse necessária uma busca no dormitório, seria 
apropriado enviar soldados do sexo feminino. (Com a 
instabilidade política nos últimos dois anos, os militares 
foram mobilizados nas universidades para controlar 
possíveis protestos e perturbações.) Em sua carta, Tefera 
expressou ainda a sua preocupação sobre os vários casos de 
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assédio sexual levados ao seu gabinete e exigiu que a 
universidade tomasse medidas sérias. 

Consta que Tefera foi demitida seguindo a ordem direta 
de um membro do conselho da universidade, que também 
era um oficial sênior nas Forças Nacionais de Defesa. Este 
caso simboliza a situação geral e a indiferença da liderança 
universitária. Em tais circunstâncias, como uma 
universidade pode ser um ambiente de aprendizado seguro 
para estudantes do sexo feminino? O que os profissionais de 
serviços aos estudantes podem fazer para mitigar a 
situação? 

 
Magnitude do problema 
Devido às tradições patriarcais profundamente enraizadas 
na Etiópia, a sociedade é assolada por preconceito de gênero, 
desigualdade e violência sexual. O Ensino Superior não é 
exceção. Um estudo recente da Universidade Wolaita Sodo, 
por exemplo, relatou que, entre 462 estudantes do sexo 
feminino no estudo, 36,1% disse ter sofrido violência sexual 
desde que ingressaram na universidade, enquanto o número 
foi de 45,4% para este tipo de experiência ao longo de toda 
a sua vida. Outro estudo da Universidade de Madawalabu 
descobriu que, entre 411 estudantes do sexo feminino em 
sua amostra, 41,1% tinha sofrido violência sexual ao longo 
da vida e 25,4% havia tido a experiência nos últimos 12 
meses. Explorando por que as alunas se desligam, um estudo 
da Universidade Jimma descobriu que 82,4% dos 
respondentes (em um total de 108 estudantes que 
abandonaram) disse que isso estava relacionado ao assédio 
sexual; 57,4% disse que a gravidez estava entre as razões 
para desistir. Estudos em outras universidades também 
relataram semelhante e prevalente violência sexual. A 
violência sexual é relatada como tendo sido cometida por 
colegas estudantes, professores e funcionários da 
universidade, bem como outras pessoas não relacionadas às 
universidades. Alguns estudantes chegam à universidade 
com experiências anteriores de violência sexual. Associado a 
insuficientes serviços de aconselhamento e apoio, torna-se 
muito difícil a superação do trauma e a sensação de conforto 
no ambiente universitário. 

Estudos sobre esta questão concordam que o apoio 
disponível para estudantes do sexo feminino é muito 
limitado. Enquanto as normas culturais e os tabus inibem as 
estudantes de procurar ajuda, nos casos em que realmente o 
fazem, os serviços de apoio geralmente estão mal 
preparados e com falta de pessoal. O aspecto psicológico do 
ambiente de aprendizagem é amplamente subestimado. 
 
O maior problema: preconceito de gênero 
Ao longo da última década, foram feitos progressos na 
redução da diferença de gênero tanto na matrícula de 
estudantes (de 24,4% da população de estudantes de 
graduação, em 2005, para 32%, em 2015) quanto na 
composição do corpo docente (de 10,3%, em 2005, para 
12%, em 2015). No entanto, as mulheres continuam a 
experimentar altos níveis de tratamento diferenciado. 
Apesar dos benefícios no nível de ingresso, preconceito de 
gênero e violência sexual continuam a prejudicar a 

experiência de estudantes do sexo feminino e impedi-las de 
ter sucesso. As estudantes mulheres também estão 
amplamente concentradas nos campos das Ciências Sociais 
e Humanas. Foi inclusive divulgado que as instituições 
ativamente  
 
             _______________________________________ 

 
Devido às tradições patriarcais 
profundamente enraizadas na Etiópia, a 
sociedade é assolada por preconceito de 
gênero, desigualdade e violência sexual. 

             _______________________________________ 
 
 
desencorajam as estudantes do sexo feminino de escolher 
campos nas ciências exatas, como uma estratégia para 
reduzir a taxa de desistência de estudantes do sexo feminino 
– ironicamente, isso é considerado uma medida de “ação 
afirmativa”. 

Enquanto isso, um estudo recente revelou que as 
mulheres são 50% menos propensas a ocupar a posição de 
conferencista e 72% menos propensas a ocupar a posição de 
professora assistente ou acima. Essa diferença espantosa é 
explicada por vários fatores que impedem as mulheres de 
progredirem em suas carreiras, apesar das melhorias 
estatísticas em geral. 
 
O que pode ser feito? 
Enquanto uma abordagem de cima para baixo à mudança 
comportamental seja discutivelmente lenta e menos eficaz, 
uma abordagem baseada em pares parece uma alternativa 
viável, embora de forma alguma a única. A mudança de 
atitudes na comunidade universitária é crucial para evitar 
que a violência sexual aconteça e dar às vítimas a confiança 
para falar e procurar ajuda. Décadas de pesquisas 
sociais/psicológicas mostraram que testemunhas têm maior 
probabilidade de intervir quando têm uma compreensão 
clara da violência e as habilidades necessárias para se 
envolver em comportamentos pró-sociais sem 
comprometer a própria segurança. Houve casos mostrando 
que capacitar estudantes e líderes estudantis como 
espectadores é uma forma eficaz de combater a violência 
sexual no câmpus. 

Isso requer envolvimento em programas de 
conscientização contínuos e abrangentes a toda a 
universidade. Ao fazer isso, é importante considerar alguns 
pontos. Primeiro, o programa deve chegar a toda a 
comunidade universitária. Engajar-se com aqueles que são 
considerados menos conscientes ou aqueles que são 
naturalmente atraídos pela questão não é suficiente. Em 
segundo lugar, considerando que certos aspectos do 
preconceito de gênero e da violência sexual estão tão 
profundamente enraizados nas normas sociais, é importante 
começar com um esclarecimento sobre o significado da 
violência sexual e suas manifestações. Terceiro, os 
programas devem incluir diferentes mecanismos de 
envolvimento e incentivos para aumentar a participação e a 
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sustentabilidade. 
Ciente de limitações de recursos e pessoal qualificado, 

um possível remédio é o uso de treinamento voluntário de 
formadores, com materiais padronizados e controle de 
qualidade, que se multiplica por meio de um esquema de 
pirâmide para alcançar cada parte da universidade em um 
determinado período. Uma vez atingido, oferecer 
treinamento obrigatório a todos os novos alunos e 
funcionários pode ser um possível passo adiante para 
garantir a sustentabilidade. 

Esta abordagem baseada em pares não é uma substituta 
de outras estratégias, nem é suficiente por si só. Ela deve ser 
usada como um componente integrado a abordagens de base 
ampla, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. 
Vale a pena notar que o comprometimento explícito da 
universidade e da liderança no nível do sistema é uma força 
crucial para o sucesso. Promover um ambiente de trabalho 
seguro e apoiador para as mulheres na gerência sênior e 
entre docentes e funcionários, assim como fortalecer os 
serviços aos estudantes com pessoal qualificado e recursos 
suficientes, são medidas indispensáveis a serem tomadas 
pelas instituições e pelo governo. No entanto, a ausência 
perceptível de compromisso genuíno do topo não deve 
impedir os serviços a estudantes e gabinetes de questões de 
gênero de lutarem pela mudança dentro das limitações 
atuais. 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.1051 
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Em um referendo de 2016, 51,9% dos eleitores 
registrados eram a favor do Reino Unido deixar a União 
Europeia. O processo “Brexit” – cujos aspectos práticos ainda 
são pouco conhecidos – foi oficialmente desencadeado em 
maio de 2017. O Brexit pode ter sérias implicações para o 
Ensino Superior no Reino Unido e além. 

Atualmente, o Reino Unido é o segundo maior 
beneficiário de financiamento competitivo para pesquisa da 
União Europeia depois da Alemanha. Os pesquisadores do 
Reino Unido são mais propensos a serem escolhidos como 
líderes em propostas de financiamento colaborativo, e o 
Reino Unido é o destino favorito de beneficiários individuais 
de bolsas de investigação. Seis por cento dos estudantes e 
espantosos 17% dos funcionários das universidades do 
Reino Unido são de outros países da UE. Embora o prestígio 
das instituições de Ensino Superior do Reino Unido tenha o 
seu papel neste sucesso, o Reino Unido se beneficia de sua 
posição de “porta de entrada” para a Europa, atraindo 
estudantes e pesquisadores também por essa razão. 

Além disso, quase metade dos artigos acadêmicos 
produzidos pelo Reino Unido são escritos em colaboração 
com ao menos um parceiro internacional – e, entre os 20 
países com os quais os acadêmicos britânicos mais 
cooperam, 13 estão na União Europeia. Uma proporção 
significativa desses artigos de autoria conjunta surge de 
colaborações de pesquisa financiadas pela União Europeia. 
Finalmente, várias importantes instalações de pesquisa pan-
europeias, como o Centro de Pesquisa de Energia Laser de 
Alta Potência, estão localizadas no Reino Unido. A livre 
circulação, garantida sob as regras de adesão à UE 
atualmente, é essencial para que essas instalações de 
pesquisa sejam utilizadas em todo o seu potencial. 

Um “hard Brexit” pode ser devastador para o setor de 
Ensino Superior do Reino Unido. No entanto, é claro que o 
sistema de Ensino Superior do Reino Unido não será o único 
afetado no caso de um “hard Brexit”, onde, no pior dos casos, 
os estudantes da UE seriam cobrados por anuidades 
internacionais integrais para estudar no Reino Unido, a 
liberdade de circulação dos pesquisadores seria restrita e o 
Reino Unido não poderia mais participar de licitações de 
financiamento colaborativas. 
 
O Brexit e o projeto de investigação europeu no CGHE 
Neste contexto, o Centro para Ensino Superior Global 
(CGHE) decidiu investigar o impacto potencial do Brexit no 
Ensino Superior e na pesquisa em toda a Europa. 
Conseguimos reunir pesquisadores de 10 centros de 
pesquisa em Ensino Superior na Dinamarca, Alemanha, 
Hungria, Irlanda, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal e 
Suíça, assim como no Reino Unido. Nos meses seguintes, 127 
entrevistas foram conduzidas nesses países com indivíduos-
chave em nível nacional, assim como com líderes 
universitários, acadêmicos e pesquisadores com mobilidade 
internacional em início de carreira. Os participantes da 
pesquisa foram encorajados a refletir sobre o impacto do 
Brexit nas suas instituições e respectivos sistemas nacionais. 

International Higher Education gostaria de agradecer à 
Carnegie Corportation of New York (CCNY) pelo seu apoio à 
cobertura do Ensino Superior na África e por seu apoio geral 
à nossa publicação. A CCNY reconheceu há muito tempo a 
importância do Ensino Superior na África e além, e essa 
generosidade possibilita significativamente tanto o nosso 
trabalho como o de nosso parceiro na Universidade de 
KwaZulu-Natal, na África do Sul, sede da Rede Internacional 
para o Ensino Superior na África (INHEA). 
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Entre o risco e a oportunidade: um impacto desigual 
A pesquisa revelou atitudes contrastantes de um país para 
outro. Surpreendentemente, participantes dos países da 
Europa Oriental, como a Hungria e a Polônia (assim como 
alguns entrevistados em Portugal) expressaram a visão de 
que não eram, em primeiro lugar, colaboradores valiosos do 
Reino Unido e que o impacto do Brexit seria, portanto, 
relativamente limitado. 
 
             _______________________________________ 

 
Um “hard Brexit” pode ser devastador para 
o setor de Ensino Superior do Reino Unido. 

             _______________________________________ 
 
 

Os maiores países em nosso estudo, como a Alemanha, 
podem de fato se beneficiar de uma possível realocação de 
fundos. Países do norte da Europa, como a Dinamarca e a 
Holanda, foram mais ambivalentes. Por um lado, dado o seu 
desempenho em termos de captação de recursos e 
produtividade de pesquisa, e também devido ao fato de eles 
tenderem a oferecer cursos em inglês, eles estão bem 
posicionados para se beneficiar de uma retirada do Reino 
Unido. No entanto, parte do seu sucesso deve-se à sua 
orientação anglo-saxônica. Neste sentido, considerou-se que 
a saída do Reino Unido agravaria o impacto negativo das 
mudanças políticas nos Estados Unidos em futuras 
colaborações com parceiros valiosos. Participantes 
holandeses e dinamarqueses também deixaram claro que 
contavam com o Reino Unido como um aliado político em 
discussões no nível europeu – onde há tensões entre países 
a favor do financiamento competitivo de pesquisa e países 
que preferem um sistema menos competitivo e mais 
igualitário. A Irlanda pode encontrar-se em uma situação 
ambígua, pronta para se beneficiar em termos de fluxos de 
estudantes internacionais, mas dependente do sistema do 
Reino Unido em muitos aspectos. O destino dos estudantes e 
dos expatriados no Reino Unido também foi motivo de 
preocupação, em particular para a Polônia e Portugal. 

No geral, considerou-se que o Reino Unido tinha muito a 
perder em termos de atratividade e reputação. Os 
participantes do Reino Unido estavam particularmente 
preocupados com o risco de perder financiamento nas 
Ciências Humanas e Sociais, duvidando que o governo fosse 
repor o financiamento para esses setores em um contexto de 
crescente mercantilização do Ensino Superior. Temores 
também foram expressos pelos funcionários em contratos 
de pesquisa temporários entrevistados na Suíça de que 
acadêmicos não-permanentes sofreriam mais. 
 
Uma reconfiguração do panorama da pesquisa e do Ensino 
Superior 
Enquanto a cooperação é um princípio-chave do sistema 
atual, nem todos os países são parceiros iguais. O programa 
Erasmus foi concebido como um esquema recíproco de 
intercâmbio de estudantes. No entanto, alguns países 
recebem muito mais estudantes do que enviam: é o caso, em 

particular, da Irlanda e do Reino Unido, onde apenas um 
número limitado de estudantes domésticos aproveita esta 
oportunidade de mobilidade europeia. As taxas de sucesso 
nos pedidos do Conselho Europeu de Investigação variam 
amplamente de um país para outro, e as redes de afinidades 
são claramente discerníveis – frequentemente agrupadas 
em torno de um dos maiores países, como a Alemanha e o 
Reino Unido, e, em menor grau, Espanha, França e Itália. 

Planejando-se antecipadamente para um Brexit 
imprevisível, na maioria dos países entrevistados, os 
participantes consideravam substituir o Reino Unido por 
outro parceiro forte de pesquisa e/ou reforçar os laços 
existentes dentro e fora da região. Por um lado, alguns 
participantes – em particular acadêmicos – estavam 
ansiosos para continuar colaborando com seus colegas do 
Reino Unido, independentemente da forma que o Brexit 
tomasse. Por outro lado, a maioria dos participantes 
partilhava visões pragmáticas e estratégias emergentes para 
minimizar o custo do Brexit para seus próprios sistemas e 
instituições nacionais; e isso frequentemente implicava a 
exclusão parcial dos participantes do Reino Unido das 
colaborações. 
 
 
Uma ameaça ao projeto europeu em geral 
A adesão à UE tem desempenhado um papel significativo no 
sucesso do Reino Unido, mas a produtividade da pesquisa e 
a reputação das instituições britânicas também ajudaram a 
região a obter grande visibilidade no cenário global da 
investigação e do Ensino Superior. 

Um ponto saliente que surgiu repetidamente no estudo 
é uma preocupação não só com a qualidade e a reputação da 
investigação e do Ensino Superior europeus, mas também 
com o futuro do projeto europeu em geral. A reputação 
regional ficaria sob pressão se o Reino Unido fosse 
completamente cortado em “punição” pelo voto do Brexit. 
Por outro lado, termos favoráveis e um resultado mais 
positivo para o Reino Unido poderiam encorajar 
movimentos anti-UE em outros lugares. 

Isso enviaria uma mensagem bastante xenófoba a 
potenciais candidatos internacionais e, em última análise, 
colocaria todo o projeto europeu em risco. O Brexit é, 
portanto, um motivo de preocupação em muitos níveis para 
toda a região. 

O relatório completo “Ensino Superior e o Brexit: 
perspectivas europeias atuais” pode ser acessado em 
http://www.researchcghe.org/publications/higher-
education-and-brexit-current-european-perspectives/  

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10517 
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na Ásia 
 
P.J. Lavakare  
 
P.J. Lavakare é ex-secretário do Conselho Consultivo Científico, 
governo da Índia, e ex-diretor executivo da Fundação de Educação 
EUA-Índia, Nova Deli, Índia. E-mail: lavakarepj@gmail.com. 

Índia e China são considerados importantes centros em 
potencial para estudantes internacionais na Ásia. Ambos 
têm sistemas de Ensino Superior amplos e diversificados. 
Estudantes de ambos os países estão interessados em entrar 
no mercado de trabalho global. É esse desafio que exige que 
os respectivos sistemas nacionais de educação produzam 
“cidadãos globais” com repertórios educacionais de alto 
nível, alta qualidade, diversificados e internacionais, 
necessários ao mercado global. O Ensino Superior 
internacional também envolve ter uma população estudantil 
internacional diversificada, matriculada em instituições de 
Ensino Superior locais (IES). Ambos os países estão tentando 
atrair um grande número de estudantes internacionais para 
seus sistemas. Este artigo analisa brevemente o estado da 
educação internacional da Índia e da China e destaca alguns 
parâmetros cruciais que governam os dois sistemas. 
 
Infraestrutura de Ensino Superior 
A Índia tem 799 universidades e quase 38 mil faculdades 
afiliadas (principalmente de graduação); a China tem 2.880 
universidades. As suas respectivas taxas de matrículas 
nacionais são 34,5 milhões e 47,9 milhões. Ambos os 
sistemas incentivam o estabelecimento de IES privadas. A 
China fez grandes esforços para melhorar mais de 100 das 
suas universidades, e sete delas estão agora classificadas 
entre as 200 melhores pelo ranking universitário mundial 
Times Higher Education (THE). A Índia tem mexido com 
algumas reformas, tentando melhorar suas principais 
universidades, mas até agora nenhuma das universidades 
indianas está classificada entre as 200 melhores do mundo. 
Apesar do fato de o inglês ser o idioma de ensino na maioria 
das IES indianas, elas não conseguiram atrair estudantes 
internacionais por causa da sua baixa classificação. 

As universidades chinesas mudaram o rumo neste 
sentido e estão oferecendo programas ensinados em inglês 
em algumas de suas boas universidades. Instituições 
médicas chinesas de médio porte estão inclusive atraindo 
estudantes da Índia, já que as autoridades chinesas 
garantiram que essas instituições fossem reconhecidas pelo 
Conselho Médico da Índia. A Índia não fez nenhuma grande 
reforma para atrair estudantes internacionais. Além disso, a 
China criou o Conselho de Bolsas de Estudo da China (CSC) 
como uma organização sem fins lucrativos sob o Ministério 
da Educação da China, que oferece bolsas de estudos a 
estudantes internacionais para estudarem na China. Este 
conselho também oferece bolsas de estudo para estudantes 
chineses estudarem no exterior. A agência indiana que 
coordena o setor de Ensino Superior, a Comissão de Bolsas 
Universitárias (UGC), não tem nenhuma medida 

promocional do gênero para atrair estudantes 
internacionais ou encorajar estudantes indianos a obter 
exposição internacional. Claramente, a infraestrutura 
educacional chinesa é significativamente mais favorável à 
educação internacional e aos estudantes internacionais. 
 
Mobilidade estudantil na Índia e na China 
A mobilidade de entrada e saída de estudantes tornou-se 
uma dimensão importante dos programas de 
internacionalização. Em 2015, havia 181.872 estudantes 
indianos estudando no exterior, enquanto no mesmo 
período 523.700 estudantes chineses estavam estudando no 
exterior. A Índia não restringe o estudo no exterior, mas, ao 
contrário da China, não oferece muitas bolsas de estudo. 
Enquanto a Índia demonstrou um crescimento constante, a 
China mostrou consideráveis variações para cima e para 
baixo. Mas a tendência é clara: a China está interessada em 
expor seus estudantes ao estudo no exterior e tem tomado 
medidas concretas para oferecer bolsas de estudos 
nacionais. Na Índia, algumas instituições de elite como os 
Institutos Indianos de Tecnologia (IITs) iniciaram 
recentemente alguns programas de estágio no exterior para 
seus estudantes de Engenharia, com apoio de algumas bolsas 
e ajuda de instituições parceiras. A longo prazo, a bem-
educada força de trabalho chinesa certamente oferecerá 
uma dura concorrência aos jovens profissionais indianos em 
busca de emprego no exterior. Os chineses estão alcançando 
as suas habilidades na língua inglesa, o que por muitos anos 
foi uma grande vantagem para os estudantes indianos. 

A mudança mais notável nos programas de 
internacionalização da Índia e da China está na área da 
recepção de estudantes internacionais. Em 2015, a Índia 
atraiu apenas 42.420 estudantes internacionais, enquanto, 
nesse mesmo ano, a China conseguiu atrair 397.635 
estudantes internacionais. Este foi o resultado de uma 
grande iniciativa nacional, o estabelecimento do CSC, o que 
não só ajuda a centralizar o recrutamento de estudantes 
internacionais, mas também oferece bolsas de estudo 
baseadas no mérito. A Índia ainda precisa criar uma agência 
deste tipo, coordenada de forma centralizada. O impacto 
dessa iniciativa é que 10% dos estudantes de mobilidade 
global está agora estudando na China. A China tem sido bem 
sucedida até em atrair estudantes indianos, com a população 
estudantil indiana na China crescendo de 8.145, em 2008, 
para 16.694, em 2015. Curiosamente, 80% desses 
estudantes está estudando em cursos ingleses medianos de 
Medicina. Em comparação, os dados fornecidos pelo Estudo 
para Ensino Superior All India (AISHE), do ministério 
indiano de Desenvolvimento de Recursos Humanos, revelam 
um total de apenas 185 estudantes chineses estudando na 
Índia no período de 2015-2016. A maioria desses alunos 
estuda Comércio, Gestão, Ciência da Computação e outras 
ciências. Esse desequilíbrio mostra claramente que, na Ásia, 
a China é um centro educacional mais atraente. 
 
             _______________________________________ 

 
A mobilidade de entrada e saída de 
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estudantes tornou-se uma dimensão 
importante dos programas de 
internacionalização. 

             _______________________________________ 
 
 
Para atrair estudantes internacionais (e fornecer educação 
internacional de qualidade para seus próprios estudantes), 
a China encorajou quatro IESs americanas credenciadas a 
estabelecerem base na China. A política da Índia em relação 
aos provedores de educação estrangeiros que desejam 
estabelecer câmpus na Índia tem sido bastante restritiva. 
Como resultado, nenhuma instituição estrangeira foi atraída 
para criar um câmpus em solo indiano. 
 
Conclusão 
Tanto a Índia quanto a China têm infraestruturas de Ensino 
Superior muito grandes e comparáveis. Em um mundo 
globalizado, ambas têm o potencial de atrair um grande 
número de estudantes internacionais de outras partes do 
mundo – tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. 
A China reconheceu a importância de empreender reformas 
para internacionalizar o seu Ensino Superior. Como 
mencionado acima, sete das suas universidades estão 
atualmente classificadas entre as 200 melhores do mundo, o 
país atrai 10 vezes mais estudantes internacionais do que a 
Índia e também está garantindo que uma parcela 
significativa da sua população de estudantes seja exposta à 
educação no exterior. A Índia não fez tais esforços. Como 
resultado, os estudantes chineses que estudam no exterior 
superam os estudantes indianos e entram no mercado de 
trabalho global com vantagem. A China abriu suas portas 
para câmpus universitários estrangeiros de qualidade, 
atraindo tanto estudantes estrangeiros quanto locais. A 
menos que a Índia tome medidas muito agressivas para 
reformar o seu sistema de Ensino Superior, ela perderá a 
corrida para a China como centro de educação mais atraente 
da Ásia. O Ensino Superior é um meio para o 
desenvolvimento econômico. O ministério do 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e o ministério do 
Comércio na Índia precisam unir esforços para desenvolver 
um novo plano para assegurar o desenvolvimento 
econômico por meio do Ensino Superior. 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10518 
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Desde meados dos anos 2000, os estudantes japoneses 

estariam desenvolvendo uma atitude “voltada para dentro” 
(algumas razões prováveis são discutidas em um artigo de 
Shimmi na IHE, edição 66, 2012). Nos últimos tempos, houve 
um aumento dramático de estudantes que participam de 
programas de estudo no exterior de “super curto prazo”, 
com duração de uma semana a um mês. De acordo com a 
Organização Japonesa de Serviços a Estudantes (JASSO), o 
número de estudantes japoneses que participaram de tais 
programas de super curto prazo mais que triplicou entre 
2009 e 2016, passando de 16.873 para 60.145. Isso reflete 
uma tendência global crescente entre estudantes 
universitários, especialmente nos países desenvolvidos. Este 
artigo discute o pano de fundo desta tendência no Japão, 
assim como os desafios emergentes. 
 
As novas políticas do governo japonês sobre estudar no exterior 
No período pós-guerra, o foco central da política de 
internacionalização do governo japonês estava em atrair 
estudantes internacionais para virem e estudarem no Japão. 
No entanto, com o declínio, a partir do final dos anos 2000, 
do número de estudantes japoneses estudando no exterior, 
o governo (sob a administração Abe) começou a priorizar a 
promoção da mobilidade externa para fomentar uma mão de 
obra global para as empresas japonesas. Até aquele 
momento, estudar no exterior era considerado 
principalmente uma escolha privada, e o apoio 
governamental a estudantes japoneses para estudar no 
exterior era limitado. Em seu esforço para promover o 
estudo no exterior, o governo aumentou as bolsas de estudo 
disponíveis para estudantes individuais e forneceu fundos 
competitivos para as universidades desenvolverem sistemas 
de apoio a fim de ampliarem o leque de opções de estudo no 
exterior. 

Em relação às bolsas de estudo, em 2008, o governo 
aumentou o orçamento para bolsas de estudo no exterior da 
JASSO para estudantes matriculados em universidades 
japonesas. Atualmente, essa bolsa de estudos pode ser 
concedida a alunos que participam de um dos programas de 
estudos no exterior da sua universidade com duração de oito 
dias a um ano. O número de beneficiários aumentou 
drasticamente, de 627, em 2008, para 22.000, em 2017. 
Além disso, em 2014, o governo estabeleceu outro programa 
de bolsas de estudo denominado “Tobitate!” (“Salto para o 
Amanhã!”) Programa Jovem Embaixador (Uma Parceria 
Público-Privada Incentivando 
 
             _______________________________________ 

 
A fim de alavancar o atual aumento no 
número de participantes de estudos de 
super curta duração no exterior, é crucial 
fornecer oportunidades para que os 
estudantes continuem desenvolvendo suas 
competências globais após voltarem para 
casa. 

             _______________________________________ 
 



  14 
 

Número 94: Verão 2018 Ensino Superior Internacional 

 
Estudantes a Estudar no Exterior), com financiamento tanto 
do governo quanto de empresas privadas. As bolsas de 
estudo “Tobitate” destinam-se a estudantes que estudam no 
exterior por períodos que variam de 28 dias a dois anos. Até 
2017, cerca de 3.000 estudantes universitários estudaram 
no exterior com bolsas de estudo “Tobitate”. 

No que diz respeito aos fundos competitivos para 
universidades, desde 2011, o Projeto de Intercâmbio Inter-
Universitário forneceu fundos para intercâmbios bilaterais 
entre o Japão e regiões que são especificadas a cada ano. Por 
meio deste esquema, em 2017, o número de estudantes 
japoneses que estudou no exterior chegou a 14.712, 
enquanto o número de estudantes internacionais que 
estudou no Japão chegou a 15.289. Além disso, de 2012 a 
2016, o Projeto Go Global Japão forneceu fundos a 42 
universidades para desenvolverem programas de estudo no 
exterior para estudantes adquirirem competências para a 
nova sociedade global. O objetivo das universidades 
beneficiárias era enviar 58.500 alunos para o exterior por 
meio deste projeto. Outros programas, como o Programa 
Top Global University, iniciado em 2014, também visam 
estimular estudantes japoneses a estudar no exterior. 
 
Desafios e consequências inesperados 
Embora essas bolsas de estudos e subsídios não tenham sido 
destinados particularmente para isso, as universidades 
aumentaram especificamente as oportunidades de 
programas de super curto prazo no exterior, porque, por 
várias razões, parecem ser mais acessíveis aos estudantes 
japoneses. Primeiro, a curta duração do programa evita 
conflitos de tempo com outras atividades, como a procura de 
emprego em empresas japonesas, normalmente conduzidas 
durante um certo período do ano; preparar-se para exames 
nacionais de qualificação; e participar das atividades do 
clube. Segundo, os programas de super curto prazo tendem 
a exigir menores taxas de participação do que os programas 
mais longos. Terceiro, os programas de super curto prazo 
que se concentram no aprendizado de línguas estrangeiras 
no nível básico são populares entre os estudantes japoneses, 
porque muitos não têm habilidades de língua estrangeira 
suficientes para participar de programas de intercâmbio 
mais longos, durante os quais eles são obrigados a fazer 
cursos em universidades parceiras junto com estudantes 
locais. 

O apoio recente do governo tem sido eficaz em aumentar 
o número de estudantes que estudam no exterior pelo 
menos em programas de curto prazo; em comparação, o 
número de participantes em programas de longo prazo não 
aumentou tanto. Além disso, embora participar em 
programas de estudo de curta duração no exterior possa ser 
um passo para que os estudantes “voltados para dentro” se 
tornem mais abertos a outras culturas, os programas de 
super curto prazo no exterior são considerados muito curtos 
para aprimorar as competências transculturais e em língua 
estrangeira dos estudantes, em comparação com programas 
de longo prazo. Observações semelhantes foram feitas nos 
Estados Unidos e em outros países. 
 

Cultivando estudantes “voltados para o exterior” 
A fim de alavancar o atual aumento no número de participantes 
de estudos de super curta duração no exterior, é crucial fornecer 
oportunidades para que os estudantes continuem desenvolvendo 
suas competências globais após voltarem para casa. Por 
exemplo, encorajar os alunos a participar de programas mais 
longos poderia ser uma possibilidade, mas são necessários 
esforços para reduzir os obstáculos existentes, proporcionando 
bolsas de estudo adequadas, resolvendo questões relacionadas 
aos sistemas de contratação das empresas e desenvolvendo 
mecanismos que permitam aos alunos transferir facilmente os 
créditos obtidos no exterior. As oportunidades de intercâmbio 
internacional em câmpus domésticos devem ser reforçadas tanto 
em atividades curriculares, por exemplo, com cursos 
ministrados em inglês, quanto em atividades extracurriculares, 
por exemplo, intercâmbios linguísticos, tutoria, apoio de pares e 
sistemas de amigos. 

Além disso, a fim de responder ao atual ceticismo sobre 
o efeito de programas de estudo de super curto prazo no 
exterior, é importante realizar avaliações para medir o 
impacto dos programas, bem como os resultados de 
aprendizagem dos alunos, e continuar a melhorar a 
qualidade desses programas de super curto prazo. Coletar e 
avaliar evidências sobre o valor da experiência de estudo de 
curto prazo no exterior para desenvolver competências 
globais é necessário para obter apoio. 

Estes programas de super curto prazo recém-
desenvolvidos destinam-se principalmente a estudantes 
com nível básico em língua estrangeira. Programas mais 
avançados, que exigem elevadas competências em língua 
estrangeira e interculturais (como o aprendizado baseado 
em projetos com estudantes locais em um país anfitrião), 
podem ser uma opção adicional para os estudantes 
continuarem a desenvolver suas competências. Desenvolver 
um ambiente para que os estudantes utilizem e aproveitem 
suas experiências durante os programas de estudos de super 
curto prazo no exterior será a chave para tornar essa nova 
tendência uma oportunidade de estimular futuros 
formandos “voltados para o exterior”. 
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Os estudantes internacionais de graduação representam 
uma importante fonte de receita para muitos sistemas de 
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Ensino Superior, especialmente em um contexto de declínio 
do apoio de governos de orientação austera. Em um esforço 
para aumentar o recrutamento internacional de graduação, 
as universidades canadenses estão criando parcerias ou 
diretamente recebendo “faculdades de passagem”. As 
faculdades de passagem são instituições semi-autônomas ou 
privadas, que têm acordos de transferência com 
universidades parceiras para oferecer alternativas de 
inscrição a estudantes internacionais que não possuem as 
credenciais acadêmicas ou linguísticas que permitam a 
entrada direta em cursos de graduação no nível 
universitário. Enquanto faculdades de passagem existem em 
outros países, o formato é relativamente novo no Canadá, 
onde elas passaram em grande medida não examinadas até 
este momento. O pouco que foi escrito sobre o assunto 
chamou a atenção para a confiança das faculdades em 
instrutores de meio-período, seu potencial para aumentar a 
“corporativização” da academia e a possibilidade de que 
alguns estudantes estrangeiros possam ser enganados pelos 
materiais de marketing sobre a probabilidade de 
transferência para uma universidade canadense 
estabelecida. Considerando essas preocupações, pedimos 
maior atenção às políticas e às práticas das faculdades de 
passagem. A partir de dados canadenses, oferecemos uma 
breve tipologia dessas instituições, identificamos algumas 
possíveis preocupações sobre seu impacto nos sistemas 
públicos de Ensino Superior e sugerimos algumas 
orientações para futuras pesquisas. 

Para entender melhor esse fenômeno, estudamos as 96 
instituições que pertencem à Universities Canada, uma 
organização nacional de apoio ao setor. A ligação com as 
faculdades de passagem está se tornando corriqueira entre 
as universidades públicas canadenses: nossa pesquisa 
revelou que 69 das 96 instituições, ou 72% das 
universidades canadenses, tinham afiliação com ao menos 
uma faculdade de passagem. Como as faculdades de 
passagem são um novo modelo institucional no Canadá, 
existem variações significativas na forma que assumem. 
Nossa pesquisa revelou três eixos úteis de comparação que 
dão uma ideia da configuração geral do fenômeno da 
faculdade de passagem no Canadá: propriedade, currículo e 
mecanismo de transferência. 
 
Propriedade 
Observamos duas formas de propriedade dentro das 
faculdades de passagem canadenses: parcerias privadas ou 
faculdades pertencentes a instituições públicas anfitriãs. Das 
69 universidades que têm uma afiliação com um programa 
de passagem, 22 (32%) delas têm afiliações com faculdades 
de passagem que são instituições privadas e com fins 
lucrativos. Essas faculdades de passagem privadas 
geralmente pertencem a grandes empresas educacionais 
internacionais, como Navitas ou Study Group, e operam 
separadamente da universidade parceira. Essas faculdades 
de passagem de propriedade privada prometem 
“aperfeiçoamento” acadêmico ou linguístico e 
explicitamente anunciam o acesso às instituições parceiras 
como parte de seus materiais de recrutamento. As demais 

faculdades de passagem (68%) são detidas por instituições 
anfitriãs. Essas faculdades de passagem alojadas são 
diferenciadas da instituição parceira, entretanto, com seus 
próprios critérios de admissão e com estudantes que 
frequentam a maioria ou todas as suas aulas separados do 
resto do corpo discente. 
 
Currículo 
As faculdades de passagem no Canadá são também 
utilmente diferenciadas com base em seu currículo. Das 69 
faculdades de passagem em nossa amostra, 44 (64%) 
oferecem um programa misto de estudo acadêmico e 
linguístico. Em alguns casos, o elemento acadêmico desses 
programas representa um ano ou mais de um curso de 
graduação de quatro anos, enquanto em outros é um 
pequeno número de cursos. Esses programas acadêmico-
linguísticos mistos prometem assistência adicional aos 
estudantes que precisam melhorar seu desempenho 
linguístico ou acadêmico para o ingresso na instituição 
parceira. Um número menor de faculdades de passagem, 25 
(36%), oferece programas somente linguísticos ou inglês 
para fins acadêmicos (EAP). Nesses casos, os estudantes 
recebem programas de aperfeiçoamento de idiomas em 
inglês (ou em francês, nas regiões francófonas), que 
prometem prepará-los para as exigências linguísticas da 
instituição parceira. As faculdades de passagem detidas e 
operadas por uma universidade pública têm uma 
probabilidade ligeiramente maior de terem programas EAP 
(38%) do que aquelas geridas por parceiros corporativos 
(das quais 32% tem programas EAP), mas programas mistos 
são mais comuns em ambos os casos. 
 
Mecanismo de transferência 
Uma comparação final que ajuda a entender esse formato 
institucional emergente é o tipo de passagem ou mecanismo 
de transferência oferecido aos estudantes internacionais. 
Um pequeno número de faculdades de passagem (8 de 69, 
ou 12%) exige que os estudantes reapliquem para a 
instituição parceira após terminarem o programa de 
passagem. Mas a grande maioria das faculdades de 
passagem no Canadá (88%) promete aos estudantes uma 
entrada direta na universidade parceira, uma vez que 
tenham completado com sucesso o programa de passagem. 
Todas as faculdades de passagem detidas por corporações 
oferecem entrada direta para uma ou mais instituições. A 
entrada direta é uma ferramenta valiosa de recrutamento 
que os parceiros corporativos podem exigir antes de 
entrarem em relações formais com universidades. 
 
             _______________________________________ 
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tinham uma afiliação com ao menos uma 



  16 
 

Número 94: Verão 2018 Ensino Superior Internacional 

faculdade de passagem. 
             _______________________________________ 
 
 
Discussão 
À luz do exemplo canadense, as faculdades de passagem 
representam um novo e significativo formato institucional. 
O seu impacto nas instituições existentes não é claro neste 
momento. No entanto, vemos o potencial para uma maior 
influência dos modelos de Ensino Superior privados em 
países com um forte setor público de Ensino Superior, como 
o Canadá. Considerando que a precificação diferenciada para 
estudantes internacionais e nacionais já atraiu a atenção 
para os modelos de precificação corporativa, o modelo de 
faculdade de passagem permite que as instituições e seus 
conselhos de administração operem um “piloto” para a 
privatização, dentro dos muros da universidade pública, 
com muitos exemplos internacionais e locais para justificar 
o avanço nesta direção. Este efeito já é visível nas 
semelhanças de formato entre as faculdades de passagem 
privadas e aquelas pertencentes a instituições parceiras. 
Isso não é surpreendente, considerando que os programas 
de passagem representam uma significativa fonte de renda 
para as instituições, tanto por meio da expansão da 
população de estudantes internacionais que pagam 
integralmente, quanto pelo acréscimo de um ano adicional 
de matrícula por estudante. Em nível de sistema, essas 
passagens potencialmente usurpam das faculdades 
comunitárias os dólares de estudantes internacionais, pois 
estas também procuram ativamente recrutar estudantes do 
exterior. Neste sentido, as faculdades de passagem já estão 
mudando o cenário do Ensino Superior. 

Muito mais investigação é necessária para avaliar a 
extensão total da influência das faculdades de passagem. 
Dentro do Canadá, uma preocupação é que as faculdades de 
passagem podem incentivar as instituições a aceitar 
estudantes que provavelmente não terão sucesso na 
instituição parceira. Outra é que os estudantes de 
universidades de passagem não irão receber os mesmos 
serviços acadêmicos ou estudantis que os da instituição 
principal, potencialmente isolando-os de aconselhamento, 
ouvidoria ou outros sistemas de apoio. Da mesma forma, 
avaliações preliminares sugerem que a ênfase da faculdade 
de passagem na geração de receita (e, em alguns casos, no 
lucro) significa que os instrutores e funcionários têm maior 
probabilidade de não serem sindicalizados e precarizados. A 
necessidade de mais pesquisas é premente, uma vez que a 
influência das faculdades de passagem no sistema público 
como um todo pode significar que as pressões para competir 
levarão outras instituições a adotar modelos semelhantes. 

Talvez ainda mais importante seja examinar essas 
faculdades de passagem no contexto internacional. Muitos 
dos parceiros corporativos operam em vários países, 
suscitando perguntas sobre como os diferentes regimes 
políticos moldam as faculdades de passagem resultantes. 
Questionamos como – ou se – essas empresas multinacionais 
padronizam suas passagens em todo o mundo, o que teria 
implicações não apenas em como percebemos os fluxos de 
estudantes internacionais, mas também no alcance da 

corporativização global desta mobilidade para além do que 
é tipicamente entendido como uma questão de agentes de 
recrutamento e preparação de candidaturas de admissão. 
Vemos as faculdades de passagem como representativas de 
uma mudança em direção a um cenário político pós-
secundário que possibilita um modelo mais 
interdependente, internacional e “flexibilizado”, desafiando 
os pressupostos dos sistemas de Ensino Superior e a 
concepção de setores público/privado dissociados. 
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A internacionalização não é um fenômeno isolado no 
Ensino Superior; está inserida no contexto mais amplo do 
Ensino Superior na arena global. Elitismo, comercialização, 
elevados custos de estudo, corrupção, fraude e quantidade 
versus qualidade são temas globais comuns no Ensino 
Superior internacional, influenciando a internacionalização 
e vice-versa. Uma abordagem inclusiva deve levar em conta 
os diversos contextos sociopolíticos, econômicos e 
demográficos em diferentes partes do mundo, e deve 
contemplar a questão de que as políticas e práticas atuais de 
internacionalização não são inclusivas e deixam de lado a 
grande maioria dos estudantes em todo o mundo. 
 
Dois paradoxos principais 
No Ensino Superior, nós somos confrontados com dois 
paradoxos principais. Primeiro, enquanto podemos estar 
nos esforçando para aumentar a internacionalização e o 
engajamento global, em muitos países as tendências 
nacionalistas e isolacionistas resultam em uma desconexão 
entre o local e o global. Em segundo lugar, enquanto a 
mobilidade de crédito e de diplomas está crescendo em 
escala global, essa indústria de bilhões de dólares alcança 
apenas uma pequena elite estudantil, deixando para trás 
99% da população mundial de estudantes. 

Embora ainda em seus estágios iniciais em todo o 
mundo emergente e em desenvolvimento, a massificação 
aumentou o acesso ao Ensino Superior. Acesso versus 
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equidade é uma questão em geral, mas representa um 
desafio ainda maior para a educação internacional. 
Conhecemos os muitos benefícios das experiências 
internacionais, assim como os seus muitos catalizadores. No 
entanto, em algumas economias emergentes e em 
desenvolvimento, o grau de mobilidade é para apenas 1-2% 
dos estudantes e pode ter conotações negativas, sendo visto 
como uma drenagem de talentos na perspectiva do país de 
origem. 

Ao olhar para a mobilidade de crédito/estudo no 
exterior, isso tem sido visto como um caminho-chave para a 
internacionalização dos estudantes. No entanto, fora da 
Europa e dos Estados Unidos, o percentual de estudantes 
com mobilidade de crédito é ainda menor do que aqueles 
buscando títulos. Em outras palavras, embora a mobilidade 
obtenha a maior atenção em termos de políticas e práticas 
de internacionalização, apenas um número muito pequeno 
de estudantes chega a participar. A Universities UK 
descobriu recentemente que estudantes em situação de 
maior nível gerencial e profissional têm quase cinco vezes 
mais chances de mobilidade do que estudantes em situação 
de desemprego prolongado. Além disso, estudantes com 
mobilidade ganham notas mais altas na universidade e 
salários mais altos do que seus colegas sem mobilidade, o 
que significa maior vantagem para aqueles que já são 
privilegiados. Há, também, uma falta de representatividade 
em termos de renda, etnia, histórico migratório ou 
deficiência. 

 
Aumentando a mobilidade de curto prazo 
Aumentar o acesso à mobilidade não é fácil, sendo o 
financiamento um dos principais entraves. Uma tentativa de 
aumentar os números é através de mais oportunidades de 
curto prazo. Sabemos que muitos benefícios podem advir até 
mesmo de mobilidade de curto prazo (estágio, estudo ou 
voluntariado no exterior), incluindo competências de 
empregabilidade transferíveis, por exemplo, trabalho em 
equipe, liderança de equipe, habilidades organizacionais, 
gerenciamento de projetos, resolução de problemas, 
trabalho em rede, habilidades de mediação, resolução de 
conflitos, tomada de decisões e habilidades interpessoais. A 
mobilidade de curto prazo também pode desenvolver 
habilidades de competência intercultural, tais como 
disposição para assumir riscos, paciência, sensibilidade, 
flexibilidade, mente aberta, humildade, respeito e 
criatividade. 

A meta europeia de participação na mobilidade para os 
48 países signatários do Processo de Bolonha é de 20% até 
2020, enquanto, nos Estados Unidos, dobrar o número de 
estudantes no exterior, como previsto, resultaria em uma 
porcentagem semelhante. No entanto, até mesmo atingir 
essas metas significa que a maioria dos estudantes, isto é, 
80%, não receberá os benefícios mencionados aqui. Nos 
países emergentes e em desenvolvimento, este percentual 
está próximo de 99%. A mobilidade pode ser importante e 
necessária, mas é insuficiente para oferecer uma 
internacionalização inclusiva. 
 
             _______________________________________ 
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Integrando a mobilidade ao currículo 
É importante ressaltar que devemos considerar a 
mobilidade apenas como um aspecto do currículo 
internacionalizado, que incorpora os resultados da 
aprendizagem internacionalizada em seu núcleo, tornando 
assim a internacionalização disponível para todos. Convidar 
os estudantes a refletir sobre seus estudos no exterior ajuda 
a consolidar seus próprios resultados de aprendizagem e 
contribui para a diversidade de perspectivas para os outros. 
O mesmo se aplica ao engajamento ativo de estudantes de 
diversas origens geográficas, nacionais, linguísticas e 
culturais na sala de aula. Esta é uma abordagem que vários 
comentadores sugerem que ainda precisamos utilizar 
plenamente. O currículo não irá, por si só, se 
internacionalizar: é necessária uma revisão mais 
fundamental do conteúdo do programa, pedagogia, 
avaliação e resultados de aprendizagem para alcançar isto. 
No entanto, apoia a incorporação de perspectivas 
alternativas nos processos de aprendizagem, ensino e 
avaliação. 
 
Rumo a uma abordagem mais inclusiva 
Acreditamos que as políticas de internacionalização falham 
em atender a todos aqueles a quem se destinam e que 
deveria haver um foco renovado nos estudantes e 
funcionários que não viajam. Até incorporarmos a 
internacionalização inclusiva na experiência de todos os 
estudantes, corremos o risco de perpetuar o tipo de elitismo 
que tentamos combater. Se quisermos endereçar esses dois 
paradoxos, o foco na mobilidade é contraproducente. Exclui 
a grande maioria dos estudantes e confirma o argumento 
nacionalista-populista de que é, de fato, um elitismo 
intelectual. 

A internacionalização inclusiva e abrangente nos obriga 
a reformular nosso pensamento, independentemente do 
contexto em que vivemos. A internacionalização para todos 
deve ser o ponto de partida de estratégias institucionais, 
refletindo a consciência de que todos os alunos devem estar 
envolvidos nessa agenda para as suas vidas futuras como 
cidadãos e profissionais. 

Em suma, para que a internacionalização seja inclusiva 
e não elitista, ela deve abordar o acesso e a equidade e 
requer: 

• Incorporar a internacionalização em casa como 
essencial para a internacionalização de todos. 

• Reconhecer, valorizar e utilizar a diversidade de 
sala de aula, trazendo perspectivas alternativas 
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para estudar programas – de estudantes 
internacionais, aqueles que retornam de 
experiências de mobilidade e estudantes de 
diversas comunidades na população local. 

• Envolver toda a instituição no fornecimento de uma 
internacionalização inclusiva. 

• Fazer uma ponte entre o local e o global em 
pesquisa, educação e serviço. 

• Concentrar-se em parcerias regionais e globais para 
ajudar a oferecer uma agenda de 
internacionalização inclusiva. 
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Desde o início deste século, os sistemas de Ensino 
Superior em todo o mundo expandiram-se rapidamente. Não 
apenas os países de renda média, mas também de baixa 
renda, já se tornaram “massificados” – em termos da 
definição fornecida por Trow (2006) – ou estão em processo 
de se tornarem. O Ensino Superior está experimentando um 
índice de crescimento sem precedentes em taxas brutas de 
matrícula (GER). Por mais notável que seja esta história de 
sucesso, não se deve presumir que a “massificação” seja 
inequivocamente e necessariamente uma coisa boa. 
Enquanto qualquer aumento no acesso de estudantes ao 
Ensino Superior é um motivo de celebração, a massificação 
suscitou a uma série de questões que deveriam ser mais 
amplamente debatidas. 

Para começar, é necessário reconhecer que o 
crescimento do GER no Ensino Superior geralmente reflete 
um nível crescente de prosperidade econômica e confiança 
social e política em vários países. Conforme se integram à 
economia global, inevitavelmente consideram a expansão de 
seus sistemas de Ensino Superior como necessária para 
aproveitar os fluxos globais de capital, a mudança nos modos 
de produção e as  
 
             _______________________________________ 
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cadeias de fornecimento globais. Não surpreende, portanto, 
que os governos em todo o mundo estejam preparados para 
alocar grandes somas de dinheiro público no Ensino 
Superior, facilitar maior investimento privado no 
desenvolvimento de novas universidades e faculdades, e 
incentivar o público a ver um investimento em Ensino 
Superior como uma despesa que provavelmente trará bons 
retornos tanto para os indivíduos quanto para a nação. 
  
Muito rápido e ad hoc 
Nesta linha de pensamento, a massificação do Ensino 
Superior deveria ser claramente bem-vinda, uma vez que 
eleva o nível de educação de um país e sinaliza a sua 
prosperidade e prestígio. No entanto, é importante 
considerar se a velocidade de crescimento em GERs não foi, 
na realidade, muito rápida e a sua forma muito ad hoc. É 
preciso perguntar se os respectivos sistemas de 
massificação do Ensino Superior foram capazes de lidar com 
o ritmo de mudança. Até que ponto a motivação para a 
massificação foi estimulada pela demanda mais do que pela 
consideração adequada de questões de oferta, pelo 
oportunismo mais do que por processos sistemáticos de 
análise e desenvolvimento de políticas? 

Como aumentou a demanda por Ensino Superior entre a 
classe média rapidamente crescente nas economias em 
desenvolvimento, precisamos perguntar que tipo de 
trabalho os governos fizeram para preparar adequadamente 
suas instituições públicas de Ensino Superior (IESs) para 
expandir – com níveis apropriados de apoio, alocação de 
recursos e capacitação. Um grupo de funcionários 
acadêmicos adequadamente treinados está disponível ou foi 
preparado para cuidar das necessidades de novos grupos de 
estudantes, muitos dos quais provenientes de famílias que 
não têm tradição de educação de nível superior? A maioria 
dos governos tentou “absorver” a demanda, permitindo a 
entrada no setor de uma série de fornecedores privados com 
diferentes graus de comprometimento, experiência e 
recursos para oferecer Ensino Superior de qualidade. Os 
processos de aprovação e garantia de qualidade aos quais 
essas instituições privadas apressadamente estabelecidas 
estão sujeitas foram, na melhor das hipóteses, desiguais. É 
importante perguntar, além disso, se as próprias burocracias 
governamentais têm a experiência para desenvolver e 
implementar os mecanismos necessários para coordenar o 
trabalho de IES privadas. 

O uso da tecnologia tem sido frequentemente 
considerado como uma opção viável para atender à 
crescente demanda por Ensino Superior a um custo 
razoável. A experiência ao redor do mundo tem mostrado, 
no entanto, que a aprendizagem online pode ser muito mais 
cara e complexa do que a educação tradicional de “tijolo e 
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argamassa”, se é para ser feita de forma adequada e 
sustentável. É uma bobagem presumir que a experiência 
pedagógica nesta área possa ser desenvolvida de forma 
barata e rápida sem sacrificar a qualidade. 

Diversas universidades nas economias em 
desenvolvimento, tanto públicas como privadas, foram 
criadas como resultado de repaginamento ou atualização de 
marca de escolas técnicas, politécnicas e magistérios, sem 
quaisquer mudanças substanciais nas maneiras em que se 
espera que operem ou nos tipos de estudantes que recrutam. 
Muitas são gravemente subfinanciadas e geralmente vistas 
como “fábricas superlotadas”. Elas não dispõem das 
bibliotecas e dos laboratórios que qualquer IES decente deve 
possuir. Ao mesmo tempo, pouco é feito para forjar sistemas 
pensados para desenvolver profissionalmente o pessoal 
acadêmico. Embora seja verdade que nem todo membro da 
equipe empregada nas IES precise ser pesquisador ou 
publicar em revistas internacionais, uma instituição 
comprometida com educação de nível superior não deve ser 
autorizada a negligenciar sua responsabilidade por garantir 
que seus funcionários possuam altos níveis de conhecimento 
em sua área de atuação, bem como inclinação acadêmica. 
Desta forma, a tarefa de capacitação deve ser considerada 
central em quaisquer esforços de massificação. 
 
Questões de capacitação 
Na pressa para estabelecer novas universidades e expandir 
as já existentes sem qualquer foco substancial na 
capacitação, as opções de currículo na maioria das IESs nas 
economias em desenvolvimento têm sido inevitavelmente 
limitadas, muitas vezes restritas a assuntos que não exigem 
laboratórios caros, bibliotecas extensas e pessoal altamente 
qualificado. Por exemplo, programas em negócios e gestão, 
que são supostamente econômicos e acessíveis a muitos 
novos alunos, tiveram nas últimas décadas um crescimento 
explosivo, enquanto o número de programas em áreas STEM 
muito necessárias foi limitado. Como resultado, tem havido 
uma oferta excedente de formados em algumas áreas, 
enquanto há escassez em outras. Muitos formados, além 
disso, não possuem o conhecimento e as habilidades que os 
empregadores consideram necessários a um mercado de 
trabalho em mudança, orientado para a economia global. 
Frequentemente, os estudantes não conseguem garantir um 
emprego na sua área de estudo, criando assim um risco de 
que, no longo prazo, os sistemas de Ensino Superior possam 
gerar uma crise de legitimação e motivação entre os seus 
formados. Nem mesmo esses formados serão capazes de 
fazer o tipo de contribuição para o desenvolvimento 
econômico nacional que os governos esperam da 
massificação dos seus sistemas de Ensino Superior. O que 
isto mostra é que a massificação não é inevitavelmente uma 
coisa boa. Depende muito de seus propósitos e resultados, 
das formas como é organizada e coordenada e da 
contribuição que pode dar ao desenvolvimento do 
conhecimento e das habilidades necessárias na economia 
global. 

Um aumento no GER no Ensino Superior pode, portanto, 
ser necessário, mas não é suficiente para impulsionar o 

crescimento econômico e a prosperidade. O que é 
necessário, adicionalmente, são programas mais 
abrangentes de reforma do Ensino Superior. Isso envolveria 
reimaginar e renovar o currículo e os métodos de ensino, 
assim como as formas pelas quais as IES são estruturadas e 
governadas. Acima de tudo, exige capacitação e medidas 
adequadas de planejamento e garantia de qualidade. A 
questão das formas pelas quais a massificação é alcançada 
deve, portanto, estar no centro dos debates sobre a expansão 
dos sistemas de Ensino Superior. Questões mais amplas 
sobre os propósitos do Ensino Superior são igualmente 
cruciais, não apenas em relação ao crescimento econômico, 
mas também em relação ao desenvolvimento social e 
cultural. Esses imperativos não podem ser alcançados 
confiando apenas nas forças emergentes do mercado de 
Ensino Superior. 
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Há uma crescente atenção mundial ao debate sobre quem 
paga as anuidades da universidade. Ao contrário de outros 
governos, as autoridades filipinas introduziram 
recentemente um subsídio para cobrir as anuidades dos 
estudantes filipinos em todas as Universidades e Faculdades 
do Estado (SUCs). Esta Lei de Acesso Universal à Educação 
Terciária de Qualidade foi sancionada em 3 de agosto de 
2017. Ela se compromete a “prover financiamento adequado 
... para aumentar a taxa de participação de todas as classes 
socioeconômicas no Ensino Superior”. O subsídio se aplica 
aos primeiros níveis de graduação em todas as instituições 
de Ensino Superior. A Lei também aumenta os empréstimos 
baseados na renda disponíveis para os mais pobres. 

Há uma preocupação de que a política leve a um êxodo 
de estudantes de provedores privados para públicos. Como 
resultado de um compromisso constitucional de manter 
instituições públicas e privadas, a Lei permite um subsídio 
para anuidades em instituições privadas a uma taxa 
equivalente à SUC mais próxima. 
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             _______________________________________ 

 
A Lei visa principalmente enfrentar as taxas 
de abandono: apenas um quarto dos 
estudantes no Ensino Superior forma-se 
atualmente. 

             _______________________________________ 
 
 
Estudantes também podem se beneficiar de apoio para livros, 
materiais, transporte, acomodação e outras despesas 
relacionadas. A Lei contraria uma tendência de longo prazo de 
aumentar as anuidades no Ensino Superior. O senador filipino 
Benjamin Aquino IV, o principal defensor da Lei, sugeriu que a 
provisão de ensino gratuito “abriria as portas para um futuro 
melhor”, assim “capacitando mais filipinos com a promessa de 
um diploma universitário”. Isso repercutiu fortemente entre os 
filipinos, que valorizam as qualificações do Ensino Superior.  

A alocação do governo para o Ensino Superior registrou 
recentemente aumentos significativos, dobrando de US$ 
484,47 milhões, em 2010, para aproximadamente US$ 1 
bilhão, em 2016, embora o gasto per capita permaneça 
relativamente baixo. A constituição filipina exige que a 
educação receba a maior parcela do orçamento nacional, e 
as autoridades nacionais alocaram US$ 793 milhões (1% do 
orçamento) para introduzir o subsídio em 2018. Está 
previsto que a economia nacional se expanda em mais de 6% 
no médio prazo, e o subsídio parece acessível. No entanto, 
embora a medida seja politicamente popular, ela tem sido 
ferozmente debatida. 
 
Apoio e oposição 
A Lei visa principalmente enfrentar as taxas de abandono: 
apenas um quarto dos estudantes no Ensino Superior forma-
se atualmente. A Lei destina-se a ajudar aqueles que estão 
saindo por causa de um déficit financeiro. Este apoio não iria 
simplesmente redistribuir recursos, mas sim ajudaria 
aqueles que enfrentam dificuldades na última fase de seus 
estudos. A Lei também se destina a melhorar a qualidade. As 
instituições terciárias nas Filipinas são governadas pela 
Comissão para o Desenvolvimento do Ensino Superior 
(CHED), que monitora, avalia e gerencia a garantia e o 
aprimoramento da qualidade. A Lei incluía originalmente 
um limite de inscrição para cada SUC, que só poderia ser 
aumentado se as SUCs atendessem aos maiores padrões de 
qualidade estabelecidos pelo regulador. No entanto, na 
versão final da Lei, não há mais um limite; as SUCs poderão 
definir o número de estudantes por si mesmas. 

Partes interessadas expressam três críticas principais. 
Primeiro, já existem vários programas em vigor para 
melhorar o acesso equitativo. As SUCs já são subsidiadas 
pelo governo e as anuidades são significativamente mais 
baratas do que no setor privado. O sistema de “ensino 
socializado” também implica que os estudantes paguem 
proporcionalmente à sua renda familiar. Em segundo lugar, 
a Lei beneficia desproporcionalmente as classes média e 
alta, porque a maioria dos estudantes das SUCs são de 

origem moderada a próspera. Apenas 12% dos estudantes 
das SUC pertencem ao primeiro e segundo decis mais 
pobres, enquanto 17% vem do nono e mais ricos decis. A Lei 
é caracterizada como tendo um “impacto regressivo não 
intencional”. A União Nacional de Estudantes ressalta 
preocupações de que as SUCs possam aumentar outras taxas 
educacionais para compensar sua falta de controle sobre a 
renda das anuidades. Essas outras taxas não são 
automaticamente cobertas pelo subsídio e poderiam 
penalizar ainda mais os estudantes mais pobres (as 
anuidades compreendem apenas entre 20 a 30% do custo 
total de um diploma). Em terceiro lugar, reduzir o custo das 
SUCs poderia levar a um êxodo das instituições privadas 
para públicas. Das 1.943 instituições terciárias filipinas, 88% 
são privadas e 12% são públicas. Aproximadamente 54% 
dos estudantes estão matriculados no Ensino Superior 
privado e 46% no público. Como as matrículas já estão 
aumentando nas instituições públicas de Ensino Superior, 
existe a preocupação de que essa iniciativa possa alterar 
dramaticamente o setor. Isto vem em conjunto com o 
movimento para estender a educação obrigatória de 11 para 
13 anos no programa “K-para-12”. Durante o período de 
transição, que termina em 2018, grupos menores entraram 
na universidade, pois os estudantes foram mantidos por 
mais um ano no Ensino Médio. Isso afetou as finanças das 
instituições de Ensino Superior, depositando uma pressão 
particular sobre as instituições privadas. O êxodo de 
estudantes também pode ser refletido em uma migração de 
professores, uma vez que os salários são geralmente mais 
baixos em instituições privadas, enquanto as SUCs pagam o 
salário padronizado do governo. 
 
Conclusão 
Os efeitos potenciais da Lei vão além da eficiência econômica 
e visam grupos econômicos específicos. Ela envia uma 
mensagem poderosa, particularmente para os estudantes 
pobres e com dificuldades, de que o Ensino Superior é 
acessível a todos. A retórica dos “sonhos de vida” estabelece 
uma narrativa de prosperidade baseada no mérito e no 
trabalho, na qual o Ensino Superior desempenha um papel 
fundamental. 

No entanto, existem questões importantes sobre a 
sustentabilidade dessa iniciativa. Em princípio, a Lei permite 
que todos os filipinos tenham acesso à educação terciária de 
qualidade e se compromete a “prover financiamento 
adequado”, estabelecendo potencialmente acesso universal. 
As Filipinas têm uma população jovem e crescente: o número 
de jovens entre 15 e 24 anos aumentou de 17,6 milhões, em 
2006, para 19,9 milhões, em 2016. Quando o período de 
transição do “K-para-12” terminar, mais estudantes irão 
ingressar no Ensino Superior. Dada a poderosa influência do 
“sonho” do Ensino Superior entre os filipinos, esperamos um 
grande aumento dos ingressantes no Ensino Superior, o que 
pode não ter sido previsto na preparação do orçamento da 
Lei. A ausência de um teto para o número de estudantes na 
versão final da lei confirma a intenção de expandir o setor, 
incentivando os líderes das SUCs a aumentar a receita 
aumentando o número de estudantes. Isso poderia 
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exacerbar o voo projetado de estudantes e professores de 
instituições privadas para públicas. Graças à economia em 
expansão, a Lei é acessível a curto e médio prazo. Mas as 
preocupações com a rápida expansão do número de 
estudantes colocam em questão sua sustentabilidade de 
longo prazo. 

As Filipinas têm condições de não introduzir tal política? 
Para o país competir com seus rivais regionais como uma 
economia do conhecimento, ampliar o acesso ao Ensino 
Superior provavelmente proporcionaria uma vantagem 
competitiva. Com seu grande setor de serviços e rápida 
industrialização, as Filipinas estão bem equipadas para 
aproveitar a força de trabalho qualificada proporcionada 
pela expansão das matrículas no Ensino Superior. 
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Desde a Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento 
exponencial de publicações nas Ciências da Vida. Entre o 
final da década de 1960 e 2000, o número de publicações 
dobrou a cada 14 anos, aproximadamente, mas, mais 
recentemente, a taxa aumentou ainda mais, dobrando 
aproximadamente a cada 12 anos. Por um lado, esse 
crescimento pode ser visto como positivo ao significar 
investimento em ciência, especialmente nas economias 
emergentes, o que deve levar a um progresso científico mais 
rápido. Por outro lado, no entanto, o crescimento 
exponencial de artigos publicados significa que os editores 
de revistas são “inundados” por publicações, o que eles 
acham difícil de processar, enquanto os cientistas sentem 
cada vez mais dificuldade em manter-se na dianteira. Quanto 
mais ciência é produzida, há mais ruído no sistema e mais 
difícil é para os cientistas saber o que é de confiança e o que 
não é. Desta forma, os cientistas estão cada vez mais 
preocupados com a capacidade da comunidade científica de 
controlar a qualidade do crescente fluxo de produção 
científica. 
             _______________________________________ 

 
E, como era de se esperar, as revistas de 
acesso aberto geralmente cobram taxas 
significativas de publicação. 

             _______________________________________ 
Escassez de espaço de publicação nas principais revistas 

Em minha pesquisa financiada pela British Academy, 
investiguei a natureza da sobrecarga em publicações 
científicas fazendo a seguinte pergunta: como as submissões 
de artigos são distribuídas entre as revistas? Sem surpresa, 
descobri que a publicação nas revistas de primeira linha – 
Cell, Nature ou Science – parece ser o Santo Graal da ciência, 
pois garante cargos acadêmicos, subsídios e participação em 
conselhos editoriais. O sucesso na carreira de um cientista 
depende da publicação do maior número possível de artigos 
nessas revistas de prestígio. Além disso, a publicação nas 
principais revistas é reconhecida pelos cientistas como uma 
forma de aumentar suas chances de publicar nas principais 
revistas no futuro. Mas essas revistas mantêm uma escassez 
artificial de espaços, a qual Neal Young e seus colegas 
rotularam em 2008 como a “maldição do vencedor” em seu 
influente artigo. Os autores compararam os limites de 
páginas artificiais em revistas de prestígio com a escassez 
artificial na economia para restringir a oferta de uma 
mercadoria. No passado, antes da era das publicações on-
line, os limites de páginas impressas eram limitados, de 
modo que a escassez de espaços de publicação era 
justificada; hoje em dia, no entanto, é mais difícil justificar 
altas taxas de rejeição se não pela razão de que taxas de 
aceitação extremamente baixas sinalizam elevado status 
para autores bem-sucedidos. 
 
As hierarquias nas revistas de Ciências da Vida 
Então, o que acontece com os artigos rejeitados dessas três 
principais revistas? A resposta tradicional era que a maioria 
dos autores de artigos rejeitados procuraria por revistas de 
nível mais baixo, com alguns escolhendo periódicos menores 
e especializados para o escoamento do seu trabalho. 
Recentemente, no entanto, um mecanismo diferente de 
colocar os artigos em cascata na hierarquia das revistas 
tornou-se popular. Algumas revistas passam os artigos 
rejeitados, com a permissão dos autores, para o que é por 
vezes chamado de “revistas irmãs”, com a mesma marca. Por 
exemplo, as famílias de revistas da Cell, Nature ou Science 
agora compreendem revistas menores sob sua própria 
marca e oferecem essas revistas como saídas para trabalhos 
de boa qualidade que foram rejeitados pelas principais. Por 
exemplo, com a permissão do autor, a Science transfere 
artigos para suas revistas irmãs Science Immunology, Science 
Advances, Science Robotics ou Science Signaling. O objetivo 
declarado deste mecanismo de transferência é ajudar os 
autores a encontrar um lugar para publicar seu trabalho da 
maneira mais rápida e fácil possível. De fato, essa prática é 
benéfica para os autores, pois seus artigos são publicados 
mais rapidamente do que seriam de outra forma. Para as 
famílias de revistas, a prática de transferências também faz 
sentido nos negócios, porque permite que os editores 
capturem uma maior parcela do mercado. Um dos editores 
que entrevistei comentou: “Se você receber um artigo, 
analisá-lo e rejeitá-lo, o modelo financeiro informa que você 
não ganhou nenhum dinheiro, você gastou dinheiro, mas não 
ganhou nenhum. Se você puder cascatear isso (...) será 
publicado em sua revista de acesso aberto, que é um pouco 
inferior, mas agora você monetiza a submissão”. E, como era 
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de se esperar, as revistas de acesso aberto geralmente 
cobram taxas significativas de publicação. 

Alguns dos editores de revistas menores levantaram 
preocupações de que esse sistema reforce o monopólio das 
maiores marcas, já que revistas irmãs absorvem artigos 
rejeitados. A preocupação expressa por alguns editores das 
revistas de pequeno porte e especializadas era que os artigos 
que costumavam ser submetidos a suas revistas agora são 
publicados nas revistas das três grandes famílias Cell, Nature 
e Science. Um editor de revistas comentou sobre o poder da 
marca Nature: “A Nature é uma das marcas mais poderosas 
do mundo, ainda mais poderosa do que a maioria das marcas 
de moda. As pessoas se aglomeram para essas revistas a todo 
custo. Apenas o nome é sinônimo de prestígio e qualidade e 
sucesso em pesquisa”. 

Inegavelmente, encontrar um lugar para publicar um 
artigo da maneira mais rápida e fácil possível é importante 
para todos os autores, então os mecanismos de escoamento 
podem ser uma boa solução para os autores, assim como 
para os editores. E, de fato, foi isso que encontrei: alguns 
autores viram esses arranjos como naturais – eles submetem 
seu artigo, por exemplo, para a Nature, sabendo que eles 
provavelmente entrarão na Nature Communications. No 
entanto, os editores de revistas menores e especializadas 
preocupam-se com essa tendência, pois sentem que estão 
sendo espremidos pelas grandes marcas. Enquanto as 
grandes revistas veem aumentos nas submissões, as 
especialistas de menor porte (a maioria com fatores de 
impacto abaixo de 10) experimentam uma queda no número 
de submissões e veem diminuir a sua participação no 
mercado de publicações. A maioria dos editores dessas 
revistas especializadas menores gostaria de ver seus 
números subirem, mas, como um editor comentou, 
pessimista: “O futuro desse mercado é lutar por 
submissões”. 
 
A “torre de champanhe” das revistas de Ciências da Vida 
A metáfora que a meu ver melhor capta a natureza 
hierárquica da publicação científica é a da torre de 
champanhe. Assim como as taças na torre estão organizadas 
em camadas, também estão as revistas científicas, com as 
prestigiosas revistas de elite no topo (Cell, Nature, Science) e 
as revistas com classificação mais baixa na base. No meio, há 
vários níveis de revistas em ordem decrescente de acordo 
com seu fator de impacto. Quando rejeitados por revistas de 
primeira linha, os artigos, como champanhe, escorrem pela 
torre de champanhe, metaforicamente “perdendo suas 
bolhas” no caminho descendente. Os editores de revistas às 
vezes expressam uma visão cínica de que tudo será 
publicado em algum lugar, eventualmente. Portanto, se as 
revistas de classe inferior absorvem artigos rejeitados, vale 
a pena considerar quem é o dono dessas “taças de 
champanhe” – essas pequenas publicações especializadas de 
classe inferior são administradas por associações científicas 
ou são pertencentes a grandes famílias? Quem se beneficia 
com esses arranjos e quem perde? A prática que eu pesquisei 
é atualmente comum nas Ciências da Vida, mas é cada vez 
mais testada nas Ciências Sociais. Antes de aceitar a prática 

de forma acrítica, eu argumento que os editores de 
publicações de Ciências Sociais devem considerar 
cuidadosamente suas vantagens e desvantagens. 
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As revistas do Ensino Superior são, indiscutivelmente, o 
repositório mais significativo para os resultados da pesquisa 
em Ensino Superior. Portanto, é importante – seja você um 
pesquisador do Ensino Superior ou alguém com interesse 
nessa pesquisa – saber algo sobre elas. Quantas são? O que 
abordam? Quem as detêm? Onde estão estabelecidas? 
Quantos anos têm? Quanto elas publicam? Quais são as 
melhores? O que o futuro reserva? 

Este artigo resume as conclusões de uma investigação 
sobre essas questões, embora deva ser enfatizado que as 
respostas fornecidas não são definitivas e que este é um 
campo volátil. O estudo está circunscrito a revistas 
acadêmicas com revisão de pares e publicados na língua 
inglesa centradas exclusivamente em pesquisa sobre Ensino 
Superior. Há, é claro, muitas revistas de Ensino Superior não 
acadêmicas e revistas acadêmicas que publicam alguns 
artigos sobre Ensino Superior. Há também muitas revistas 
de Ensino Superior publicadas em chinês, francês, alemão, 
português, russo, espanhol e outras línguas. Embora estas 
tenham sido excluídas do presente estudo, todas elas são 
dignas de investigação. 
 
Quantas são e o que abordam? 

Mesmo com esses limites, esta não é uma pergunta 
simples de se responder. Não há lista definitiva de revistas 
acadêmicas. Novas revistas são criadas todos os anos; 
revistas existentes fecham, mudam seus nomes ou se 
amalgamam. O Centro para Ensino Superior Internacional 
em si mantém uma lista, mas esta inclui algumas revistas que 
não estão totalmente focadas no Ensino Superior e algumas 
que não são de orientação acadêmica. 

Uma nova lista foi então compilada ao longo dos últimos 
anos, anotando o título toda vez que uma revista 
desconhecida era mencionada e, em seguida, pesquisando 
on-line para mais detalhes. Com base neste trabalho, 121 
revistas acadêmicas atuais, publicadas na língua inglesa e 
totalmente focadas no Ensino Superior, foram identificadas 
até agora. (Seria insensato afirmar que essa lista é 
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totalmente abrangente: como poderia ser? Algumas revistas 
terão sido omitidas, especialmente as mais novas 
disponíveis apenas online, concentradas em uma disciplina 
e/ou abrigadas em uma instituição relativamente 
desconhecida.) A maioria das revistas identificadas (79) se 
concentra em um tópico, tema ou setor específico. Há, por 
exemplo, revistas com foco em avaliação, faculdades 
comunitárias, diversidade, engajamento, estudantes 
internacionais, gestão, projeção, política, qualidade, religião, 
pesquisa, assuntos estudantis, ensino, mulheres e 
aprendizagem baseada no trabalho. Em comparação, as 
revistas de Ensino Superior genéricas (19), focadas na 
disciplina (19) e focadas no país (4) são bem menos comuns. 
 
Quem as detêm, onde elas estão estabelecidas? 
As revistas são razoavelmente divididas entre aquelas que 
são de propriedade de sociedades acadêmicas (por exemplo, 
AIR, NASPA, SRHE) e aquelas que são de propriedade de seus 
editores (por exemplo, Springer, Taylor & Francis). Para 
muitas, principalmente revistas online estabelecidas 
recentemente, não foi possível determinar a propriedade. 
Em termos de país de origem, 56 das revistas foram 
inicialmente estabelecidas nos Estados Unidos, 28 no Reino 
Unido, seis na Austrália e seis no Canadá e nove em outros 
oito países. Para 16 das revistas, não foi possível identificar 
um país de origem. 

Um indicador do foco nacional ou internacional de uma 
publicação é fornecido pela composição de seu corpo 
editorial (esta informação não pôde ser identificada para 
sete publicações). Uma minoria substancial, 54, era 
inteiramente composta de acadêmicos situados em um país; 
a maioria destas, 47, estava situada nos EUA. Um número 
menor, 42, tinha conselhos editoriais internacionais. As 18 
publicações restantes tinham o que poderia ser chamado de 
conselhos editoriais “divididos”, com um número 
substancial de membros baseados em um país e o restante 
distribuído ao redor do mundo. 
 
Quantos anos têm, o quanto publicam? 
A mais antiga das revistas identificadas, Academic Medicine, 
começou a ser publicada em 1926, seguida pela primeira 
revista genérica de Ensino Superior, Journal of Higher 
Education, em 1930, e pela primeira a ser fundada fora dos 
Estados Unidos, Higher Education Quarterly, em 1947. A 
publicação de pesquisas sobre o Ensino Superior realmente 
decolou durante a década de 1970, com 18 novos periódicos 
fundados naquela década (que sobreviveram), trazendo o 
número então publicado para 40. Mais 12 revistas de Ensino 
Superior foram adicionadas nos anos 1980, e mais 15 nos 
anos 1990; 54 das revistas identificadas foram fundadas a 
partir dos anos 2000. Não se deve esquecer, no entanto, que 
pelo menos uma dúzia de revistas de Ensino Superior 
descontinuaram a publicação neste período, enquanto 
outras se fundiram e perderam a sua identidade original. 
 
             _______________________________________ 

 
121 revistas acadêmicas atuais, publicadas 

na língua inglesa e totalmente focadas no 
Ensino Superior, foram identificadas até 
agora. 

             _______________________________________ 
 
 
A “maior” das revistas identificadas, em termos de volume 
de publicação, foi Studies in Higher Education, que publicou 
2.286 páginas em 2016. Seguiu-se a Academic Medicine, com 
1.707 páginas, e Higher Education, com 1.646. Ao todo, 14 
das revistas publicaram mais de 1.000 páginas de artigos em 
2016. No outro extremo da escala, houve algumas revistas 
publicando menos de 100 páginas; estas revistas eram 
tipicamente recém-estabelecidas e/ou altamente 
especializadas. As revistas identificadas publicaram entre 
elas mais de 40.000 páginas de artigos somente em 2016. Se 
assumirmos uma média de 400 palavras por página 
impressa, isso equivale a cerca de 16 milhões de palavras em 
apenas um ano! 
Quais são as melhores e o que o futuro reserva? 
Sistemas alternativos de classificação de revistas estão 
disponíveis através do SCImago Journal Rank Indicator, que 
compara uma ampla gama de revistas em termos de suas 
taxas de citações relativas. A mais bem classificada das 
publicações específicas de Ensino Superior foi uma das 
revistas especializadas, Internet and Higher Education, que 
teve uma classificação de 3.561 para artigos publicados em 
2015. Foi seguida pela Academic Medicine (2.202) e depois 
por três revistas genéricas de Ensino Superior, que tiveram 
pontuações muito semelhantes: Research in Higher 
Education (1.724), Higher Education (1.717) e Review of 
Higher Education (1.703). Outras oito publicações tiveram 
classificações superiores a 1.0. As 13 revistas de Ensino 
Superior mais bem classificadas incluem tanto as revistas 
mais antigas como algumas relativamente novas, as maiores 
e algumas com uma produção relativamente pequena, sete 
internacionais, três totalmente americanas e três que têm 
conselhos editoriais divididos. 

É de se esperar que o número de revistas de Ensino 
Superior e sua produção de artigos continuem a aumentar, à 
medida que o Ensino Superior continue a se expandir e o 
interesse em pesquisá-lo a crescer. Versões impressas de 
revistas deixarão de existir, com praticamente toda a 
publicação e o acesso online. A tendência de acesso livre e 
aberto para um número cada vez maior de revistas e artigos 
continuará, mas as revistas bem estabelecidas e de alta 
qualidade provavelmente ainda vão cobrar pelo acesso. 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10525 
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O PROPHE (Programa de Pesquisa em Ensino Superior 
Privado) tem uma coluna regular na IHE.  

A expansão espetacular do Ensino Superior Privado 
(ESP), que já dura mais de meio século, é, na maioria das 
vezes, representada quantitativamente pelo aumento na 
taxa bruta de matrículas, assim como pela crescente 
participação privada no total de matrículas. O ESP tem agora 
mais de 60 milhões de estudantes, um terço do total mundial. 

O crescimento privado pode ser visto como amplamente 
complementar ao crescimento público, já que o aumento no 
número de matrículas foi sem precedentes em sua 
importância bruta. Mas é igualmente válido reconhecer uma 
casualidade distinta para a expansão privada – o quase 
desaparecimento do monopólio público. Por monopólio 
público, queremos dizer simplesmente a ausência de 
instituições privadas, sejam elas proscritas por lei ou 
simplesmente de facto inexistentes. As instituições privadas 
que quebram o monopólio público podem ser sem fins 
lucrativos ou com fins lucrativos; sem fins lucrativos é a 
forma jurídica mais comum globalmente, mas ambas as 
formas estão crescendo e as fronteiras entre as duas são 
muitas vezes indistintas. 

O monopólio público foi uma norma comum por muito 
tempo. Reinou na África, na região árabe, na Europa Oriental 
e em partes da Ásia em 1989 e além. Na verdade, havia 
desaparecido mais cedo na América Latina, e muitos países 
desenvolvidos há muito tempo vinham de monopólios 
públicos iminentes para setores substancialmente duais. Em 
meados do século, no entanto, o comunismo trouxe um 
aumento dramático no monopólio público. Haveria também 
esparsas nacionalizações posteriores de setores privados 
(i.e., Turquia, Paquistão). 
 
Monopólio público em extinção 
Mas não há dúvidas sobre a erosão global do monopólio 
público nas últimas décadas. A queda repentina excepcional 
veio com a queda do comunismo em 1989 em toda a Europa 
Oriental e grande parte da Ásia Central. E muito além disso, 
cada década desde 1990 continuou a ver o número de 
sistemas de setor único declinar notavelmente. 
 
             _______________________________________ 
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Em 2000, a principal base de dados internacional 

(UNESCO) mostrava apenas 39 países sem setor privado; até 
2010, 24. Ou melhor, 24 de 179 países com dados setoriais 
disponíveis. No entanto, a análise mais detalhada dos dados 
do PROPHE mostra que apenas 10 países mantêm o 
monopólio público: Argélia, Butão, Cuba, Djibuti, Eritreia, 
Grécia, Luxemburgo, Mianmar, Turcomenistão e 
Uzbequistão. 

Enquanto o fato mais importante sobre essa lista é seu 
tamanho pequeno, também é notável a ausência de vários 
países em particular. A China comunista abandonou o 
monopólio público no início dos anos 1980, o Vietnã 
comunista seguindo o exemplo logo depois, cada um agora 
com aproximadamente 15% de participação privada. (A 
Coreia do Norte não está no banco de dados de 179 países, 
mas mesmo assim, por mais estranho que pareça, 
aparentemente tem uma universidade evangélica privada.) 
Assim como a China e o Vietnã, a Turquia permite ESP 
mesmo não permitindo o Ensino Superior religioso. Nenhum 
dos regimes populistas de esquerda que despontaram na 
América Latina desde a década de 1980 (Bolívia, Equador, 
Nicarágua, Venezuela) chegou sequer a ameaçar fechar o 
ESP. 

Além disso, até mesmo a lista de somente 10 subestima 
a atual limitação do monopólio público. Primeiro, 3 dos 10 
sistemas têm menos de 10.000 do total de matrículas, e três 
sistemas adicionais, menos de 300.000. Apenas Argélia, 
Cuba, Grécia e Mianmar mantêm o monopólio público em 
sistemas consideráveis. Em segundo lugar, vários dos países 
(Grécia, Turcomenistão, Uzbequistão) permitem uma 
presença internacional ou transfronteiriça, que é 
basicamente privada. O ESP registra lá como zero matrículas 
simplesmente porque não há grau reconhecido pelo Estado. 
Da mesma forma, programas de ESP domesticamente 
isolados existem sem culminar em graus oficialmente 
reconhecidos. 
 
Os dez tênues 
Além disso, vários dos 10 países (i.e., Mianmar) já têm 
discussão pública ativa sobre a criação privada. A legislação 
relativa foi por vezes elaborada. Na Argélia, o maior dos 
sistemas, propostas concretas para o desenvolvimento 
privado existem há alguns anos. Os processos de 
licenciamento são frequentemente precursores ao ESP. 

Uma observação política saliente ilumina a lista atual, 
com implicações para sua persistência. Os regimes políticos 
são marcadamente inclinados para a esquerda (por mais 
nebuloso que seja este termo). É verdade que vimos que a 
orientação de esquerda não é garantia de monopólio 
público; a compatibilidade dos regimes de esquerda com o 
ESP é um sinal marcante dos nossos tempos, da 
precariedade contemporânea do monopólio público. Não 
nega, no entanto, a realidade de que o grupo dos 10 é muito 
mais à esquerda do que a grande maioria dos outros 169 
países. 

Cuba é a ilustração mais clara. O único país das Américas 
com regime comunista é o único sem ESP. De fato, Cuba até 
agora não teve nenhuma discussão séria sobre ESP 
potencial. A última das outras 20 repúblicas da América 
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Latina identificadas como tendo quebrado o monopólio 
público foi o Uruguai, em 1985. Como o Uruguai em sua 
região, a Grécia há muito tempo se destacava na Europa por 
um padrão atipicamente forte de estatismo em setores de 
bem-estar social. O Turcomenistão tem estado geralmente à 
esquerda entre os “stãos” (uma generalização apropriada 
para o Tajiquistão, que apenas recentemente quebrou o 
monopólio público). Mianmar é melhor caracterizada 
politicamente em seu meio século de independência como 
repressiva, mas também com uma orientação socialista. O 
monopólio público da Argélia pode ser relacionado não 
apenas à sua tradição colonial francesa (geralmente menos 
receptiva do que a tradição colonial britânica à 
privatização), mas também a suas inclinações esquerdistas. 
O fato de tantos outros regimes de esquerda terem quebrado 
o monopólio público não é um bom presságio para a 
persistência do monopólio público; nem as incipientes 
atividades relacionadas à potencial criação privada em 
vários dos países. De um modo geral, a era contemporânea 
tem uma notável tendência à privatização em várias frentes 
sociais. 

Uma perspectiva independente, menos sobre ideologia 
política do que sobre tendências organizacionais ou do 
sistema mundial, poderia simplesmente destacar como as 
formas, uma vez estabelecidas, tendem a se espalhar. O 
Ensino Superior público já existiu em somente alguns países 
antes de se espalhar para quase todos; os setores privados 
agora estão fazendo o mesmo, não muito diferente do modo 
como os setores público e privado do Ensino Superior se 
espalham de um para vários e então para quase todos os 
lados de cada país. Mas, independentemente de os dias de 
monopólio público estarem ou não contados, ou se voltariam 
ou não algum dia, o ponto principal aqui não é previsão. Por 
um lado, a previsão em assuntos privados-públicos é 
inquietante; quando o monopólio público era um padrão 
forte, quantos prognosticadores sábios identificaram as 
dimensões da vindoura escalada de ESP? O ponto principal 
aqui é destacar uma realidade potente. Setores duais são a 
nova norma dominante, já disseminada para quase todo o 
mundo. A escalada de ESP é notável, não apenas por seu 
tamanho agregado, mas também por sua quase onipresença. 
O monopólio público tornou-se raro. 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10526 
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Dois artigos recentes sobre o Ensino Superior brasileiro 
na International Higher Education voltaram-se para o Ensino 
Superior privado: um apresentando preocupações sobre o 
crescimento do segmento com fins lucrativos do setor 
privado e o outro classificando este setor como o 
combustível do crescimento econômico brasileiro. Embora o 
setor privado seja responsável por 76% de mais de 8 
milhões de matrículas em cursos de graduação – colocando 
o Brasil entre os países com a maior proporção de matrículas 
privadas em todo o mundo – esta consideração merece uma 
melhor análise. 

De fato, a expansão do Ensino Superior no Brasil sempre 
ocorreu com a participação do setor privado, composto 
majoritariamente por Instituições de Ensino Superior (IES) 
comunitárias, religiosas e filantrópicas, e desempenhando 
um papel complementar ao setor público. Com o tempo, a 
situação progrediu e, em 1997, o setor privado foi 
responsável por 61% das matrículas. Com a legalização de 
instituições com fins lucrativos, o sistema ganhou uma nova 
dinâmica, resultando em 2.364 IES em 2015, entre as quais 
2.069 eram privadas, com IES com fins lucrativos 
respondendo por cerca de 50% das matrículas. 
 
A adoção de uma lógica comercial 
Com o apoio de fundos de investimento – em sua maioria 
estrangeiros –, uma subseção das IES com fins lucrativos 
começou a adquirir instituições menores, fundindo-se a 
outras, lançando suas ações na bolsa de valores e 
transformando-se em grandes grupos comerciais. Onze 
desses grupos detêm cerca de 40% das matrículas, com um 
deles detendo quase a metade desse percentual. Apenas 
quatro desses principais grupos de IES não lançaram suas 
ações, enquanto outros três são empresas norte-americanas. 
Os outros quatro dos principais grupos de IES, incluindo os 
dois maiores, são empresas brasileiras de capital aberto que, 
tendo fundos de investimentos internacionais como 
principais acionistas, constituem um dos segmentos mais 
lucrativos da bolsa de valores brasileira (BM&FBovespa). De 
fato, esses dois grupos tentaram fazer uma fusão em 2016, 
mas isso foi impedido pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE). Inquestionavelmente, o que se 
observa é uma oligopolização do setor de educação privada 
com todas as implicações arriscadas a ela associadas. 
 
             _______________________________________ 

 
Enquanto o setor privado responde por 76% 
de todas as matrículas, o percentual de 
acadêmicos em instituições privadas é de 
apenas 57% do total instrucional, o que 
aponta para uma provável precariedade das 
condições de trabalho. 

             _______________________________________ 
 
 

Observando os nichos de mercado dentro do setor de 
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IES, o maior investimento é em programas de baixo custo 
que não requerem laboratórios ou professores altamente 
remunerados, como nas Ciências Sociais, Administração e 
Direito. Esses programas absorvem 38% do total de 
matrículas no país, sendo o setor privado responsável por 
86,8% dessa participação. A maioria desses programas é 
oferecida à noite e tem como grupo-alvo uma proporção 
considerável da população acima da idade escolar esperada 
(estudantes não tradicionais). Além disso, em relação aos 
programas de graduação online, a hegemonia do setor 
privado é notável, com cerca de 91% das matrículas. Aqui, 
novamente, a maior concentração de admissões é na área de 
Ciências Sociais, Administração e Direito (44%), seguida por 
Educação (38%). 

Ao olhar para os programas de pós-graduação, a 
situação é completamente inversa por causa dos custos 
envolvidos com laboratórios, bibliotecas e salários 
acadêmicos. Neste nível, a participação do setor privado 
atinge apenas 19% das matrículas. De fato, o sistema de pós-
graduação brasileiro, essencialmente público, coloca o país 
no centro das atenções tanto no contexto latino-americano 
quanto no global, com o país ocupando a 14ª posição em 
termos de produção científica. 
 
Implicações para a qualidade das admissões 
Enquanto o setor privado responde por 76% de todas as 
matrículas, o percentual de acadêmicos em instituições 
privadas é de apenas 57% do total instrucional, o que aponta 
para uma provável precariedade das condições de trabalho. 
Além disso, enquanto no setor público 56,5% do pessoal 
acadêmico tem doutorado e 29,6% mestrado, no setor 
privado esses percentuais são 20,7% e 48,1%, 
respectivamente. Em termos de política de contratação, 
estima-se que no setor público 84% dos acadêmicos são 
contratados em tempo integral, enquanto no setor privado o 
percentual é 37%. Como resultado, uma avaliação da 
qualidade das IES apresenta grandes contrastes. As notas 
variam de 1 a 5, sendo 3 o mínimo aceitável, e, enquanto nas 
instituições públicas 32,8% tem nota mínima de 4, essa 
porcentagem é de 15,5% entre as instituições privadas.  
Considerando apenas universidades, as porcentagens são 
59% e 20%, respectivamente. 

Além dos elementos já apresentados – especialmente a 
alta concentração de matrículas em certos programas –, 
esses indicadores revelam que obter um diploma 
geralmente torna-se um fim em si mesmo. Ou seja, é 
provável que os estudantes procurem qualquer diploma, 
independentemente da qualidade do treinamento, 
considerando que a sua escolha de programa é 
frequentemente determinada pela facilidade de acesso ou 
pela falta de opções alternativas. Além disso, eles também 
revelam que a expansão das matrículas no setor privado não 
implica democratização de acesso, uma vez que as opções 
disponíveis são bastante restritas. 

 
Implicações 
Embora o processo de massificação do Ensino Superior no 
Brasil tenha apenas começado, uma vez que a taxa líquida de 

matrículas é de apenas 18%, um novo Plano Nacional de 
Educação foi aprovado em 2014. Esse plano estabelece 
metas como a porcentagem do PIB a ser aplicada em 
educação – que deve chegar a 10% em 10 anos – e a taxa 
líquida de matrícula, que deve chegar a 33% no mesmo 
período, com 40% das novas admissões no setor público. 
Este é, de fato, um grande desafio, mas não inviável, 
considerando os importantes processos de expansão e 
capilarização que ocorreram no setor público federal em 
2013–2014. Esses processos dobraram o número de 
matrículas no setor, tanto nos níveis de graduação quanto de 
pós-graduação, e criaram 173 novos câmpus e 15 novas 
universidades. Isso também teve uma dimensão social 
significativa, uma vez que, por meio da “lei de cotas”, as 
universidades federais alcançaram em 2016 a meta 
esperada de reservar 50% de suas matrículas para alunos de 
escolas públicas. Embora no Brasil um histórico escolar 
público indique que os alunos são de famílias de baixa renda, 
a lei estipula adicionalmente que metade dos lugares 
reservados deve ser para estudantes de famílias com uma 
renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo. Além disso, a 
lei também estipula que os negros, pardos e indígenas, assim 
como as pessoas com deficiência, devem ser incluídos na 
cota em uma proporção no mínimo equivalente à existente 
no estado onde a universidade está localizada. 

Infelizmente, as condições econômicas e políticas do 
Brasil podem impedir que esse processo de expansão do 
setor público de Ensino Superior continue. Na verdade, o 
oposto pode ocorrer, como indicado por recentes medidas 
econômicas, como o congelamento de despesas incorrido 
pelo governo federal por um período de 20 anos. Além disso, 
os discursos oficiais e a mídia estão afirmando novamente 
que as universidades públicas gastam muito, são caras e, 
portanto, um país como o Brasil não pode pagar por elas. Os 
recursos públicos não são vistos como investimentos para 
construir um país soberano, capaz de produzir soluções para 
os problemas enfrentados pelas diferentes regiões. Este é 
um momento extremamente delicado, porque as 
perspectivas apontam para a estagnação ou a continuação da 
massificação de baixa qualidade, o que trará poucos 
benefícios para o desenvolvimento socioeconômico do país. 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10527 
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Atualmente, as conversas estão alvoroçadas com a 
empregabilidade, à medida que organizações institucionais, 
nacionais, regionais e internacionais se preparam 
freneticamente para responder às nefastas realidades do 
aumento de jovens, à matrícula em massa e ao desemprego 
dos graduados. Por toda parte, o crescimento explosivo do 
número de graduados está resultando em enormes desafios, 
com implicações para a sua preparação acadêmica. 

Para aqueles que podem pagar ou têm a oportunidade 
de fazê-lo, estudar em outro país é visto como um 
mecanismo para melhorar a empregabilidade. Isto se tornou 
um dos principais fatores de atração na mobilidade 
estudantil. Além de seu impacto positivo no 
desenvolvimento acadêmico, o estudo internacional oferece 
melhores oportunidades de empregabilidade, 
proporcionando uma variedade de vantagens, incluindo 
aperfeiçoamento linguístico, desenvolvimento pessoal, 
experiência cultural, conscientização global e qualificações 
para o mercado. 

Enquanto a mobilidade estudantil tem recebido muita 
atenção como uma dimensão da internacionalização, 
estudos relacionados à ligação entre internacionalização e 
empregabilidade, particularmente nas percepções e 
expectativas dos estudantes internacionais, permanecem 
inconclusivos. Isto é especificamente verdadeiro no contexto 
da África. Este artigo relata as conclusões de um estudo mais 
amplo, realizado com estudantes internacionais da Etiópia 
para avaliar suas opiniões sobre o impacto do seu 
treinamento na empregabilidade. 
 
Contexto e propósito do estudo 
Apesar da falta de dados estatísticos confiáveis sobre o 
assunto, acredita-se que milhares de estudantes etíopes 
estejam estudando fora do país. A mobilidade, através de 
bolsas de estudo governamentais ou organizada com a ajuda 
da família ou individualmente, parece estar em ascensão. No 
entanto, há pouca informação sobre padrões de mobilidade, 
propósito e planos possíveis. 

Além de apresentar seus perfis educacionais, o estudo 
teve como objetivo explorar as perspectivas dos estudantes 
etíopes sobre a relação entre estudo no exterior e 
empregabilidade, examinando fatores como: motivações 
para estudar no exterior, atributos de empregabilidade e seu 
domínio, e planos pós-formatura dos estudantes. 
 
Perfis dos participantes e principais observações 
Dos 124 estudantes internacionais contatados para o estudo, 
pouco mais de 50% respondeu ao questionário 
administrado online; seis participantes se voluntariaram 
para uma entrevista via Skype. A maioria dos estudantes, 
80%, tinha entre 18 e 29 anos. Apenas 11% tinha mais de 30 
anos, e 59% era mulher. Em termos de histórico educacional, 
88% havia completado o Ensino Médio na Etiópia, enquanto 
os 8% restantes havia cursado o Ensino Médio em outras 
partes da África e 4% estudou fora do continente. Cinquenta 
e sete por cento dos alunos frequentou escolas secundárias 
privadas; 21,5%, escolas comunitárias internacionais; e 

16,9% formou-se em escolas públicas e religiosas. 
Na época deste estudo, os estudantes frequentavam 39 

instituições de Ensino Superior em quatro continentes: 
América do Norte (50,8%), Ásia (21,5%), Europa (18,5%) e 
outras partes da África (9,2%). As principais estratégias que 
os estudantes usaram para selecionar suas respectivas 
universidades anfitriãs incluíram leitura própria, pesquisas 
em rankings institucionais, seguidas por sites e prospectos 
das universidades. A influência da família, agentes 
educacionais e amigos pareceu ser limitada, indicando o 
engajamento direto e ativo dos estudantes na escolha do seu 
destino institucional. 

Não obstante a lista impressionante de instituições que 
os estudantes estavam frequentando – incluindo 
universidades da Ivy League – apenas uma parcela deles 
pagava pelos estudos: 72,3% tinha bolsas de estudo 
integrais, enquanto 10,8% tinha bolsas de estudo parciais; 
6,2% era apoiado pela família. Menos de 2% pagava pelos 
próprios estudos. 

O emprego se destaca como uma motivação primordial para 
estudar no exterior, sugerindo fortemente uma ligação possível 
entre o treinamento e o resultado futuro percebido. Os estudantes 
acreditavam que seus estudos no exterior lhes dariam uma 
vantagem competitiva, expondo-os a uma rica variedade de 
habilidades e oportunidades, como demonstrado pela escolha de 
universidades e programas de estudo. Na identificação de 
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atributos e habilidades consideradas críticas para a 
empregabilidade, os estudantes destacaram a disposição 
para questionar as ideias pessoais e alheias, a capacidade de 
expressar claramente uma opinião, a capacidade de escrever 
e falar em uma língua estrangeira, a capacidade de 
rapidamente adquirir novos conhecimentos e a capacidade 
de realizar sob pressão. Os estudantes pareciam estar 
extremamente confiantes em seu grau de preparação para o 
mercado de trabalho – particularmente em sua capacidade 
de usar o tempo eficientemente, trabalhar produtivamente 
com os outros e dominar seu campo de estudo. As únicas 
áreas em que os respondentes mostraram confiança 
limitada foram o conhecimento/compreensão das 
diferenças culturais e sociais e a capacidade de escrever e 
falar em uma língua estrangeira. Os estudantes também 
destacaram características peculiares de estudar em 
universidades estrangeiras que lhes proporcionavam 
vantagens especiais. Estas incluíam baixo índice aluno-
faculdade, corpo docente comprometido, sistema de 
responsabilização, atenção ao treinamento de habilidades e 
avaliação contínua, que são ostensivamente ausentes na 
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Etiópia. 
Em termos de planos pós-formatura, este estudo mostra 

o grande interesse dos estudantes em voltar para casa. Dada 
a forte evidência de baixa taxa de retorno e a generalizada 
drenagem de cérebros de estudantes etíopes, esta 
observação merece estudos e análises posteriores. Na 
mesma linha, os estudantes também demonstraram forte 
interesse em contribuir para o desenvolvimento do país 
após a graduação, embora isso tenha sido atenuado por uma 
falta geral de consciência sobre as demandas de habilidades 
na volta para casa. Isso se deve à ausência de mecanismos de 
compartilhamento de informações entre estudantes, 
governo e potenciais empregadores no contexto etíope. 

 
Conclusão 
Este estudo demonstra a conexão entre internacionalização e 
empregabilidade por meio da exploração de fatores como 
motivações para estudar no exterior e a identificação de 
habilidades e atributos essenciais, considerados críticos para a 
empregabilidade, com base nas opiniões de estudantes 
internacionais da Etiópia. A conscientização dos estudantes 
internacionais etíopes sobre as vantagens de estudar no exterior 
– essencial para aumentar suas oportunidades de 
empregabilidade – é evidente e demonstrada por sua seleção de 
universidades anfitriãs e programas de estudo, que devem 
oferecer vantagens competitivas após a formatura. Os tipos de 
atributos e habilidades adquiridas, assim como a qualidade da 
experiência de aprendizagem, foram identificados como 
características principais para selecionar instituições 
estrangeiras. Isso pode ter algumas implicações para instituições 
locais em termos de como os currículos e suas atividades podem 
ser estruturados. 

Além disso, a falta de conhecimento e de informação 
sobre os estudantes etíopes no exterior justifica a 
necessidade de documentação e análise sistemática que 
apoiem o planejamento e o posicionamento do capital 
humano – para governo, empresas, ONGs e think tanks. Tais 
esforços ofereceriam uma oportunidade para explorar o 
enorme potencial da inteligência etíope fora das fronteiras 
do país. Isso também permitiria uma visão aprofundada dos 
aspectos da internacionalização e do estudo no exterior. 
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O Ensino Superior de qualidade é a melhor oportunidade 
da África para acelerar o seu desenvolvimento e ajudá-la a se 
tornar competitiva na economia do conhecimento. Esta 
consideração aumentou as preocupações sobre a 
necessidade de haver mecanismos eficazes de garantia de 
qualidade (GQ) nos sistemas africanos de Ensino Superior, 
embora a ligação direta entre educação de qualidade e GQ 
ainda esteja aberta ao debate. 

Desenvolvimentos recentes na África apontam para um 
foco crescente no uso da GQ como um mecanismo 
importante para tornar o Ensino Superior mais relevante 
para as necessidades de desenvolvimento. Por exemplo, a 
União Africana lançou uma série de iniciativas como a 
Associação de Universidades Africanas (AAU), a Estratégia 
de Harmonização do ES Africano, o Projeto Piloto Tuning 
Africa e o Mecanismo Africano de Avaliação da Qualidade, 
para promover qualidade e excelência nos sistemas de 
Ensino Superior na África. Em uma iniciativa mais recente, o 
Plano Estratégico Conjunto África-União Europeia 2014-
2017, a GQ é a linha de ação primária para fortalecer o 
Ensino Superior na África. Além disso, uma Conferência 
Internacional anual sobre Garantia de Qualidade no Ensino 
Superior na África foi estabelecida como uma plataforma 
para desenvolver ideias e sugerir estratégias para a oferta de 
educação de qualidade. 

Em 2015, cerca de 25 países africanos haviam 
estabelecido agências nacionais de GQ para supervisionar 
seus sistemas de Ensino Superior, e uma dezena de outros 
países estava em estágios relativamente avançados para 
fazer o mesmo. Assim como em outros países, a GQ tem 
estado no centro dos esforços de Gana para revitalizar seu 
Ensino Superior. Desde os primórdios do Ensino Superior no 
país, Gana adotou várias estratégias para abordar a questão 
da qualidade no Ensino Superior. 
 
Conexão histórica 
Em Gana, a GQ no sistema de Ensino Superior data da era 
colonial, quando assumiu a forma de mentoria. Quando a 
Universidade de Gold Coast, agora Universidade de Gana, foi 
fundada em 1948, era afiliada à Universidade de Londres 
para mentoria, sendo, portanto, compelida a aderir aos 
padrões acadêmicos da Universidade de Londres. Esta 
relação foi cortada em 1957, quando Gana conquistou a 
independência. A Universidade de Gana alcançou o status de 
soberania e seus mecanismos internos garantiram a 
manutenção dos padrões acadêmicos legados a ela por sua 
instituição mentora colonial. 

A afiliação como medida de GQ foi continuada sob o 
sistema de Ensino Superior pós-independência de Gana. A 
Universidade Kwame Nkrumah de Ciência e Tecnologia e a 
Universidade da Cidade do Cabo, fundadas em 1961 e 1962 
respectivamente, eram afiliadas à Universidade de Gana 
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para mentoria até obterem o status de constituídas. Estas 
instituições juntaram-se à Universidade de Gana como 
mentoras de outras instituições de Ensino Superior (IESs) às 
quais transmitiram os padrões acadêmicos estabelecidos. 
Até 1993, quando as agências nacionais de garantia de 
qualidade foram estabelecidas, as IESs em Gana não tinham 
dimensão externa da sua GQ. 
 
Conquistas e desafios 
O início dos anos 1990 testemunhou o aumento das 
matrículas em IESs, levantando preocupações com a 
qualidade. Legislação foi promulgada para salvaguardar a 
qualidade do Ensino Superior, o que resultou no Ato 454, de 
1993, que instituiu o Conselho Nacional de Ensino Superior 
(NCTE) como o principal órgão regulador para assessorar o 
governo na direção da provisão geral do Ensino Superior. 
Além disso, a Lei 317 do Conselho Provisório de Defesa 
Nacional (PNDC), de 1993, estabeleceu uma agência de GQ, o 
Conselho Nacional de Acreditação (NAB), com a 
responsabilidade nacional de salvaguardar a qualidade da 
oferta de Ensino Superior. Esta lei foi substituída pelo 
Conselho Nacional de Acreditação, em 2007, Ato 744. Para 
fortalecer a GQ externa para as IES diferenciadas, novos atos 
já foram promulgados. O Ato 492, de 1993, estabeleceu o 
Conselho Nacional para o Exame Profissional e Técnico 
(NABPTEX), com o mandato de supervisionar as operações 
acadêmicas dos politécnicos e regulamentar 
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a realização de exames profissionais e técnicos. O Ato 778 
estabeleceu o Conselho Nacional de Ensino (CNT) com 
mandato para regular e melhorar a qualidade da formação de 
professores no país. Estas intervenções externas de GQ parecem 
ter proporcionado garantias apreciáveis para as expectativas das 
partes interessadas na qualidade no Ensino Superior, porque um 
estudo sobre GQ na África Ocidental Anglófona em 2012 
concluiu que Gana tinha um dos sistemas de GQ externos mais 
robustos da África. 

Gana tem feito esforços significativos para instituir 
mecanismos externos de GQ para melhorar a oferta de 
educação de qualidade, mas não sem desafios notáveis. 
Primeiro, os reguladores de GQ não têm recursos suficientes 
em termos de pessoal técnico e profissionais de GQ para 
realizar o monitoramento regularmente. Atualmente, as 
auditorias institucionais são realizadas apenas a cada cinco 
anos – e não em todas as instituições. Em segundo lugar, as 
IES aumentam em número sem o correspondente 
fortalecimento da capacidade técnica e profissional dos 
reguladores, o que afeta a qualidade dos serviços prestados 
às IES. Por último, em meio à limitação de recursos, há 
duplicação de papéis entre as agências de GQ. Por exemplo, 

um currículo acadêmico validado pela NABPTEX ainda 
precisa ser submetido à NAB para outra validação. 
 
Conclusão 
Em Gana, a garantia de qualidade do Ensino Superior evoluiu de 
sua estrutura colonial de ser administrada pelas IES para o 
estabelecimento de agências de GQ externas, em busca de que o 
país atendesse às demandas contemporâneas do Ensino 
Superior. Até agora, parecem ter sido feitos avanços notáveis na 
dimensão externa da GQ, com agências diferenciadas. Essa 
estratégia externa diferenciada de GQ poderia talvez servir como 
um ponto de referência útil para outros países africanos que 
trabalham no fortalecimento de seus sistemas de GQ. No 
entanto, com o rápido crescimento do setor, as agências de GQ 
enfrentam desafios notáveis devido à sua capacidade limitada. O 
que ainda deve ser apurado é se as conquistas na GQ externa têm 
tido um impacto positivo na oferta de um Ensino Superior de 
qualidade em Gana. 
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 A prioridade de tornar a China uma nação inovadora não é 
nova e resulta de uma estratégia de longo prazo para fortalecer a 
China por meio da Ciência e Tecnologia (kejiao xingguo), 
incluindo seus quadros científicos (keji rencai). Por meio dessas 
políticas, as instituições de Ensino Superior (IES) da China são 
encarregadas de uma nova missão e significado. Isto se aplica 
em particular a um novo tipo de IES, as Universidades de 
Tecnologia Aplicada (yingyong jishu daxue), ou UATs, que 
foram concebidas para desempenhar um papel significativo no 
sistema de Ensino Superior da China, especificamente 
impulsionando a cooperação com a indústria. Enquanto outros 
países lutam para mitigar a deriva acadêmica nas universidades 
de tecnologia, a transformação proposta pela China de mais de 
600 IES em UATs, projetadas para cumprir uma missão distinta, 
é uma reforma imensa. Diferentemente das universidades de 
pesquisa, espera-se que as UATs se dediquem ao 
desenvolvimento econômico regional por meio da cooperação 
com pequenas e médias empresas locais em projetos de inovação 
aplicada. Por meio dessa orientação prática, as UATs deveriam 
cultivar pessoal de alto nível, especializado em inovação 
aplicada, assim como diversificar o sistema de Ensino Superior 
da China como um todo. No entanto, atingir esses objetivos 
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acabou sendo muito mais difícil do que o planejado. Detalhados 
estudos de caso de políticas e práticas em quatro UATs e 
aspirantes a UATs de diferentes tamanhos e em diferentes 
regiões da China revelaram que a meta de colaborar com a 
indústria local para impulsionar a inovação foi anulada por uma 
significativa deriva acadêmica, que distorceu a intenção original. 
 
A importância da inovação no Ensino Superior chinês 
As IES da China são há muito tempo importantes motores 
para a pesquisa e a inovação. O primeiro-ministro Li Keqiang 
enfatizou firmemente o alto grau de interdependência entre 
o sistema de inovação nacional e as atividades de 
investigação científica das IES, como uma força para 
transformar a China em uma nação inovadora. Políticas 
preferenciais foram dadas a empresas inovadoras, IESs e 
instituições de pesquisa em todas as áreas. Mas o sistema de 
Ensino Superior altamente estratificado da China garante 
que universidades e faculdades com um forte histórico de 
inovação atraiam muito mais fundos e outros recursos. A 
produtividade em pesquisa também constitui um 
importante componente dos rankings universitários; dentro 
do intensamente competitivo sistema acadêmico chinês, isso 
dá uma vantagem às melhores universidades da China, que 
atraem os melhores pesquisadores e cujos graduados são 
mais procurados pelos empregadores. Enquanto a inovação 
é uma prioridade nacional e regional, na prática, as IES 
chinesas estão na mesma corrida, apesar da missão 
diferencial das UATs de impulsionar a inovação regional 
através da colaboração com a indústria. 
 
Lógica para estabelecer UATs na China 
Mais de 600 faculdades de graduação e universidades 
(principalmente universidades locais de segunda classe e 
faculdades independentes) estabelecidas desde 1999 são 
propostas como o corpo principal da transformação planejada 
em UAT. Elas agora constituem uma proporção significativa das 
cerca de 2.600 universidades que concedem graus de bacharel. 
Como mencionado acima, as UATs são uma importante medida 
para diversificar o sistema de Ensino Superior da China. Em 
particular, elas são encarregadas de fornecer avançados talentos 
técnicos e aplicados para atender às necessidades de indústrias 
em constante mudança. Espera-se também que ajudem a 
diminuir o grave desemprego estrutural em alguns setores 
industriais importantes, bem como fortalecer a divisão binária 
dentro do setor universitário, que com o tempo tornou-se cada 
vez mais indistinta. 

Em comparação com as principais universidades de 
pesquisa que realizam pesquisa básica e de ponta, as UATs 
devem contribuir para a inovação não diretamente 
descobrindo novos conhecimentos, mas aplicando o 
conhecimento existente à prática e refinando os processos 
existentes trabalhando com a indústria, um processo 
inovador que também é projetado para fortalecer a 
competência do corpo técnico de alto nível das UATs. No 
entanto, estudos detalhados de UATs revelam uma séria 
deriva acadêmica, que os desviam de sua missão original 
orientada para a indústria e baseada no mercado. 
 
Deriva acadêmica nas UATs 

A deriva acadêmica refere-se à tendência de faculdades mais 
novas e especializadas promoverem suas atividades de 
pesquisa de maneiras que reproduzem as grandes 
universidades de pesquisa. Uma forma de isomorfismo 
institucional, o processo muitas vezes significa que o 
conhecimento aplicado, destinado a ser diretamente útil, 
gradualmente perde seus estreitos laços com a prática. 
Estudos detalhados de várias UATs revelam tal deriva 
acadêmica. Enquanto o plano original para as UATs era 
demonstrar inovação por meio da cooperação com 
empresas e indústrias locais, na prática, isso não está 
acontecendo. Em vez disso, os professores da UAT dedicam 
a maior parte de sua energia à publicação e à aplicação de 
grandes projetos científicos em nível nacional – uma vez que 
essas conquistas abrem caminho para a promoção. A deriva 
acadêmica resulta de processos institucionais vinculados a 
medidas relacionadas ao desempenho, como estimular a 
publicação e a participação em grandes projetos nacionais 
de pesquisa por meio de parcerias com universidades 
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regionais de pesquisa nas regiões médias e ocidentais da China; 
oferecer recompensas financeiras extremamente altas aos 
acadêmicos por cada artigo publicado em revistas de alto nível; 
ou angariar projetos em nível nacional – ao mesmo tempo em 
que oferece incentivos muito menores para projetos entre 
universidades e indústrias. Aliado ao fato de que as UATs são 
menos competitivas colaborando com as indústrias (que 
preferem acessar as universidades de pesquisa estabelecidas 
quando precisam de aconselhamento ou assistência técnica), 
esses processos contraproducentes levam o corpo docente da 
UAT a desviar seus esforços de suas tarefas primárias. Ainda 
assim, quando perguntados, mais de 90% dos entrevistados 
achava que os artigos que publicavam eram de pouca utilidade e 
admitia que a maioria dos artigos escritos por eles resultava de 
copiar e combinar ideias de artigos publicados por outros. 
 
Conclusão 
O processo de deriva acadêmica nas UATs destaca uma 
contradição básica entre política e prática. Em vez de 
colaborar ativamente com a indústria, utilizando expertise 
técnica aplicada, eles exibem uma forte inércia 
organizacional, em grande parte devido a orientações 
macropolíticas de longa data que priorizam a pesquisa 
acadêmica. Os rankings de faculdades e universidades, 
desenvolvidos por entidades governamentais ou não 
governamentais, pesam fortemente a inovação científica e 
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tecnológica. A persistência do sistema tradicional de 
avaliação também recompensa a publicação e a aprovação 
de projetos. A menos que os formuladores de políticas 
reconheçam e tenham sucesso em controlar essas 
tendências, a deriva acadêmica impedirá que as UATs 
cumpram a sua missão original. 
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Estamos atualmente vivenciando o auge da 
transformação universitária, pois muitos sistemas de Ensino 
Superior, inclusive na Rússia, estão buscando melhorar suas 
universidades do nível nacional para o nível global de 
operação. Durante esse processo, o pensamento estratégico 
independente pela liderança da universidade é fundamental, 
e isso só é possível com autonomia suficiente. 
 
Perspectiva histórica 
Ao longo dos 300 anos de história do Ensino Superior russo, 
o nível de autonomia universitária tem oscilado. 
Originalmente, o desenho institucional foi emprestado da 
Alemanha, e as primeiras cartas universitárias continham 
um nível audacioso de autonomia – em comparação com 
outras instituições públicas do império russo. Em meados do 
século 18, as universidades tornaram-se focos do 
pensamento liberal e, em um esforço para restringir essa 
tendência, o imperador Nicolau I reduziu significativamente 
seus direitos. Depois, no início do século 19, Alexandre II 
restaurou seu nível inicial e relativamente alto de 
independência, como parte do processo de europeização do 
país. 

Nos anos 1920, o governo soviético redesenhou todas as 
estruturas sociais, incluindo o Ensino Superior. As 
universidades foram destituídas de todos os poderes para 
administrar seus próprios negócios; e o controle sobre o 
currículo, financiamento, concessão de diplomas, admissões, 
governança e nomeações do corpo docente tornaram-se 
centralizados. Naquela época, a autonomia universitária 
teria sido um ideal impossível de perseguir; o pensamento 
estratégico independente era impensável. A Guerra Fria e a 
corrida armamentista forçaram o governo soviético a 
procurar uma nova abordagem para treinar cientistas e 

engenheiros. Um grupo de instituições de Ensino Superior 
com direitos especiais em governança e desenho de 
currículo foi estabelecido. Dois bons exemplos de tais 
instituições são o conhecido Instituto de Física e Tecnologia 
de Moscou (Phystech) e a Universidade Nacional de Pesquisa 
Nuclear. 

O período que seguiu ao colapso da União Soviética pode 
ser chamado de “os abandonados anos 90”: a autonomização 
repentina foi concedida a instituições completamente 
despreparadas para isso. A proporção de jovens recebendo 
educação universitária subiu de 17% para 60%, e o número 
de “quase universidades” cresceu exponencialmente, pois 
todas as instituições que ofereciam educação pós-
secundária de qualquer tipo reivindicaram o título de 
“universidade”. Ao mesmo tempo, a fuga de cérebros nas 
instituições alcançou uma escala sem precedentes. As 
instituições de Ensino Superior na Rússia estavam em um 
estado de desordem, com autonomia sem precedentes e 
pouca responsabilização. 

No início dos anos 2000, a paisagem universitária 
começou a mudar. Em troca do seu compromisso com o 
desenvolvimento, as universidades receberam recursos 
significativos e novos status. Um por um, grupos 
universitários de elite (incluindo a conhecida Iniciativa de 
Excelência Acadêmica 5–100) foram formados. 
 
             _______________________________________ 

 
Ao longo dos 300 anos de história do Ensino 
Superior russo, o nível de autonomia 
universitária tem oscilado. 

             _______________________________________ 
 
 

Essas instituições foram forçadas a sair da apatia 
organizacional, e algumas delas usaram o ímpeto para se 
reinventar. (Enquanto isso, os padrões federais se tornaram 
cada vez mais permissivos.) O que essas iniciativas 
essencialmente fizeram foi oferecer condições para o 
desenvolvimento. No entanto, o desenvolvimento per se 
exige autonomia genuína – e suficiente iniciativa estratégica 
para fazer uso dela. 

  
O preço da autonomia hoje 
Autonomia não significa que as instituições de Ensino 
Superior possam fazer o que bem entendem. O preço a pagar 
é assumir a responsabilidade por suas decisões e ser 
responsável perante seus principais interessados: alunos, 
ex-alunos, professores e o público em geral. Se uma 
universidade é responsável por seus objetivos e ações, seus 
acadêmicos decidem eles próprios o que pesquisar, ensinar 
e como, e os estudantes projetam suas trilhas de estudo. 
Culpar “o sistema” torna-se difícil. 

Uma falta histórica de autonomia na Rússia resultou em 
deficiências crônicas em termos de pensamento estratégico 
e em missões institucionais formalistas e sem sentido. Isso 
diminuiu o status das universidades na opinião pública – se 
uma universidade não se leva a sério, por que deveria ser 
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levada a sério pelo público? Por outro lado, um sistema de 
Ensino Superior completamente desregulamentado está 
condenado à entropia, enquanto políticas regulatórias bem 
pensadas podem ser imensamente benéficas para o 
crescimento. Por exemplo, a Iniciativa de Excelência 
Acadêmica 5–100, projetada para impulsionar as melhores 
universidades russas para a competitividade global, provou 
ser um forte catalisador da inovação no Ensino Superior. 

Os anos 90, com seu maremoto de “quase 
universidades”, ensinaram a Rússia a temer que, se a 
autonomia das universidades aumentasse repentinamente, 
as instituições ficariam livres de qualquer responsabilidade 
e a qualidade despencaria. A visão padrão é de que a 
autonomia e a responsabilidade estão nos extremos opostos 
de um espectro, que são antitéticas entre si, e que a 
perspectiva extremista leva a uma situação de perda mútua: 
alta autonomia e zero responsabilização resultam no abuso 
de confiança pública; baixa autonomia e alta 
responsabilização inevitavelmente levam à replicação e ao 
empobrecimento das atividades de educação e pesquisa. 
 
Autonomia e responsabilização 
A visão padrão, no entanto, não é a única maneira possível 
de pensar sobre a dialética autonomia-responsabilização. As 
universidades podem, simultaneamente, ter um alto nível de 
autonomia e demonstrar um alto nível de responsabilidade. 
O que deve ser feito para tornar isso possível no Ensino 
Superior russo? 

• Em primeiro lugar, as melhores universidades 
devem ser incentivadas a exercer o direito de 
conceber e modificar seus currículos, escolher o 
idioma de instrução e determinar os valores das 
anuidades e os procedimentos de admissão. 

• Em segundo lugar, é necessário mudar para um 
financiamento subvencionado de longo prazo, 
competitivo e baseado no desempenho. Atualmente, 
o financiamento do governo russo é alocado por 
meio de orçamentos por rubrica, o que significa que 
os fundos alocados às universidades recebem 
rígidas diretrizes sobre como usá-los. Este sistema 
inibe investimentos estratégicos e planejamento de 
projetos ambiciosos. 

• Em terceiro lugar, as universidades devem 
direcionar seus esforços para diversificar a renda. 
Atualmente, as principais universidades russas 
estão desfrutando de maior financiamento do 
governo. Embora isso seja fundamental para 
impulsionar o Ensino Superior russo para o nível de 
classe mundial, depender de uma única fonte de 
financiamento é limitar a autonomia e a capacidade 
das universidades de gerenciar seu próprio 
desenvolvimento. 

• Em quarto lugar, a iniciativa intelectual no 
planejamento estratégico, assim como a palavra 
final sobre a estratégia da universidade, não deve 
pertencer à agência central, mas deve ser 
descentralizada. Errar é humano e a probabilidade 
de que a agência central cometa um erro estratégico 

que afetará negativamente todas as universidades 
do sistema é muito alta. Experimentos locais, por 
outro lado, estimulam a inovação, e os erros 
cometidos localmente não afetam todo o setor. Para 
a Rússia, a maneira de fazer isso pode ser o 
fortalecimento dos conselhos administrativos 
locais, compostos por membros leigos e 
representantes das principais partes interessadas. 
Isso estabeleceria novamente ligações entre a 
governança da universidade e o público, estudantes, 
ex-alunos e docentes. Atualmente, os conselhos 
administrativos nas universidades russas atuam 
apenas como comitês de auditoria, que passam a 
maior parte de seu “tempo de conselho” aprovando 
transações financeiras e jurídicas. Em vez disso, sua 
principal função deve ser garantir a 
responsabilização de suas universidades com as 
partes interessadas. Para que isso seja possível, os 
conselhos administrativos devem receber, em 
especial, o poder de selecionar, nomear e demitir o 
chefe executivo da instituição. 

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10531 
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Em um incansável esforço para renovar o sistema 
educacional, o governo vietnamita embarcou em uma 
Agenda de Reforma do Ensino Superior (ou HERA) para o 
período 2006-2020, que concede autonomia institucional a 
universidades e faculdades, permitindo que elas decidam 
seu próprio tamanho e finanças. Enquanto a Agenda está 
chegando ao fim e as instituições terciárias concluíram um 
projeto piloto de 2014 a 2017 como parte do HERA, é hora 
das instituições de Ensino Superior vietnamitas começarem 
a refletir sobre estratégias de preparo para as mudanças 
necessárias no futuro, assegurando a sua existência e 
desenvolvimento sustentável. 
 
A agenda revolucionária 
Desde a política de Doi Moi (Renovação) de 1986, o sistema 
de Ensino Superior do Vietnã passou por mudanças 
decisivas, incluindo a eliminação do controle monopolista da 
educação pelo estado e a permissão para abrir universidades 
e faculdades privadas. No entanto, as instituições 
acadêmicas ainda estão sujeitas a um planejamento 
centralizado e financeiramente dependentes do 
financiamento do governo. Entendendo que uma 
transformação era inevitável para melhorar a qualidade e a 
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relevância de suas instituições de Ensino Superior em uma 
economia voltada para o mercado, o governo vietnamita 
aprovou o HERA (conhecido como Resolução 14/2005/NQ-
CP) em 2005. Um dos elementos-chave do HERA é permitir 
que as universidades decidam sobre cotas de estudantes e 
conteúdo de programas e gerenciem suas próprias 
atividades orçamentárias. Em geral, o HERA tem sido bem 
aceito pelo público e pelas próprias universidades, e espera-
se que renove completamente o sistema de Ensino Superior. 
Até agora, como resultado do HERA, todas as instituições do 
país obtiveram independência e a qualidade do corpo de 
pesquisa e ensino melhorou. 

Embora o governo ainda financie parcialmente suas 
operações, a autonomia das instituições terciárias continua 
sendo o objetivo final, como confirmado pelo vice-primeiro-
ministro em uma recente conferência de revisão do projeto 
piloto para o período de 2014-2017. Em última análise, as 
universidades e faculdades não serão diferentes de 
empresas independentes e, portanto, este artigo adota uma 
perspectiva de gestão estratégica para analisar suas 
estratégias comuns. Geralmente, as universidades atendem 
principalmente estudantes domésticos e suas estratégias 
nos níveis corporativo e empresarial visam facilitar o 
crescimento e a expansão. 
 
Estratégia corporativa 
Muitas instituições têm implementado uma estratégia de 
cooperação em nível corporativo, desenvolvendo programas 
acadêmicos conjuntos com contrapartes estrangeiras. Isto é 
um resultado da política do governo de 1987 de alavancar a 
colaboração internacional para diversificar os recursos 
financeiros do sistema educacional. A primeira dessas 
alianças foi feita em 1998 e o número de programas 
internacionais conjuntos aumentou desde então. As opções 
do programa conjunto variam desde diplomas para 
graduação e pós-graduação até doutorados. Estudantes 
matriculados nesses programas pagam taxas muito altas, 
têm acesso a currículos estrangeiros, recebem diplomas de 
instituições estrangeiras e podem optar por passar metade 
do programa no Vietnã e a outra metade no exterior. Os 
programas internacionais conjuntos geram uma renda 
significativa para as instituições, ajudam a melhorar a 
qualidade acadêmica, aumentam a reputação e atraem mais 
estudantes por meio de uma melhor oferta de programas. 
 
Estratégias empresariais 
A abordagem de penetração no mercado pretende aumentar 
as vendas de serviços correntes no mercado corrente, o que 
significa recrutar mais alunos para os cursos existentes. As 
universidades e faculdades vietnamitas aumentaram seus 
contigentes de estudantes ao longo dos anos. De 1999 a 
2013, o total de matrículas no Ensino Superior aumentou, 
estimulado pela política governamental com o objetivo de 
fornecer recursos humanos adequados ao mercado de 
trabalho. Apesar disso, o alinhamento entre as competências 
e as necessidades do mercado não foi abordado de forma 
sistemática. 

O desenvolvimento de mercado envolve introduzir um 

serviço corrente em um novo mercado, o que significa 
expandir a oferta de cursos existentes para novos grupos de 
estudantes. Instituições acadêmicas vietnamitas 
desenvolveram cursos em inglês para estudantes 
domésticos e estão admitindo estudantes estrangeiros 
nesses cursos para estudarem lado a lado com seus pares 
domésticos. Atrair estudantes internacionais tem sido uma 
política explícita do governo, com iniciativas como adotar 
um dispendioso regime em 2008 para oferecer cursos de 
graduação em inglês e trazer professores de alto nível para 
o Vietnã ou, mais recentemente, permitir que universidades 
decidam por si mesmas sobre os requisitos de admissão para 
estudantes estrangeiros. No entanto, a falta de diversidade 
da oferta de cursos em inglês e a relativa baixa qualidade são 
grandes obstáculos ao recrutamento de estudantes 
internacionais e acadêmicos. 

O desenvolvimento de produto implica oferecer novos 
serviços ao mercado corrente, o que significa desenvolver 
novos cursos para estudantes domésticos. Este é o 
movimento estratégico mais proeminente feito por 
universidades e faculdades vietnamitas. Instituições de 
Ensino Superior no Vietnã são mono ou multidisciplinares, e 
o número de universidades multidisciplinares aumentou. 
Novos cursos são oferecidos em número e opções cada vez 
maiores para alcançar mais estudantes. Isso reflete com 
mais clareza a natureza das universidades e faculdades 
vietnamitas, como instituições de ensino que contam com as 
anuidades como a principal fonte de renda. 

A diversificação de produto significa entrar em novos 
segmentos de mercado com novos serviços. Aqui, a 
abordagem envolve atender a novos grupos de aprendizes. 
Muitas universidades oferecem treinamento para adultos 
(em idiomas, conhecimentos de informática, competências 
práticas, etc.). Ao mesmo tempo, algumas instituições se 
diversificam para alcançar estágios iniciais, ou segmentos 
diferentes, de educação. A Universidade Nacional de 
Educação de Hanói é formada pela Escola Secundária para 
Estudantes com Capacidades Elevadas, a Escola Nguyen Tat 
Thanh (escola fundamental e secundária) e a Pré-Escola Bup 
Sen Xanh. A Universidade Hoa Sen lançou recentemente o 
Centro de Idiomas Estrangeiros & Estudos no Exterior, que 
atende tanto adultos como alunos mais jovens (estudantes 
do ensino primário, fundamental e médio), oferecendo 
cursos de inglês e consultoria em estudos no exterior. 
 
Lutando para tornar-se pleno 
Até agora, as estratégias dos empreendimentos acadêmicos 
vietnamitas têm sido amplamente orientadas pelos planos 
do governo, e suas ações têm sido mais responsivas do que 
proativas. Fazendo parte de um sistema centralizado por 
tanto tempo, as universidades e faculdades não estão 
equipadas com capacidades de gestão adequadas para 
atender às demandas do mercado de trabalho e alinhar-se 
com os padrões internacionais. Se a autonomia total fosse 
garantida, as instituições de Ensino Superior vietnamitas 
não se sairiam melhor do que os filhotes de pássaros que 
caem do ninho – o porto seguro onde o Estado costumava 
prover todas as soluções; alguns podem cair duro, outros 
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vão aprender e subir. Até lá, o governo deveria continuar 
dando resposta às deficiências do sistema para facilitar o 
caminho para a independência do Ensino Superior 

vietnamita. 
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10532 

 

http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2018.94.10532


       35 
 

 

Número 94: Verão 2018 Ensino Superior Internacional 

NOVAS PUBLICAÇÕES  
 
(Nota do editor: São bem-vindas 
suges¬tões de leitores de livros 
sobre o Ensino Superior 
publicados especialmente fora 
dos Estados Unidos e Reino 
Unido. Esta lista foi compilada 
por Ed¬ward Choi, assistente de 
pós-graduação no CIHE.) 
 
Barnett, Ronald. A Universidade 
Ecológica: Uma Utopia Possível. 
Reino Unido: Routledge, 2017. 
214 pp. £29.99 (pb). Website: 
www.routledge. com  
 
Deardorff, D. e H. Charles, eds. 
Internacionalização Líder, Um 
Manual para Líderes de Educação 
Internacional. Herndon, Virgínia: 
Stylus Publishing, 2018. 256 pp. 
$29.95 (paper). Website https:// 
sty.presswarehouse.com/  
 
Fardoun, Habib M., Kevin J. 
Downing, e Mandy Mok, eds. O 
Futuro do Ensino Superior no 
Oriente Médio e na África – QS 
Líderes Profissionais do Oriente 
Médio e do Norte da África em 
Conferência Educacional. 
Cingapura: Springer 2018. 249 
pp. € 93,59 (hb). Website: 
www.springer.com  
 
Farrugia, Christine, et al. Portas 
Abertas: Relatório sobre 
Intercâmbio de Estudantes 
Internacionais. Nova Iorque: 
Instituto de Educação 
Internacional, 2017. 145 pp. 
$79.95 (pb). Website: 
http://www.iiebooks.org/op-
doreonined.html 
 
Huisman, Jeroen, Anna Smo-
lentseva, e Isak Froumin, eds. 25 
Anos de Transformações nos 

Sistemas de Ensino Superior nos 
Países Pós-Soviéticos. Reforma e 
Continuidade. Reino Unido: 
Palgrave Macmillan, 2018. 482 
pp. $31.00 (hb). Website: 
www.palgrave.com  
 
Hüther, Otto, e Georg Krücken. 
Ensino Superior na Alemanha. 
Desenvolvimentos Recentes em 
uma Perspectiva Internacional. 
Vol. 49. Cingapura: Springer, 
2018. 263 pp. $99.99 (hb). 
Website: www. springer.com 
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NOVAS PUBLICAÇÕES DO CIHE 
 

• Douglas Proctor e Laura E. Rumbley, eds. A Futura 
Agenda para a Internacionalização no Ensino Superior: 
Reflexões da Próxima Geração sobre Pesquisa, Política e 
Prática, publicado em 2018. Este livro, publicado na 
série da Routledge sobre “Internacionalização no Ensino 
Superior”, examina novos contextos (contextos ou 
ambientes de internacionalização que não tenham sido 
previamente pesquisados em detalhe); novos modos 
(metodologias novas ou alternativas ou quadros de 
referência para explorar, entender e/ou investigar a 
internacionalização); e novos tópicos (aspectos de 
internacionalização e/ou atividades internacionais que 
têm espaço limitado no discurso corrente). Os 21 
capítulos do livro apresentam em grande parte 
“perspectivas da próxima geração” a partir de um grupo 
emergente de pesquisadores e analistas que trazem 
novas questões, preocupações e reflexões para analisar 
o fenômeno da internacionalização no Ensino Superior. 

• Educação Superior na América Latina (ESAL), publicado 
em 2018. A terceira edição da ESAL-Revista de Educação 
Superior na América Latina foi publicada. Esta 
publicação é uma iniciativa conjunta da Universidade do 
Norte (Barranquilla, Colômbia), do Centro para o Ensino 
Superior Internacional (CIHE) na Boston College, da 
Pontifícia Universidade Católica do Chile e do Sindicato 
das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP) no 
Brasil. 

• Ayenachew A. Woldegiyorgis, Douglas Proctor, e Hans 
de Wit. Internacionalização da Pesquisa: Principais 
Considerações e Preocupações, publicado em 2018. Este 
artigo, publicado no Journal of Studies in International 
Higher Education, delineia uma série de considerações e 
preocupações fundamentais para a internacionalização 
continuada da pesquisa, primeiro documentando as várias 

justificativas para e fatores que afetam a colaboração 
internacional em pesquisa e, em seguida, expondo como a 
internacionalização na pesquisa pode ser mensurada. 

• Hans de Wit, Andrés Bernasconi, Visnja Car, Fiona 
Hunter, Michael James, e Daniela Véliz eds. Identidade e 
Internacionalização em Universidades Católicas, 
Explorando Caminhos Institucionais em Contexto. 
Perspectivas globais em Ensino Superior. Dordrecht, 
Brill/Sense, a ser publicado em 2018. Este livro explora a 
relação entre a identidade católica e missão e a 
internacionalização em universidades católicas de diferentes 
tipos e localizadas em diferentes contextos. A 
internacionalização é uma preocupação fundamental para as 
universidades que trabalham para atingir seus objetivos em 
diferentes regiões do mundo, mas sem negligenciar sua 
identidade. Existem muitas universidades que se consideram 
relacionadas com a fé católica romana e muitas outras 
universidades com afiliações cristãs – todas essas 
instituições acharão este livro relevante e útil. Sabe-se que 
as universidades católicas têm missões únicas, como a 
formação de indivíduos inspirados por uma convicção 
religiosa para servir a sociedade e a Igreja. É por isso que é 
imperativo ter conhecimento empírico para ajudar a 
desenvolver políticas práticas e eficazes em temas centrais, 
como a internacionalização – uma parte fundamental das 
estratégias de desenvolvimento de muitas universidades, 
prestando especial atenção ao contexto específico de cada 
universidade. O livro envolve dezesseis estudos de caso da 
América Latina, Estados Unidos, Ásia-Pacífico e Europa. O 
livro inclui também capítulos sobre perspectivas regionais 
sobre o Ensino Superior católico, assim como, mais 
especificamente, o Ensino Superior jesuíta, a rede global de 
universidades La Salle e a internacionalização nos Estados 
Unidos, América Latina, região Ásia-Pacífico e Europa. O 
estudo é apoiado financeiramente através de uma doação do 
Fundo Luksic, um fundo da família chilena Luksic, que 
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oferece subsídios para estimular a cooperação entre a PUC 
do Chile, a Boston College e a Universidade de Notre Dame. 
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