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Outra revolução estudantil?
Philip G. Altbach e Thierry M. Luescher

N os últimos meses, ocorreram grandes distúrbios sociais em mais de uma dúzia de
países e regiões. Entre eles estão Argélia, Bolívia, Grã-Bretanha, Catalunha, Chile, 

Equador, França, Guiné, Haiti, Honduras, Hong Kong, Iraque, Cazaquistão, Líbano e 
muito mais. Em muitos casos, esses movimentos sociais abalaram profundamente o 
sistema existente e o resultado final permanece incerto. Embora as causas de cada um 
desses movimentos sejam diferentes, assim como os principais atores, parece haver 
alguns elementos comuns. Os alunos foram essenciais em muitos movimentos e 
participaram de todos eles, mesmo quando não foram centrais.

Causas imediatas e subjacentes
Nem as causas imediatas nem as causas subjacentes da maioria das muitas revoltas 
recentes estão relacionadas a questões da universidade, como tarifas ou outras questões 
do campus. A única exceção seja talvez o Chile, onde demandas de longa data para a 
implementação de promessas gratuitas de ensino se entrelaçaram com questões sociais 
mais amplas. De fato, o caso do Chile é bastante típico. O atual movimento de protesto 
foi desencadeado por um aumento nas tarifas de metrô e foi inicialmente liderado por 
estudantes do ensino médio e da universidade. Em seguida, espalhou-se muito além de 
sua base de estudantes e da questão da tarifa, para protestos sobre desigualdades 
sociais (o Chile é um dos países mais desiguais da América Latina), com mais de um 
milhão de pessoas se manifestando em Santiago em 25 de outubro de 2019.  

 Na maioria dos casos, os movimentos de protesto foram desencadeados por uma 
questão específica, mas logo cresceram muito além. Os contínuos protestos de Hong 
Kong, novamente envolvendo, em várias ocasiões, mais de um milhão de pessoas (um 
quinto da população total), começaram por se opor a uma proposta de lei de extradição 
que permitia às autoridades enviar pessoas condenadas por um crime à China 
continental. Os protestos logo se expandiram para demandas por democracia, identidade 
separada de Hong Kong e, subjacente a tudo isso, amplo descontentamento com os 
custos de moradia e desigualdades. Os protestos iraquianos, liderados por estudantes, 
mas logo unidos a todos os segmentos da sociedade e se espalhando pelas principais 
cidades do país, começaram com processos de corrupção e falta de serviços básicos e 
logo se espalharam para um descontentamento com a influência iraniana no país e em 
outros problemas.  

 Um elemento subjacente comum a praticamente todos esses movimentos de protesto 
é a insatisfação com a desigualdade social, o crescente abismo entre ricos e pobres e a 
sensação de que grandes segmentos da população foram “deixados de fora” pelas 
políticas neoliberais e pela insensibilidade da “classe política”. Nesse sentido, as causas 
da atual onda de agitação social não são diferentes das forças que contribuíram para a 
eleição de Trump nos Estados Unidos ou para o Brexit no Reino Unido.

 Pode-se olhar também para os movimentos no norte da África e no Oriente Médio que 
geraram a “Primavera Árabe” no início de 2010. A Primavera Árabe foi inicialmente 
conduzida por jovens, graduados desempregados e estudantes. Isso refletia um 
descontentamento semelhante com a ordem política estabelecida e muitas vezes 
repressiva. O aumento da desigualdade social e o profundo pessimismo sobre as 
perspectivas de emprego após a graduação criaram uma força poderosa para o ativismo.

Variáveis do século XXI
Os movimentos de protesto atuais têm várias características significativas. Eles tendem 
a não ter líderes — dificultando a negociação das autoridades com os manifestantes, ou 
mesmo o próprio movimento de apresentar um conjunto coerente de demandas ou 
justificativas. Sua própria espontaneidade lhes dá energia e imprevisibilidade. Eles  
começam muito pacificamente — embora haja com frequência pequenas 
facções que se envolvem em violência na periferia das manifestações de massa — e 
às vezes se deterioram em batalhas de rua com a brutalidade policial se tornando um 
fator para escalar, sustentar ou reprimir protestos.

Resumo
Uma onda de ativismo estudantil 
está varrendo o mundo. Países e 
regiões como Argélia, Boêmia, 
Grã-Bretanha, Catalunha, Chile, 
Equador, França, Guiné, Haiti, 
Honduras, Hong Kong, Iraque, 
Cazaquistão e Líbano, entre 
outros, experimentaram movi-
mentos ativistas de campanha, 
alguns dos quais que derrubaram 
governos. As razões e os resul-
tados desses movimentos são 
variados, mas a maioria está 
relacionada a desigualdades so-
ciais.

Um elemento subjacente comum 
a praticamente todos esses 
movimentos de protesto é a 
insatisfação com a desigualdade 
social.
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os últimos meses, protestos em massa paralisaram cidades e países ao redor do 
mundo. Normalmente calmo, o Chile, líder da América Latina em desenvolvimento 

tubro de 2019, ataques coordenados e simultâneos atingiram 118 estações de 
metrô na capital, Santiago. Foram 25 estações queimadas e 7 completamente 
destruídas. Embora ataques massivos e concentrados sugiram um idealizador central, 
nenhuma evidência de um único ator ou agência foi encontrada até agora. 
  Após esses eventos, manifestantes de todo o país levaram sua raiva e várias 
frustrações às ruas em protestos e marchas massivas. Desta vez, ao invés de políticos

Philip G. Altbach é professor de 
pesquisa e diretor fundador do 
Centro Internacional de Ensino 

Superior do Boston College, EUA.
E-mail: altbach@bc.edu. 

Thierry Luescher é diretor
de pesquisa de educação e 

treinamento pós-escolar no 
Conselho de Pesquisa em 

Ciências Humanas e professor 
associado afiliado em ensino 
superior na Universidade do 

Estado Livre, África do Sul 
E-mail:

thierryluescher@hotmail.com.

Resumo
Desde outubro de 2019, pro-
testos generalizados no Chile 
transmitiram frustrações incom-
preensíveis e, de modo mais 
perplexo, violência. Existem a-
queles que apreciam compro-
missos do passado na promoção 
da democracia e redução da po-
breza, e outros que vêem ape-
nas desigualdade e estagnação. 
Comunidades acadêmicas con-
fusas não conseguiram apresen-
tar propostas consultivas para 
mudanças construtivas.

E, é claro, as mídias sociais, uma força especialmente poderosa entre jovens 
e estudantes, tornaram-se a ferramenta-chave para criar conscientização, mobilizar 
e organizar movimentos. Muitos dos movimentos estudantis mais conhecidos da 
década passada envolveram grandes campanhas online. A hashtag #FeesMustFall, que 
começou na África do Sul em 2015, foi tão cativante que foi retomada pelos movimentos 
estudantis na Índia e Uganda em outubro e novembro de 2019 para fazer 
exigências semelhantes. Para os governos, o poder da mídia social nos 
movimentos continua sendo um desafio e, em muitos lugares, a resposta tem sido 
desacelerar a Internet ou criar blecautes nas mídias sociais. 

O papel dos estudantes
Os estudantes foram os principais iniciadores de vários movimentos ativistas 
recentes — Hong Kong e Iraque são bons exemplos. Em outros, como os 
“gilets jaunes” (coletes amarelos) na França, os estudantes não desempenharam 
nenhum papel nas origens do movimento e nem sempre foram força-chave. O 
envolvimento dos estudantes não significa, no entanto, que questões 
relacionadas à educação sejam um tema-chave, mesmo quando os estudantes 
são participantes-chave. E é justo dizer que, diferentemente dos movimentos 
ativistas da década de 1960, os estudantes não foram os atores centrais em to-
dos os movimentos, mas eles têm pelo menos apoiado os atores na maioria e 
foram líderes em alguns.

A década desde a Grande Recessão foi aberta com protestos estudantis. De fato, 
embora 2019 tenha se tornado o ano internacional dos protestos de rua, são os 
estudantes que começaram a sair às ruas, protestando contra políticas de 
austeridade e aumentando a desigualdade social nos anos que antecederam o tempo 
presente. O gatilho foram as tentativas dos governos de privatizar cada vez mais o 
custo do ensino superior como parte das políticas de austeridade. Ao longo da 
década, em Bangladesh, Grã-Bretanha, Chile, Alemanha, Índia, Itália, Malásia, Quebec, 
África do Sul, Coréia do Sul, Uganda e assim por diante — em todos os continentes — 
houve grandes protestos estudantis sobre as tarifas. Uma dimensão adicional, e 
talvez um precursor de tendências futuras, é o envolvimento de estudantes do ensino 
médio em movimentos ativistas — e em alguns casos, como Chile e Hong Kong, em 
lutas políticas, mas mais importante no crescente ativismo ambiental global.

 O que testemunhamos em 2019 pode não ser uma revolução estudantil como foi 
em 1968; pode ser melhor cunhado uma (r)evolução da juventude. O papel importante 
dos estudantes como grupo específico nos movimentos sociais atuais é, no 
entanto, inegável, principalmente em seus apelos por justiça social e ao soar o 
prelúdio da atual onda de ativismo.

Chile: agitação social 
e participação estudantil
Andrés Bernasconi e Pete Leihy

N
 econômico nos últimos 30 anos, foi assolado por protestos e violência. No dia 10 de ou-
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iniciantes de universidades e escolas diante de protestos, gangues mascaradas 
agitam tumultos. Há três meses, violentos elementos marginalizados com agendas 
políticas desconhecidas atacam shoppings, pequenas empresas, supermercados e 
igrejas. O pelotão de choque está sobrecarregado e a polícia é incapaz de conter os 
saques. O presidente de centro-direita, Sebastián Piñera, ordenou um estado de 
emergência no início da crise, permitindo que os militares assumissem a ordem e a 
segurança pública, mas os retirou após sete dias. Com dezenas de denúncias de 
violações de direitos humanos por parte da polícia e das forças armadas durante a 
fase mais aguda da crise em outubro e novembro, Piñera tem receio do desgosto 
local e internacional por demonstrações de força. 

Uma nova raiva
Embora a faísca inicial desses eventos tenha sido os alunos do ensino médio pulando 
catracas em massa após um aumento anunciado na tarifa de adultos equivalente a US
$ 0,40, o envolvimento político dos estudantes em geral de forma organizada ficou 
visivelmente ausente dessas mobilizações.

Isso é incomum, dado que os dois grandes episódios anteriores de enormes 
demonstrações de rua foram iniciados e liderados por organizações estudantis. Em 
2006, os alunos do ensino médio fecharam as escolas do Chile por vários meses, 
protestando contra a qualidade da educação pública e a crescente privatização e 
orientação de mercado do sistema. Em 2011, foi a vez de estudantes universitários 
protestarem contra o aumento da dívida estudantil, entre outras queixas.

Agora a situação é diferente. A escala e a raiva da agitação são totalmente 
inesperadas e a falta de uma causa clara e unificadora é altamente desconcertante. 
Três hipóteses foram observadas por analistas políticos e cientistas sociais. 
Primeira, é uma crise de expectativas não atendidas. Após décadas de crescimento 
alto e constante, a economia parou e a "promessa" de mobilidade ascendente sob 
o capitalismo neoliberal não está sendo cumprida. As grandes classes médias
baixas se sentem alienadas. Segunda, a crescente desigualdade de renda e,
portanto, de oportunidades, é sentida em todo o espectro dos direitos sociais,
da educação aos cuidados de saúde e pensões. A riqueza de poucos parece a
muitos um tapa na cara. Por fim, existe uma lacuna de geração intransponível.
Quem viveu e lutou contra a ditadura de Pinochet, agora com 50 anos ou mais,
valoriza uma democracia reconstruída ao longo de 30 anos, por todas as suas
falhas e defasagens. Os que nasceram uma geração depois no Chile democrático de
renda média, não se identificam tão agradecidamente com o pacto social existente e
suas raízes, e preferem começar de novo e instalar uma nova visão da sociedade. Que
a  constituição favorável aos negócios de 1980 promulgada por Pinochet (e muito
ajustada desde então) ainda continue, não se reclama, mas agora os chilenos se vêem
diante da urgência de apresentar uma alternativa concreta e construtiva, além de
simplesmente expor seu ressentimento.

Campi colocados em questão
As universidades, cujas infraestruturas também foram afetadas, estãm tão 
aturdidas quanto as outras. A política e a academia estudantis costumavam estar na 
vanguarda dos movimentos sociais na América Latina. Foi um privilégio ser 
estudante universitário e intelectualizar novas perspectivas geracionais. Mas algo 
parece ter mudado, à medida que o ensino superior se tornou mais comum. Em 
vez de um espaço para refletir sobre a sociedade, o ensino superior agora parece 
ser um caso de desigualdade, má administração e irrelevância. Como as instituições 
da sociedade são questionadas, as universidades não estão isentas de desprezo.
De fato, no Chile, os estudantes universitários sentem que traem a causa se vierem à 

escola para pensar e debater. Não, a arena apropriada e moralmente legítima para 
o aluno expressar sua opinião é a rua, marchando e cantando com as pessoas. Os
alunos pararam de ir para as aulas depois de outubro, e ainda é incerto se eles
aparecerão em março, quando o novo período começar. Além disso, o teste de lápis e
papel de ingresso na universidade nacional, adiado duas vezes devido ao surto, foi
boicotado e sabotado por estudantes do ensino médio que invadiram as salas de
testes e interromperam do lado de fora. Pela primeira vez na história, um livreto
inteiro de testes com perguntas e respostas vazou pelas mídias sociais antes do
exame, forçando os administradores a cancelar o teste para sempre.

As universidades, cujas 
infraestruturas também foram 
afetadas, estão tão aturdidas 
quanto as outras.
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Estes são tempos difíceis e incertos para o ensino superior e os jovens chilenos. No 
entanto, em meio ao caos causado pela multidão, precisamos nos lembrar que as 
comunidades acadêmicas ainda são capazes de promover o idealismo, o debate e a 
reflexão. 

Protestos de jovens no Líbano:

“Todos eles significa todos eles”
Adnan El Amine

Por três décadas, de 1990 a 2019, seis líderes eleitos controlaram o sistema eco- 
nômico e político do Líbano. Muitos deles são da era da guerra civil (1975-1990),

proprietários cujo poder lhes permitiu evitar a prestação de contas. Aplique a teoria 
dos jogos e você poderá entender como essa situação surgiu. Cada um dos principais 
atores finge que está defendendo os direitos de sua comunidade sectária por meio do 
compartilhamento de poder, com a ameaça implícita de que ele poderia mobilizar 
"seu" povo contra os outros. De fato, esses mesmos líderes costumavam formar 
governos sob a bandeira da "unidade nacional" para legitimar sua liderança despótica 
dentro de cada comunidade. 

O “compartilhamento de poder” do sistema político libanês desses líderes 
significava aceitação mútua de interferência política em todas as instituições 
públicas, em todas as camadas da administração, desde a liderança executiva até 
os burocratas no nível do solo e em todos os tipos de acordos públicos. Esse 
patrocínio e partidarismo facilitou a corrupção em larga escala, contribuin-
do para a deterioração contínua de todos os serviços públicos e levando a 
uma grave crise econômica.

A erupção dos protestos
Ninguém poderia imaginar, em 16 de outubro de 2019, que esses fortes líderes logo 
enfrentariam o slogan “Todos eles significa todos eles. Fora!" O que provocou protestos 
maciços em todo o país, um novo desenvolvimento na história recente do Líbano. 

No final da tarde de quinta-feira, 17 de outubro, o governo tomou a decisão de 
impor um novo imposto sobre as chamadas de VoIP (Voice over Internet Protocol), 
como as feitas no FaceTime, Facebook e WhatsApp. Em meia hora, as ruas foram 
ocupadas por manifestantes. Às 23 horas do mesmo dia, o primeiro-ministro anunciou 
o cancelamento do imposto, mas os protestos continuaram por meses desde então.

Ao taxar as ligações VoIP, o governo parecia estar atacando a juventude do país.
Serviços como o WhatsApp são um meio de comunicação gratuito, para trocar 
mensagens, fotos, músicas, notícias, piadas etc., onde os colegas se divertem, 
socializam, namoram, organizam eventos sociais e se comunicam com seus parentes 
— toda família libanesa tem pelo menos um membro no exterior. 

Os primeiros a sair às ruas foram os que foram deixados para trás: jovens 
marginalizados, desempregados e que abandonaram a escola. Em outras palavras, 
aqueles que, depois do meiodia de 17 de outubro, provavelmente seriam encontrados 
socializando na rua ou em um café popular. (Ironicamente, quem sugeriu o imposto, o 
ministro da comunicação, é um dos magnatas da classe empresarial libanesa e 
recentemente vem sendo acusado pela mídia de se envolver em práticas corruptas 

Andrés Bernasconi é professor 
de educação, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile. E-mail: 

abernasconi@uc.cl 
Pete Leihy é pós-doutorando, 

Facultad de Educación,
 Pontificia Universidad 

Católica de Chile. E-mail: 
peodair@gmail.com

Resumo
Em 17 de outubro de 2019, 
protestos maciços eclodiram no 
Líbano, pedindo a renúncia dos 
líderes políticos do país que 
dominaram a vida política por 
três décadas por meio de patro-
cínio e corrupção. A agenda dos 
manifestantes incluía demandas 
por um governo independente e 
um estado civil. Os jovens cons-
tituíam a maior parte dos mani-
festantes, com os estudantes no 
centro. Os estudantes envolvi-
dos nos comícios pediram o 
apoio da universidade pública e 
participaram ativamente de gru-
pos de discussão diários orga-
nizados em espaços públicos.

mailto:peodair%40gmail.com?subject=
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com uma das duas empresas de telecomunicações do país.)
Os manifestantes incluíam jovens de diversas origens sociais — estudantes e 

graduados em universidades, homens e mulheres, de todo o país. No Líbano, jovens 
entre 15 e 30 anos, que não são mais crianças, mas ainda não são responsáveis por 
uma família, constituem uma fração considerável da população total (30%). Além de sua 
indignação em todo o sistema político, esses jovens têm uma alta taxa de 
desemprego (17,3% em 2018), tornando a emigração a única opção para muitos, a fim de 
obter um emprego aceitável. Esse fato foi refletido nos slogans dos 
manifestantes, que incluíam: "Queremos parar de sonhar com vistos" e "Vocês não 
podem nos forçar a emigrar". A maioria dos analistas concorda que o Líbano gasta 
muito dinheiro em educação (quase 13% do PIB) e envia seu capital humano educado 
para outros países. Durante os protestos, muitos vôos traziam os jovens de volta 
apenas para participar de comícios, e os jovens da diáspora 
realizaram demonstrações de apoio em muitas cidades ao redor do mundo. E as 
mulheres têm uma queixa adicional: elas não podem transmitir sua nacionalidade 
libanesa a seus filhos quando se casam com homens não-libaneses.

Protestos estudantis
Devido a terríveis condições materiais, caráter rebelde, uso das mídias sociais e 
dinamismo, entre outros fatores, a juventude constituiu o motor do levante de 17 de 
outubro no Líbano. Outros segmentos da população também tiveram um papel 
importante durante a revolta, incluindo homens e mulheres com seus filhos, médicos, 
advogados e funcionários da universidade. Todas as categorias de 
participantes compartilham uma visão política comum, condenando a classe política 
incumbente e pedindo um governo "independente" e um "estado civil".

Os estudantes formavam o principal grupo entre os jovens. Estudantes 
universitários e do ensino médio abandonaram as aulas para participar de grandes 
comícios em todo o país. Eles estavam se juntando ao que poderia ser chamado de 
“escolas de protesto”: dezenas de tendas foram montadas em espaços públicos nas 
principais cidades, onde diariamente eram discutidas questões econômicas, políticas, 
culturais, legais e de ensino superior entre estudantes, professores, jornalistas e 
ativistas. "Aqui aprendemos a cidadania pela prática, não mentiras disseminadas em 
livros didáticos", disseram eles, bem como "aqui aprendemos a história real, não a 
dos líderes corruptos".

Os estudantes cantaram o hino nacional, levantaram a bandeira e expressaram sua 
indignação coletiva com a classe política. Pediram empregos com base no mérito, 
autonomia contra interferências políticas da Universidade Libanesa e pagamento de 
taxas em libras libanesas, e não em dólares, em instituições privadas. Mais 
significativamente, os estudantes foram organizados através de grupos independentes 
além e contra comitês formais e sindicatos estudantis, que são dominados por jovens 
membros dos partidos políticos do governo. Parte desse ativismo ocorreu em 
universidades específicas, mas grande parte foi organizada em universidades, 
principalmente na Universidade Americana de Beirute, na Universidade Saint-Joseph e na 
Universidade Libanesa.   

Contra-protestos
A Marcha das Mães ocorreu em 27 de novembro de 2019. Foi dedicada a condenar a 
incursão de jovens partidários de dois líderes políticos muçulmanos em uma vizinhança 
cristã durante a noite anterior. Para as mães, vindas de bairros muçulmanos e cristãos, 
esse incidente lembrou a guerra civil e elas queriam impedir o retorno desse tipo de 
violência nas linhas sectárias.

Esse risco de conflito “horizontal” ou sectário aparece toda vez que “forasteiros” 
atacam subitamente manifestantes pacíficos — ou até forças de segurança, que se 
mantêm neutras na maior parte do tempo. O incidente de 26 de novembro foi uma das 
várias manifestações de rua do jogo dos líderes políticos, para desviar os protestos da 
juventude ou pressionar um ao outro. No entanto, embora os líderes políticos continuem 
jogando seu jogo há muito estabelecido, todos os sinais mostram que atualmente há 
pouco espaço para mobilizar suas comunidades sectárias para um conflito violento. 

A revolta ainda não alcançou suas demandas centrais. No entanto, as coisas não são 
as mesmas de 16 de outubro. Um processo de mudança social foi iniciado em 17 de 
outubro. Os protestos não deixaram ninguém incólume na classe política dominante, 
mesmo dentro de seus próprios campos. Mas o futuro de todo o sistema político ainda 
está por ser escrito.

Estudantes universitários e do 
ensino médio abandonaram as 
aulas para participar de grandes 
comícios em todo o país.

Adnan El Amine é professor de 
educação na Universidade 
Libanesa, Líbano, e é afiliado à 
Associação Libanesa de Estudos 
Educacionais (LAES) e à Rede de 
Informações Educacionais Árabes 
(Shamaa). E-mail: 
elamine.adnan@gmail.com.
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Por que os estudantes indianos 
estão tão revoltados?

Universidades e faculdades indianas têm testemunhado protestos veementes nos 
últimos meses, estendendo-se por todo o país desde cidades grandes como 

Chennai, Delhi, Calcutá e Mumbai, até muitas cidades menores. Estudantes, jovens e 
acadêmicos foram pras ruas em números sem precedentes. Em muitos lugares, 
marchas e manifestações se tornaram violentas quando a polícia usou a força bruta 
para reprimir os protestos. Muitas instituições foram temporariamente fechadas e os 
exames tiveram que ser remarcados. Em cidades como Aligarh, onde está localizada a 
Aligarh Muslim University, uma das mais antigas universidades públicas do país, os 
serviços de Internet foram suspensos antes dos protestos estudantis.

Os protestos desencadeados por questões sociais e de estudantes ampliaram as 
mensagens para muito além dos campi. O local específico de um protesto recente 
que atraiu atenção nacional e internacional foi a Universidade Jawaharlal Nehru (JNU) 
em Nova Délhi. Porém, estudantes em campi considerados silenciosos e apolíticos, 
como o Instituto de Tecnologia Indiano de Bombaim, o IIT Madras ou o Instituto de 
Ciência da Índia em Bangalore, também organizam reuniões e marcham em apoio às 
questões levantadas pelos estudantes da JNU e outros campi. Provavelmente foi a 
primeira vez que tantos estudantes desses campi se posicionaram contra o Estado. 

Desafios compostos
Em grande parte, esses protestos se baseiam no descontentamento dos estudantes 
indianos em relação a muitos problemas compostos nos últimos anos. Eles são 
apenas a ponta do iceberg de uma crise mais profunda pela qual a sociedade indiana 
e suas instituições estão passando e fazem parte da pior fase desde a independência.

Em dezembro de 2019, a força policial de Delhi, que está sob a jurisdição do 
governo central do primeiro-ministro Modi, espancou estudantes que protestavam na 
Jamia Millia Islamia University (JMI), uma instituição pública em Delhi. Os estudantes 
da JMI protestavam contra a controversa Lei de Emenda à Cidadania do governo. Este 
ato oferece cidadania a imigrantes pertencentes às comunidades cristã, budista, 
hindu, jainista, parsi e sikh do Afeganistão, Bangladesh e Paquistão, mas não inclui 
muçulmanos. É uma clara violação do direito à igualdade consagrado na constituição 
indiana e nas fundações seculares do país.

Este episódio foi seguido por violência desencadeada por criminosos mascarados, 
supostamente associados à organização estudantil afiliada ao partido Bharatiya 
Janata (BJP) da JNU. Armada com paus, a multidão atacou estudantes e professores 
em janeiro de 2020. A posição da administração da JNU e da polícia após esse 
ataque provocou fortes críticas e manifestações em todo o país. 

Esses eventos na JNU podem ser vistos como um exemplo da contradição entre a 
orientação tradicionalmente liberal das universidades e as rápidas mudanças que 
estão ocorrendo atualmente sob a administração nacionalista hindu de Modi. A 
política estudantil da JNU é conhecida principalmente por sua orientação em políticas 
nacionais e internacionais. No entanto, a agitação contínua é principalmente o 
resultado de uma decisão administrativa de aumentar as taxas e introduzir novas 
tarifas de serviços públicos, dificultando o acesso dos estudantes de áreas 
marginalizadas ao ensino superior. Os estudantes também se opuseram às novas 
regras, que incluiam um código de vestimenta para os estudantes e a implementação 
de horários de toque de recolher. 

Penetração do majoritarismo intolerante
Para entender esses desenvolvimentos violentos em todo o país, é preciso examinar 
várias questões relacionadas ao crescimento e influência da política de direita nos 
últimos seis anos. Durante o primeiro mandato do primeiro-ministro Modi (2014–
2019), o governo interferiu em instituições acadêmicas importantes, como o Instituto 
de Cinema e Televisão da Índia (FTII), onde, em 2015, os estudantes fizeram uma 
greve por tempo indeterminado depois que o governo nomeou o ator de televisão 

Resumo
Uma onda recente de resis-
tência estudantil está se espa-
lhando pelos campi indianos, 
enquanto as universidades, com 
sua orientação liberal, e as prio-
ridades do governo Modi, com 
sua agenda majoritária e neo-
liberal, se chocam. A reação do 
governo à agitação da universi-
dade é motivo de séria preocu-
pação.

Esses eventos na JNU podem ser 
vistos como um exemplo da 

contradição entre a orientação 
tradicionalmente liberal das 

universidades e as rápidas 
mudanças que estão ocorrendo 

atualmente sob a administração 
nacionalista hindu de Modi.
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que virou político Gajendra Chauhan como presidente do instituto. Em 2016, o 
presidente do Sindicato dos Estudantes da JNU foi preso por acusações de sedição, 
um movimento com motivações políticas. Nesse mesmo ano, o suicídio de Rohith 
Vemula, pesquisador da Universidade de Hyderabad, desencadeou protestos naquela 
cidade e em outras partes do país. Vemula cometeu suicídio como resultado de 
discriminação de castas no campus, e houve alegações de que os funcionários da 
universidade estavam sob pressão para agir contra os estudantes, incluindo ele.

Durante o mesmo período, intelectuais, acadêmicos e jornalistas de destaque 
(como Narendra Dabholkar, Govind Pansare, M.M. Kalburgi e Gauri Lankesh) foram 
assassinados por terroristas de direita em Maharashtra e Karnataka. A decisão do 
governo de impor as Regras dos Serviços Civis Centrais (Conduta) ao corpo docente 
das principais universidades provocou fortes críticas. Essas regras restringem a 
liberdade acadêmica, promovem historiografia politicamente motivada e 
reivindicações chauvinistas sobre as contribuições científicas e tecnológicas da Índia 
antiga e diluem a credibilidade das organizações nacionais de estatística.

O retorno de Modi como primeiro-ministro com uma maioria colossal em 2019 
encorajou ainda mais elementos de direita na política e na sociedade indianas. As 
políticas de muitos altos funcionários da universidade, muitas vezes beneficiárias de 
compromissos políticos, são inspiradas por essas políticas. Como resultado, muitas 
instituições, especialmente aquelas sob o governo central e instituições estaduais 
sob estados governados pelo BJP (como Uttar Pradesh), são notórias em suprimir 
dissidências, o que resultou em um estado de emergência não declarado em muitos 
campi e cidades. 

Em dezembro de 2019, foi relatado que o Instituto Tata de Ciências Sociais, uma 
importante universidade pública de Mumbai, emitiu uma diretiva para seus alunos e 
professores proibindo-os de participar de "qualquer forma de protesto" enquanto 
estavam em serviço. Da mesma forma, o reitor de estudantes do IIT Bombay emitiu 
recentemente uma diretiva alertando os estudantes contra a participação em 
protestos antigovernamentais. Outras universidades indianas também introduziram 
políticas restritivas. As violações da liberdade acadêmica se espalharam.

Silenciamento de dissidência na era do neoliberalismo
As políticas governamentais que favorecem o majoritarismo religioso, combinadas 
com a implementação de uma agenda econômica neoliberal, estão na raiz da crise em 
curso. Ao contrário dos movimentos estudantis no passado recente, que se 
concentravam principalmente nas questões estudantis e eram liderados por 
estudantes, os protestos atuais também se concentram em questões nacionais mais 
amplas, relativas à existência de instituições democráticas e valores constitucionais.

A maioria das instituições públicas é afetada pela falta de recursos. A falta de 
desembolso de salários completos para funcionários de instituições de prestígio, 
como o Instituto Tata de Pesquisa Fundamental em 2019, é um exemplo revelador. 
Além disso, na tentativa de torná-las mais auto-suficientes, o governo promove a 
diversificação de renda entre instituições públicas — a decisão da administração da 
JNU de aumentar as taxas e introduzir novas cobranças aos estudantes é um exemplo. 
Isso é agravado pela pior desaceleração enfrentada pela economia indiana nas 
últimas décadas, juntamente com o aumento do desemprego. 

Estudantes e professores são os mais afetados por essas políticas, principalmente 
por cortes de fundos e ataques contra a ciência e instituições públicas. Todos esses 
desenvolvimentos estão levando a uma repressão aos dissidentes nas instituições de 
ensino superior e a um aumento do controle do Estado por vários meios. A resposta 
dos funcionários do governo e da universidade é motivo de séria preocupação. O que 
está em jogo não é apenas a existência do sistema público de ensino superior da 
Índia, mas também a própria ideia de instituições de ensino como espaços para gerar 
criatividade e pensamento crítico. 

O autor é um especialista em 
ensino superior em Nova Délhi, 
Índia.
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Universidades em crise e em 
recuperação: caso de  Hong Kong
Gerard A. Postiglione

Universidades desempenham um papel importante nos movimentos sociais em todo o 
mundo. Algumas se tornaram bastiões da reforma. Algumas geraram revoltas. Outras

foram atraídas para crises que devastaram as cidades onde estavam 
localizadas. Algumas cidades e suas universidades se tornaram mais fortes; outras 
perderam vitalidade. Entre as primeiras, destacaram-se a Revolta da Universidade de 
Paris, em 1229 (para não mencionar a agitação dramática mais recente de maio de 
1968) e o Movimento de 4 de maio de 1919, em Pequim, liderado pela Universidade de 
Pequim e outras. A Universidade da Califórnia, no Movimento de Liberdade de 
Expressão de Berkeley, em 1964, afetou a vizinha São Francisco, enquanto o movimento 
Occupy Wall Street, em Nova York, chegou à Universidade de Nova York. Essas 
universidades e suas cidades permanecem proeminentes em todo o mundo. O 
movimento de protesto de Hong Kong de 2019 incluiu oito universidades com 
classificação global, três entre as 100 melhores. Hong Kong e suas universidades podem se 
recuperar?

O confronto
Em 1997, Hong Kong se reuniu com a China após 155 anos de domínio colonial britânico e se 
tornou uma Região Administrativa Especial (SAR, sigla em inglês) da República 
Popular da China em um acordo de “um país, dois sistemas” com alto grau de autonomia 
por 50 anos até 2047. A HKSAR tem sua própria constituição, incluindo liberdade de 
expressão e reunião. Suas universidades têm mais autonomia e liberdade acadêmica 
que seus vizinhos. 

A tensão veio à tona em 29 de março de 2019, quando o diretor executivo de Hong 
Kong publicou um projeto de lei na legislatura que poderia extraditar uma pessoa de 
Hong Kong para ser julgada no continente chinês. Isso levou um milhão de sete milhões de 
pessoas de Hong Kong às ruas em um protesto pacífico. Quando o executivo-chefe se 
recusou a retirar o projeto, dois milhões se uniram a um protesto pacífico em 17 de 
junho. O governo se manteve firme e a raiva ferveu. Protestos violentos, vandalismo e 
confrontos com a polícia envolveram a cidade. Em 23 de outubro, o projeto de 
extradição foi finalmente retirado. Até então, o movimento de protesto estava em pleno 
andamento, exigindo a renúncia do executivo-chefe, uma comissão independente de 
inquérito sobre suposta brutalidade policial, retratação da classificação de 
manifestantes como desordeiros, anistia para manifestantes presos e sufrágio universal 
para a eleição do executivo principal e de toda a legislatura.

Uma das cidades mais seguras do mundo para estudar está perto do colapso. A maioria 
dos manifestantes tinha menos de 30 anos e se preocupava com o pós-2047. O movimento 
não tinha líderes designados e contava com a mídia social. Os manifestantes se dividiram 
em 10 ou 20 grupos e fecharam estradas, estações de transporte de massa, balcões de 
check-in de aeroportos e universidades. Vandalizaram centenas de agências bancárias, 
restaurantes, supermercados, lojas e empresas pertencentes a apoiadores do governo. 
Apesar de um milhão de pessoas viver abaixo da linha da pobreza, não houve saques. As 
pessoas demonstraram paciência com as interrupções e os funcionários do escritório se 
juntaram aos protestos nos intervalos para o almoço. Alguns criticaram o vandalismo e 
marcharam em apoio à polícia.

Os campi universitários tornaram-se locais de confronto violento. Em um campus, a 
polícia de armadura corporal efetuou 1.500 disparos de gás lacrimogêneo e 1.200 disparos 
de balas de borracha contra manifestantes estudantes e não-estudantes. Em outro campus, 
milhares de bombas de gasolina foram recuperadas antes de serem usadas contra a 
polícia. Quando as universidades se transformaram em campos de batalha, nove 
presidentes de universidades emitiram uma declaração pedindo ao governo que resolvesse 
o impasse político, dizendo o seguinte: “...qualquer demanda de que as universidades 
possam simplesmente consertar o problema está fora da realidade. Essas situações 
complicadas e desafiadoras não se originam nas universidades, nem podem ser resolvidas 
através de processos disciplinares.” As aulas foram suspensas.

Resumo
As universidades foram para 
o centro do movimento de
protesto de Hong Kong ao
mesmo tempo em que Hong
Kong entrou na linha de
frente da guerra comercial
EUA-China. Como outras cida-
des do mundo com univer-
sidades de 1ª linha, Hong
Kong tem razões para esperar
que suas universidades possam
se recuperar completamente.

O movimento de protesto de 
Hong Kong de 2019 incluiu 

oito universidades com 
classificação global, três entre 

as 100 melhores.
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A turbulência continuou por quase seis meses, até as eleições do conselho distrital 
em 24 de novembro. Mais de 70% do eleitorado votou pela maior mudança da história 
de Hong Kong. Os partidos prodemocráticos conquistaram quase 90% dos 452 
assentos. O governo ainda não atendeu às demandas restantes dos manifestantes.

Quais são as perspectivas?
A estrutura de “um país, dois sistemas” foi um golpe de gênio, mas seu futuro 
depende de como isso pode satisfazer o povo de Hong Kong e o resto do país ao 
mesmo tempo. O governo central vê a democracia sem trilhos firmes de segurança 
como uma ameaça à estabilidade. Desde 1978, mais de 5 milhões de chineses 
estudaram nas democracias ocidentais. Durante esse período, a China tirou 800 
milhões da pobreza. A liderança pesa os 7 milhões de Hong Kong contra os 1,4 bilhões 
no continente e conclui que o bem maior significa maior controle.

Embora nem sempre receba uma imagem precisa e equilibrada das opiniões dos 
cidadãos de Hong Kong, o governo de Pequim está ciente da insatisfação dos 
estudantes nas escolas e universidades. Eles atribuem a insatisfação à falta de 
educação nacional e a preços inacessíveis de moradia em uma sociedade altamente 
desigual. Eles criticam os magnatas de Hong Kong por colocarem sua prosperidade 
acima do bem comum. Eles acreditam que a nova Iniciativa da Grande Área da Baía, 
que liga a economia e o talento universitário de Hong Kong mais estreitamente ao sul 
da China, atrairá jovens Hong Kongers para o desenvolvimento da nação. (A maioria 
dos estudantes não demonstrou interesse na iniciativa ou nos esforços para 
introduzir um currículo nacional de educação.) 

A governança de Hong Kong se tornou muito complexa para a segunda maior 
economia do mundo, especialmente no meio de uma guerra comercial com os 
Estados Unidos. O governo afirma que "forças estrangeiras" apoiam o movimento de 
protesto. Alguns manifestantes estudantis levaram bandeiras americanas para suas 
marchas e o Congresso dos EUA aprovou a Lei de Direitos Humanos e Democracia de 
Hong Kong em 15 de outubro de 2019. 

No entanto, existem várias razões para esperar que as universidades de Hong 
Kong mantenham sua resiliência. Não há indicação de que o governo restrinja a 
liberdade de cientistas, acadêmicos e palestrantes das universidades de Hong Kong 
de fazerem suas próprias pesquisas, publicações e ensino. O professorado seria 
resistente à perda de liberdade acadêmica e o ranking global das universidades 
diminuiria rapidamente. A administração sênior da universidade demonstrou o  
compromisso de dialogar com os alunos. A lei garante que as universidades tenham 
um alto grau de autonomia institucional e liberdade acadêmica. Existe uma tradição 
de atrair estudantes, cientistas e acadêmicos talentosos de todo o mundo. O governo 
central está profundamente ciente do caráter especial de Hong Kong e suas 
universidades — seu alcance global e envolvimento internacional. Ele não gostaria de 
fechar essa janela, pois tenta abrir sua própria janela mais amplamente com a 
Iniciativa do Cinturão e Rota.

Hong Kong e suas universidades se recuperaram da revolta de 1967, que deixou 51 
mortos e centenas de feridos. À medida que as universidades de Nova York se 
recuperavam dos protestos antiguerra que envolveram a cidade em 1968, as 
universidades de Hong Kong têm o otimismo de seguir um caminho semelhante rumo 
à resiliência e recuperação. 

Gerard A. Postiglione é professor 
honorário e coordenador
do Consórcio de Pesquisa em 
Ensino Superior da Ásia, 
Universidade de Hong Kong, China. 
E-mail: gerry.hku@gmail.com.
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Participação da comunidade 
universitária no processo político 
pró-independência da Catalunha
Josep M. Duart, Albert Sánchez-Gelabert e Josep M. Vilalta

E ventos políticos na Catalunha, particularmente os ocorridos entre 2015 e 2019,
também tiveram impacto nas universidades, com a participação de muitos estudantes 

e professores em revoltas, protestos e respostas institucionais, à medida que passavam 
por essas mobilizações implacáveis. Algumas das primeiras ações para desencadear essas 
mobilizações ocorreram nos dias que antecederam o referendo sobre autodeterminação 
de 1º de outubro de 2017 — que foi conduzido e apoiado pelo governo da Catalunha — 
como resultado de investigações e prisões policiais que procuravam dissipar o voto. O 
referendo deu início a um período de repressão, começando com medidas policiais no 
dia do referendo e com a prisão e encarceramento de ativistas pró-independência e 
líderes do governo da Catalunha, que definiriam o processo por um caminho judicial 
(outro grupo de líderes, incluindo o presidente, optou por pedir asilo na Bélgica, Escócia 
e Suíça). Os conflitos atingiram o pico dois anos depois, instigados pelo veredicto da 
suprema corte espanhola em 14 de outubro de 2019, que considerou a maioria dos 
acusados culpada de sedição e os condenou a penas de 9 a 13 anos de prisão. Essa decisão 
desencadeou uma nova onda de mobilizações em massa, na qual as universidades da 
Catalunha e parte de seus corpos estudantis estavam envolvidas. 

Envolvimento universitário
A Catalunha possui algumas das universidades mais bem classificadas em termos 
acadêmicos em todo o sul da Europa. O sistema universitário catalão, que compreende 
cerca de 240.000 estudantes e mais de 18.000 professores, participou dos movimentos e 
protestos ativistas desde o início, tanto no nível institucional quanto através de 
estudantes e professores. Em outubro de 2012, a Associação Catalã de Universidades 
Públicas (ACUP), formada pelas oito universidades públicas da Catalunha e representando 
87,5% dos estudantes universitários da região, declarou sua intenção de aderir ao Pacto 
Nacional pelo Direito de Decidir, que apoiou a consulta popular realizada em 9 de 
novembro de 2014. Em 3 de outubro de 2017, dois dias após o referendo, as universidades 
aderiram à greve geral de grande sucesso convocada pelos principais sindicatos da 
Catalunha com o apoio dos sindicatos estudantis das universidades. No dia em que a 
suprema corte aprovou seu veredicto, dois anos depois, a ACUP emitiu uma declaração 
assinada por todos os presidentes da universidade, na qual reafirmou as opiniões que 
havia expressado em 24 de março de 2018, incluindo “o profundo pesar que sentiu em 
relação ao encarceramento de vários líderes e figuras políticas catalãs", sua "indignação 
com a situação na Catalunha" e sua "preocupação com o bem-estar das pessoas afetadas 
pelo veredicto". A declaração emitida pela ACUP instou “todas as partes políticas 
interessadas a unirem seus esforços para encontrar uma solução para o atual conflito; uma 
solução acordada com a grande maioria da sociedade catalã e a ser implementada o mais 
rápido possível.” Assim, as universidades catalãs adotaram uma postura institucional em 
favor dos direitos humanos e individuais, de acordo com sua identidade multifacetada e 
alavancando sua posição como autoridades morais e acadêmicas, e não políticas.

Envolvimento estudantil
Apesar da posição institucional das universidades, elas acabaram entrando em conflito com 
seus estudantes várias vezes após o veredicto de culpa aprovado em 14 de outubro de 2019. 
Na sequência da decisão, os estudantes convocaram uma greve de 72 horas que levaria a 
um período de protestos, começando com a ocupação em massa do aeroporto de Barcelona

Resumo
Este artigo analisa os efeitos 
dos pró-testes pró-indepen-
dência na Catalunha (2017–
2019) nas universidades catalãs 
e seus alunos. As manifes-
tações tiveram um impacto 
moderado no sistema univer-
sitário catalão. Um grande 
número de estudantes parti-
cipou dos protestos. Algumas 
universidades ofereceram aos 
alunos a chance de passar nos 
cursos com um único exame 
final, pois eles haviam 
perdido algumas aulas.
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El Prat Josep Tarradellas, um protesto organizado pelo Tsunami Democràtic. Este 
protesto abriu as comportas a uma onda de mobilizações, incluindo protestos nas 
ruas de Barcelona, uma greve geral realizada em 18 de outubro de 2019, uma 
barricada na fronteira da Catalunha com a França e um acampamento montado por 
estudantes na Plaça Universitat de Barcelona.

Os jovens e estudantes universitários catalães tiveram um papel de liderança 
nesses protestos e participaram ativamente das mobilizações orquestradas por 
várias organizações por meio das mídias sociais. Vários conselhos e sindicatos 
estudantis pressionam os presidentes e reitores das universidades para facilitar a 
avaliação dos estudantes durante o período de mobilizações e protestos contra a 
decisão, de modo a não penalizar os estudantes pela participação. Em resposta a 
essas solicitações, muitas universidades e centros universitários reconheceram a 
natureza excepcional dos tempos e aprovaram medidas para ajudar os estudantes 
durante o primeiro semestre do ano acadêmico de 2019-2020. No entanto, apenas 
meros 2.000 estudantes optaram por se beneficiar dessas medidas. Na Universidade 
Autônoma de Barcelona, por exemplo, apenas 1.300 dos 26.000 estudantes optaram 
por fazer um único exame final no final do semestre. O impacto dessas medidas 
excepcionais foi ainda mais fraco nas outras universidades.

O secretariado do governo da Catalunha para universidades e pesquisa fez algumas 
declarações públicas em 31 de outubro de 2019, nas quais expressou sua opinião de que 
“o que é excepcional é a situação política, não os protestos” realizados pelos 
estudantes, que considerava parte natural de qualquer processo de natureza ativista. 
Também instou os presidentes das universidades a garantir que a qualidade e o rigor 
acadêmico fossem mantidos. As mobilizações continuaram durante o mês de outubro, 
gerando um impacto maior ou menor em cada universidade.

Impacto no sistema universitário
De 2015 a 2019, a comunidade universitária se posicionou a favor ou contra o 
processo de autodeterminação da Catalunha. No entanto, exceto pelos dois períodos 
críticos mencionados acima (o período em torno do referendo de 1 de outubro de 
2017 e a segunda quinzena de outubro de 2019 após o veredicto da suprema corte), as 
universidades catalãs nunca deixaram de fornecer serviços acadêmicos normais.

De um modo geral, as universidades catalãs acolhem um número significativo de 
estudantes internacionais, tanto da Europa quanto de outros países. Por exemplo, eles 
receberam um total de 12.544 estudantes estrangeiros durante o ano acadêmico de 
2017-2018. Até o momento, não há evidências de queda no número de estudantes 
internacionais ou no número total de estudantes matriculados nas universidades 
catalãs. Isso também se aplica ao número de congressos e conferências realizados 
na Catalunha e ao desempenho da pesquisa em termos de participação em projetos  
competitivos e publicações acadêmicas. Portanto, não podemos confirmar nem 
refutar se o processo político teve um impacto relevante no sistema universitário 
catalão. Podemos, no entanto, confirmar que, tanto no nível institucional quanto por 
parte de estudantes e professores, houve um claro apoio aos direitos individuais e 
coletivos, como só se pode esperar das instituições acadêmicas. 
Compreensivelmente alunos e professores mostraram diferentes níveis de 
envolvimento. Em face de uma complexa situação política, as universidades catalãs 
têm se esforçado para se posicionar como autoridades acadêmicas e morais, 
incentivando o pensamento livre e alavancando sua posição institucional para 
promover o compromisso com a negociação como o melhor meio para encontrar uma 
solução para o conflito catalão.

As universidades catalãs têm se 
esforçado para se posicionar como 
autoridades acadêmicas e morais.
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Repensar a relevância dos 
campi de filiais internacionais
Philip G. Altbach e Hans de Wit

Depois de quase meio século, os campi de filiais internacionais (IBCs, sigla em inglês)
são agora uma parte pequena, mas estabelecida, do cenário global do ensino superior. 

Há quem afirme que (“Os campi de filiais podem ampliar o acesso ao ensino 
superior”, University World News, 14 de dezembro de 2019) esses campi têm um 
futuro brilhante e podem desempenhar um papel significativo. Somos altamente 
céticos e argumentamos que os IBCs são e continuarão sendo uma parte pequena 
do cenário pós-secundário — e que muitos provavelmente não são sustentáveis.

Em 2017, havia 263 IBCs em 77 países, tendo dobrado seu número em menos de duas 
décadas. A China ultrapassou os Emirados Árabes como o principal host de IBCs. Os 
Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido são os maiores países “de origem” que 
patrocinam IBCs, com a Rússia e a França como principais adicionais. Talvez 225.000 
estudantes estudem nos IBCs em todo o mundo. Isso significa 1% das mais de 20.000 
universidades do mundo, 5% dos estudantes globalmente móveis e 0,1% do total de 
estudantes. Os IBCs são um nicho pequeno, mas relevante no ambiente de ensino 
superior, e é surpreendente ver como a atenção de pesquisa está mais focada neles do 
que em outros projetos de educação transfronteiriças, como franquias, programas de 
articulação e outros, que são menos visíveis, mas têm um impacto maior e mais 
incertezas. 

Instabilidade dos IBCs
Os campi de agências internacionais dependem de várias forças potencialmente 
instáveis para sua sobrevivência. O país anfitrião tem controle primário sobre os 
campi em seu território — e mudanças nas circunstâncias políticas ou econômicas, 
decisões de várias autoridades do ensino superior, incluindo agências de garantia de 
qualidade, mudança de interesses ou mercados estudantis, podem afetar rapidamente os 
IBCs. O não-cumprimento das metas de matrícula dos alunos pode criar problemas 
rapidamente. O exemplo do Japão na década de 1980 é ilustrativo. Mais de 21 
campi, em grande parte de universidades americanas pouco conhecidas, 
foram estabelecidos no Japão, principalmente a convite de governos municipais e 
de prefeituras. Eles rapidamente enfrentaram problemas de regulamentação com as 
autoridades japonesas e, por esse e outros motivos, não conseguiram cumprir 
suas metas de inscrição. Todos, exceto três, desapareceram. O governo de Cingapura, 
que acolheu os campi das filiais, ao longo do tempo fechou várias por diversas 
razões, enquanto outras na região foram fechadas por instituições anfitriãs ou outras 
autoridades devido a restrições financeiras, matrículas e políticas internas. Muitos IBCs 
sequer conseguem iniciar, como aconteceu com o plano de 2018 da Universidade 
Holandesa de Groningen, na China.

Quem paga?
Embora haja pouca ou nenhuma pesquisa sobre os detalhes do financiamento dos 
IBCs, várias coisas são razoavelmente claras. A primeira é que poucas 
universidades de origem pagaram pelos campi ou instalações que ocupam nos 
países anfitriões. Em alguns casos, como a Universidade de Nova York em Abu 
Dhabi, o campus foi construído pelo governo de Abu Dhabi. Em alguns outros 
casos, promotores imobiliários locais fornecem edifícios em um esforço para 
atrair um IBC para um empreendimento. O governo do Catar construiu sua Cidade da 
Educação para atrair os nove IBCs localizados lá. Muitos IBCs esperam que tanto os 
patrocinadores domésticos quanto os anfitriões obtenham lucro ou, pelo menos, empate na 
oferta de programas educacionais. Alguns outros são fortemente subsidiados pelas 
autoridades anfitriãs. Um fenômeno mais recente são os IBCs relacionados aos países de 
origem com uma missão promocional e de soft-power. É improvável que muitos 
IBCs sobreviveriam se fossem totalmente responsáveis por todos os custos. E aqueles 
que estão tentando fazê-lo, ou recebem pouco apoio de países anfitriões ou de origem, 
tendem a falhar e a falir.

Resumo
Os campi internacionais (IBCs, 
sigla em inglês) são um nicho 
pequeno, mas relevante no 
ambiente de ensino superior, 
e é surpreendente ver como a 
atenção de pesquisa está mais 
focada neles do que em outros 
projetos de educação 
transfronteiriça, que são 
menos visíveis, mas têm um 
impacto maior e mais incertezas. 
No atual ambiente global, há 
motivos para se preocupar com 
o futuro dos IBCs.

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20191209145930637
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Por que existem IBCs?
As motivações para estabelecer e manter os IBCs são complexas e variam de acordo com a 
origem e o anfitrião (ver Rumbley e Wilkins - uma definição revisada dos campi de 
filiais - IHE #93). Para os anfitriões, os campi das filiais podem trazer o prestígio de uma 
universidade estrangeira, fornecer acesso aos estudantes onde há escassez de vagas, 
manter os estudantes em casa que, de outra forma, poderiam ir para o exterior para 
estudar, trazer novas ideias sobre currículo, governança, ensino ou outras inovações e, 
especialmente no caso de empresas privadas, ganhar dinheiro. Vários locais — Dubai, Catar 
e Coreia do Sul, por exemplo — se consideram “centros de educação” e tentaram, com 
sucesso variável, atrair universidades estrangeiras para estabelecer filiais para atender 
mercados locais ou regionais. Especialmente no Oriente Médio, os IBCs oferecem às 
mulheres, que podem ser menos capazes de viajar para o exterior, uma oportunidade de 
estudar em uma universidade "estrangeira".

 As universidades de origem também têm uma série de objetivos. Em alguns casos, eles 
veem suas filiais como um meio de recrutar estudantes para estudar no campus matriz e 
construir sua imagem de marca. Muitas estão focadas na renda. Alguns países veem 
seus IBCs como parte de iniciativas de "soft power". Algumas universidades 
veem suas filiais como parte de uma estratégia internacional para a universidade e 
como um meio de internacionalização, especialmente quando os estudantes do 
campus matriz estudam na filial. A Universidade de Nova York tem sido particularmente 
bem-sucedida ao oferecer oportunidades de estudo para seus estudantes em suas 
filiais em Abu Dhabi e Xangai. Convites de potenciais anfitriões, especialmente quando 
combinados com investimentos significativos, também são atraentes. Em alguns casos, 
por exemplo, campi de universidades indianas em Dubai e no Caribe, destinam-se a 
servir comunidades de expatriados. O campus da Universidade de Xiamen, na 
Malásia, financiado principalmente pela comunidade chinesa local para atender 
estudantes chineses da Malásia, é outro modelo.

 Esta lista muito parcial de motivações de todos os lados da equação IBC indica os objetivos 
complexos e, às vezes, conflitantes, dos muitos elementos envolvidos. 

Os IBCs são inovadores? E com o que eles contribuem?
Há poucas evidências de que os campi internacionais tenham contribuído muito para a 
reforma dos sistemas de ensino superior em que operam. Eles parecem operar em seu 
próprio contexto e refletem os programas educacionais e, até certo ponto, as 
abordagens de ensino e aprendizagem da universidade patrocinadora. Como Jason E. 
Lane e Hans Pohl declaram nesta edição do International Higher Education, as 
contribuições do IBC para a pesquisa são, com algumas exceções, bastante limitadas. Há 
pouca ou nenhuma evidência de que eles contribuam para a melhoria do ensino 
superior nos países anfitriões. Pelo contrário, existem tensões frequentes em relação à 
liberdade acadêmica e exigências ideológicas dos governos dos países anfitriões, 
como demonstraram exemplos recentes na China. 

Os IBCs replicam suas universidades de origem?
Uma base da ideia do IBC é que a filial deve replicar, tanto quanto possível, o 
currículo, o corpo docente e a ética do campus de origem. Há poucas evidências, de uma 
maneira ou de outra, sobre esse tópico-chave. Em alguns casos, como as filiais da 
Universidade de Nova York em Xangai e Abu Dhabi e o campus de Yale em 
Cingapura, a universidade de origem tentou manter seus padrões e ética acadêmicos — a 
um custo considerável. As universidades dos EUA na cidade acadêmica do Catar, 
novamente com financiamento substancial dos patrocinadores anfitriões, também 
buscam replicar a universidade de origem. Muitas filiais, especialmente aquelas que se 
concentram em obter lucro para a universidade de origem, oferecem o diploma no 
campus matriz, mas utilizam principalmente professores contratados localmente e 
possuem instalações bastante básicas. Há perguntas sérias a serem feitas sobre a 
correspondência entre os padrões acadêmicos e a qualidade da educação nos IBCs, em 
comparação com a instituição de origem. 

Um futuro incerto
Os IBCs provavelmente continuarão a existir como um pequeno elemento de nicho na 
esfera mais ampla da internacionalização acadêmica global. Quando oferecem 
educação de qualidade e têm vínculos adequados com instituições acadêmicas nos 
países anfitriões, são úteis. Quando trazem ideias educacionais não-tradicionais, como a 
educação liberal, e importantes normas acadêmicas, como a liberdade acadêmica, 
podem ser adições significativas a um país anfitrião.

Há pouca ou nenhuma 
evidência de que os IBCs 
contribuam para a melhoria 
do ensino superior nos países 
anfitriões onde operam.

https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/10416
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 No atual ambiente global, há motivos para se preocupar com o futuro dos 
IBCs. Como os países constroem capacidade e qualidade suficientes em seus 
próprios sistemas acadêmicos, não está claro que os IBCs sejam úteis ou atraiam 
estudantes. Em países como a China, onde a liberdade e a autonomia 
acadêmica enfrentam restrições crescentes, os IBCs podem ter uma operação difícil. 
Além disso, as agendas por trás dos IBCs podem começar a diferir entre os países 
anfitriões e as instituições de origem. E há uma variedade crescente de modelos, 
esquemas de financiamento, regulamentações nacionais e qualidade das 
instituições dificultando o tratamento dos IBCs como uma categoria.

Revolução marginal: o impacto 
da educação transnacional no

ensino superior da China
Xiaojiong Ding

Desde a década de 80, a educação transnacional (TNE, sigla em inglês) tem proliferado 
na China com o apoio do governo. Desdobra-se principalmente de duas formas: 

instituições e programas transnacionais. Uma instituição transnacional oferece pelo 
menos três programas transnacionais. De acordo com o site do Ministério da 
Educação (MoE), em março de 2016, havia 73 instituições transnacionais e 1.100 
programas transnacionais oferecendo graduação e pós-graduação em 28 das 34 
províncias do país. O governo chinês permite que instituições de ensino superior (IES) no 
exterior forneçam TNE apenas em colaboração com instituições de ensino superior 
chinesas: 1.173 instituições e programas transnacionais foram fornecidos por 611 
instituições estrangeiras de ensino superior de 35 países e regiões, em colaboração com 
414 instituições chinesas de ensino superior.

Na China, a TNE está intimamente relacionada ao conceito de capacitação. No final da 
década de 1970, quando a China experimentou amplas reformas econômicas e sociais, o 
sistema de ensino superior do país se mostrou obsoleto e falho. A TNE surgiu como uma 
potência nascente e esperava-se que ajudasse a transformar fundamentalmente o sistema. 
O governo chinês atribuiu maior importância às instituições transnacionais do que aos 
programas. Enquanto os programas transnacionais são localizados e administrados por um 
corpo docente local (no sentido de "escola"), as instituições transnacionais operam lado a 
lado com as faculdades locais e, portanto, espera-se que importe práticas administrativas 
e recursos de ensino de seus parceiros estrangeiros. Em 2013, o MoE começou a avaliar a 
TNE em 23 províncias. Um dos indicadores de avaliação foi "benefício interno em termos de 
ensino, pesquisa e força acadêmica para as faculdades nacionais que participam da TNE".

A "fraqueza acadêmica" dos professores da TNE
Ao contrário das expectativas do governo, a TNE falha em servir como incubadora de 
mudanças organizacionais e setoriais. No artigo “Lost in Internationalised Space: The 
Challenge of Sustaining Academics Teaching Offshore,” Shelda Debowski conta uma 
história em que os professores da faculdade de administração de uma universidade 
australiana que participaram de um programa transnacional foram considerados 
"pesquisadores menores" porque passaram um tempo considerável ensinando no exterior 
e, consequentemente, publicaram menos artigos do que seus colegas em outras faculdades 
de administração. O mesmo acontece com os professores chineses que participam da TNE.

As instituições/programas transnacionais concentram-se principalmente no ensino, 
enquanto as faculdades/programas locais priorizam a pesquisa. Um critério para o 
recrutamento de professores da TNE é a disposição e capacidade de ensinar, enquanto os 
candidatos competem por uma vaga nas faculdades/programas locais com base em seus

Philip G. Altbach é professor de 
pesquisa e diretor fundador, 

e Hans de Wit é professor e 
diretor do Centro Internacional 
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College, EUA. E-mails: 
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Resumo
A educação transnacional (TNE) 
na China está intimamente 
relacionada ao conceito de 
capacitação. No entanto, sua 
relativa fraqueza acadêmica e a 
maneira como opera impedem a 
transferência de conhecimento 
e o aprendizado organizacional. 
Após 30 anos de desenvol-
vimento, a TNE ainda está na 
periferia do sistema de ensino 
superior da China, com apenas 
um impacto marginal na 
capacitação.

As instituições/programas 
transnacionais concentram-se 

principalmente no ensino, enquanto 
as faculdades/programas locais 

priorizam a pesquisa.

https://www.researchgate.net/publication/228969668_Lost_in_internationalised_space_The_challenge_of_sustaining_academics_teaching_offshore
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perfis de pesquisa. O critério de recrutamento da TNE para pesquisa é mais flexível que o das 
faculdades/programas locais, e as instituições/programas transnacionais empregam professores 
que podem ser recusados pelas faculdades/programas locais com base em uma "fraqueza 
acadêmica".

Ensinar em um idioma estrangeiro trás uma carga de trabalho adicional para professores 
locais. Muitos professores da TNE têm experiência em intercâmbio internacional e/ou 
diplomas em universidades estrangeiras. No entanto, preparar o conteúdo do ensino, projetar 
exames e avaliar os cursos dos alunos em um idioma estrangeiro ainda consome uma grande 
parte do tempo, que poderia ter sido gasta em pesquisa. Os professores da TNE costumam 
reclamar que, para eles, a produção acadêmica é um luxo, devido à sua pesada carga de 
trabalho docente. Como resultado, os professores da TNE são considerados academicamente 
fracos e subordinados a seus colegas nas faculdades/programas locais.

A "fraqueza acadêmica" da TNE
A própria TNE é considerada academicamente fraca, apesar de algumas instituições/programas 
transnacionais serem oferecidos cooperativamente com as melhores universidades. Muitas 
instituições transnacionais, principalmente cuidando da administração diária, dependem 
fortemente de professores de meio período de faculdades locais para ministrar cursos. Assim, 
eles correm o risco de se tornarem "esvaziados", uma vez que seus conhecimentos não 
são "endógenos", mas "emprestados" das faculdades locais. Sem força acadêmica 
independente, as instituições transnacionais geralmente não são nomeadas de acordo com 
sua experiência acadêmica (como "Faculdade de Engenharia"), mas de acordo com a 
colaboração internacional em que se baseiam (como "Faculdade Sino-Britânica" ou "Escola 
Internacional Sino-Europeia"). Às vezes, programas de ciências sociais e humanidades e 
programas de ciência e engenharia são afiliados à mesma instituição se as IES parceiras estrangeiras 
estiverem localizadas no mesmo país/região de origem (por exemplo, uma instituição 
transnacional coopera com várias universidades francesas em economia, publicidade, informática e 
programas científicos). 

No entanto, as instituições transnacionais se tornaram populares nos últimos anos. Comparadas 
aos programas transnacionais espalhados por diferentes faculdades, as instituições transnacionais 
são capazes de tirar proveito de um efeito de escala para atrair atenção. Isso os torna atraentes 
para estudantes internacionais e permite que as instituições de ensino superior relevantes se 
apresentem como "reformadores". 

Os programas transnacionais são semelhantes às instituições transnacionais. Afiliados às faculdades 
locais e em escala relativamente pequena, eles colaboram estreitamente com as faculdades locais na 
prestação de serviços e educação. Consequentemente, os programas transnacionais enfrentam o 
mesmo risco que as instituições transnacionais de se tornarem “esvaziados”.

Impacto limitado de práticas alternativas
A maioria das instituições e programas transnacionais emprega um número considerável de professores 
de programas locais em regime de meio período, que devem aplicar e transferir boas práticas de 
ensino transnacionais para o ensino local. No entanto, isso está longe de acontecer. Na realidade, 
os professores simplesmente “confundem” o ensino transnacional e não têm interesse em disseminar 
práticas alternativas.

Além disso, algumas instituições/programas transnacionais respondem principalmente 
à demanda do mercado e funcionam como um trampolim para os estudantes que estão no 
exterior no terceiro e/ou quarto ano de estudo em uma IES parceira estrangeira. Os professores 
das instituições de ensino superior parceiras chinesas e seus colegas estrangeiros ensinam 
na mesma instituição/programa transnacional, mas para grupos separados de estudantes: os 
professores locais atendem aos alunos do primeiro e do segundo ano, que ficam principalmente na 
China e estudam os cursos básicos, enquanto os professores estrangeiros fornecem ensino para os 
alunos do terceiro e quarto ano, que costumam ir para o exterior e/ou fazem cursos básicos/avançados. 
Embora os professores locais tenham muitas oportunidades de participar da TNE, eles raramente são 
expostos a práticas estrangeiras.

Uma revolução marginal
O status e o impacto da TNE no ensino superior na China podem ser caracterizados como uma 
"revolução marginal". Proposto por Ronald Harry Coase e Ning Wang, o termo "revolução marginal" 
descreve um processo de mudança dramática na economia chinesa nos últimos 30 anos. A mudança é 
desencadeada nas margens da economia, com a regeneração de setores não-públicos que operam fora
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das restrições dos enquadramentos institucionais existentes. Essas forças marginais 
finalmente entram no mainstream econômico e transformam fundamentalmente o 
sistema econômico do país.

Como os setores não-públicos no início da reforma econômica, a TNE opera fora 
do quadro institucional regular do ensino superior. No entanto, não conseguiu uma 
transformação igualmente ampla e profunda. Devido à "fraqueza acadêmica" da TNE e 
de seus professores, as instituições/programas transnacionais geralmente se 
encontram no final das avaliações regulares de desempenho das IES, que enfatizam 
bastante a pesquisa. A TNE se tornou marginalizada no cenário do ensino superior 
chinês, incapaz de fornecer modelos às IES locais. Por várias razões, a especialização 
estrangeira importada raramente chega às faculdades locais. Por fim, após 30 anos de 
rápido crescimento em termos quantitativos, a TNE permanece na periferia 
do sistema de ensino superior e exerce apenas um impacto marginal.

Campi de Filiais Internacionais:

a nova Academia Platônica
Lan He e Stephen Wilkins

Fundada por volta de 387 aC, a Academia Platônica é reconhecida como uma das 
fontes de civilização e cultura do nosso mundo contemporâneo. Começou como uma

sociedade de intelectuais em Atenas onde se estudava filosofia, matemática e 
astronomia, e mais tarde se tornou um centro de disseminação de conhecimento. Foram 
necessários milhares de anos para que as ideias e pensamentos brilhantes dos filósofos 
antigos permeassem todos os aspectos da vida moderna.

Como uma tendência nova e inovadora no ensino superior, os campi de filiais 
internacionais (IBCs, sigla em inglês) podem acelerar muito esse processo de 
compartilhamento de conhecimento, particularmente nas economias de baixa renda 
média, e promover a diplomacia do conhecimento entre as nações — semelhante ao que a 
Academia Platônica alcançou ao longo dos séculos.

Mudança de paradigma
A diplomacia do conhecimento é um conceito que está ganhando popularidade e é vista 
como uma alternativa ao soft power. A diplomacia do conhecimento pode envolver o uso 
de educação, pesquisa e inovação transnacionais para fortalecer as relações entre os 
países. A estrutura de diplomacia do conhecimento de Jane Knight destaca os valores da 
diplomacia como entendimento, compromisso, mutualidade e reciprocidade. Por outro 
lado, as abordagens de soft power são adotadas principalmente para o interesse próprio — 
para obter influência e domínio (ver Knight - diplomacia do conhecimento - IHE #100).

Tradicionalmente, a propagação de conhecimento, tecnologia e inovação por meio de 
IBCs vem fluindo quase uniformemente em uma direção, do norte global mais próspero e 
avançado ao sul global. Semelhante à ajuda internacional, os IBCs tradicionais foram 
considerados um tipo de auxílio educacional para países que necessitam urgentemente 
de novos conhecimentos e capacidade de ensino superior. Os EUA, o Reino Unido e 
outros países da Europa Ocidental continuam sendo os principais países que enviam 
IBCs, enquanto os principais países anfitriões estão espalhados por todo o leste e 
sudeste da Ásia e Oriente Médio. As instituições dos EUA estabeleceram mais de 80 IBCs em 
todo o mundo, enquanto as instituições do Reino Unido possuem mais de 40 IBCs. Por 
outro lado, a China e os Emirados Árabes Unidos (EAU) hospedam quase um quarto de 

Xiaojiong Ding é professor do 
Instituto de Pesquisa para 
Educação Internacional e 

Comparada da Universidade 
Normal de Xangai, China. 

E-mail:
dingxiaojiong@hotmail.com.

Resumo
Os campi de filiais inter-
nacionais (IBCs, sigla em inglês) 
podem ser comparados à antiga 
Academia Platônica. Nos últimos 
anos, os IBCs evoluíram de seu 
papel inicial como instrumento 
e meio de ajuda educacional ou 
geração de receita, para se 
tornarem centros de trans-
ferência e diplomacia do 
conhecimento. No futuro, 
esse novo papel poderá gerar 
resultados em que todos 
ganham, países de origem, 
países anfitriões, institui-
ções e destinatários de 
conhecimento.

https://www.internationalhighereducation.net/en/handbuch/gliederung/#/Beitragsdetailansicht/790/2827/Knowledge-Diplomacy%253A-What-Are-the-Key-Characteristics%253F
https://www.internationalhighereducation.net/en/handbuch/gliederung/#/Beitragsdetailansicht/790/2827/Knowledge-Diplomacy%253A-What-Are-the-Key-Characteristics%253F
http://dingxiaojiong@hotmail.com
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todos os IBCs no mundo.
     No entanto, há uma mudança interessante ocorrendo no cenário atual dos IBCs. 

Outrora um importante país anfitrião, a China agora está classificada entre os 10 
principais países que enviam IBCs. Índia, Malásia e Rússia também estão no alcance. Um 
número crescente de economias emergentes que fecharam suas portas para IBCs 
estrangeiros agora abre seus braços para recebê-los. Além disso, os países de alta 
renda — incluindo Canadá, França e Reino Unido — agora estão listados entre os 10 
principais países anfitriões. 

Mídia para a diplomacia do conhecimento
Conectado pela Internet, o mundo está, sem dúvida, ficando "mais plano", com 
rápidas trocas acontecendo todos os dias entre diferentes países e culturas. Nesse 
contexto, os IBCs evoluíram de seu papel inicial como instrumento e meio de ajuda 
educacional — ou geração de receita — para se tornarem centros de transferência e 
diplomacia do conhecimento. A diplomacia do conhecimento tem o potencial de 
ajudar os países de origem, países anfitriões, instituições e receptores de 
conhecimento a alcançar resultados em que todos saem ganhando.

O mundo hoje está cheio de conflitos e cenários complexos, resultado do crescente 
contato entre culturas. Mal-entendidos, más interpretações e crenças estão confundindo 
nossas percepções uns dos outros. Infelizmente, esses conflitos não podem ser 
facilmente resolvidos apenas pela “diplomacia de mão única”. É mais eficaz reunir 
pessoas pelas mesmas razões e aumentar a confiança mútua. Conhecimento e educação, 
dois dos maiores legados da humanidade, poderiam ser a melhor abordagem para 
aprimorar o entendimento mútuo e melhorar as relações internacionais. Nesse sentido, 
os IBCs têm um papel importante a desempenhar. 

Embora os IBCs estejam frequentemente sob o escrutínio de formuladores de 
políticas, grupos de decisão, academia e mídia de massa, sua função crucial como 
veículo para a diplomacia do conhecimento não deve ser menosprezada. Nesta função, 
os IBCs promovem o intercâmbio de estudantes, corpo docente, conhecimento, cultura e 
experiência. Os estudantes que agora estão desenvolvendo competências internacionais 
e interculturais podem ajudar a garantir a paz mundial no futuro.

O ensino superior tornou-se uma ferramenta importante, utilizada pelas nações para 
construir e manter relações políticas, sociais e econômicas favoráveis. Um ex-estado 
soviético como a Armênia não hesita em oferecer terras gratuitamente a uma 
universidade russa, a Universidade Russa de Economia Plekhanov, para construir um 
campus que trará benefícios mútuos. Muitas vezes, não existem incentivos econômicos 
para as instituições estabelecerem campi na África e, no entanto, um número crescente 
de instituições está decidindo fazê-lo.

Economia do conhecimento e perspectivas futuras
Já existem evidências de que os IBCs podem ajudar as nações a construir uma economia 
do conhecimento. Isso é evidenciado pela produção de pesquisa, registros de patentes e 
atividades de empreendedorismo. Um estudo realizado por Pohl e Lane em 2017 
descobriu que os IBCs no Catar representavam 38% do total de publicações acadêmicas 
do Catar. A Amity University, uma universidade indiana com 13 filiais em todo o mundo, 
registrou mais de 800 patentes.

Os IBCs podem levar conhecimento, pesquisa e inovação a um país anfitrião para 
tratar de questões locais, regionais e globais. Vários países têm demonstrado grande 
interesse em atrair escolas de medicina, como Weill Cornell Medicine Qatar e Newcastle 
University Medicine Malaysia. Desde o seu lançamento em 2012, a Universidade Técnica 
de Berlim El Gouna foi planejada e construída para se tornar um centro de pesquisa, 
inovação e cooperação internacional no Egito. Para satisfazer as necessidades locais, o 
campus é especializado em ensino e pesquisa em engenharia de energia e água e 
desenvolvimento urbano. 

Embora alguns jornalistas ainda estejam sugerindo que os IBCs estão murchando ou 
morrendo, as evidências sugerem que muitos deles são fortes, bem-sucedidos e 
crescentes. Por exemplo, três dos IBCs existentes em Dubai (Universidade Heriot-Watt, 
Instituto de Tecnologia de Rochester e Universidade de Wollongong) estão atualmente 
construindo novos campi maiores, criados para esse fim. Essas instituições esperam 
claramente prosperar por muitos anos.

Então, é fantasiosa a comparação dos IBCs com a Academia Platônica? Só o tempo 
dirá, mas, diferentemente da Academia Platônica, suas contribuições positivas podem 
ser reconhecidas muito antes. 
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Embora os IBCs estejam 
frequentemente sob o escrutínio 
de formuladores de políticas, 
grupos de decisão, academia e 
mídia de massa, sua função 
crucial como veículo para a 
diplomacia do conhecimento não 
deve ser menosprezada.
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Produtividade em pesquisa dos 
campi de filiais internacionais
Jason E. Lane e Hans Pohl

O s campi de filiais internacionais (IBCs, sigla em inglês) costumam ser vistos 
principalmente como instituições de ensino e criticados por serem apenas replicações

superficiais de seus campi de origem. É verdade que os IBCs se concentraram 
amplamente no ensino, com níveis variados de qualidade, em parte porque, como 
organizações iniciantes, eles tiveram que desenvolver e entregar seu currículo 
acadêmico, bem como recrutar professores e alunos para desenvolver  fluxos de 
receita. Semelhante ao ensino superior privado, uma grande maioria no geral 
provavelmente continuará se concentrando no ensino. 

Dito isto, agora que estamos com mais de 20 anos de expansão global dos IBCs, nossos 
dados sugerem que um terço dessas instituições começou a se envolver em algumas 
pesquisas e um subconjunto delas está começando a desenvolver sua própria cultura de 
pesquisa. Embora ainda existam grandes diferenças entre os IBCs em termos de qualidade 
educacional e produtividade de pesquisa, examinamos as tendências de 
aproximadamente 1/3 dos envolvidos na pesquisa, conforme medido pelas publicações 
acadêmicas da Scopus. 

Para conduzir essa análise, buscamos registros de publicação entre 1996 e 2016 para os 
250 IBCs identificados pela Equipe de Educação Transfronteiriça na época. Desses, 149 
tiveram pelo menos uma publicação durante esse período; e aproximadamente um terço 
(N = 93) produziu 10 ou mais artigos durante o mesmo período. 

Embora haja registro de IBCs há quase um século, foi de meados ao final da década de 
90 que os IBCs começaram a proliferar globalmente. Em 1996, o primeiro ano em nosso 
estudo, não houve registro de publicações acadêmicas baseadas em IBCs. Em 
2000, quando havia 82 IBCs, muitos dos quais estabelecidos recentemente, os dados 
mostram que a produtividade mundial dos IBCs em pesquisa era inferior a 50 publicações 
naquele ano. Em 2009, o número de publicações anuais de pesquisa dos IBCs alcançou 
500, antes de aumentar rapidamente para mais de 3.500 publicações anuais em 2016. 
Nesse ano, o total de publicações acumuladas dos IBCs atingiu quase 20.000.

Tendências globais
Os IBCs estão espalhados por 82 países. Alguns países podem ter apenas um IBC, 
enquanto outros hospedam dezenas. Quatro países abrigavam pelo menos 10 IBCs 
produzindo 10 ou mais publicações: China (14), Emirados Árabes Unidos (13), Malásia (10) e 
Catar (10). Esses números, porém, mascaram diferenças nacionais importantes. Embora a 
Malásia e o Catar tenham o menor número nesse grupo, eles representam quase todos os 
IBCs dentro dessas nações. No caso do Catar, os IBCs contribuíram entre 25% e 40% da 
produtividade anual global de publicações do país entre 2006 e 2016. A China, 
que hospeda o maior número de IBCs e produz a maior contagem de publicações 
baseadas em IBCs, parece muito diferente. Os IBCs da China produziram 5.000 
publicações durante o período de análise. No entanto, essas publicações representam 
aproximadamente 1% da produtividade geral de pesquisa da China.

Quando examinamos o impacto da citação das publicações, as contribuições dos IBCs 
se tornam mais claras. Para cada um dos quatro países mencionados acima, seu Impacto 
de citação ponderado por campo (FWCI, sigla em inglês) flutua, mas geralmente vem 
aumentando na última década. Quando decompomos o FWCI com base em publicações do 
IBC e publicações nativas, vemos que o impacto da citação de publicações dos IBCs 
excede o das instituições de origem, geralmente em níveis significativos, mas para 
responder se isso é devido a uma função da qualidade da publicação ou efeito de 
transbordamento do capital acadêmico do país de origem, será previso mais investigação. 

Resumo
Usando dados cientométricos, 
este artigo explora a produ-
tividade da pesquisa em campi 
de filiais internacionais. Os 
dados revelam que um terço 
dos IBCs envolve pelo menos 
níveis mínimos de produti-
vidade em pesquisa, com os 
mais produtivos excedendo 400 
publicações anualmente. Embo-
ra a produção de pesquisa seja 
mínima na maioria dos IBCs, os 
dados evidenciam como alguns 
IBCs contribuem significativa-
mente para a internacionaliza-
ção da pesquisa e para a pro-
dutividade geral da pesquisa de 
seus países anfitriões. 

Os IBCs da China produziram 
5.000 publicações durante 

o período de análise.
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Produtividade institucional
As contagens de publicação por IBCs variam significativamente. Como observamos, 
2/3 dos IBCs têm menos de 10 publicações em toda a sua existência. Por outro lado, 
os cinco principais IBCs produtores têm mais de 1.000 publicações cumulativas e os 
três principais têm mais de 2.500 publicações cada. Os cinco, começando do topo, são 
da Universidade Monash (Malásia); Texas A&M Qatar; Universidade de Nottingham, 
campus da Malásia; Universidade de Xi'an Jiaotong Liverpool (China); e Weill Cornell 
Medical College, no Catar. É provável que esses números continuem a aumentar à 
medida que a produção anual para cada um dos 10 principais IBCs exceder 100 
publicações — com os três primeiros excedendo 400 publicações anualmente a partir 
de 2016.

Internacionalizando a pesquisa
Uma das conclusões do nosso estudo é que os IBCs podem ser mecanismos úteis para 
pesquisas internacionalizadas, tanto para o país importador quanto para a instituição 
de origem.

Quando analisamos os quatro países mencionados acima, o percentual de 
publicações de IBCs que incluiu um co-autor internacional excede o das 
publicações de instituições nativas. No Catar, aproximadamente 85% das publicações 
de IBCs em 2016 incluíam um co-autor internacional. O número foi menor para 
instituições nativas no Catar, embora apenas um pouco. Na China, no entanto, a 
proporção de publicações de IBCs com co-autores internacionais cai para cerca de 
68%; mas isso é quase 40 pontos mais alto que as instituições chinesas.

Quando passamos a olhar para os cinco principais IBCs com maior produtividade 
em pesquisa, encontramos uma tendência semelhante. A porcentagem de publicações 
do IBC em coautoria com um colaborador internacional excedeu a do campus local do 
IBC. A Texas A&M no Qatar liderou o grupo, com mais de 90% das publicações sendo 
parte de colaborações internacionais, enquanto o campus matriz era apenas cerca de 
40%. 

Ao realizarmos uma análise de colaboração em rede, surgiram duas descobertas 
interessantes. Primeiro, o conjunto mais comum de colaborações internacionais foi 
entre o campus da filial e o campus de origem, indicando que os IBCs têm um efeito 
direto na internacionalização dos esforços de pesquisa dos campi de origem. 
Segundo, houve pouca sobreposição entre o conjunto de colaborações institucionais 
usadas pelos IBCs versus seu campus matriz. Isso sugere que os IBCs estão abrindo 
novas colaborações, geralmente incluindo mais instituições que estão na 
proximidade regional. 

Avanço
Os dados sugerem que a população de IBCs pode estar se movendo em direção à 
diferenciação, semelhante ao que vemos no ensino superior privado em geral. Embora a 
grande maioria das instituições permaneça focada em fornecer experiências 
educacionais alternativas de instituições nativas ou em absorver a crescente demanda 
por ensino superior, uma proporção parece focada em promover uma forte cultura de 
pesquisa mais alinhada com instituições de semi-elite.

A razão para esse crescimento na pesquisa é provavelmente múltipla e um tanto 
idiossincrática entre instituições e países anfitriões. Os motivos podem incluir o 
amadurecimento da cultura acadêmica, a contratação de acadêmicos mais 
qualificados e o melhor relato dos dados (ex.: a identificação do autor associada ao 
IBC). É necessário um estudo adicional para determinar o que está contribuindo para 
o crescimento da pesquisa em um terço dos IBCs e o que está inibindo isso nos 2/3
restantes. Além disso, é preciso saber mais sobre o impacto da cultura de pesquisa
em um IBC no currículo, nos alunos e na cultura acadêmica em geral, principalmente
em relação aos que não fazem pesquisa.

O que está claro, no entanto, é que alguns IBCs estão habilitados e envolvidos 
ativamente na produção de publicações acadêmicas. Mas ainda não está claro se isso 
é uma função do empreendedorismo individual ou dos focos estratégicos das 
instituições.
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A “Redefinição da China” e as 
matrículas internacionais de 
graduação
Rahul Choudaha

AInside Higher Ed publicou em outubro de 2019: "Após um boom sem precedentes 
nas matrículas de graduação na China, as universidades veem declínio". Essa narrativa 

contrasta com a reportagem de novembro de 2011 da Chronicle of Higher Education: "A 
explosão de interesse entre os estudantes chineses continua inabalável." Como 
chegamos aqui e quais são as implicações para as universidades americanas? 

Seguindo a onda de crescimento de estudantes chineses
É sabido que muitas universidades americanas enfrentam mudanças demográficas, o que 
resulta em grupos menores de universitários. Ao mesmo tempo, o financiamento público 
para o ensino superior vem diminuindo. Esse declínio de matrículas e orçamentos 
levou muitas instituições americanas de ensino superior a encontrar maneiras de 
aumentar a matrícula de estudantes internacionais como uma nova fonte de fluxo de 
caixa para financiar operações e preencher déficits orçamentários.

Nesse contexto, o crescimento da demanda de graduação de estudantes chineses  não 
poderia ter sido mais oportuno para ajudar a cumprir as metas de matrícula, ao mesmo 
tempo em que ganha de duas a três vezes da taxa de matrícula de residentes. As aspirações 
da classe média alta em expansão na China alimentaram grande parte do crescimento da 
demanda por educação nos EUA e estão perfeitamente alinhadas com a necessidade 
institucional de aumentar as matrículas na graduação.

Como resultado, as matrículas de estudantes chineses na graduação chegaram a 
132.143 entre 2007–2008 e 2017–2018 — um aumento de 800% em 10 anos. Esse 
crescimento de estudantes chineses de graduação contrasta com um declínio de 132.996 
não-hispânicos e brancos no mesmo período, de acordo com Knocking at the College 
Door, um relatório da Comissão Ocidental Interestadual para o Ensino Superior (WICHE, sigla 
em inglês).

Na última década, o impacto econômico do crescimento de estudantes chineses de 
graduação foi substancial. Minhas estimativas, baseadas no relatório da NAFSA sobre o Valor 
Econômico de Estudantes Internacionais, sugerem que a contribuição dos estudantes 
chineses de graduação aumentou de US $ 410 milhões em 2007-2008 para US $ 5,3 bilhões 
em 2017-2018. 

O benefício das universidades públicas
Algumas universidades, como as públicas, se beneficiaram mais com a matrícula de 
estudantes chineses de graduação do que outras. Embora não haja dados nacionais 
sobre estudantes chineses por instituições, a Foreign Policy analisou os vistos F-1 
emitidos de 2014 até março de 2015 e identificou que a maioria das universidades entre as 
25 principais receptoras de estudantes chineses são grandes instituições públicas, com 
algumas exceções, como a Columbia University e a Boston University.

Mais especificamente, as universidades públicas de concessão se beneficiaram da 
demanda chinesa de ensino de graduação nos EUA devido a uma combinação de fatores, 
incluindo classificação e um custo de vida e ensino relativamente mais baixos. Por exemplo, 
a Universidade de Illinois em Urbana-Champaign (UIUC), que está entre as 50 melhores do 
mundo, de acordo com THE World University Rankings, também foi identificada pela Foreign 
Policy como a principal receptora de estudantes chineses com vistos F-1. O número de 
matrículas de estudantes chineses na UIUC aumentou de 96 em 2007–2008 para 3.202 em 
2017–2018.  

Ao longo da década, universidades públicas, como a UIUC, puderam aumentar as 
tarifas de não-residentes, e ainda assim a demanda de estudantes chineses permaneceu 
robusta. Por exemplo, a taxa para estudantes de graduação em tempo integral na UIUC 
aumentou de US $ 22.526 para US $ 31.681 entre 2007–2008 e 2017–2018 — um aumento de 
quase 41%. 

Resumo
os estudantes chineses de 
graduação constituíam uma bo-
nanza econômica para as uni-
versidades americanas em tem-
pos de diminuição da população 
em idade universitária e orça-
mentos cada vez menores. Ten-
dências recentes indicam uma 
estagnação e até um declínio 
nas matrículas de estudantes 
chineses em muitas univer-
sidades. Essa “redefinição da 
China” colocará sérios desafios 
para as universidades e irá 
pressioná-las a reinvestir na 
diversificação de seu corpo 
discente e apoiar o sucesso dos 
estudantes.

Algumas universidades, como as 
públicas, se beneficiaram mais com a 
matrícula de estudantes chineses de 

graduação do que outras. 
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A receita estimada de estudantes internacionais de graduação na UIUC aumentou de 
US $ 2,2 milhões em 2007–2008 para US $ 101,4 milhões em 2017–2018.

Dado esse contexto de impacto econômico dos estudantes chineses de graduação, 
não surpreende que, em 2017, a UIUC tenha assinado uma apólice de seguro de US $ 
60 milhões para se proteger contra uma súbita perda de receita devido a um declínio 
de estudantes chineses. No entanto, a elaboração de uma apólice de seguro reflete 
uma abordagem de gerenciamento de risco de curto prazo e não uma abordagem de 
investimento de longo prazo. 

O impacto da “redefinição da China”
No meu artigo “Mobilidade de estudantes de graduação chineses e indianos” 
publicado há sete anos no IHE, projetei que as matrículas chinesas de graduação 
diminuíssem devido a mudanças demográficas, reformas da educação local e 
preocupações de capacidade nos campi. No entanto, ventos contrários relacionados a 
tensões geopolíticas e desaceleração econômica não estavam em cena naquele 
momento e, portanto, não foram considerados na projeção.

É provável que a “redefinição da China” prejudique muitas universidades públicas 
primeiro. Essas universidades têm não apenas altos preços de ensino, mas também 
praticamente nenhuma bolsa de estudos. Ao mesmo tempo, o reforço das opções de 
trabalho de pós-graduação para estudantes internacionais, juntamente com o 
aumento da concorrência de novos destinos na Europa e na Ásia, tornará mais 
desafiador o crescimento das matrículas em países sensíveis a preços, como Índia, 
Nepal, Nigéria e Vietnã.

Necessidade de reinvestir no sucesso e acesso dos alunos
Uma das implicações mais significativas para as universidades americanas é que elas 
não podem confiar nos louros do passado. Elas devem identificar formas de reinvestir 
na diversificação de seu corpo discente através de assistência proativa e assistência 
financeira. Elas devem reconhecer a importância do acesso e da acessibilidade para 
estudantes internacionais e apoiar o seu sucesso durante os estudos.

Na última década, grande parte do crescimento das matrículas foi liderada pela 
demanda. Ou seja, o rápido aumento da demanda de estudantes chineses de 
graduação foi passivamente absorvido pelas universidades. Para sustentar o 
crescimento futuro das matrículas e garantir a diversidade do corpo discente, as 
universidades devem se tornar proativas e internacionais em sua abordagem. A 
última década de matrículas de estudantes nos EUA também expôs uma falta de 
prontidão em muitos campi em envolver e apoiar estudantes internacionais. Em 
muitas universidades, os serviços de suporte a estudantes internacionais são 
limitados principalmente à imigração e conformidade com vistos. Se as mensalidades 
e as taxas para estudantes internacionais continuarem aumentando sem um 
reinvestimento proporcional, algumas instituições correm sérios riscos ao tratar os 
estudantes internacionais como gado de abate.

O ensino superior americano possui uma forte reputação de excelência e 
qualidade entre os estudantes internacionais. As instituições que estão considerando 
apenas o lado da receita, sem investimento correspondente na prontidão do campus 
e na experiência do aluno não apenas ameaçam o apelo dos EUA como destino, mas 
também buscam uma maneira insustentável de expandir as matrículas internacionais.

Em suma, a “redefinição da China” é um desafio para muitas universidades, pois elas 
enfrentam cortes no orçamento e cortes nas matrículas. No entanto, também cria 
uma oportunidade   para  reavaliar   suas   abordagens para   matrículas  internacionais  e 
reinvestir no  acesso                   e   sucesso  dos    alunos. 

Rahul Choudaha é o pesquisador 
principal e co-fundador
do DrEducation, LLC. E-mail: 
rahul@DrEducation.com.
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Recrutamento de estudantes 
internacionais em um 
mundo pós-China
Anna Esaki-Smith

C omo será o recrutamento de estudantes internacionais em um mundo "pós-China"?
É certo que, para a maioria dos administradores de universidades, esse é um cenário

difícil de imaginar. Seria quase um eufemismo dizer que os estudantes chineses que 
estudam no exterior têm sido o fator mais influente a moldar a direção da educação 
internacional desde o início deste século. De fato, o número de estudantes chineses 
estudando no exterior cresceu quase 1.600% desde 2000, com mais de 660.000 estudando 
no exterior em 2018. Embora os destinos de estudo selecionados por esses estudantes 
variem, a grande maioria deles se aventurou nos Estados Unidos, e números menores mas 
ainda assim significativos que vão para outros mercados importantes do idioma inglês, 
como Reino Unido, Austrália e Canadá.

No entanto, a capacidade de recrutar eficientemente um grande número de estudantes 
resultou em uma dependência institucional excessiva de um único país como fonte 
de receita. A transformação econômica do país mais populoso do mundo — 
resultando em uma classe média rica o suficiente para proporcionar uma educação no 
exterior — destinou a China como um presente que continua funcionando, pelo 
menos da perspectiva de diretores de recrutamento em universidades de todo o mundo. 

Isto é, até agora. Em Rethink China: The End of the Affair, o relatório inaugural da 
consultoria de pesquisa Education Rethink, meu colega Jeremy Chan e eu examinamos a 
tão esperada desaceleração do número de estudantes chineses de saída e seu impacto 
nos principais destinos de estudo da língua inglesa. Enquanto o fluxo continua a crescer, 
o ritmo diminuiu significativamente devido ao envelhecimento demográfico, à economia
mais lenta e à melhoria da provisão doméstica. Curiosamente, como isso está ocorrendo,
agora vemos uma divergência nas estratégias gerais desses países anfitriões, com os EUA
e o Reino Unido continuando a depender fortemente dos estudantes chineses, enquanto o
Canadá e a Austrália tomam medidas concretas em direção à diversificação. Acreditamos
que essas diferenças podem colocar os dois primeiros países em uma posição cada vez
mais vulnerável no que está se tornando um espaço muito movimentado e competitivo.

Presos a China
É justo dizer que nunca haverá outra China, o que significa um mercado com uma ampla 
população jovem empunhando os recursos financeiros necessários para realizar estudos no 
exterior. É desafiador se desapegar de uma fonte tão abundante de estudantes, pois isso 
significa se afastar deliberadamente de um país e se aproximar de muitos outros que 
podem ter sido amplamente ignorados, em termos de recursos e atenção de uma 
universidade. Sem o direcionamento de uma estratégia nacional unida, essa é uma tarefa 
assustadora para instituições individuais.

Isso se torna aparente em nosso exame dos países anfitriões, na sequência do número 
lento de estudantes chineses de saída. Se avaliados em termos de políticas coesas em 
relação ao ensino superior, os quatro principais destinos de estudo em inglês aparecem 
em vários extremos, com o Canadá como o mais coordenado e os EUA como o mais 
descentralizado. Uma variedade de variáveis contribui para essas diferenças — por exemplo, 
há muito menos universidades no Canadá em comparação com os EUA, portanto, 
implementar uma política entre um grupo menor de instituições de ensino superior é muito 
mais fácil. Além disso, como a educação está alinhada às necessidades da indústria, direitos 
ao trabalho e caminhos para a cidadania também podem influenciar a capacidade de um país 
de agilizar e se concentrar agilmente na diversificação das populações de estudantes 
internacionais, como também ocorre em grande parte no Canadá.
  Além disso, porque o crescimento leve mas contínuo do número de estudantes chineses de 

saída não se reflete necessariamente em números igualmente crescentes direcionados a 

Resumo
Os fluxos de estudantes chine-
ses para os principais destinos 
de estudo de língua inglesa 
diminuiu consideravelmente 
desde 2016. Vários fatores estão 
contribuindo para essa tendên-
cia, incluindo envelhecimento 
demográfico, uma expansão 
econômica mais lenta na China 
e a emergência de opções 
menos caras de estudo no 
exterior. Como será o re-
crutamento de estudantes 
internacionais, à medida 
que as universidades se 
ajustarem a um mundo "pós-
China"?

... a capacidade de recrutar 
eficientemente um grande número 

de estudantes resultou em uma 
dependência institucional excessiva de 

um único país como fonte de receita.
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esses quatro países anfitriões, pode-se concluir que mais estudantes chineses estão 
optando por destinos de estudo não-tradicionais e menos caros, como o 
Japão, considerados mais acolhedores e seguros, além de mais próximos de sua casa. De 
fato, os estudantes internacionais como um todo estão cada vez mais interessados em 
obter um retorno tangível de seu investimento nas mensalidades, o que geralmente pode 
ser medido em sua capacidade de garantir emprego após a graduação. Atingir esse 
objetivo pode não  implicar necessariamente o pagamento de ensino superior em um país 
ocidental.

Índia e "o resto do mundo"
Obviamente, a Índia é um mercado de grande interesse para todos os quatro destinos 
em inglês devido ao seu tamanho — de fato, as Nações Unidas prevê que a população 
do país exceda a da China em 2027. No entanto, a Índia não será a próxima China: sua 
classe média não é tão desenvolvida e o mercado é mais fragmentado, com jovens do 
sul percebidos como interessados em áreas relacionadas ao STEM, enquanto os das 
regiões mais setentrionais optam mais por programas de negócios. As universidades 
interessadas em recrutar estudantes indianos precisam desenvolver 
estratégias personalizadas para diferentes regiões da Índia, em vez de confiar em uma 
abordagem única. Portanto, mesmo com mais atenção voltada para esse país do 
sul da Ásia, a conversão do interesse crescente em matrículas pode demorar um pouco.

Também existe o que é amplamente rotulado como "o resto do mundo", países que 
não são China nem Índia. O que não promete a escala da China, e as estratégias 
precisariam ser ainda mais personalizadas do que para a Índia. Geralmente, para 
estudantes de alguns países do leste asiático e europeu, a transferência de crédito pode 
ser um desafio, e estudantes de países da América Latina podem ter dificuldades com o 
inglês e com os custos. A África como região é muito promissora devido à sua enorme 
população jovem, mas a corrupção do governo e a falta de recursos financeiros são 
imensos obstáculos para o recrutamento de estudantes africanos.

Sustentabilidade em meio à volatilidade geopolítica
Então, como fica o ensino superior internacional em um mundo pós-China? Bem, assim 
como estamos considerando essa perspectiva, o cenário se desestabilizou devido à 
volatilidade geopolítica, e a imprevisibilidade dessas forças tem o potencial de substituir 
as estratégias mais agudas e bem planejadas. Os estudantes internacionais, 
independentemente da origem, optarão por sair do Reino Unido pós-Brexit, ou ainda 
serão atraídos pelos direitos trabalhistas pós-estudo? Como a agitação política e social 
em Hong Kong influenciará a mobilidade de estudantes externos por lá? Como as 
próximas eleições presidenciais afetarão a atração para os EUA? E, após os recentes 
incêndios na Austrália, a mudança climática pode se tornar um fator de peso quando os 
alunos selecionam onde estudar?

Em resumo, sim, em um mundo pós-China, a diversificação é a chave para a 
sustentabilidade, seja ela a estratégia de recrutamento de uma universidade individual 
ou a política mais ampla de um país anfitrião. No entanto, considerando o número de 
fatores que o mercado está contemplando atualmente, é difícil dizer que esse será o 
único ponto focal. No ambiente complexo e diferenciado de hoje, a única certeza é que 
os estudantes buscam valor e retorno sobre o investimento nas mensalidades. Se nos 
concentrarmos nesses jovens e em nossa habilidade de capacitá-los a alcançar seus 
objetivos, temos uma estratégia que, a longo prazo, inegavelmente recompensará a 
todos.

Anna Esaki-Smith é co-fundadora 
e diretora administrativa da 
Education Rethink. E-mail: 
anna@education-rethink.com

mailto:anna%40education-rethink.com?subject=
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Estudantes chineses reconsideram 
os estudos nos Estados Unidos
Xiaofeng Wan

E m um seminário com um grupo de diretores de escolas secundárias chinesas 
organizado pelo Amherst College e Williams College em Xangai no último verão, um dos

diretores levantou questões sobre se os EUA ainda acolhiam estudantes chineses. 
Garantimos a ele que as instituições de ensino superior nos EUA ainda recebem todos os 
estudantes internacionais. O diretor, no entanto, não parecia completamente convencido 
e, infelizmente, sabíamos de onde vinha sua hesitação.

Durante a viagem de duas semanas, ouvimos repetidamente preocupações de pais e 
alunos sobre estudar nos EUA, incluindo dificuldades em obter um visto de estudante, 
violência frequente com armas e tiroteios em massa, deportações de estudantes chineses 
no aeroporto, o custo vertiginoso da faculdade nos EUA, atrasos na autorização do OPT 
(treinamento prático opcional) e reforma obscura do visto H-1B. A constante retórica anti-
imigrante do governo Trump, as falas sobre a proibição de vistos para todos os estudantes 
chineses e as sugestões de que "quase todo estudante [chinês] que chega a este país é um 
espião" não ressoam bem entre as pessoas da comunidade do outro lado do globo. 

Em uma pesquisa recente projetada pela equipe de admissão internacional do Amherst 
College e dirigida a 54 conselheiros de faculdades na China, 85% dos entrevistados 
indicaram que a maior preocupação dos pais chineses são as políticas imprevisíveis de 
Trump para estudantes chineses; 78% apontaram segurança; 65% a incerteza de 
permanecer nos Estados Unidos para uma experiência de trabalho após a graduação; e 
outros 65% indicaram medo de negação de visto ou deportação após a chegada.

Considerando destinos alternativos
Como resultado, 87% dos conselheiros disseram que os estudantes chineses e seus pais 
agora estão reconsiderando seus planos de estudar nos Estados Unidos e diversificando 
suas opções de destinos de faculdade. Um conselheiro disse: “Nossos alunos planejam ir 
para a faculdade nos EUA há anos. No entanto, um número significativo deles agora olha 
para outros países, como Reino Unido, Canadá e Austrália.” Uma má notícia para os EUA.

Ao mesmo tempo em que os estudantes internacionais são desencorajados pelo ritmo 
hostil do governo Trump, os países concorrentes aumentaram seus esforços para atrair 
estudantes chineses, com progressos significativos nos últimos anos. De 2017 a 2018, o 
Canadá registrou um aumento de 33% no número de estudantes da China. Atualmente, 
os estudantes chineses representam 1/3 de todos os estudantes internacionais, 
injetando cinco bilhões de dólares canadenses na economia anualmente. O UCAS,  
Serviço de Admissões de Universidades e Faculdades, uma organização sediada no Reino 
Unido que coordena o processo de inscrição para universidades britânicas, relatou 
recentemente um aumento de 33% nas inscrições chinesas com aceitação de até 28% 
desde 2018. Um conselheiro ilustrou essa tendência dizendo: “Estive em escolas 
internacionais na China e na Suíça por quase 10 anos e nunca vi tantos representantes de 
universidades do Reino Unido como tivemos nas últimas três semanas.”

Alguns conselheiros também citaram o aumento do custo do ensino superior dos EUA 
como fonte de preocupação. Com a guerra comercial em andamento, a moeda da China 
caiu para a menor avaliação em 11 anos. Isso tornou uma educação universitária 
americana menos acessível. Os estudantes internacionais gastam metade, ou até menos, 
com uma educação superior no Canadá ou no Reino Unido. A lei reintroduzida de 
Trabalho Pós-Estudo (PSW, sigla em ingês) no Reino Unido agora permitirá que 
estudantes internacionais permaneçam no país por dois anos após a graduação para 
trabalhar, começando com a turma que se forma em 2021. A mudança de decisão 
coincidiu com um anúncio do maior projeto de pesquisa em genética do mundo, que visa 
combater doenças mortais. Quando perguntado se a nova opção PSW no Reino Unido

Resumo
Em uma pesquisa recente, 87% 
dos conselheiros de escolas 
secundárias na China disseram 
que seus alunos e pais agora 
estão reconsiderando os planos 
de estudar nos EUA. 85% deles 
atribuíram essa nova tendência 
à retórica hostil de Trump e às 
políticas imprevisíveis para es-
tudantes chineses. Isso os levou 
a procurar alternativas em ou-
tros lugares, beneficiando dire-
tamente países concorrentes. 
Apesar da perspectiva pessimis-
ta, os EUA ainda continuam 
sendo um destino privilegiado 
para muitos estudantes chine-
ses, principalmente para as 
instituições de primeira linha.

Como resultado, 87% dos 
conselheiros disseram que os 

estudantes chineses e seus pais 
agora estão reconsiderando seus 

planos de estudar nos Estados 
Unidos e diversificando suas 

opções de destinos de faculdade.
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influenciaria os estudantes chineses, considerando as faculdades dos EUA, 78% dos 
conselheiros pesquisados responderam que sim.

A abertura do Reino Unido a estudantes internacionais contrasta fortemente com 
sua antiga colônia. Em junho de 2018, o governo Trump revogou uma política da era 
Obama de emitir vistos de cinco anos para estudantes chineses, limitando assim o 
tempo de permanência para aqueles em campos de alta tecnologia, como robótica, 
aviação e indústria de alta tecnologia, para um ano. Essa mudança na política dos 
EUA ocorre enquanto esses campos são prioridades no Plano Made in China 2025 de 
Pequim, destinado a tornar a China uma superpotência industrial. Como resultado, os 
estudantes chineses que já estudam esses campos de alta tecnologia nos campi dos 
EUA ficaram cada vez mais preocupados em viajar para a China durante o curso, por 
medo de não poderem retornar.

Mais estudantes chineses se preparam para os estudos de graduação no exterior
De acordo com uma empresa de pesquisa de educação internacional sediada em 
Pequim, havia mais de 820 escolas internacionais na China em 2018, com uma 
população total de estudantes de mais de 480.000. A maioria, se não todos, desses 
estudantes cursará o ensino superior no exterior. Quando estudantes chineses optam 
por um currículo internacional no ensino médio, eles essencialmente perdem a opção 
de fazer o vestibular para admissão nas universidades chinesas. Sem caminho para 
frequentar faculdades em casa, eles apostam na admissão em uma faculdade no 
exterior.

Os Estados Unidos tomaram conhecimento. Caroline Casagrande, vice-secretária 
adjunta de programas acadêmicos do Departamento de Educação e Assuntos 
Culturais do Departamento de Estado dos EUA, postou um vídeo na conta oficial do 
WeChat da embaixada dos EUA. Nele, afirmou que “a grande maioria dos vistos de 
estudante é concedida. De fato, todos os anos, nos últimos cinco anos, o número 
de rejeições de visto de estudante diminui na China. Estou aqui... para garantir que 
continuemos a receber os melhores e mais brilhantes estudantes chineses em 
nossas salas de aula americanas.” O vídeo teve mais de 48.000 visualizações nas 
duas primeiras semanas após a publicação.

Quando solicitados a prever a tendência de crescimento do número de estudantes 
chineses nos próximos dois anos, 43% dos orientadores da pesquisa previram que ela 
cairia, enquanto 38% previram que seria consistente com os números atuais. Apenas 
um conselheiro de 54 que respondeu que iria subir.

Nem tudo é tristeza 
Em nossa pesquisa, 70% dos conselheiros compartilharam que, se seus alunos 
fossem admitidos em faculdades comparáveis nos EUA e em outros países, a maioria 
ainda escolheria os EUA. Um conselheiro acrescentou que isso é especialmente 
verdade quando os estudantes se inscrevem em faculdades altamente seletivas.

Quando perguntados sobre quais são as características mais atraentes do ensino 
superior dos EUA, os conselheiros listaram a natureza do “caldeirão” da sociedade e a 
diversidade do corpo discente; ricos recursos acadêmicos e de pesquisa; flexibilidade 
na escolha e alteração de cursos; o ensino de artes liberais; liberdade acadêmica; 
educação de alta qualidade com professores de classe mundial, bem como uma 
vantagem competitiva no mercado de trabalho e fortes oportunidades de trabalho 
em rede. Essas qualidades sempre foram as razões do ensino superior dos EUA ser 
tão desejável. 

Xiaofeng Wan é decano 
associado de admissão e 
coordenador de recrutamento 
internacional no Amherst 
College, Amherst, MA, EUA. 
E-mail: xwan@amherst.edu.
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Reconhecimento global de 
qualificações: uma convenção 
internacional sob os auspícios da 
UNESCO
Stamenka Uvalić-Trumbić

E m 25 de novembro de 2019, Paris, representantes do governo dos 193 estados membros 
da UNESCO adotaram o Global Convention on the Recognition of Qualifications Concer-

ning Higher Education. O fato de que poderia ser alcançado consenso entre países tão 
diversos quanto os Estados membros da UNESCO sobre o que é principalmente uma 
prerrogativa nacional, como reconhecimento de qualificações e garantia de qualidade no 
ensino superior, não deve ser subestimado.

O principal valor da Convenção, no entanto, reside em seus princípios básicos. Ele 
ressalta o maior direito dos candidatos a ter suas qualificações avaliadas para fins de 
estudo ou emprego. O reconhecimento deve ser não-discriminatório e feito de maneira 
justa, transparente e oportuna. O reconhecimento só pode ser retido se as autoridades 
competentes do país receptor fornecerem evidências de diferenças substanciais entre os 
sistemas de ensino superior dos países remetentes e receptores.

 Os novos elementos introduzidos pela convenção são confiabilidade, consistência e 
complementaridade entre estruturas de reconhecimento de qualificações, garantia de 
qualidade e qualificações. Ele aborda modos de aprendizado não tradicionais, apresenta 
resultados de aprendizado e introduz a validação do aprendizado anterior. O maior foco é 
em informações e redes transparentes, lançando assim uma comunidade internacional de 
profissionais de reconhecimento e convidando-os a cooperar estreitamente com 
profissionais internacionais de garantia de qualidade (que são mais avançados em termos 
de redes internacionais). Enquanto na década de 1990, o reconhecimento e a garantia da 
qualidade operavam em faixas paralelas, no presente processo, a confiança mútua e a 
confiança entre os dois são parâmetros básicos para o sucesso.

Apesar de ser um tratado internacional — o único existente para o ensino superior, as 
estipulações deste instrumento jurídico não são supranacionais, como se temia. Para a 
maioria de seus artigos, o texto adotado destaca que as estipulações devem se basear nas 
leis nacionais existentes e incluem uma advertência tranquilizadora para a implementação 
"na medida do possível". A convenção propriamente dita oferece uma estrutura global 
muito necessária para o reconhecimento de qualificações, com o direito de os Estados 
Partes recorrerem. 

Maior equidade para os mais vulneráveis
Como uma importante questão de equidade, a convenção aborda as necessidades de um 
segmento vulnerável da população, refugiados e pessoas deslocadas, oferecendo-lhes 
oportunidades para continuar seus estudos nos países que os aceitarão. (Segundo a 
UNESCO, havia 70,8 milhões de pessoas deslocadas à força no mundo em 2018, com 
apenas 3% dos refugiados elegíveis tendo acesso eqüitativo aos estudos de ensino 
superior.) A convenção vem com um instrumento concreto, o UNESCO Qualifications 
Passport for Refugees and Vulnerable Migrants (UQP), com base na metodologia da 
iniciativa existente de passaporte europeu de qualificações promovida pela Agência 
Norueguesa de Garantia da Qualidade na Educação (NOKUT, siga em inglês).

A UNESCO administrou com sucesso o primeiro piloto do UQP em setembro de 2019, na 
Zâmbia, em cooperação com a Autoridade de Qualificações da Zâmbia, NOKUT e ACNUR. 
Trinta portadores de passaporte em potencial foram testados e 12 foram selecionados para 
receber o UQP. O UQP não substitui uma qualificação ausente, mas tem validade de cinco 
anos, o que oferece aos titulares a oportunidade de se adaptarem ao seu novo ambiente.

Resumo
Em novembro de 2019, a 
Conferência Geral da UNESCO 
adotou uma Convenção Global 
sobre o Reconhecimento de 
Qualificações. A convenção é o 
resultado de trabalhos prepa-
ratórios de especialistas, emen-
das propostas pelos governos e 
consenso alcançado durante o 
período de oito anos. Este artigo 
apresenta suas origens, as 
inovações que a convenção traz 
para a mobilidade e migração 
internacionais e os próximos 
passos em sua implementação.

… a convenção aborda as 
necessidades de um segmento 

vulnerável da população, refugiados 
e pessoas deslocadas, 

oferecendo-lhes oportunidades 
para continuar seus estudos 
nos países que os aceitarão.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370155
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370155
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/qualifications-passport
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/qualifications-passport
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Próximos passos
Os próximos passos da Convenção Global consistirão na distribuição de cópias 
autenticadas da convenção aos Estados membros e no início do processo de 
ratificação e sua entrada em vigor, assim que o 20º instrumento de ratificação for 
depositado na UNESCO. Os principais países receptores de estudantes internacionais, 
como a Austrália e o Canadá, e um grande número de países europeus, entre os quais 
a Noruega é o mais vocal, expressaram grande entusiasmo com a convenção e 
provavelmente acelerarão o processo de ratificação. A região Ásia-Pacífico 
(especialmente China, Japão e Coreia do Sul) tem sido mais favorável, assim como a 
maioria dos países africanos. É lamentável que os Estados Unidos, que não são mais 
membros da UNESCO, não façam parte da implementação deste tratado.

Rumo a um mundo melhor?
Por que uma convenção global foi adotada no momento em que a internacionalização 
do ensino superior está mudando como resultado do populismo, da xenofobia e de 
uma diminuição geral da confiança nas instituições públicas? Uma das razões é o 
senso de propriedade. A Convenção Global será implementada em estreita cooperação 
com a Convenção de Reconhecimento de Lisboa do Conselho da Europa/UNESCO 
1997 e as convenções regionais recentemente revisadas (Convenção de Tóquio de 
2011 para a Ásia-Pacífico; Convenção de Adis Abeba de 2014 para África; Convenção de 
Buenos Aires de 2019 para a América Latina e Caribe, substituindo as convenções 
regionais da década de 1970). Outra é a necessidade de reconhecer a separação do 
ensino superior e sua digitalização, incluindo novas credenciais, através de uma 
estrutura global de reconhecimento. Um terceiro motivo são as migrações cada 
vez maiores. De acordo com o Relatório Internacional de Migração, em 2017, havia 
cerca de 258 milhões de pessoas vivendo em um país diferente do país de 
nascimento, um aumento de 49% desde 2000. Finalmente, a convenção cumpre o 
objetivo da UNESCO de universalidade de reconhecimento de diploma de ensino 
superior e coroa suas atividades de longa data para equivalência de diplomas, que 
remontam à fundação de seu programa de ensino superior em 1947.

Embora de maneira alguma seja perfeita e com incertezas quanto à sua eficácia e 
impacto, a adoção desta convenção em particular traz esperança. Numa época em 
que o multilateralismo está ameaçado, em um mundo marcado por maiores 
desigualdades e sociedades se fechando, abre-se a porta para um mundo melhor 
para estudantes, pesquisadores e professores em mobilidade. Seu sucesso 
dependerá da vontade dos Estados Partes de se envolverem, mas, mais ainda, da 
prontidão dos profissionais em compartilhar práticas além-fronteiras.

Avaliação e reconhecimento 
de credenciais para refugiados
Beatrice Kohlenberg e Bryce Loo

E ntre os milhões de refugiados em todo o mundo, muitos têm diploma de nível 
superior ou são elegíveis para acessar o ensino superior. Na América do Norte, 

Europa e em outros lugares, instituições de ensino superior, associações 
profissionais, governos e outros tentaram descobrir como reduzir ou eliminar as 
barreiras que esses refugiados enfrentam ao acessar o ensino superior e encontrar 
um emprego que faça uso das qualificações que eles já têm. Entre essas barreiras 
estão a avaliação e o reconhecimento das credenciais acadêmicas dos refugiados 
quando eles não conseguem acessar a documentação oficial completa. Este artigo 
examina os esforços para enfrentar essa barreira no Canadá e nos Estados Unidos, 
bem como pela UNESCO.

Stamenka Uvalić-Trumbić é 
ex-chefe de ensino superior 
da UNESCO e consultora sênior 
de assuntos internacionais 
do Conselho de Acreditação do 
Ensino Superior – CHEA. E-mail: 
suvalictrumbic@gmail.com.

Resumo
A atual crise mundial de 
refugiados provocou o exame de 
acesso e integração de refugia-
dos ao ensino superior nos 
países anfitriões. As questões de  
avaliação e reconhecimento de 
credenciais educacionais são 
cruciais para esse acesso. O 
emprego profissional para pes-
soas com credenciais de ensino 
superior é igualmente desafia-
dor. Algumas iniciativas estão se 
mostrando promissoras, parti-
cularmente quando a UNESCO e 
o sistema das Nações Unidas em
geral começam a enfrentar o
desafio em escala global.

mailto:suvalictrumbic%40gmail.com?subject=
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O desafio para estudantes e profissionais refugiados
Por inúmeras razões, refugiados, requerentes de asilo e pessoas deslocadas por desastres 
naturais provavelmente encontrarão dificuldades para atender aos requisitos de avaliação 
padrão de credenciais acadêmicas. Por exemplo, eles podem não ser capazes de levar 
todos os seus documentos quando forçados a fugir. A obtenção de documentos oficiais da 
instituição emissora pode ser impossível devido à incapacidade do sistema educacional de 
gerenciar arquivos e responder às solicitações dos graduados.

Para esses indivíduos, a falta de comprovação de desempenho acadêmico é um desafio 
que deve ser superado, pois eles buscam reconstruir suas vidas em um novo país. Sem 
provas, muitas vezes é impossível encontrar emprego proporcional ou obter a educação 
necessária para construir carreiras significativas. Muitos ficam presos em empregos que 
não utilizam totalmente sua educação, habilidades e experiência.

Convenção de Reconhecimento de Lisboa
Os esforços norte-americanos e europeus para enfrentar a barreira das credenciais para 
imigrantes deslocados decorrem em grande parte de um acordo internacional de 1997 
chamado Convenção sobre o Reconhecimento das Qualificações de Ensino Superior na 
Região Europa, mais conhecida como Convenção de Reconhecimento de Lisboa (CRL). A 
Seção 7 da CRL compromete os signatários a desenvolverem “procedimentos destinados a 
avaliar de maneira justa e exequitativa se refugiados, pessoas deslocadas e pessoas em 
situação de refúgio cumprem os requisitos relevantes para acesso ao ensino superior, 
programas de ensino superior ou atividades de emprego, mesmo nos casos em que as 
qualificações obtidas em uma das Partes não possam ser comprovadas por meio de 
evidência documental.”

A CRL também ajudou a codificar uma série de centros nacionais de informação para 
qualificações em educação internacional, conhecidas coletivamente como Redes ENIC-
NARIC. Sob a CRL, cada país signatário deve ter um centro nacional de informações que faça 
parte desta rede. É nessas organizações que aconteceu grande parte da recente inovação 
em torno da avaliação e reconhecimento de qualificações para aqueles que não possuem 
documentação oficial completa. Por exemplo, as redes ENIC – NARIC em toda a Europa 
colaboraram para desenvolver o Passaporte Europeu de Qualificações para Refugiados 
(EQPR, sigla em inglês), um procedimento de avaliação alternativo para avaliar 
qualificações usando a documentação disponível e entrevistas de candidatos. 

Respostas canadenses ao desafio de avaliação e reconhecimento
Desde o início do reassentamento em larga escala de refugiados sírios no final de 2015, o 
Canadá se esforçou para melhorar o reconhecimento das credenciais mantidas por 
refugiados. O Canadá ratificou formalmente a CRL em 2018. A ratificação obriga o Canadá a 
desenvolver métodos de avaliação das qualificações de refugiados, mesmo na ausência de 
documentação oficial completa.

Antes da ratificação da CRL pelo Canadá, a organização membro da Rede ENIC-NARIC do 
Canadá, o Centro de Informações Canadenses para Credenciais Internacionais (CICIC), 
liderou discussões de alto nível com os principais interessados de todo o Canadá sobre o 
tópico de avaliação de credenciais de refugiados. A iniciativa Avaliando as qualificações 
dos refugiados, liderada pelo CICIC, procurou desenvolver as melhores práticas de 
avaliação no contexto canadense e foi financiada pelo governo federal.

Uma importante iniciativa canadense para identificar e implementar essas práticas vem 
do World Education Services (WES), uma organização líder em avaliação de credenciais que 
opera no Canadá e nos Estados Unidos. O WES Gateway Program fornece avaliações de 
credenciais para indivíduos que foram deslocados por distúrbios políticos, conflitos ou 
desastres naturais e que também não têm acesso a documentos verificáveis.

Durante um projeto piloto de um ano, a WES criou uma metodologia de avaliação com 
base em documentos em poder dos candidatos e trabalhou com parceiros de referência da 
comunidade para ajudar a trazer candidatos ao programa. Com base em 45 anos de 
registros educacionais e documentos de amostra em seu banco de dados e sua experiência 
em avaliação de credenciais, a WES pôde avaliar credenciais onde havia uma transcrição 
disponível, "reconstruir" qualificações e oferecer uma avaliação nos casos em que apenas 
a documentação parcial era acessível. Como resultado, 337 refugiados sírios receberam um 
relatório de avaliação de credenciais.
    Encorajada pelo sucesso do piloto, a WES estabeleceu um programa em grande escala 
que está disponível para indivíduos elegíveis de outros países. O WES Gateway Program 

Desde o início do reassentamento em 
larga escala de refugiados sírios no 
final de 2015, o Canadá se esforçou 

para melhorar o reconhecimento das 
credenciais mantidas por refugiados.
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foi lançado no final do outono de 2018 no Canadá, atendendo a clientes com educação de 
sete países onde o acesso a documentos acadêmicos permanece problemático: 
Afeganistão, Eritreia, Iraque, Síria, Turquia, Ucrânia e Venezuela. No ano passado, 452 
indivíduos receberam avaliações através do WES Gateway Program. Sessenta deles tiveram 
os relatórios enviados para instituições pós-secundárias no Canadá.

Respostas dos EUA
As tentativas de enfrentar o desafio da avaliação e reconhecimento nos EUA foram mais 
limitadas. O progresso é dificultado por um setor de ensino superior muito maior e difuso, 
bem como um clima sociopolítico mais difícil em relação à imigração e refugiados. Uma 
associação de ensino superior dos EUA, a American Association of Collegiate Registrars 
and Admissions Officers (AACRAO), convocou um grupo de especialistas sobre o tema 
admissões (especificamente requisitos de credenciais) para refugiados no ensino superior 
dos EUA. No início de 2019, a AACRAO divulgou um relatório sintetizando o conhecimento e 
as recomendações deste grupo para abordar a barreira do reconhecimento de credenciais 
ao admitir estudantes refugiados em faculdades e universidades dos EUA.

A AACRAO também se uniu à Universidade da Califórnia, Davis e à Universidade 
Americana de Beirute, no Líbano, para desenvolver um programa de armazenamento 
online em nuvem para os documentos acadêmicos e profissionais dos refugiados. Esse 
sistema de armazenamento é conhecido como Article 26 Backpack. (Article 26 refere-se ao 
artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que garante a todas as pessoas o 
direito à educação.) Os documentos armazenados podem ser acessados em qualquer 
lugar do mundo para qualquer necessidade, incluindo avaliação por uma organização 
de avaliação de credenciais, admissão em uma universidade ou obtenção de emprego. 
Até agora, o programa foi conduzido principalmente no Líbano com refugiados sírios. 
Há planos de divulgá-lo mais amplamente, inclusive nos Estados Unidos. 

Rumo a respostas mundiais
O ímpeto mundial está crescendo para garantir que todos os indivíduos 
móveis globalmente, incluindo refugiados, tenham acesso a uma avaliação justa das 
qualificações acadêmicas. Em novembro de 2019, a UNESCO inaugurou a Convenção 
Global sobre o Reconhecimento de Qualificações no Ensino Superior. Como a CRL e 
outras convenções regionais, esta Convenção Global compromete as nações a avaliarem 
de maneira justa as credenciais de outros países. A convenção também exige que os 
refugiados recebam uma avaliação justa de suas qualificações, mesmo na ausência de 
documentação completa. Diante desse momento e do aumento do foco na 
identificação e implementação das melhores práticas em avaliação e 
reconhecimento, é provável que mais países e suas instituições de ensino superior 
encontrem maneiras de avaliar e reconhecer as qualificações de estudantes e 
profissionais refugiados merecedores, em benefício dos indivíduos e dos países em que 
se instalam.

Beatrice Kohlenberg é gerente 
sênior do WES Gateway Program 
no World Education Services 
(WES), Canadá. E-mail: 
bkohlenberg@wes.org. Bryce 
Loo é gerente de pesquisa da 
WES, EUA. E-mail: 
bloo@wes.org.

https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention
mailto:bkohlenberg%40wes.org?subject=
mailto:bloo%40wes.org?subject=
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Medindo o impacto das políticas 
de promoção de equidade
Jamil Salmi

Um estudo de 2018 patrocinado pela Fundação Lumina, em todo o mundo, analisou os
compromissos políticos dos governos nacionais para promover a igualdade de opor-

tunidades no acesso e sucesso no ensino superior. O estudo constatou que, com exceção de 
alguns estados frágeis se recuperando de catástrofes naturais ou de uma grande crise 
política, a equidade é um tema prioritário no discurso do ensino superior da maioria dos 
governos. 

Antes do Dia Mundial do Acesso ao Ensino Superior (26 de novembro de 2019), a Fundação 
Lumina patrocinou um estudo de acompanhamento para explorar quais políticas de 
promoção de ações parecem mais bem-sucedidas. O novo estudo seguiu um método misto 
de abordagem, combinando uma revisão da literatura de métodos para medir o impacto das 
políticas de patrimônio no ensino superior e estudos de caso focados em uma pequena 
amostra de países de todos os continentes: Austrália, Áustria, Colômbia, África do Sul e 
Vietnã.

 Os estudos internacionais sobre disparidades no ensino superior são poucos e distantes. 
A escolha de indicadores para medir desigualdades é fortemente influenciada pela 
disponibilidade de dados sobre vários grupos patrimoniais. No geral, os países tendem a se 
concentrar principalmente nos dados de acesso, em detrimento dos resultados da 
graduação. De um modo geral, gênero e histórico socioeconômico são as duas variáveis mais 
frequentemente coletadas em todo o mundo.

Resultados dos Estudos dos Países
A Austrália se destaca como um dos poucos países do mundo com uma estratégia 
abrangente de equidade educacional superior, apoiada por uma ampla gama de 
políticas, instrumentos e medidas com elementos universais e direcionados. Possui um 
bom sistema de informações que produz dados detalhados, separados por grupos de 
ações. Isso permite direcionamento e responsabilidade adequados e financiamento com 
base no desempenho. Com o HECS-HELP, sistema de empréstimos com contingência de 
renda, a Austrália foi pioneira no desenvolvimento de um sistema universal de 
financiamento que é financeiramente sustentável e socialmente equitativo. O mecanismo 
de doações institucionais HEPPP tem sido um catalisador para a mudança organizacional, 
pois aumenta o foco da universidade na equidade dos estudantes, promove a compreensão 
das barreiras à participação e cria uma força de trabalho especializada em questões de 
equidade. 

A Áustria tem uma das taxas de matrícula mais altas, o que pode ser amplamente 
atribuído à natureza do acesso aberto ao seu sistema de ensino superior e à ausência de 
barreiras financeiras. A paridade de gênero é bastante boa, mesmo nos programas STEM. A 
coleta e o monitoramento de dados estão bem estabelecidos para o gênero. Finalmente, as 
instituições responderam positiva e efetivamente à recente crise de refugiados.

Na Colômbia, o aumento da presença de universidades públicas e privadas nas regiões 
ajudou a alcançar uma impressionante expansão de matrículas, com maior participação de 
estudantes e minorias de baixa renda. A ICETEX, a primeira agência de empréstimos a 
estudantes do mundo, tem sido o principal instrumento de promoção de ações em nível 
nacional. As principais universidades públicas implementam intervenções de promoção da 
equidade por meio de ajuda financeira e instrumentos não-monetários. Algumas 
universidades privadas também implementaram programas substanciais de retenção. 
Finalmente, o governo colombiano incluiu novos grupos-alvo de ações para reconhecer 
vítimas de violência, grupos populacionais deslocados e diversidade de gênero.

Na África do Sul, uma distribuição geográfica mais equilibrada das instituições de 
ensino superior desde o final do apartheid ajudou a servir grupos sub-representados e 
a aumentar drasticamente o número de estudantes negros. O financiamento aprimorado 
para estudantes de origens desfavorecidas por meio de doações e, mais recentemente, 
a eliminação das tarifas para os grupos de menor renda, aumentaram o acesso. 

Resumo
Este artigo analisa cinco 
estudos de caso do que 
funciona em equidade: Aus-
trália, Áustria, Colômbia, África 
do Sul e Vietnã. Os estudos 
confirmam que a obtenção 
de fortes resultados de equi-
dade requer um alto grau de 
alinhamento entre liderança, 
objetivos de políticas, instru-
mentos políticos e recursos. 
Eles também mostram a inte-
ração de elementos estruturais 
que influenciam as disparidades 
no ensino superior: streaming 
nas escolas, seletividade nas 
admissões nas universidades, 
diferenciação institucional dos 
sistemas de ensino superior e 
disponibilidade de ajuda fi-
nanceira para grupos des-
favorecidos..

A Austrália se destaca como um dos 
poucos países do mundo com uma 

estratégia abrangente de equidade 
educacional superior, apoiada por 

uma ampla gama de políticas, 
instrumentos e medidas com 

elementos universais e direcionados. 
s.
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O governo pressionou as universidades a diversificar sua composição racial e, em geral, 
elas têm sido receptivas ao inscrever um corpo discente mais diversificado. Finalmente, 
a África do Sul possui a maior universidade aberta do continente, oferecendo oportunidades 
para estudantes que não podem acessar o ensino superior regular em instituições.
      No Vietnã, a rápida expansão do sistema de ensino superior ajudou a aumentar o número de 
estudantes de grupos tradicionalmente sub-representados. A política de ação afirmativa 
ajudou a dar melhores oportunidades de acesso a estudantes de minorias étnicas. O Vietnã 
também alcançou bons resultados na redução da diferença de gênero. Finalmente, estão 
disponíveis isenções de matrícula, pequenas bolsas de estudo e empréstimos para ajudar os 
alunos carentes a superar barreiras financeiras.

Constatações comuns a nível nacional
Os estudos nacionais confirmaram uma das principais conclusões do estudo Lumina de 
2018: alcançar fortes resultados de equidade requer um alto grau de alinhamento entre 
visão de liderança, metas políticas, instrumentos políticos e recursos alocados. A 
continuidade nas políticas de ações também é essencial. Muitas vezes, a política 
atrapalha ações sólidas. Para melhorar o acesso e o sucesso de grupos sub-
representados a longo prazo, é importante manter o rumo e continuar com as políticas 
de patrimônio financeiro e não-monetário de modo consistente, independe de qual 
partido esteja no governo. Além disso, o estudo observou que a Áustria é o único país 
pesquisado com políticas de promoção da equidade influenciadas e fortalecidas 
por considerações supranacionais (o processo de Bolonha e a agenda da dimensão 
social da Comissão Europeia).

Finalmente, os estudos de caso confirmaram a interação de quatro elementos 
estruturais que influenciam fortemente as disparidades no ensino superior. Primeiro, a 
extensão da transmissão entre a educação geral e o treinamento vocacional nas escolas 
secundárias afeta negativamente as chances de crianças de famílias de baixa renda. O 
nível de seletividade nas políticas de admissão das universidades é o segundo fator que afeta as 
oportunidades para estudantes de grupos sub-representados. O terceiro fator é o grau de 
diferenciação institucional dos sistemas de ensino superior. Por último, mas não 
menos importante, a disponibilidade de ajuda financeira para estudantes de grupos 
desfavorecidos é um importante determinante da equidade.

Principais conclusões a nível institucional
Os cinco estudos de caso também incluíram uma revisão de abordagens e experiências 
institucionais para promover o acesso e o sucesso de alunos carentes. Eles revelaram que as 
instituições devem ter uma estratégia clara que possa assumir a forma de um documento 
independente ou ser incorporada ao plano estratégico institucional. A Universidade de 
Wollongong e a Universidade Deakin, na Austrália, e a Uniminuto, na Colômbia, são bons 
exemplos. As três enfatizaram fortemente a equidade como parte de sua missão principal. Nesse 
sentido, ter um departamento responsável por todas as atividades relacionadas à equidade sob 
a autoridade direta de um líder institucional também é um fator importante de sucesso. Em 
países de baixa e média renda, parcerias inovadoras entre instituições de ensino superior, 
autoridades e empresas locais podem gerar recursos adicionais para financiar bolsas de 
estudos para estudantes carentes. Além de garantir maior acesso, as universidades públicas ou 
privadas de elite que desejem ser mais inclusivas devem se esforçar para proporcionar um 
ambiente acolhedor para os alunos da primeira geração, que geralmente se sentem 
desconfortáveis dentro de uma cultura institucional elitista.

Áreas para pesquisa adicional
Os formuladores de políticas, os líderes das universidades e os pesquisadores interessados 
em promover maior qualidade no ensino superior podem ter em mente alguns resultados 
deste estudo. No futuro, será importante realizar estudos de impacto para medir quais 
intervenções de promoção da equidade e combinações são mais eficazes, com base no 
trabalho de Geven e Herbaut sobre estratégias de apoio financeiro (IHE #99). Os países e as 
instituições de ensino superior precisam implementar sistemas de informação abrangentes para 
identificar todos os grupos de ação e medir seu progresso em termos de acesso e graduação. 
Com relação às disparidades de gênero, é necessário identificar políticas efetivas para melhorar 
o equilíbrio nas instituições e programas STEM, nas principais posições acadêmicas e nas
funções de liderança da universidade. Por fim, é indispensável definir melhor as necessidades
dos alunos com deficiência, fornecer recursos suficientes e capacitar as universidades para
colocar essa dimensão mais em alta na agenda de equidade. (ver Thompson sobre
universidades inclusivas - IHE #100). 

Jamil Salmi é especialista global em 
ensino superior, professor emérito 
de política de ensino superior na 
Universidade Diego Portales, no 
Chile, e pesquisador do Centro 
Internacional de Ensino Superior
do Boston College, EUA. E-mail: 
jsalmi@tertiaryeducation.org.

https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/11649
https://www.internationalhighereducation.net/en/handbuch/gliederung/#/Beitragsdetailansicht/790/2813/Developing-Disability-Inclusive-Higher-Education-Systems
https://www.internationalhighereducation.net/en/handbuch/gliederung/#/Beitragsdetailansicht/790/2813/Developing-Disability-Inclusive-Higher-Education-Systems
mailto:jsalmi%40tertiaryeducation.org?subject=
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O fascínio do ensino gratuito
John Aubrey Douglass

E m todo o mundo, o ensino em qualquer nível é considerado uma barreira 
significativa para o acesso de grupos socioeconômicos desfavorecidos à universidade.

Na África do Sul, estudantes exigiram ensino gratuito em todas as universidades 
públicas e fizeram grandes e perturbadores protestos. O movimento #FeesMustFall 
resultou na suspensão das aulas, na ocupação de edifícios universitários e na 
demanda que o governo cumprisse sua promessa de educação universitária gratuita. 
Protestos semelhantes ocorreram no Chile.

Nos EUA, o endividamento dos alunos chegou a um nível histórico, embora em 
grande parte seja alimentado por aumentos dramáticos no número de estudantes que 
ingressam em instituições com fins lucrativos e que assumem dívidas por diplomas 
profissionais de pós-graduação que trazem altos níveis de ganhos futuros. No entanto, o 
custo de frequentar uma universidade ou faculdade pública surgiu como uma questão 
importante nas eleições para a presidência em 2020. Os candidatos democratas 
fizeram promessas sem precedentes de financiamento federal aos estados para 
eliminar as mensalidades de todos os estudantes — geralmente sem levar em 
consideração a renda familiar e sem um modelo coerente de como isso poderia ser 
realizado financeira ou legalmente. 

Em praticamente todos esses casos, o movimento político de ensino gratuito não 
oferece nenhum plano significativo sobre como compensar a perda de receita. As 
universidades são como outras organizações da sociedade: se perdem uma renda 
significativa, há consequências que podem incluir reduções no acesso e no número de 
cursos oferecidos, além de proporções crescentes de alunos para professores.

Em sociedades com disparidades substanciais entre ricos e pobres, como Califórnia, Chile 
ou África do Sul, o ensino gratuito na verdade representam um subsídio para os estudantes 
mais ricos. Dependendo da composição do corpo discente de uma universidade, o ensino 
gratuito é essencialmente uma transferência de riqueza para estudantes de alta renda. Além 
disso, muitos países com ensino gratuito ou quase gratuito, incluindo Alemanha e França, 
tendem a ter admissões mais seletivas em universidades públicas — em essência, acesso 
limitado a um bem público muito procurado, às vezes a favor da educação profissional.

O fascínio das universidades públicas de ensino gratuito faz sentido nos Estados Unidos, 
na Califórnia ou em outro lugar?

O caso da Califórnia
Há quase um ano, os regentes da Universidade da Califórnia (UC) aprovaram um aumento de 
2,6% nas mensalidades para estudantes não-residentes, mas mantiveram as tarifas de 
graduação dos residentes. A UC ainda está lutando para compensar os enormes cortes no 
financiamento estatal que vieram na esteira da Grande Recessão. Mas por que aumentar 
apenas a taxa de não-residentes e não planejar um aumento semelhante e previsível para os 
residentes? Uma razão é que os californianos e seus parlamentares têm preocupações 
significativas com relação ao impacto do aumento dos níveis de ensino e da dívida 
estudantil. Outra razão é que mesmo aumentos incrementais nas mensalidades são 
percebidos como más políticas. A UC recorre a negociações de curto prazo, ano a ano, com 
parlamentares sobre tarifas e honorários, mas muitas vezes enfrenta um ultimato para não 
aumentar as mensalidades.

O fato contra-intuitivo é que o aumento das taxas de matrícula para os californianos na 
UC na última década não levou à diminuição do acesso de estudantes de baixa renda. Os 
números realmente aumentaram. Como a taxa de matrícula aumentou drasticamente após 
o desinvestimento do Estado, enquanto o acesso a estudantes de baixa renda aumentou? A
UC buscou o que chamo de “modelo progressivo” que aumenta o ensino, ao mesmo tempo
em que fornece ajuda financeira a estudantes de baixa renda e classe média.
Aproximadamente 33% de toda a renda da matrícula remonta a ajuda financeira. Essa
política de retorno começou na década de 1990, com o início do desinvestimento do Estado
no ensino superior público.

Resumo
Em todo o mundo, o ensino em 
qualquer nível é considerado 
uma barreira significativa para 
o acesso de grupos socioeco-
nômicos desfavorecidos à uni-
versidade. Nos EUA, o endivi-
damento dos alunos chegou a
um nível histórico. Na maioria
dos casos, o movimento político
de ensino gratuito não oferece
nenhum plano significativo
sobre como compensar a perda
de receita. A consolidação de
fontes de ajuda financeira
existentes, combinada com
níveis de ensino progressivos,
pode ser um modelo promissor.
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Como o financiamento estatal por aluno continuou em queda e as matrículas 
aumentaram drasticamente, o papel das mensalidades aumentou. Em 2000, a UC 
registrou pouco mais de 183.000 estudantes; hoje registra mais de 280.000.  Além 
disso, a capacidade de aumentar as mensalidades provavelmente será decisiva para 
a UC criar um modelo de financiamento mais estável, aumentando as matrículas e 
programas, de acordo com as necessidades de mão-de-obra da Califórnia.

Nesta disjunção entre a percepção e o impacto real das mensalidades, encontra-se 
uma solução potencial.

Explorando um novo modelo de preço
As taxas de ensino podem ser mais claramente definidas para estudantes de graduação 
de renda média e baixa (estudantes com renda familiar abaixo de US $ 80.000 não pagam 
mensalidades ou taxas). Mas é possível fazer isso de uma maneira politicamente 
aceitável?

Os líderes da UC devem considerar um modelo de preço revisado que ofereça cinco (ou 
mais) taxas diferenciadas para estudantes, dependendo da renda familiar, com o federal 
Pell Grants para estudantes de baixa renda, ajuda financeira da  universidade e Cal 
Grants (também para estudantes de baixa renda) refletidos diretamente nos preços. Os 
estudantes elegíveis para esses auxílios não são difíceis de identificar.

A clareza dos custos pode melhorar o acesso a grupos desfavorecidos que, como 
todos os alunos, costumam ficar confusos com o complicado cálculo do preço (o 
custo anual total da educação universitária), que só pode ser atenuado por 
caminhos complicados de apoio financeiro. Tão importante quanto isso, a clareza de 
custos também pode mudar a dinâmica dos debates, que muitas vezes são 
desinformados, sobre o real impacto da taxa para os alunos e sua acessibilidade.

Devido à alta taxa de retorno à ajuda da UC, quando é proposto um aumento nas taxas e 
mensalidades, supõe-se que seja para todos, quando apenas 50% dos alunos são afetados. 
Aumentar explicitamente a taxa para grupos de alta renda e, por exemplo, manter ou 
mesmo reduzir custos para estudantes de renda média e baixa, mudaria a política e o 
simbolismo contencioso do debate na Califórnia.

A reformulação e consolidação das fontes de ajuda financeira existentes, combinadas 
com a renda adicional das pessoas que podem pagar, também devem ser modeladas para 
realmente aumentar o financiamento baseado na necessidade e gerar renda adicional 
para os programas acadêmicos.

Um modelo?
Alguma versão desse modelo de ensino progressivo pode funcionar em outros 
países? Essa é uma pergunta complicada, pois há diferenças significativas na mistura de 
tipos institucionais em várias partes do mundo. Também existem diferenças na forma 
como as universidades são financiadas, a ajuda financeira disponível para os 
estudantes, as expectativas políticas e culturais das nações e os desafios 
socioeconômicos que elas enfrentam. (ver Gayardon e Bernasconi - o movimento do en-
sino gratuito - IHE #100).

O fato é que o movimento significativo em direção ao ensino superior em massa 
significa custos financeiros crescentes para a maioria, se não todos os estados-nação. 
No passado, o ensino gratuito funcionava financeiramente em parte porque uma 
proporção menor da população em idade universitária frequentava uma instituição 
terciária. O ensino gratuito conotava o conceito de ensino superior como um bem 
público, mas em muitas partes do mundo era amplamente livre a uma classe privilegiada.

Hoje, prometer ensino superior gratuito é diferente de realmente oferecer. Embora o 
ensino gratuito seja politicamente popular entre os eleitores, formando a base de muitas 
campanhas políticas, existe quase uma negligência universal de como preencher o 
buraco orçamentário que deixa para as universidades, a maioria das quais está lutando 
sob o peso da crescente demanda dos eleitores pelo aumento de serviços e expectativas 
das partes interessadas. E, como observado, a maioria dos países tem sérios problemas 
com a desigualdade. Simplesmente tornar as aulas gratuitas, mesmo que isso possa ser 
realizado, pode agravar a desigualdade de renda ou, pelo menos, apresentar uma 
transferência duvidosa de riqueza para os já ricos.

John Aubrey Douglass é 
pesquisador sênior e professor 
de políticas públicas e ensino 
superior no Centro de Estudos 
em Ensino Superior (CSHE) da 
Universidade da Califórnia - 
Berkeley, EUA. E-mail: 
douglass@berkeley.edu.

Alguma versão desse modelo de 
ensino progressivo pode funcionar 
em outros países? 

https://www.internationalhighereducation.net/en/handbuch/gliederung/#/Beitragsdetailansicht/790/2819/The-Free-Tuition-Movement
https://www.internationalhighereducation.net/en/handbuch/gliederung/#/Beitragsdetailansicht/790/2819/The-Free-Tuition-Movement
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O International Higher Education tem um conselho editorial composto por 
destacados especialistas em ensino superior para fornecer insights, sugerir tópicos e 
aumentar a visibilidade da publicação.

O Conselho Editorial é composto pelos seguintes membros:

Andres Bernasconi, Pontifícia Universidade Católica do Chile, Chile

Eva Egron-Pollack, Ex-Secretária Geral, Associação Internacional de Universidades, 
França

Ellen Hazelkorn, BH Consulting Associates, Irlanda

Jane Knight, Universidade de Toronto, Canadá

Marcelo Knobel, Universidade de Campinas, Brasil

Betty Leask, Universidade La Trobe, Austrália

Nian Cai Liu, Universidade Shanghai Jiao Tong, China

Laura E. Rumbley, Associação Europeia de Educação Internacional, Holanda

Jamil Salmi, Especialista Terciário Global, Colômbia

Damtew Teferra, Universidade KwaZulu-Natal, África do Sul

Akiyoshi Yonezawa, Universidade Tohoku, Japão

Maria Yudkevich, Universidade Nacional de Pesquisa, Faculdade de Economia, Rússia

CIHE Publicações:
Philip G. Altbach, Edward Choi, Mathew R. Allen e Hans de Wit, eds. (2019). The Global 
Phenomenon of Family-Owned or Managed Universities. Global Perspectives on 
Higher Education, volume 44. Rotterdam, Brill Sense Publishers. O fenômeno das 
instituições de ensino superior de propriedade ou administração familiar (FOMHEI) é 
amplamente desconhecido e não documentado, mas existem literalmente centenas 
dessas universidades em todo o mundo, nos setores sem fins lucrativos e com fins 
lucrativos. Este livro é o primeiro a lançar luz sobre essas instituições, que são um 
subconjunto importante de universidades privadas — o segmento de ensino superior 
que mais cresce no mundo. As FOMHEIs estão concentradas em economias 
emergentes e em desenvolvimento, mas existem também na Europa e na América do 
Norte: identificamos FOMHEIs em todos os continentes, desde escolas marginais a 
universidades abrangentes e bem conceituadas, além de instituições especializadas 
de alto nível.
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Conferência CIHE
sobre Ensino Superior 
Internacional
O Center for International Higher Education está organizando 
sua primeira Conferência bienal sobre Ensino Superior 
Internacional, a ser realizada no Boston College nos dias 23 e 24 
de outubro de 2020.

A conferência, comemorando o 25º aniversário do Centro e 
do boletim International Higher Education, visa reunir 
acadêmicos e líderes seniores do ensino superior 
internacional de todo o mundo, ex-alunos e amigos/
parceiros do CIHE, além de outros acadêmicos, 
doutorandos e pós-doutorados interessados. O evento 
será organizado em duas faixas — ensino superior 
internacional e comparativo e internacionalização do ensino 
superior — e incluirá apresentadores convidados, painéis 
de discussões e apresentações de trabalhos individuais. Entre 
os oradores confirmados estão Philip G. Altbach e Hans 
de Wit (Boston College), Simon Marginson (Universidade 
de Oxford, Reino Unido), Rajani Naidoo (Universidade 
de Bath, Reino Unido) e Ly Tran (Deakin University, 
Austrália). Nossa intenção é publicar alguns dos artigos 
apresentados em edições especiais do Higher Education e 
Journal of Studies in International Education (não há 
garantia de que um artigo selecionado para inclusão no 
programa da conferência seja publicado em qualquer 
revista, mas todos os papers selecionados serão 
considerados).

Uma modesta taxa de inscrição será cobrada de todos os 
participantes. A chamada completa de propostas (para os 
interessados em apresentar um trabalho) e o link de inscrição 
estão disponíveis no site do CIHE. As submissões de artigos 
devem ser enviadas até 15 de maio de 2020.
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