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RESUMO 

 

Em um mundo cada vez mais globalizado, a internacionalização da educação superior adquire 

grande importância. A mobilidade acadêmica internacional, como parte deste processo, tem 

movimentado cada vez mais estudantes para além de seus países de origem e, neste contexto, 

como nos processos migratórios, observam-se grandes diferenças entre as regiões que mais 

“exportam” e as que mais “importam” estudantes. O Reino Unido aparece como um dos grandes 

protagonistas mundiais no recebimento de estudantes internacionais, porém possui baixa 

mobilidade de estudantes para além de suas fronteiras. Buscando compreender este fenômeno, 

a pesquisa se concentrou nas razões pelas quais os estudantes britânicos de colleges têm baixo 

interesse em programas de mobilidade acadêmica. A abordagem escolhida para esta 

investigação foi a empírica quantitativa e o método utilizado foi o survey, que se destina a 

produzir descrições e análises quantitativas sobre aspectos de determinada população. Como 

resultado, observou-se que a carência de recursos financeiros, a falta de conhecimento de um 

segundo idioma, questões familiares e a falta de vontade de vivenciar outra cultura são fatores 

que impactam diretamente na decisão dos estudantes britânicos em não investirem em 

programas de mobilidade acadêmica internacionais. 

 

Palavras-Chave: Globalização, internacionalização do ensino superior, mobilidade acadêmica 

internacional, motivações da mobilidade acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In an increasingly globalized world, the internationalization of the higher education obtains a 

great and big importance. The international academic mobility, as part of this process, has 

moved more and more students beyond their home countries and in this context, as in migration 

processes, we observe significant differences between the regions that "export" and "import" 

more students. United Kingdom appears as one of the world leaders in receiving international 

students; however has low mobility of students beyond its borders. Trying to understand better 

this phenomenon, the research focused on the reasons why British students of colleges have 

low interest in academic mobility programs. The approach chosen for this research was 

empirical quantitative and the method used was the survey that is intended to produce 

descriptions and quantitative analysis on aspects of a specific population. As a result, it was 

observed that the lack of the financial resources, lack of knowledge of a second language, 

family issues and the absence of having the life experience in another culture are factors that 

directly affect the decision of the British students not to invest in international academic 

mobility programs. 

 

Keywords: Globalization, internationalization of the higher education, international academic 

mobility, motivations of academic mobility. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como principal objetivo compreender as razões que 

justificam a baixa mobilidade acadêmica internacional (MAI) entre os estudantes de colleges 

do Reino Unido. No cenário da MAI, o Reino Unido é o segundo em volume de acolhimento 

de estudantes internacionais. Por ser um bloco de países centrais e também por possuir um 

sistema educacional reconhecido por sua alta qualidade, atrai anualmente cerca de 500.0001 

estudantes internacionais, mas em termos de envio, o número é cerca de treze vezes menor 

(OECD, 2014). 

Dentre os objetivos específicos, a presente dissertação buscará identificar as 

barreiras e motivações para a participação em programas de MAI. Para isso levará em conta a 

influência de questões financeiras e a falta de conhecimento em um segundo idioma como 

barreiras à mobilidade, bem como a oportunidade de aventura única como motivação aos 

programas. Ainda que um número crescente de instituições de ensino no mundo lecione em 

inglês e que existam programas de incentivo com a oferta de bolsas de estudo, os estudantes 

britânicos não se sentem motivados a participar de programas de MAI. Isto em médio e longo 

prazo pode influir sobre a formação de jovens com baixo potencial competitivo uma vez que os 

efeitos da globalização na demanda por ensino superior se refletem em uma formação 

internacional. Por outro lado, razões não acadêmicas, como por exemplo, a oportunidade de 

vivenciar uma aventura única, estimulam cada vez mais jovens britânicos do ensino superior a 

participar deste tipo de programa. 

Para compreender as barreiras que têm dificultado a participação de estudantes 

britânicos de colleges em programas de MAI, o trabalho foi dividido em introdução, três 

capítulos de referencial teórico, aspectos metodológicos, análise de dados e considerações 

finais. A revisão teórica inicia-se com uma discussão acerca dos conceitos de globalização e 

internacionalização, nesta oportunidade, evidenciam-se as diferenças e como impactam 

diretamente no aumento da demanda por educação, contribuindo para a compreensão das razões 

pelas quais um número crescente de jovens transpõem as fronteiras do país de origem fortalece 

a MAI. 

                                                           
1 Reino Unido recebeu 13% dos 4,5 milhões estudantes internacionais reportados à OECD em 2012. 



 
 

O capítulo dois começa traçando o processo histórico da globalização, desde a Idade 

Média, quando se iniciaram as trocas comerciais entre os países, fortalecidas pela organização 

de grupos de mercadores que passaram a viajar, buscando as feiras que se desenvolviam por 

toda a Europa. Passa pelos séculos XI e XII, quando o termo globalização ganha novos 

contornos a partir do surgimento da sociedade organizada por processos produtivos de 

manufatura, fundamentais para o fortalecimento dos Estados-Nação, chegando até a Revolução 

Industrial que, com as enormes movimentações populacionais, de mercadorias e técnicas 

produtivas, altera determinantemente as relações políticas, econômicas, sociais e culturais até 

então conhecidas. Culmina na Segunda Guerra Mundial, que veio por confirmar as conexões 

ligadas ao capital, com a formação dos blocos econômicos e a necessidade de proteção destes 

mercados, resultando em um pós-guerra marcado pela criação de mecanismos diplomáticos e 

comerciais para aproximar cada vez mais as nações uma das outras, a exemplo da Organização 

das Nações Unidas (ONU).  

A segunda parte do capítulo traz as definições de internacionalização do ensino 

superior, focando nos elementos que a caracterizam: político, acadêmico, cultural e social e 

econômico e termina por relacionar estes conceitos com a globalização. Na terceira e última 

parte, o capítulo trata da relação entre a globalização e o aumento da demanda por educação. 

Com o crescimento da economia do conhecimento e a exigência de funcionários cada vez mais 

qualificados por parte das empresas, existe um forte aumento na demanda por ensino superior 

em muitas nações, o que reflete no incremento da mobilidade acadêmica internacional. A teoria 

das novas mobilidades e as limitações encontradas nas teorias de migração, ainda utilizadas por 

pesquisadores para tratar de MAI, foram escolhidas como embasamento teórico do presente 

trabalho.  

O capítulo 4 aprofunda a discussão sobre a MAI. A primeira sessão define e 

caracteriza o fenômeno estudado, em seguida são apresentados números sobre a MAI, 

destacando a sua evolução na última década e os países que mais atraem e que mais enviam 

estudantes internacionais para este tipo de programa. Também são discutidas as assimetrias 

observadas entre o envio e acolhimento de estudantes, imprimindo destaque aos números 

relativos ao Reino Unido (RU), objeto da pesquisa que resultará na presente dissertação. O RU 

registra baixo interesse de seus estudantes do ensino superior em participar de programas de 

MAI. Na busca de entender esse baixo desinteresse, pesquisas têm sido conduzidas, sobretudo 

por pesquisadores da Universidade de Sussex, Findlay e King (2010) e Carbonell (2011). 



 
 

Contudo, não foram encontrados registros de resultados de pesquisa que levassem em conta os 

estudantes dos colleges. Para tanto, o capítulo 4 explora as definições deste tipo de instituição 

de ensino e o perfil de estudantes que acolhe. Os colleges são instituições de ensino que também 

oferecem ensino superior, mas que socialmente não têm o mesmo prestígio que as universidades 

conquistaram. 

O método escolhido para a investigação foi o survey, primeiramente por se tratar de 

uma população extensa. Também se buscava trabalhar com um número controlado de variáveis, 

capazes de gerar dados e produzissem descrições e análises quantitativas sobre aspectos 

relativos à população investigada. A coleta de dados foi realizada por meio de instrumento de 

coleta que consta no Apêndice 1, enviado por meio da internet, entre os meses de janeiro e abril 

de 2015, validado e utilizado na pesquisa conduzida pelos professores Findlay e King (2010). 

O questionário foi enviado a estudantes britânicos do ensino superior, matriculados nos cinco 

colleges que aceitaram participar da pesquisa. O contato com os colleges foi realizado por meio 

de correspondência eletrônica enviada pela Association of Colleges (AoC), vide Apêndice 3. 

Os 137 questionários válidos representam 0,9% da população de estudantes britânicos 

matriculados em colleges. Por se tratar de uma amostra não probabilística, os resultados 

alcançados não poderão ser extrapolados para o universo formado pelos estudantes de colleges.  

 

 

  



 
 

2 GLOBALIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

 

O capítulo 2 foi estruturado em quatro sessões: sistemas mundiais, globalização, 

internacionalização da educação e o aumento da demanda por educação. A terminologia 

utilizada por Wallerstein (1999) para analisar os sistemas mundiais foi trazida para o texto 

principalmente porque, em se tratando de MAI, os países do centro-mundo são os pontos de 

atração para estudantes internacionais. Já os países periféricos e semiperiféricos são os 

responsáveis pelo maior envio de estudantes para programas de MAI.  

Os fenômenos que transitam entre a globalização e a internacionalização aparecem 

com frequência quando se constrói o contexto da MAI, compreender como esses dois 

fenômenos contribuem não apenas para a MAI, mas principalmente para o aumento da demanda 

por ensino superior, é fundamental para os alicerces da pesquisa.  

Para Mitchell e Nielsen (2012), por exemplo, a globalização reflete o 

desenvolvimento dos meios de transporte e da tecnologia de comunicação. O incremento dos 

meios de transporte potencializou a circulação de mercadorias. Em se tratando da comunicação, 

muito se ganhou com o advento da internet. Pensar na propagação de programas de MAI sem 

transportes de fácil acesso e sem comunicação mais rápida e eficiente seria quase impossível. 

O processo histórico da globalização contribuiu também para a compreensão dos 

motivos que intensificaram o interesse das pessoas por experiências internacionais. Maringe e 

Foskett (2010, p.1) sinalizaram que a internacionalização é a estratégia chave pela qual as 

universidades têm respondido à influência da globalização. A internacionalização é um 

processo que não ocorre da mesma forma, nem na mesma velocidade nas diversas partes do 

mundo. Os países do centro-mundo, como os do Reino Unido estão em um nível avançado do 

processo de internacionalização do ensino superior, comparativamente aos países periféricos e 

semiperiféricos. 

Para fundamentar o presente capítulo foram utilizadas, principalmente, as 

contribuições de Carnoy (2000;2005) e Ianni (2002;2006) quando se discute globalização; 

Scholte (1997) no momento que se discute o movimento de se transpor fronteiras; Maringe e 

Foskett (2010) e Knight (2004;2005;2006) quando se aprofunda a discussão sobre 

internacionalização da educação. Os conceitos de países centrais, periféricos e semiperiféricos 

integram a análise dos sistemas mundiais formulada por Wallerstein (1999). 



 
 

2.1 Sistemas mundiais 

 

Como protesto político e moral contra a maneira pela qual a investigação social era 

realizada em todo mundo, a partir de meados do século XIX, o sociólogo estadunidense 

Immanuel Wallerstein desenvolveu a análise dos sistemas-mundo (1999). Segundo o autor, até 

aquele momento, os cientistas sociais questionavam muito pouco o que estava acontecendo, as 

pesquisas padeciam de uma visão sistêmica. Para entender o mundo como um sistema, ele partiu 

de duas premissas: reconhecer o sistema mundo como unidade de análise, e todas as ciências 

sociais serem simultaneamente históricas e sistêmicas (2000 p. 2).   

A partir destas premissas, o autor passou a investigar temas raros ao mundo 

moderno – raça, nação, classe, etnia e gênero – e refletir como eles se diferenciariam e se 

relacionariam entre si. Wallerstein buscou relacionar estes temas ao formular um esquema 

geopolítico, levando em conta suas realidades e aspirações (2000 p. 5). Para o autor, outro 

elemento fundamental do sistema mundo é sua caracterização como mundo capitalista (VOIGT, 

2007 p. 111), 

O mundo no qual nós estamos inseridos agora, ou seja, o sistema mundial moderno, 

teve suas origens no século dezesseis. Este sistema mundial foi então localizado em 

somente uma parte do globo, principalmente em regiões da Europa e das Américas. Ele 

se expandiu ao longo dos anos e atingiu todo o globo. É e sempre foi uma economia 

mundo. É e sempre foi uma economia mundo capitalista (WALLERSTEIN, 2004 p. 23) 

Para Wallerstein (1999), as unidades de análise que considerou ao conduzir seus 

estudos são os sistemas mundos, ou seja, blocos de países divididos em países centrais, 

periféricos e semiperiféricos.  

Observando a mobilidade acadêmica internacional sob a ótica dos sistemas-mundo, 

os países que mais atraem estudantes para programas de MAI são os centrais, a exemplo dos 

Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, enquanto os responsáveis pelo maior número 

de envio de estudantes são os periféricos ou semiperiféricos, a exemplo da China, Índia e Brasil. 

As informações sobre envio e acolhimento de estudantes internacionais serão detalhadas no 

capítulo cinco. A próxima sessão abordará mais um fenômeno do mundo capitalista igualmente 

estudado por Wallerstein: a globalização. Compreender os conceitos de globalização e os 

movimentos causados por este fenômeno, principalmente em se tratando de transpor fronteiras, 

contribuirá para o entendimento sobre a mobilidade acadêmica internacional. 



 
 

2.2 Globalização 

 

Quanto maior é a intensidade do processo de globalização mais difícil se torna 

definir o termo. Esta ambiguidade pode ser explicada pelas diversas abordagens desenvolvidas 

acerca do fenômeno, como a econômica, financeira, social, tecnológica, cultural, educacional 

(CARNOY, et al., 2002; BEERKENS, 2003). Para alguns acadêmicos (HIRST, et al., 2002; 

IANNI, 2002), a globalização conecta diversos conceitos a exemplo da internacionalização e 

da mundialização. É um fenômeno das sociedades a partir da Idade Média, quando se iniciaram 

as trocas comerciais entre os países. Durante um longo período, o comércio medieval foi uma 

atividade errante, na qual o mercador seguia a rota dos produtos e as vendas eram feitas 

principalmente por meio de mercados e feiras.  

Os mercadores, buscando um pouco de segurança, organizavam-se em grupos e 

viajavam para participar destas feiras. Estes muitos grupos, oriundos de diversas partes da 

Europa, reuniam-se durante semanas para comprarem e venderem, o que acabou gerando um 

ciclo de feiras europeias, regionais ou inter-regionais, com a circulação de produtos de distintas 

origens e elas se diluíam ao longo do ano. Desde “os primórdios da globalização”, as feiras 

europeias se relacionavam estritamente à esfera comercial, mas levando-se em conta as 

limitações dos meios de transporte, pode ser reconhecido como o embrião do que 

contemporaneamente se nomeia globalização (BEERKENS, 2003).  

Mais adiante, no curso dos séculos XI e XII, com o surgimento da sociedade 

organizada por processos produtivos de manufatura, ganha novos contornos na medida em que, 

na busca por proteção de seus mercados e garantia para seus lucros, desenvolve práticas 

comercias que resultam no reforço das fronteiras e no fortalecimento dos Estados-Nação. O 

conceito de Estado torna-se importante neste contexto uma vez que fortalece a noção de um 

poder soberano sobre determinado território, contribuindo para uma unidade cultural e política, 

que dá origem ao nacionalismo, fundamental na transição para a sociedade industrial 

(BEERKENS, 2003).  

A partir da Revolução Industrial, com as grandes movimentações populacionais, de 

mercadorias e técnicas produtivas, as relações políticas, econômicas, sociais e culturais também 

se alteram. O capital passa a ter importância fundamental nas transformações da sociedade de 

um mundo cada vez mais interligado. Mais tarde, a Segunda Grande Guerra (1939 – 1945), 



 
 

veio por confirmar estas conexões globais ligadas ao capital. O aprofundamento das relações e 

do comércio internacionais, a formação de blocos econômicos e a necessidade de proteção 

destes mercados, foram questões determinantes no início e durante a guerra, e aliado ao grande 

avanço tecnológico, principalmente nos setores da comunicação e dos meios de transporte, 

fundamentais em tempos de guerra, de certa forma, estabeleceu-se as estruturas para a 

globalização nos moldes em que vive a sociedade contemporânea (MARIOTTO, 2007). 

Em 1944, um ano antes do final da guerra, por iniciativa dos Estados Unidos, os 

países capitalistas que combatiam o Eixo se reuniram na chamada Conferência de Bretton 

Woods. Juntos, objetivavam definir as bases da futura economia do pós-guerra. Durante a 

conferência, estabeleceram-se as regras para as relações comerciais e financeiras entre os países 

mais industrializados do mundo e o dólar ganhou o status de moeda mundial, tornando-se um 

meio que viabilizava as transações comerciais e financeiras internacionais. O sistema Bretton 

Woods foi o primeiro exemplo, na história mundial, de uma ordem monetária negociada, tendo 

como objetivo governar as relações monetárias entre Nações-Estado independentes 

(HOBSBAWM, 2007).  

O Pós Segunda Guerra é tido como início da globalização moderna. O receio de 

uma nova guerra associado aos riscos para o futuro da humanidade contribuiu para se confirmar 

a necessidade de criar mecanismos diplomáticos e comerciais capazes de aproximar as nações. 

É fruto deste consenso a criação das Nações Unidas. Em paralelo, o mundo vivenciou um 

período de intensa transformação. O capitalismo se expande, o que era considerado local passou 

a ser observado sob âmbito internacional e, com o fim da Guerra Fria, instaura-se uma nova 

ordem econômica mundial (IANNI, 2006). 

Para Martin Carnoy (2005, p. 2) a globalização dos mercados significa mais 

concorrência, não apenas com outras empresas da mesma cidade ou da mesma região: também 

significa que as fronteiras nacionais não limitam os investimentos, a inovação e a produção 

nacional. Tudo tem rapidamente se organizado em torno de uma visão mais achatada de espaço 

e tempo. Ainda segundo Carnoy (2005, p. 3), a globalização de hoje, tornou-se possível e mais 

abrangente, por conta da infraestrutura tecnológica fornecida pelas redes de telecomunicação, 

sistemas de informação, incluindo internet, maquinário microeletrônico e sistemas de 

transporte computadorizados. Diferentemente de uma geração atrás, capital, tecnologia, 

gerenciamento, informação e núcleo de mercados são globalizados. 



 
 

A globalização também envolve questões relacionadas às fronteiras (SCHOLTE, 

1997).  Neste caso, há uma sutil, mas importante diferença entre abrir as fronteiras e ultrapassar 

as fronteiras2 (open-border e cross-border, respectivamente). Para a pesquisa, cujos resultados 

estão aqui consolidados, serão utilizadas as três definições propostas por Jan Aart Scholte 

(1997, pp. 429-430) no tocante à globalização cross-border.  

Primeiramente há uma confusão acerca das trocas cross-border ou transfronteiriças 

na medida em que elas são entendidas por alguns como sinônimo de internacionalização. Os 

termos são empregados de forma imprecisa, mas geralmente se referem ao aumento dos 

movimentos de câmbio entre os países, sejam eles na forma de bens, investimentos, pessoas, 

dinheiro e informação. Em segundo lugar, a autora define globalização como a abertura de 

fronteiras por meio da remoção ou flexibilização de barreiras regulatórias de comércio, turismo, 

finanças e comunicação. Neste caso, o sinônimo que se emprega para o termo é liberalização. 

Presume-se que esta abertura crie fronteiras únicas e mundiais onde já haja uma integração do 

planeta, uma economia global que substituirá a economia dos países e o mesmo dar-se-á em se 

tratando de território, cultura e comunidade (SCHOLTE, 1997).  

O termo liberalização, reforça Scholte (1997), está corretamente empregado uma 

vez que se refere ao controle reduzido do Estado sobre as transações efetuadas entre os países. 

Neste sentido, o termo globalização seria dispensável, ou ainda poderia significar simplesmente 

a “abertura de algumas fronteiras”. Importante observar que o texto publicado pela autora em 

1997 pode ter sido concebido na mesma época em que houve a criação da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), em 1995. A OMC3 é a única organização global responsável por formular 

e controlar as regras de comércio entre 160 países membros. Se todas as negociações fossem 

tão orgânicas, equilibradas e pacíficas, como fica subtendido no texto de Scholte (1997), o papel 

da OMC seria secundário.  

Em se tratando de MAI, sem desconsiderar a crise financeira estadunidense e a crise 

econômica europeia, ambas deflagradas em 2008, as fronteiras foram abertas para os estudantes 

brasileiros. Compreensivelmente, elas não foram abertas a qualquer estudante, mas 

principalmente àqueles que poderiam contribuir para minimizar o déficit nos cofres dos 

                                                           
2 Importante observar que embora o termo cross-border seja traduzido como transfronteiriça, alguns autores 
que escrevem em português optam por utilizá-lo em inglês. Em se tratando de diferenciar open-border de cross-
border, com base no artigo de Jan Aart Scholte (1997), faz-se necessário utilizar a tradução livre dos termos. 
3 OMC ou, em inglês WTO (World Trade Organization) – www.wto.org  

http://www.wto.org/


 
 

governos dos Estados Unidos e dos países europeus por meio do pagamento de full tuition fees 

e costs of living4. A título de ilustração, sem se furtar de traçar um paralelo entre a crise de 2008 

e a abertura de fronteiras para os estudantes brasileiros, em 2009 Governo brasileiro inaugura 

o programa Ciência sem Fronteiras (CsF), programa de MAI que busca promover a 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira5. Por 

meio do referido programa, estudantes e pesquisadores brasileiros fariam parte de seus cursos/ 

pesquisas no exterior, sobretudo em universidades europeias e estadunidenses, com o 

financiamento integral6 do Governo brasileiro. Em se tratando de viagens de estudos, nunca 

brasileiros do ensino superior tiveram tantas fronteiras prontas para serem cruzadas (CIÊNCIA 

SEM FRONTEIRAS, 2013). 

Por fim, o que a Scholte traz de novo é a definição de globalização como 

supraterritoriedade. Aqui, o fenômeno não traduz o processo de abrir ou ultrapassar fronteiras, 

mas sim de transcendê-las (SCHOLTE, 1997 p. 430), fenômeno que pode se manifestar no 

cotidiano: nas comunicações, em que dependendo da mídia utilizada, pessoas em distintas 

regiões do mundo podem ter acesso simultâneo à mesma informação; em relação ao comércio, 

com o aumento da circulação de bens e serviços entre as nações; nas finanças, por meio de 

negociações em diversas moedas, e ainda na fixação do dólar americano para diversas 

transações; em termos de ecologia, quando a maneira de se viver impacta o meio ambiente; e 

finalmente em termos de consciência, quando as pessoas entendem o mundo como lugar único, 

no qual as barreiras são transcendidas. Em mais esta oportunidade Scholte tenta traçar as linhas 

de um mundo ideal e simétrico, sem diferenças culturais, regionais ou conflitos. Em se tratando 

de MAI, é difícil pensar em “lugar único”, principalmente porque entender outras culturas faz 

parte da experiência da mobilidade acadêmica. Vale também destacar que o universo da MAI 

é marcado por assimetrias e que elas apenas refletem o histórico desequilíbrio regional, tanto 

no âmbito dos países quanto dos continentes. 

                                                           
4 Tuition fees correspondem às mensalidades nas instituições de ensino. O Brasil adota o modelo de mensalidade 
estudantil, mas Estados Unidos e Europa adotam a semestralidade. Uma tuition equivale a um semestre 
acadêmico. Costs of living são as despesas que os estudantes terão para viver, basicamente acomodação e 
alimentação. 
5 www.cienciasemfronteira.gov.br  
6 Além de tuition fees e costs of living, o governo brasileiro também financia por meio do CsF passagem aérea e 
seguro de vida. 

http://www.cienciasemfronteira.gov.br/


 
 

Importante destacar que estes seis tipos de manifestações são características das 

últimas décadas, nas quais questões relacionadas às fronteiras não são deixadas de lado, mas 

sim incorporadas à uma visão muito mais ampliada de território, onde as relações internacionais 

podem se tornar insustentáveis se analisadas de maneira restrita. Da mesma forma, Yang (2002) 

descreve a globalização em seu sentido mais amplo como o processo de transcender fronteiras 

nacionais. 

Mitchell e Nielsen (2012) também destacam que a globalização aconteceu 

efetivamente devido ao desenvolvimento dos transportes e da comunicação. As evoluções 

tecnológicas relacionadas aos meios de transporte potencializaram a circulação de mercadorias 

e as interações sociais e políticas nas últimas duas décadas. Ao mesmo tempo, em se tratando 

das comunicações, muito se ganhou em disseminar a informação com o advento da internet e 

de serviços oferecidos via satélite. Tanto o transporte quanto a comunicação propiciam 

inovações tecnológicas para cidadãos comuns, não apenas para as elites econômicas. 

 As dimensões utilizadas por Mitchell e Nielsen (2012, p. 5) para explicar o 

fenômeno da globalização também são semelhantes às de Carnoy (2005) e Scholte (1997): 

questões relacionadas a espaço e a transformação nos processos de interação entre grupos de 

indivíduos. A visão espacial de globalização é discutida também por Tomlison (1999, p. 15), 

que se refere ao mundo como um lugar único que serve de cenário comum para a referência de 

todos. Já a visão de globalização relacionada à interação de processo é encontrada também nos 

trabalhos de Altbach (2001), Beerkens (2003), Spring (2008), onde a globalização é definida 

como a prática do aumento da interação social e da conectividade entre as pessoas pelo mundo, 

criando independência tecnológica social, cultural, política e científica e ainda como a 

sociedade em rede, network society (CASTLES, et al., 2009).   

As principais bases da globalização, o capital, a informação e a inovação ainda são 

distribuídos de forma desigual e reforçam as características de um mundo cada vez fragmentado 

e contraditório. Estar em posse desses três elementos é tornar-se competitivo, principalmente 

no mercado do trabalho. Se, anteriormente, o campo de aplicação do conhecimento se restringia 

às universidades, privar os jovens de estudar é uma forma de manipulá-los, de exercer 

arbitrariamente o poder. Em um mundo globalizado, quando o conhecimento se torna envolvido 

numa forma sistemática de transformação aplicada aos recursos, ele passa a ser fonte de valor 

e torna-se uma vantagem competitiva para o mercado (CASTLES, et al., 2009). Uma forma de 



 
 

as instituições de ensino superior responderem aos movimentos de globalização é por meio de 

sua inserção no processo de internacionalização. Talvez neste sentido estes dois conceitos sejam 

frequentemente confundidos, muito embora possuam significados distintos. 

2.3 Internacionalização da educação 

 

Não há uma única e simples definição de internacionalização. Segundo Callan 

(1998), embora muitos autores tenham colaborado para a definição de internacionalização, o 

conceito ainda é elusivo. Para Daly (1999), a internacionalização refere-se a tudo que tem base 

internacional, como relações, comércio, tratados, alianças entre nações.  

Em relação ao ensino superior, a internacionalização é um conceito muito 

complexo, pois abrange uma diversidade de termos baseados em distintas dimensões regionais, 

institucionais e internacionais (MOROSINI, 2006). Ainda para a autora, a internacionalização 

“é marca das relações entre as universidades. Por sua natureza de produtora de conhecimento, 

a universidade sempre teve como norma a internacionalização da função pesquisa (...). O 

formalismo e a dependência das políticas estatais dificultam a autonomia do ensino no contexto 

da internacionalização da educação superior (idem, p. 108) ”.  

Maringe e Foskett (2010, p. 1) sinalizaram que a internacionalização é a estratégia 

chave pela qual as universidades têm respondido à influência da globalização. É a integração 

de uma dimensão internacional ou intercultural na missão tripartida de ensinar, pesquisar e 

administrar a educação superior (ibid.). Segundo Knight (2004, p. 6) o termo significa coisas 

diferentes para pessoas diferentes. Para alguns significa um conjunto de atividades como 

mobilidade acadêmica para estudantes e professores, parcerias e projetos internacionais, 

pesquisa e oferta de cursos em conjunto. Para outros significa a entrega de educação em outros 

países por meio de filiais ou franquias de instituições de ensino, usando grande variedade de 

técnicas de educação presencial e à distância. É também significa a inclusão de nuances 

internacionais, interculturais e ou globais no currículo e nos processos de aprendizagem.  

Knight (2004) descreveu quatro elementos comuns em relação ao processo de 

internacionalização da educação: político, relacionado à posição nacional e ao papel no cenário 

mundial incluindo segurança nacional e política estrangeira; acadêmico, ligado a promover a 

dimensão internacional da educação superior incluindo mobilidade acadêmica internacional, 

internacionalização do currículo e excelência em pesquisa internacional; cultural e social, 



 
 

referem-se à exportação da cultura nacional promovendo o ensino de uma compreensão 

transfronteiriça entre as nações por meio de atividades como intercâmbios; econômico, 

relacionado à questões econômicas como produto da internacionalização do ensino superior, 

como, por exemplo, estudantes internacionais como forma de aumento de receita da instituição.  

Geralmente, os elementos não se manifestam de forma isolada e nem se apresentam 

juntos. Essa manifestação depende do momento em que uma nação se encontra em termos de 

desenvolvimento econômico e social (DE WIT, 2002; YANG, 2002; KNIGHT, 2004). Os 

elementos mudam e continuam mudando de acordo com as necessidades das sociedades, sua 

economia e educação (YANG, 2002; ZHA, 2003; VARGHESE, 2008). 

Ainda segundo Altbach e Knight (2007, pp. 292-295), é importante entender o que 

estimula a internacionalização. Em se tratando de instituições de ensino com fins lucrativos, a 

internacionalização é motivada principalmente pela possibilidade de gerar receita. Também 

com o objetivo de maior lucratividade, algumas instituições oferecem programas de formação 

de acordo com os currículos estadunidense, britânico ou alemão; lecionam em inglês e são 

acreditadas mundialmente.  

As instituições sem fins de lucro, por sua vez, entram no circuito internacional 

principalmente para ampliar o conhecimento por meio de pesquisas realizadas em rede 

(KNIGHT, 2006 p. 92). Muitas destas instituições, localizadas principalmente na Austrália e 

Reino Unido, têm os investimentos públicos cortados e enxergam a internacionalização como 

oportunidade para abrir filiais, oferecer duplos-diplomas, estabelecer acordos “de parceria” 

com instituições de países em desenvolvimento (KNIGHT, 2006 p. 93). Países como Austrália, 

Canadá, Reino Unido e Estados Unidos “recrutam” estudantes internacionais visando lucro e 

movimentado bilhões de dólares anualmente. 

Segundo Dale (1999) duas perspectivas podem relacionar a internacionalização da 

educação à globalização: a institucionalização mundial, que se refere à existência de uma 

cultura educacional comum, onde instituições nacionais não se desenvolvem de forma 

autônoma, mas sim em um contexto supranacional, uma visão de mundo sem diferenças, uma 

ideologia mundial dominada pelos países centrais. A segunda perspectiva de Dale relaciona as 

políticas institucionais com uma agenda globalmente estruturada para a educação. Neste caso, 

os processos nacionais são levados em conta na procura de articulações globais. 



 
 

2.4 Globalização e o aumento da demanda por educação 

 

Os efeitos da globalização são sentidos também no sistema educacional, 

especialmente no nível superior. Boa parte do capital humano está nas universidades. Neste 

sentido, conhecimento é o diferencial competitivo para o mercado de trabalho na economia do 

conhecimento (CARNOY, 2005 p. 4). Nos termos de Morhy (2000): 

Vive-se hoje na sociedade da informação e do conhecimento. Por isso as "elites" nacionais 

querem criar mais possibilidades de aprendizado para as populações de seus países. Os 

universitários, através de sua capacidade de liderança transformadora, associada à pesquisa e à 

extensão, assumem importância maior nessa sociedade como componentes estratégicos 

essenciais para o desenvolvimento cultural e socioeconômico de comunidades e nações 

(MORHY, 2000 p. 4)  

 

Segundo Carnoy (2000 pp. 52-53) vale considerar os aspectos em que a 

globalização exerce maior impacto na educação: do ponto de vista financeiro, a maioria dos 

governos está sob pressão para reduzir o crescimento dos gastos públicos direcionados para a 

educação e identificar outras formas de financiar o sistema educacional; em relação ao mercado 

de trabalho, governantes estão sob pressão para atrair capital estrangeiro e garantir uma cadeia 

completa de trabalho. O aumento pela procura de força de trabalho com nível mais elevado de 

educação resulta na expansão pela busca de cursos de ensino superior forçando os governos a 

investir. Isso reflete também na criação de políticas para promover o acesso à educação. Em 

termos educacionais, a tecnologia é gradualmente introduzida nos currículos, em parte para 

expandir o ensino a baixo custo e em parte para entregar educação de alta qualidade a alto custo 

por meio do ensino à distância. A forma que essas mudanças são introduzidas nos países 

depende de condições locais, sociais, econômicas e políticas, regional e nacionalmente 

(CARNOY, 2000). 

O crescimento da economia do conhecimento global e a exigência de quadros cada 

vez mais qualificados exercem influência sobre o forte aumento na demanda por ensino superior 

em muitas nações; essa pressão é ainda mais forte entre os países recém industrializados, como 

a China e a Índia (MAZZAROL, et al., 2001; OECD, 2014). Muitas vezes, o crescimento destas 

economias contrasta com a capacidade dos setores de educação locais de gerar mão de obra 

especializada (SADLAK, 1998). Essa necessidade criou um desafio considerável para o ensino 

superior nesses países, na medida em que os jovens precisam competir por vagas limitadas em 

instituições públicas, predisporem-se a pagar pelo acesso ao ensino privado ou considerar se 



 
 

movimentarem para o estrangeiro, o que, do ponto de vista financeiro, não é nada modesto 

(ROUNSAVILLE, 2011 p. 29). 

O número de matrículas no ensino superior no mundo vem crescendo nas últimas 

décadas, assim como o número de estudantes internacionais (estes dados serão abordados no 

capítulo 4). A procura por “educação fora de casa” faz com que governos de todo o mundo 

fiquem atentos a estes fluxos: governos de países do centro-mundo investem para acolher estes 

estudantes, enquanto governos de países periféricos ou semiperiféricos criam políticas para o 

envio de jovens universitários para programas de MAI (ROUNSAVILLE, 2011). Com a 

formulação destas políticas os governantes objetivam repatriar os estudantes que concluírem os 

estudos no exterior e isso descaracteriza a MAI como um processo de migração. De qualquer 

forma, alguns estudiosos, a exemplo do professor Russell King (2010), Universidade de Sussex, 

Inglaterra, defendem o contrário, que a MAI pode ser caracterizada como migração.  

 



 
 

3 TEORIAS DE MOBILIDADE 

 

O capítulo 3 foi estruturado em duas sessões: teorias de migração e seus limites 

explicativos no que se refere a MAI, e o paradigma das novas mobilidades. Ainda hoje, grupos 

de pesquisadores como os da Universidade de Sussex (Inglaterra), utilizam-se das teorias de 

migração para explicar o fenômeno da mobilidade acadêmica internacional. A grande falha em 

trilhar por este caminho é o de assumir que a MAI seria um mero deslocamento e ignorar os 

significados e a vivencia que experiência significa para os estudantes que participam deste tipo 

de programa. A decisão por discutir esta questão teve como objetivo justificar a escolha da 

teoria das novas mobilidades como base teórica da pesquisa. Uma vez que a referida base 

teórica se presta a compreender os vários movimentos de pessoas, objetos, informação e ideias 

(BÜSCHER, et al., 2011 p. 1), o que não foi levado em conta nas teorias de migração. 

O texto sobre o paradigma das novas mobilidades traz à tona principalmente os 

resultados das investigações conduzidas pelo Centre for Mobilities Research (CeMoRe), 

dirigido pelo professor John Urry, do departamento de sociologia da Universidade de Lancaster 

(Inglaterra). A utilização dos resultados de pesquisas conduzidas pelo referido centro tem como 

objetivo principal dar sustentação teórica para os resultados da investigação empírica proposta, 

no tocante às motivações para a MAI entre os estudantes de colleges do Reino Unido. 

3.1 Teorias de migração e a falha em explicar a MAI 

 

Ao longo dos anos, várias foram as teorias que contribuíram para o estudo sobre os 

deslocamentos humanos. Entre as principais, estão três que se caracterizam como os pilares da 

análise da relação entre migração e desenvolvimento: neoclássica, estruturalismo histórico e 

push-pull. 

Por volta dos anos 1880, o geógrafo alemão Earnst Georg Ravenstein publicou seus 

primeiros trabalhos sobre as “Leis da Migração”. Para Ravenstein, a migração é uma parte 

indissociável do desenvolvimento e as suas causas são prioritariamente econômicas. Segundo 

ele, os migrantes tendem a se deslocar de áreas de menor densidade para áreas com maior 

densidade populacional (GRIGG, 1977).  É preciso apontar que estas leis de migração foram 

descritas a partir da análise dos movimentos migratórios observados durante a Revolução 

Industrial e estas ideias permaneceram no trabalho de muitos outros acadêmicos ao longo do 



 
 

tempo. Assim sendo, ao longo de décadas, as explicações econômicas para a migração 

formaram o principal alicerce para a teoria neoclássica e para os estudos acadêmicos sobre o 

tema (GRIGG, 1977).  

A teoria neoclássica se baseia no modelo de Heckscher-Ohlin para explicar o 

deslocamento dos indivíduos. Mais tarde, um modelo elaborado por Michael Todaro e John 

Harris (1970), nomeado de “Harris and Todaro model”, intimamente ligado ao modelo 

neoclássico, busca, a partir do aumento do desemprego nas cidades, explicar a continuidade do 

fenômeno das migrações entre zonas rurais e urbanas. No final da década de 1990, Thomas 

Bauer e Klaus Zimmermann acrescentam ao modelo de Harris e Todaro que, além do 

desemprego, outros fatores, como os custos financeiros envolvidos no deslocamento e os custos 

psicológicos, também podem influenciar as expectativas dos migrantes. Independente do 

modelo, pode-se perceber que para os neoclássicos a migração é vista como uma decisão 

racional de investimento que leva em conta as expectativas de retorno (TODARO, et al., 1970; 

MASSEY, et al., 1993; HAAS, 2010). 

Nos últimos anos, o modelo neoclássico sofreu muitas críticas pelo fato de considerar 

apenas variáveis econômicas para explicar a migração. Uma destas críticas foi feita pelo 

paradigma do estruturalismo histórico, que se baseia nos pilares do marxismo. Os estruturalistas 

criticam a teoria neoclássica afirmando que os indivíduos não migram por livre escolha, mas 

são obrigados pelo sistema político e econômico, que a migração ocorre sempre ligada a um 

contexto social, político e cultural e que invariavelmente o poder de decisão dos indivíduos se 

dá de forma desigual entre os países mais pobres e os mais ricos, em função das diferenças de 

acesso aos recursos e que o capitalismo apenas reforça estas desigualdades (HAAS, 2005; 

CASTLES, et al., 2009). Da mesma forma ocorrem os movimentos de MAI, geralmente de 

países periféricos e semiperiféricos, para as regiões do centro-mundo, dependendo da escassez 

ou não de recursos tecnológicos e financeiros. 

A teoria push-pull de Earnst Georg Ravenstein, apesar de análogo ao modelo 

neoclássico no que se refere às questões econômicas, é basicamente um modelo de escolha 

individual e de equilíbrio entre os fatores de atração e repulsão. O que o diferencia do modelo 

neoclássico é que fatores como o esgotamento dos recursos naturais, ambientais, demográficos, 

religiosos e políticos, por exemplo, também interferem na decisão ou não de migrar. Ela é 

criticada, por exemplo, por tratar de forma homogênea os indivíduos, baseando-se na ideia da 



 
 

migração como um cálculo custo-benefício, sem se atentar ao fato de os indivíduos têm acesso 

desigual aos recursos (HAAS, 2010). 

As teorias neoclássica e estruturalista históricas falham ao explicar os motivos que 

levam grupos de pessoas a migrarem e outras, dos mesmos grupos, não. Ainda, não esclarecem 

os motivos pelos quais as migrações acontecem invariavelmente para locais concentrados e de 

forma não aleatória (MASSEY, et al., 1993; CASTLES, et al., 2009). As teorias de migração 

falham quando escolhidas como base da mobilidade acadêmica internacional porque procuram 

explicar as motivações de grupos, ao invés de indivíduos. A mecânica do deslocamento, quando 

não analisados apenas fatores econômicos, reflete-se também na MAI, mas a combinação de 

motivações pessoais que fazem com que os estudantes se desloquem ou não de seu país de 

origem. 

3.2 O paradigma das mobilidades 

 

O paradigma das mobilidades foi uma resposta à pouca atenção conferida pela 

academia aos estudos acerca dos diversos tipos de movimentos das pessoas, objetos, 

informações e ideias, e também uma forma transformadora de ordenar teorias e métodos que 

ainda não havia sido propostos (BÜSCHER, et al., 2011 p. 4). O termo mobilidade refere-se 

não apenas a movimento, mas sim a um projeto de estabelecer um movimento-orientado por 

razões particulares, inclusive pelo desejo de não se movimentar. O paradigma torna-se essencial 

porque, historicamente, as ciências sociais se dedicavam a compreensão dos movimentos 

geográficos contínuos, que presumiam presença real, e interações sociais físicas. 

Desconsiderando que existe uma esfera de presença imaginativa, alcançada por meio de objetos, 

pessoas, informações e imagens viajando e estabelecendo conexões em espaços sociais 

(CHAYKO, 2002 p. 13). 

Ter uma vida social é estar no processo contínuo de alternar entre estar presente e 

distante, e ainda que a ausência física seja constatada, existirá a presença imaginativa 

dependendo das conexões que foram feitas entre as pessoas. Todas as relações sociais, sejam 

elas motivadas pelo trabalho, família, estudo, política etc., presumem relações de intermitente 

presença e ausência, que em boa parte dependem das múltiplas tecnologias de transporte e 

comunicação. Essa mobilidade que envolve objetos, ideias, pessoas e imagens, apesar das 

distâncias, corresponde a uma marca do mundo contemporâneo, das “vidas móveis” (ELLIOT, 



 
 

et al., 2010 p. 25). Neste sentido, pode-se dizer que há cinco mobilidades independentes e elas 

organizam a vida social entre as distâncias e seus contornos (BÜSCHER, et al., 2011 p. 5): 

o Corpórea: a viagem de pessoas para trabalhar, por lazer, pela família, por estudo, por 

prazer e por fuga, em diferentes nuances de tempo e espaço, 

o Os movimentos físicos de objetos: dos produtores aos consumidores e revendedores; o 

envio e o recebimento de presentes, assim como a mudança de objetos como parte do 

viver das pessoas, 

o O efeito imaginativo de viajar por meio de diálogos, de imagens de lugares e pessoas 

aparecendo e se movimentando pelos diversos tipos de mídias impressas, 

o Viagem virtual, geralmente em tempo real, que transcende as barreiras geográficas e as 

distâncias sociais, e que permitem a presença e as ações à distância, 

o Viagem comunicativa, de pessoa para pessoa, em contatos por mensagem de texto, 

cartas, cartões-postais, telefone, fax e telefone celular. 

A presente dissertação trata de um tipo de mobilidade corpórea, a mobilidade 

acadêmica internacional (MAI). Com o advento da internet, é possível realizar um programa 

de mobilidade internacional à distância. De qualquer forma, este trabalho investiga o fenômeno 

da MAI corpórea, viagens motivadas pelo desejo de viver experiências de estudo e pesquisa em 

outro país. Neste sentido, viajar envolve movimento corpóreo e, consequentemente, formas de 

prazer e dor (BÜSCHER, et al., 2011 p. 6). Participar de um programa de MAI não é 

simplesmente viajar para estudar em outro país, mas, principalmente, estar aberto para 

experimentar outro idioma, outra cultura, outra forma de viver. Experimentar e vivenciar talvez 

sejam os verbos mais fortes para um programa de MAI. É sair do seu cotidiano e tentar aprender 

como o outro aprende. É registrar experiências sensoriais por meio do corpo em movimento, 

combinado aos sentimentos e às sensações de tocar, sentir, ouvir, cheirar (DANT, 2004 p. 65). 

 

 

 

 



 
 

4 MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL 

 

O capítulo 4 aborda a mobilidade acadêmica internacional (MAI), um tipo de 

mobilidade corpórea. A primeira sessão define e caracteriza o fenômeno estudado, descreve 

formatos de MAI, apresenta as duas principais organizações que coletam dados sobre 

mobilidade acadêmica internacional, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OECD), e diferencia estudantes internacionais.  

O capítulo reúne números sobre a MAI que revelam a sua evolução na última 

década, aponta os países que mais atraem e os que mais enviam estudantes internacionais para 

programas de MAI. As assimetrias entre o envio e o acolhimento de estudantes são grandes, 

tanto em proporção, quanto nas diferentes formas de se coletar os dados. No RU, os dados são 

coletados utilizando critérios distintos. A OECD, a UNESCO e a Agência Estatística para o 

Ensino Superior (HESA) reportam números expressivamente diferentes. Tanto a coleta, quanto 

os critérios e a divulgação dos dados serão discutidos ao longo do capítulo. De qualquer forma, 

seja qual for o critério utilizado, pode-se afirmar que o RU recebe cerca de 15 vezes mais 

estudantes internacionais do que o número de britânicos que envia para programas de 

mobilidade, por que isso ocorre? É o que a sessão “barreiras e motivações para a MAI” trata.  

O capítulo coloca ainda uma lupa no sistema educacional RU: trata sobre como 

ocorre a MAI nestes países, qual é a resposta do governo britânico à assimetria entre envio e 

acolhimento, qual é a estratégia de mobilidade de envio, e define o que são colleges. 

4.1 Definição e tipos de mobilidade acadêmica internacional 

 

Um dos aspectos mais visíveis da globalização é a mobilidade acadêmica 

(ALTBACH, et al., 2009 p. 7)  

A mobilidade acadêmica internacional (MAI) implica em um período de estudo, 

ensino e/ou pesquisa em um país diferente do local de residência do estudante/ professor/ 

pesquisador/ gestores acadêmicos. Este período é de duração limitada, e prevê-se que o 

estudante ou o colaborador retorne ao país de origem após a conclusão da atividade que 

justificou o deslocamento. Para a UNESCO (2001) o termo "mobilidade acadêmica" não se 

destina a cobrir a migração de um país para outro. Principalmente com a revolução digital dos 



 
 

anos 1990 e com os crescentes movimentos de globalização, a ideia de mobilidade ampliou seu 

escopo antes restrito à noção de domicílio, território, para movimentos que podem ser atingidos 

principalmente com o advento da internet. O fenômeno não está mais restrito a quando e onde, 

mas sim a como se conectar com o mundo (BYRON, et al., 2008). Nas palavras de Cradden, 

pesquisador do Departamento de Sociologia da Univerisdade de Genebra:  

“existem dois conjuntos distintos de fatores que sustentam a mobilidade do ensino superior e de 

investigação: os socioculturais e científicos, pois a mobilidade acadêmica implica em troca de 

conhecimento, de experiências, interpretações da sociedade e abordagens pedagógicas; e os fatores 

econômicos e trabalhistas” (CRADDEN, 2007, p. 3).  

Para Cradden, a classificação dos tipos de mobilidade pode ser feita analisando a 

extensão do tempo gasto fora do país de residência. Assim, a mobilidade temporária se distingue 

da mobilidade indefinida ou migração. No entanto, esta distinção não é muito satisfatória 

porque é necessário analisar o tipo de vínculo que um indivíduo tem com a instituição em que 

trabalha / estuda. Com base nas definições de Cradden (2007), os tipos de mobilidade são:  

 visitas, trocas e períodos sabáticos (temporary mobility): gradativamente, de períodos 

mais curtos (algumas semanas) para mais longos (acima de dois semestres), nesses três 

exemplos o indivíduo mantém o vínculo institucional com o país de residência. As 

visitas podem compreender experiências como participação em workshops, palestras, 

conferências, cursos rápidos de idiomas ou de áreas diversas. Geralmente, as trocas 

envolvem o envio de um estudante/ professor/ pesquisador em contrapartida do 

recebimento de outro. Já os períodos sabáticos, menos comuns, principalmente do ponto 

de vista comercial, ou de previsão em acordos de cooperação, envolvem períodos para 

realização de pesquisa;  

 mobilidade para curso completo (diploma mobility): categoria na qual os estudantes 

cursam o programa completo no país escolhido; 

 aproveitamento de credito (credit mobility): os estudantes fazem parte da formação 

em instituições diferentes das de origem e ao retornar aproveitam as disciplinas 

cursadas. Essa modalidade pode ser realizada no modelo de troca de estudantes 

(exchange), por meio de programas governamentais, como Erasmus7, ou por acordos de 

cooperação entre instituições de ensino superior. Vale destacar que em se tratando de 

                                                           
7 O Programa Erasmus é um programa de intercâmbio estudantil da União Europeia que existe desde o final de 

1980. Inicialmente sua finalidade era fornecer opções de mobilidade acadêmica para estudantes da União Europeia, 

mas a abrangência do programa foi ampliada com a criação do Erasmus Mundus. Fonte: 

www.erasmusprogram.com 

http://www.erasmusprogram.com/


 
 

troca de estudantes, professores, pesquisadores, membros do corpo técnico 

administrativo também podem participar destes programas (2007 pp. 11-13).  

Os dados sobre mobilidade acadêmica são coletados anualmente pela UNESCO e 

pela OECD. Um dos fatores que pode causar incosistência nos dados é enquanto alguns países 

fornecem dados sobre estudantes internacionais, outras nações reportam a mobilidade por meio 

do número de estudantes estrangeiros. A OECD define estudantes internacionais como 

indivíduos que mudam para outro país com o objetivo de estudar, enquanto  estudantes 

estrangeiros são considerados residentes de longo período, mas não cidadãos do país em que 

estão matriculados (OECD, 2014 p. 371). Neste sentido, os estudantes estrangeiros podem fazer 

parte da contagem de estudantes internacionais de um determinado país.  

Outro fator que pode produzir dados imprecisos é que tanto a UNESCO, quanto a 

OECD excluem indivíduos que viajam com finalidade de estudo para períodos inferiores a um 

ano (OECD, 2010 p. 311;312). Os acordos de cooperação entre instituições de ensino superior 

também preveem troca de estudantes por um semestre acadêmico, um trimestre, ou até mesmo 

algumas semanas. Se estes formatos fossem considerados, o número de pessoas em mobilidade 

acadêmica seria consideravelmente maior. O que é contabilizado efetivamente pelos órgãos 

citados é a mobilidade para o curso completo, seja ele de graduação ou pós-graduação – diploma 

mobility. A mobilidade temporária – temporary mobility - e crédito estudantil – credit mobility 

não fazem parte do levantamento da UNESCO (2014). 

4.2 Panorama da mobilidade acadêmica internacional 

 

Nas últimas três décadas, o número de estudantes matriculados fora de seu país de 

origem aumentou significativamente de 0,8 milhões em 1975, para 4,5 milhões em 2012 

(OECD, 2014 p. 344). Para OECD, o número de estudantes internacionais matriculados desde 

1975 cresceu devido a fatores como o aumento na demanda por educação superior 

mundialmente, reconhecimento de algumas instituições de ensino de prestígio como forma de 

valorização do estudante no mercado de trabalho, devido à criação de políticas específicas para 

atrair estudantes internacionais. Sobretudo na Europa, há esforços governamentais para atrair 

estudantes de determinadas áreas de conhecimento (2014 p. 342). O aumento do número de 

estudantes internacionais também pode ser comparado ao aumento no número de matrículas no 

ensino superior no mundo.  



 
 

De acordo com dados da UNESCO (2011), 177 milhões de estudantes fizeram parte 

do ensino superior em 2010, um crescimento nos últimos dez anos de 77%. No mesmo período, 

o número de estudantes internacionais passou de 2,1 para 4,1 milhões, um aumento de 95%. De 

certa forma, esses números revelam o que já foi destacado anteriormente em termos de 

crescimento da demanda por educação de nível superior. O mercado exige crescente 

contingente de profissionais qualificados e uma forma de se atingir este ideal reside em investir 

em cursos com elevada qualidade. A evolução dos meios de transporte facilitou o fluxo de 

estudantes internacionais. 

Gráfico 1-Evolução do número de estudantes matriculados fora de seu país de origem 

 

Fonte: (OECD, 2014 p. 344) 

Os dados do Gráfico 1 apontam a evolução do número de estudantes internacionais: 

enquanto em 1975 eram 0,8 milhões, em 2012 o número saltou para 4,5 milhões. Analisando 

os dados correspondentes a primeira década, o crescimento foi de 38%. Já no período seguinte, 

1990 a 2000, o número de estudantes internacionais cresceu 62%. O maior aumento reportado 

no número de estudantes em mobilidade acadêmica foi registrado na última década: o ano de 

2010 contabilizou 95% a mais de estudantes internacionais que o ano 2000. Comparando o 

aumento no número de estudantes matriculados no ensino superior entre 2000 e 2010 (77%) e 

o aumento no número de estudantes internacionais em programas de mobilidade (95%), 

percebe-se que proporcionalmente mais estudantes tiveram acesso a períodos de estudo no 

exterior. Nas sessões “países de destino” e “regiões de maior atração”, poderão ser observados 

os eixos de atração e os novos atores no cenário da MAI. 

Número de estudantes internacionais em milhões de 1975 a 2012 



 
 

4.3 Países de destino 

Os países do G208 atraem 82% dos estudantes internacionais. Em se tratando de 

estudantes matriculados no ensino superior, 75% deste volume provêm de países da OECD9. 

Em 2012, os Estados Unidos receberam o maior número de estudantes internacionais (16%), 

seguido pelo RU (13%), Alemanha (6%), França (6%), Austrália (6%) e o Canadá (5%). 

Embora estes países respondam por mais de 50% do número de estudantes internacionais no 

ensino superior mundial, é importante observar o aumento pela procura de outros atores no 

cenário da mobilidade acadêmica: Rússia (4%), Japão (3%), Áustria (2%), Itália (2%), Nova 

Zelândia (2%) e Espanha (2%) (OECD, 2014 p. 344; 345). 

Gráfico 2- Distribuição de estudantes internacionais matriculados no ensino superior por país (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Os dados se referem a estudantes internacionais. 

2. Ano de referência 2011. 

3. Os dados sobre os estudantes internacionais provêm de diversas fontes. 

Fonte: (OECD, 2014 p. 345) 

O número de estudantes internacionais que escolheram os Estados Unidos como 

destino caiu de 23%, em 2000, para 16%, em 2012. No mesmo período, o número de estudantes 

                                                           
8G20: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia, Estados Unidos, 
França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, União Europeia. Fonte: www.oecd.org 
Membros da União Europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 
Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, República Tcheca, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Latívia, Lituânia, 
Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia, Suécia. Fonte: www.europa.co 
9Membros da OECD: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coreia, Dinamarca, Eslováquia, 
Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, 
Luxemburgo, México, Nova, Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Turquia, 
Estados Unidos. Fonte: www.oecd.org 
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internacionais na Alemanha caiu de 9% para 6%. Por outro lado, a Coreia do Sul e a Nova 

Zelândia tiveram suas participações na MAI aumentada em um por cento, enquanto RU e 

Rússia tiveram um aumento de dois por cento. Estes números refletem diferentes estratégias de 

internacionalização como geração de campanhas de marketing na região da Ásia-Pacífico, e as 

ações mais locais por parte das instituições estadunidenses (OECD, 2014 p. 347). 

4.4 Regiões que mais enviam estudantes para mobilidade 

 

A Ásia é a região que mais envia estudantes para programas de MAI no mundo. Ela 

corresponde a 53% do total de estudantes internacionais no ensino superior fora de seu país de 

origem, seguidos pelos países da Europa, que enviam 23%, África representa 12%, América 

Latina e Caribe 6%, a América do Norte 3% e 1% da Oceania (OECD, 2014 p. 351).  

Gráfico 3- Distribuição de região de origem de estudantes internacionais matriculados no ensino 

superior (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (OECD, 2014 p. 351) 

 

Dentre os países da Ásia, a China contabiliza a maior proporção de estudantes em MAI, 

22%. Do total de estudantes chineses matriculados em instituições de ensino superior em outros 

países, 28% estão matriculados nos Estados Unidos, 13% no Japão, 11% na Austrália, 11% no 

RU e 6% na Coreia do Sul. A Índia representa a segunda proporção de estudantes internacionais 

no ensino superior fora de seu país de origem (5,8%), sendo que destes, 45% estudam nos 

Estados Unidos, 17% no RU, 6% no Canadá e 5% na Austrália. Estudantes da Alemanha 

(4,2%), Coréia do Sul (4,2%) e França (2,1%) são o maior grupo de estudantes internacionais 

Europa 23% 

Não especificamos 3% 
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de países da OECD matriculados em países também da OECD; seguidos de Estados Unidos 

(1,6%), Itália (1,6%), Canadá (1,5%), Eslováquia (1,2%), Japão (1,1%), e Turquia (1,1%)  

(OECD, 2014 p. 350;351). 

4.5 Assimetrias no cenário da mobilidade acadêmica internacional 

 

Em 2012, os países da OECD receberam três estudantes internacionais para cada 

estudante enviado para um programa de MAI, ou seja, foram recebidos 3,4 milhões de 

estudantes internacionais em países da OECD para pouco mais de um milhão de enviados. 

Observando estas proporções em países como Austrália, por exemplo, existem 18 estudantes 

internacionais para cada estudante australiano em mobilidade acadêmica. Nos Estados Unidos, 

esta proporção é 11 para um. Já no Reino Unido, objeto de estudo da pesquisa cujos resultados 

estão aqui consolidados, a proporção é de 13 para um.  

Países como Brasil, Argentina, Coreia, México, reportam menos de um estudante 

internacional por estudante nacional (OECD, 2014 p. 349). Dependendo do nível do programa 

que um estudante internacional busca em outro país, a assimetria entre o número de 

internacionais versus a quantidade de estudantes nacionais pode ser ainda maior. Em se tratando 

de programas de pesquisa avançada, em Luxemburgo por exemplo, a cada cinco estudantes 

matriculados, quatro são internacionais. Na Suíça, mais de 50% dos estudantes matriculados 

neste tipo de programa são internacionais. Na Nova Zelândia e no Reino Unido, este número 

representa mais de 40% de estudantes internacionais matriculados em programas de pesquisa 

avançada (OECD, 2014, pp. 350-351). 

Considerando os dados do Reino Unido, chama a atenção a diferença dos números 

divulgados pela OECD, HESA e UNESCO em termos de mobilidade acadêmica de envio 

(outward), pois se adotam diferentes critérios no processo de coleta de dados. A HESA reportou 

que em 2011, cerca de 13.250 britânicos matriculados no ensino superior participaram de algum 

programa de MAI. Os dados contabilizaram estudantes que ficaram três meses ou mais em 

mobilidade (HESA, 2013). Por outro lado, a UNESCO reportou que, no mesmo ano, 28.588 

britânicos participaram de programas de MAI. A agência contabilizou estudantes que 

participaram de MAI por no mínimo um ano, ou que se matricularam em um curso a distância. 

Neste mesmo período, a OECD, contabilizou 37.491 britânicos em MAI. A OECD adota como 

critério para composição do número de estudantes que participaram de algum programa de 



 
 

estudo que envolvesse pelo menor um ano, sendo ele presencial ou a distância, somados aos 

britânicos com residência permanente10 no país de acolhimento. Os dados da Tabela 1 ilustam 

os diferentes critérios adotados e a discrepância no número de britânicos em mobilidade em 

2011. 

Tabela 1- Número de britânicos em MAI em 2011 e Critério para contagem 

Agência / 

Organização 

Número de estudantes britânicos em 

mobilidade acadêmica internacional 

em 2011 

Período contabilizado que caracteriza o 

número de estudantes britânicos em MAI em 

2011 (em meses) 

HESA 13.250 3 meses ou mais 

 (presencial) 

UNESCO 28.588 12 meses ou mais 

 (presencial ou à distância) 

OECD 37.491 12 meses ou mais 

 (presencial ou à distância) 

 + estudantes com visto de residência 

permanente 

Fonte: UNESCO (2013), OECD (2013 p. 340) e HESA (2013). Criado pela autora. 

Os números são tão distintos que uma das providências tomadas pela HESA para 

elaborar o cenário da mobilidade acadêmica de envio no RU foi melhorar o registro de dados 

sobre este tema. A questão da inconsistência de dados sobre a mobilidade de envio do RU já 

havia sido apontada por Findlay e King (2010). O grande problema em se tratando de 

inconsistência de dados é saber efetivamente quantos indivíduos estão sendo estudados, afinal 

a tabela acima apresenta números distintos de estudantes britânicos em MAI, em 2011. O 

número da OECD (37.491) é quase 3 vezes maior que o número apresentado pela Agência de 

dados Estátisticos do Ensino Superior no Reino Unido (HESA).  

A diferença nos dados reportados pelas três agências não compromete apenas a 

análise dos dados sobre mobilidade de envio, mas também a proporção do número de estudantes 

enviados versus os acolhidos. Em 2011, o RU recebeu 533.000 estudantes internacionais 

(OECD, 2013 p. 340). A Tabela 2 utiliza-se dos mesmos dados informados anteriormente sobre 

britânicos em MAI, e apresenta a proporção de envio sobre acolhimento. 

 

 

                                                           
10 Segundo definição da OECD residência permanente para fins de MAI implica dizer que o status é definido de 
acordo com a legislação nacional. Na prática, esta significa manter o visto ou permissão de estudante ou eleger 
um outro país de domicílio um ano antes de entrar no sistema de ensino do país declarante dos dados (OECD, 
2014 p. 352). 



 
 

Tabela 2 - Proporção de estudantes britânicos em MAI x estudantes internacionais recebidos no RU 

(2011) 
*Número de estudantes internacionais recebidos no Reino Unido em 2011 (533.000) 

Agência/ Organização Número de estudantes britânicos em 

2011 em mobilidade acadêmica 

% de britânicos por estrangeiros 

recebidos em 2011 

HESA 13.250 2 

UNESCO 28.588 5 

OECD 37.491 7 

Fonte: UNESCO (2013), OECD (2013 p. 340) e HESA (2013). Criado pela autora. 

Observando os dados apresentados na tabela acima, segundo dados da HESA, o 

número de estudantes britânicos enviados em mobilidade internacional representa 2% dos 

estudantes internacionais recebidos pelo RU no mesmo período. Com base nos dados da 

UNESCO, esta proporção é de 5%, e com base nas informaões fornecidas pela OECD, 7%. 

Os professores Findlay e King (2010) já haviam sinalizado em sua pesquisa 

publicada em 2011 a diferença na coleta de dados, mas também naquele ano apontaram a 

proporção entre o número de estudantes enviados e o número de estudantes internacionais 

recebido como 1,7% (2010 p. 1). Em linhas gerais, enquanto o Reino Unido é a 2ª região que 

mais acolhe estudantes internacionais, representando em média 13% do total de estudantes do 

ensino superior em mobilidade no mundo, é o vigésimo quinto em termos de envio de 

estudantes para programas de mobilidade acadêmica internacional (OUTWARD STUDENTS 

MOBILITY GROUP, 2012 p. 4).  

Ainda para Findlay e King (2010 p. 6), embora o RU tenha números mais 

expressivos de mobilidade de envio que outros países de língua inglesa, a exemplo dos Estados 

Unidos e Austrália, menos de 1,7% nos dois casos, e embora existam incentivos por parte da 

Comunidade Europeia, seus números ainda estão muito abaixo de outros países da União 

Europeia. 

4.6 Barreiras para a mobilidade acadêmica 

 

Segundo Junor e Usher (2008), as barreiras para a mobilidade acadêmica 

internacional não são diferentes dos fatores que dificultam os indivíduos de ingressarem no 

ensino superior, em geral. Para os autores, os britânicos que decidem por não participar de um 

programa de MAI indicam falta informação e motivação, questões financeiras e acadêmicas. 

Segundo estudo conduzido pelo British Council (2015) com jovens estadunidenses e britânicos 

de ensino superior, as barreiras para que estudantes participem de programas de mobilidade são 



 
 

divididas em fatores acadêmicos e não acadêmicos/ pessoais. Dentre as questões acadêmicas a 

primeira barreira apontada é a falta de conhecimento em um idioma estrangeiro (FINDLAY, et 

al., 2010) enquanto os demais fatores estão todos relacionados ao não aproveitamento de 

créditos conquistados no exterior (Junor e Usher, 2008).  

É curioso pensar que o limitado conhecimento em idioma estrangeiro representa 

uma barreira para os britânicos, isso porque atores importantes no cenário da MAI como 

Estados Unidos, Canadá e Austrália têm como idioma oficial o inglês. Também porque cresce 

o número de universidades em distintas localidades que têm seus cursos ministrados no idioma 

britânico. O inglês hoje é reconhecido como língua franca (ELF)11 e isso não é recente. Há 

séculos, idiomas como árabe, grego, latim, português e sânscrito já tiveram esta função 

(JENKINS, et al., 2011). ELF é definido por Jenkins (2014, p. 24) como “inglês quando é usado 

como idioma de contato entre pessoas de língua materna diferente”.  

A falta de conhecimento em idioma estrangeiro também é apontada como obstáculo 

à mobilidade de estudantes britânicos na pesquisa de Carbonell (2011). A grande quantidade de 

instituições estrangeiras que oferecem cursos ministrados em inglês deveria ser um atrativo para 

os britânicos, não uma barreira, mas os dados da pesquisa de Carbonell sugerem que os 

estudantes britânicos não enxergam esta oferta como um incentivo para estudar fora do RU 

(idem, p. 12). Ainda segundo dados da pesquisa conduzida nos biênios 2005/2006 e 2009/2010, 

com estudantes britânicos que participaram de programas de MAI, 77% e 74% respectivamente 

dos respondentes que participaram de MAI via Erasmus escolheram como destino quatro 

países: França, Espanha, Alemanha e Itália, ou seja, nenhum onde o idioma oficial é o inglês. 

Informações insuficientes ou imprecisas a respeito das oportunidades de estudo no 

exterior fazem com que os estudantes não tenham real interesse em realizar a formação superior 

em uma instituição estrangeira (JUNOR, et al., 2008 p. 4). Este fator é reforçado no estudo do 

British Council (2015 p. 18;19) que apontou o nível de informação que estudantes britânicos 

interessados em programas de MAI têm sobre o assunto: 56% dos interessados dizem ter 

informação suficiente sobre programas de MAI. Para 30% dos estudantes indecisos quanto a 

participar de um programa de MAI, ter mais informação sobre os benefícios de uma experiência 

acadêmica internacional seria um fator que os encorajaria a participar deste tipo de programa. 

                                                           
11 English as a Lingua Franca 



 
 

Quanto aos fatores não acadêmicos ou pessoais, questões financeiras vêm em 

primeiro lugar: para 48% dos respondentes do estudo do British Council (2015 p. 18) “os custos 

de se estudar fora são proibitivos”. Em segundo lugar aparece a falta de conhecimento em um 

outro idioma (36% dos respondentes), o que também já fora apontado como uma barreira de 

caráter acadêmico. Esses dois fatores também apareceram como destaque na pesquisa de 

Findlay e Russell (2010 p. 8) “falta de conhecimento em idioma estrangeiro e questões 

financeiras são os principais obstáculos para estudantes do Reino Unido em relação à 

mobilidade acadêmica”. 

As questões financeiras também são uma barreira para a mobilidade, 

principalmente para os estudantes que trabalham e que não poderiam fazê-lo fora de seu país 

de origem. Existem programas como Erasmus12, por exemplo, que financiam não apenas as 

mensalidades, mas também os outros custos dos estudantes (acomodação, alimentação, seguro, 

passagem aérea), mas infelizmente, menos de 2% dos estudantes matriculados no ensino 

superior em instituições participantes do Programa utilizam esta linha de crédito 

(BALLATORE, 2011). O que reforça a tese da barreira financeira é que os estudantes britânicos 

aumentaram seu interesse no programa Erasmus quando foi oferecida a modalidade Erasmus 

Work Placements, um aporte financeiro oferecido aos estudantes para trabalhar como parte de 

seus cursos de ensino superior em uma empresa de algum país europeu, por mais de três meses 

e menos de doze, um formato semelhante a um estágio (CARBONELL, 2011, p. 9). Os 

estudantes apontavam que o fato de conseguir gerar renda durante um programa de MAI para 

cobrir seus custos de vida, e também a experiência de trabalhar em outro país se tornava atraente 

para estes indivíduos. 

Ainda analisando as barreiras de caráter pessoal e com base no estudo do British 

Council foram apontados como fatores de não participação em programas de MAI a 

preocupação com custos relacionados à saúde (31%), falta de segurança em viver em outro país 

(21%), preocupação em viver em uma outra cultura (19%), receio de problemas com a emissão 

de visto (14%) (BRITISH COUNCIL, 2015). 

                                                           
12 O Programa Erasmus é um programa de mobilidade da União Europeia que foi criado em 1980. Seu objetivo é 
proporcionar opções de mobilidade estudantil para estudantes de ensino superior europeu nas melhores 
instituições de ensino do continente. Fonte: www.erasmusprogramme.com  
Atualmente o programa Erasmus não se limita apenas a países europeus. Ele também foi expandido para outros 
continentes por meio das iniciativas Erasmus Mundus e Erasmus Plus. Fonte: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/about_erasmus_mundus_en.php   

http://www.erasmusprogramme.com/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/about_erasmus_mundus_en.php


 
 

O instrumento de pesquisa utilizado na presente dissertação abordou não apenas as 

barreiras que dificultam a MAI, mas também os fatores de preocupação dos estudantes sobre 

estudar fora do RU. A teoria das novas mobilidades aponta para razões pessoais dos indivíduos 

para se movimentar ou não. Ela trata também de um movimento organizado para uma viagem 

de sensações e experiências. As variáveis utilizadas no instrumento refletem os receios dos 

estudantes na decisão por participar de um programa de MAI: falta de conhecimento em um 

segundo idioma; dificuldade de viver longe da família; receio de vivenciar outra cultura; medo 

de deixar o namorado/namorada; questões financeiras; falta de reconhecimento do mercado 

para parte do curso feita fora do país; custos com convênio médico fora do RU; questões 

relacionadas a obtenção de visto; custos gerais em país estrangeiro. 

4.7 Motivações para a mobilidade acadêmica 

 

Compreender as motivações dos estudantes britânicos para participar de um 

programa de MAI é um dos objetivos da presente pesquisa. Para Boyle (1998), embora a 

decisão para participar de um programa de MAI seja pessoal, atitudes e valores são formados 

no contexto social e cultural em que as pessoas estão inseridas. Neste sentido, decisões como a 

escolha do país, por exemplo, podem ser movidas por forças subjacentes. O estudante pode não 

estar a par destas forças no momento da escolha pelo país de acolhimento. Segundo estudo 

desenvolvido pelo British Council (2015) e também por Pons, et al. (2007), as motivações para 

que estudantes participem de um programa de MAI dividem-se em influências e razões pessoais 

e acadêmicas. 

Em se tratando de influências pessoais, o contexto familiar, considerado a partir do 

nível de estudos e de trabalho dos pais, afeta a mobilidade, porque quanto maior o nível 

socioeconômico e cultural, maiores sãos as oportunidades para participar de programas de 

mobilidade. A situação socioeconômica e cultural elevada implica em: maiores oportunidades 

econômicas que permitem o financiamento de programas; maior apoio emocional e moral 

detectado através de uma atitude positiva; um melhor conhecimento de idiomas por conta de 

um ambiente culturalmente rico. Da mesma forma, os estudantes que vêm de origens familiares 

menos favorecidas, encontram mais obstáculos, não só econômicos que podem ser resolvidos 

com as ajudas dos programas, mas também emocionais e culturais, que dificultam, portanto, a 

adesão aos programas (PONS, et al., 2007 p. 5).A pesquisa de Pons, et al. (2007), feita com 



 
 

espanhóis, detectou que a maioria dos alunos vive com os pais e não são economicamente 

independentes. Apesar de ter-se observado que a influência familiar não é um fator 

determinante, é evidente que influi na decisão de mobilidade internacional. Neste aspecto 

existem diferenças em relação ao gênero, com as meninas obtendo mais apoio, que vem 

principalmente das mães.  

Quadro 1- Motivos pessoais para participar de um programa de MAI 

Atributos indicados na pesquisa British Council 

 (2015) 

Atributos indicados na pesquisa Pons, et al. 

(2007) 

Viajar para o exterior Viajar para o exterior 

Ter uma experiência/aventura única Atrativo lúdico-cultual do destino 

Construir meu caráter Construir meu caráter 

Ter melhores oportunidades de trabalho após os estudos Novas experiências 

Iniciar minha carreira internacional Romper com a rotina 

Tornar-se ao suficiente Tornar-se ao suficiente 

Ter acesso a mensalidades mais baixas Construir meu caráter 

Incentivo familiar Incentivo familiar 

Amigos estudam no exterior Amigos estudam no exterior 

Fonte: construção da autora com base na pesquisa do (BRITISH COUNCIL, 2015 p. 15;16) e (PONS, et al., 2007 

pp. 5-7) 

Em se tratando de fatores acadêmicos, o motivo mais relevante destacado pelos 

britânicos (61%) é para participar de um programa de MAI é a possibilidade de validar os 

créditos feitos fora do país em sua instituição de origem. Vale ressaltar que esse fator também 

é apontado com uma barreira para a não participação nestes programas (BRITISH COUNCIL, 

2015 p. 15). Os estudantes também indicaram como motivações acadêmicas para participar de 

um programa de MAI a possibilidade de melhorar seu conhecimento linguístico, o fato de sua 

instituição de origem ter parceria com a instituição de destino, o número limitado de escolas 

que oferecem o curso pretendido no país de origem, e a duração mais curta do curso do 

estudante em instituições estrangeiras (p. 16). 

Dentre os estudantes considerados na pesquisa de Pons, et al. (2007 pp. 5-7), os que 

participaram do programa Erasmus indicaram como maior motivador para aderir a um 

programa de MAI o aprendizado ou melhoria da proficiência em um idioma. Por outro lado, 

para os estudantes do Sistema de Intercâmbio entre Centros Universitários Espanhóis (SICUE), 

as razões estão relacionadas a determinados temas ou especialidades que não são oferecidos em 



 
 

sua própria universidade, bem como elementos associada ao prestígio da universidade ou as 

metodologias utilizadas. Isto também ocorre entre alguns alunos Erasmus, mas pode ser 

considerado como exceção. A maioria dos estudantes Erasmus considera que os programas ou 

currículos não podem ser um fator que influencia a mobilidade porque eles muitas vezes têm 

poucas informações sobre a gama de cursos oferecidos nas universidades de destino (PONS, et 

al., 2007 p. 6). Entre alguns alunos Erasmus, principalmente os espanhóis, há expectativa de 

que a estadia fora suponha uma melhora no registro acadêmico. A maioria considera que a 

participação em um programa de mobilidade tem um impacto sobre a melhora no currículo e, 

portanto, nas possibilidades de inserção profissional. Assim, presume-se que, com referência 

aos aspectos acadêmicos, os estudantes Erasmus fazem uso do programa de mobilidade para 

aprender ou melhorar um idioma e não com aspectos relacionados com próprios estudos, fator 

que está claramente identificado entre estudantes SICUE (p. 7). 

Dentre todos os fatores que influenciam a mobilidade os que têm mais peso são as 

razões pessoais, entre os quais sobretudo, o fato de buscar novas experiências. A maioria se 

inscreve nos programas por ter a sensação de que esta será uma experiência única e que marcará 

sua trajetória pessoal. Além disto, os alunos acreditam que os programas servem para a busca 

de autonomia e autoconfiança. Participantes espanhóis consideram que junto com esses fatores, 

está o fato de desvincular-se do entorno familiar e desenvolver assim, uma maior 

independência. Também vale destacar como elemento motivador o fato de conhecer outra 

cultura. Outros fatores a destacar são o interesse em conhecer pessoas e, assim, ampliar o círculo 

de relações tanto pessoas do destino, como com os outros participantes do programa. 

Finalmente, todos os estudantes também compartilham que sair do país supõe romper com a 

rotina do entorno, objetivo buscado por muitos participantes (PONS, et al., 2007). 

 

4.8 Mobilidade acadêmica no Reino Unido 

 

O Comunicado da Conferência dos Ministros Europeus responsáveis pela educação 

superior realizada em Leuven e Louvain, em abril de 2009, sobre a MAI, destacou que “em 

2020, pelo menos 20% daqueles que se graduarem na área de educação superior europeia 

deverão ter estudado, ou ter tido algum período de estágio no exterior” (EUROPEAN 



 
 

MINISTERS RESPONSIBLE FOR HIGHER EDUCATION, 2009 p. 4). O conteúdo do 

referido relatório ainda acrescenta que 

Nós acreditamos que a mobilidade de estudantes, pesquisadores em início de carreira e membros 

do corpo técnico administrativo, melhora a qualidade dos programas e a excelência em pesquisa; 

fortalece a internacionalização cultural e acadêmica da educação superior europeria. Mobilidade 

é importante para o desenvolvimento pessoal e para a empregabilidade; promove o respeito, a 

diversidade e a capacidade de lidar com outras culturas. Ela estimula o pluralismo linguístico 

subjacente à tradição multilingual do espaço europeu de ensino superior e melhora a cooperação 

e a competição entre as instituições de ensino, portanto, a mobilidade deve ser a marca do espaço 

europeu de ensino superior. Nós convidamos a cada país a aumentar a mobilidade acadêmica 

internacional, a fim de garantir sua alta qualidade e diversificar seus tipos e abrangência 

(EUROPEAN MINISTERS RESPONSIBLE FOR HIGHER EDUCATION, 2009 p. 4) 

Acredita-se que a reação dos representantes do Reino Unido na referida 

Conferência deva ter sido no mínimo de preocupação. Se a meta fixada pelos ministros 

europeus é que 20% dos egressos do ensino superior participem de um programa de MAI até 

2020, os britânicos teriam 11 anos de trabalho pela frente para atingir este número. Mas qual 

seria o tamanho do esforço? Quantos estudantes britânicos deveriam ser enviados até 2020 para 

um programa de MAI? Como discutido na sessão dedicada às assimetrias da MAI, quais dados 

deveriam ser utilizados, os da OECD, UNESCO ou HESA? Quais dados estariam corretos? 

Embora a conferência tenha acontecido em 2009, será feita uma comparação utilizando-se os 

dados já apresentados neste trabalho, mas com ano/base 2011. 

Como informado anteriormente, e com base nos dados da HESA (2013), em 2011, 

cerca de 13.250 britânicos participaram de um programa de MAI. Naquele mesmo ano, e 

também com base nos dados da mesma Agência, 2.496.645 estudantes estavam matriculados 

no ensino superior no Reino Unido. Se os dados estiverem corretos, apenas 0,53% de jovens 

britânicos participaram de um programa de MAI em 2011. Analisando o histórico da 

mobilidade na última década, o crescimento deste fenômeno foi de 95%, ou seja, se o Reino 

Unido tivesse a mesma taxa de crescimento da MAI, em 10 anos ele alcançaria um pouco mais 

de 1% de estudantes britânicos participando de um programa de MAI. Atingir os 20% propostos 

na conferência seria uma utopia. 

Em junho de 2012, o Jornal britânico The Guardian questionava “qual é o futuro 

da mobilidade estudantil internacional?”13 Naquele mês, por meio de um debate on-line, 

especialistas de dentro e fora do Reino Unido discutiram questões ligadas ao tema (DE LA 

COUR COMMUNICATIONS, 2012). Boa parte do debate foi gasta discutindo os impactos que 

                                                           
13What is the future of internacional student mobility? 



 
 

a política de imigração do governo britânico causava no recebimento de estudantes 

internacionais para o ensino superior.  

Outra matéria, publicada na mesma época pelo jornal The Guardian destacava uma 

carta enviada ao primeiro ministro, David Cameron, assinada por 68 profissionais da educação 

superior britânica, mencionando que “se o governo não promovesse mudanças, a educação 

superior do Reino Unido deixaria de ser atrativa para estudantes internacionais14”. A carta 

reforçava ainda que um a cada dez estudantes internacionais escolhiam o Reino Unido como 

destino, e que isso gera para os cofres britânicos 13 bilhões de libras15, sendo oito bilhões, 

apenas em pagamento de mensalidades às instituições de ensino16. 

Um dos grandes problemas apontados pelos profissionais do ensino superior sobre 

a rigidez da política de imigração do governo era que “o Reino Unido recebia os melhores 

alunos do mundo, mas infelizmente os obrigava voltar para seus países de origem quando se 

graduavam. A pedido do Ministro para Universidades e Ciência, RtHon David Willetts, foi 

formado o Grupo de Aconselhamento para Mobilidade de Envio17, liderado pelo professor 

Colin Riordan, presidente da UK Higher Education International Unit, e vice-presidente da 

Universidade de Essex. Embora o relatório tratasse tanto da mobilidade de envio, quanto da 

mobilidade de acolhimento, ele serviu como base para a formulação da Estratégia Nacional de 

Mobilidade Estudantil de Envio-outward (2012). O relatório apresentado ao Ministro destacava 

oito pontos sobre mobilidade acadêmica internacional de envio: 

1. Estratégia nacional: o Grupo sugeriu que o RU desenvolvesse e implementasse 

uma estratégia de mobilidade outward. A ideia principal era que essa estratégia 

fosse abraçada não apenas por instituições de ensino de forma isolada, mas por 

todos os atores responsáveis pela máquina da educação superior britânica; 

2. Financiamento sustentável para mobilidade: medidas deveriam ser tomadas para 

garantir a sustentabilidade financeira da proposta. Filantropia, suporte para 

negócios, portabilidade do financiamento estudantil, um sítio virtual onde todas 

as oportunidades de bolsas de estudo pudessem ser divulgadas; 

                                                           
14 Fonte: http://www.theguardian.com/uk/2012/may/30/immigration-policies-damage-higher-education 
15 O PIB do Reino Unido de 2013 foi de US$ 2,489 trilhões (http://economia.terra.com.br/pib-mundial/). Os 
estudantes do ensino superior contribuem com 0,87% do PIB do país. 
16 É válido destacar que no Reino Unido as instituições de ensino não são pagas mensalmente como no Brasil, 
mas sim por semestralidade, chamadas de tuition fees. 
17Outward Student Mobility Group 

http://www.theguardian.com/uk/2012/may/30/immigration-policies-damage-higher-education
http://economia.terra.com.br/pib-mundial/


 
 

3. Flexibilidade do currículo: a experiência internacional teria que ser válida 

também do ponto de vista de acreditação das disciplinas cursadas no exterior; 

4. Coleta de dados: as informações sobre mobilidade de envio eram imprecisas 

(como descrito na seção 4.5) e a falta de dados confiáveis dificulta a tomada de 

decisão do Governo; 

5. Efetividade e diversidade: há uma grande oportunidade para apoiar a estratégia 

de mobilidade estudantil em se tratando de boas práticas, assim como formas de 

incentivar e incluir um período de mobilidade no currículo; 

6. Promover a mobilidade antes da entrada na universidade: esse item tem como 

objetivo tornar a mobilidade um dos critérios de aceitação de estudantes no 

ensino superior. O ensino de outros idiomas também deveria ser estimulado em 

todo o percurso da formação estudantil; 

7. Promover a participação de outros perfis de estudantes: colocando a estratégia 

de mobilidade na agenda nacional, grupos de estudantes que talvez não tivessem 

a oportunidade de participar de programas de mobilidade deveriam ser 

encorajados a investir nessa experiência; 

8. Experiência internacional adquirida de formas diferentes: a estratégia deveria 

estar atenta aos diferentes formatos de experiência de mobilidade. Empregadores 

buscam por profissionais globalizados e isso também é um valor que deveria ser 

passado para os estudantes. 

Até 2012, o foco do governo britânico em termos de MAI era o movimento de 

acolhimento de estudantes internacionais. Um dos grandes motivos para que isto ocorresse pode 

ser atribuído ao fato de o acolhimento movimentar a economia britânica. Também vale destacar 

que o ensino superior britânico é de alta qualidade, e em tese, os estudantes destes países já 

teriam o melhor do ensino “em casa”. Talvez uma frase do Communiqué of the Conference of 

European Ministers Responsible for Higher Education tenha feito o governo britânico ter saído 

de sua zona de conforto: “mobilidade é importante para o desenvolvimento pessoal e para a 

empregabilidade”. Possivelmente a palavra empregabilidade possa ter preocupado o governo, 

e se de alguma forma investir em mobilidade de envio garante empregabilidade, por que não 

investir em programas de incentivo? 

 



 
 

4.8.1 Sistema de ensino britânico 

 

O sistema educacional britânico é administrado de forma descentralizada, fazendo 

com que a Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia tenham programas educacionais 

independentes. O sistema educacional apresentado nesses três primeiros países é muito similar, 

ao contrário da Escócia, que possui algumas particularidades (LEWIS, 2011, p 6). As duas 

principais diferenças entre o sistema educacional escocês e dos demais países do Reino Unido 

estão na idade de ingresso a educação superior e na duração dos cursos.  

Enquanto na Escócia os jovens ingressam no ensino superior aos 17 anos, nos 

demais países do Reino Unido o ingresso ocorre aos 18. A duração de um curso de graduação 

na Inglaterra, Irlanda do Norte e no País de Gales, em geral, é de três anos, o que ocorre também 

em muitos outros países da Europa, signatários do Tratado de Bolonha18. Já na Escócia, os 

cursos graduação são em sua maioria de quatro anos, similar ao sistema educacional brasileiro 

(EDUCATION UK, 2014).  

A investigação realizada levou em conta as peculiaridades do sistema de ensino 

britânico e traçou um paralelo com o sistema brasileiro de ensino superior para melhor 

compreensão dos níveis de ensino. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 O Tratado de Bolonha ou Processo de Bolonha é um esforço coletivo de autoridades públicas, universidades, 
professores e estudantes, em conjunto com as associações de partes interessadas, empregadores, agências 
avaliadoras de qualidade, organizações internacionais e instituições, incluindo a Comissão Europeia. O foco 
principal do tratado é a introdução de um sistema de ensino superior de três ciclos (bacharelado, mestrado e 
doutorado), garantir a qualidade do ensino e o fácil reconhecimento de créditos e estudo.  
Fonte: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_en.htm


 
 

Figura 1: Comparação entre os sistemas de ensino Brasileiro e Britânico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.sk.com.br/sk-edsys.html 

A figura acima permite comparar os sistemas brasileiro e britânico de educação 

superior. Enquanto no Brasil a entrada no ensino superior ocorre aos 17 anos, no RU isto 

acontece aos 18. Enquanto os bacharelados no Brasil possuem duração de quatro a seis anos, 

no RU, a duração é de três ou quatro anos. Os diplomas de bacharelados britânicos referem-se 

à área de formação a qual o curso está ligado: Bacharelado em Artes (BA), “bachelor degree 

in arts”; Bacharelado e Ciências (BSc), “bachelor degree in sciences”; Bacharelado em 

Educação (BE), “bachelor degree in education”.  

No RU, após a conclusão do bacharelado, o estudante pode ingressar no Mestrado, 

que segue a mesma terminologia dos bacharelados: MA, “master in arts”; MSc, “master in 

sciences”. No Brasil, dependendo da área de conhecimento, é mais comum que os egressos da 

graduação cursem uma pós-graduação lato sensu, nível especialização. Os mestrados 

acadêmicos (e não os profissionais) no Brasil são a escolha de quem opta por uma carreira 

acadêmica. Após os mestrados, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, o próximo nível de 

formação é o doutorado. Na tradução do português para o inglês, o termo doutorado é lido como 

http://www.sk.com.br/sk-edsys.html


 
 

PhD, o que é usado indevidamente uma vez que o termo significa doutor em filosofia “doctor 

of philosophy”. Na Universidade de Oxford, por exemplo, um doutor em filosofia é conhecido 

como Dphil (WARWICK UNIVERSITY SERVICES, 1998). 

4.8.2 Colleges 

 

Estudando a etimologia do verbete, college tem origem no Latim collegium: prefixo 

col, variação de “com”, junto; leg, variante de haste de legere (ler em latim); e sufixo ium, 

utilizado como um substantivo derivado de um verbo, “junto à haste de ler” (UNABRIDGED, 

2014).Na tradução livre para o português, college significa faculdade. É um substantivo e possui 

definições que tanto se referem ao local, quanto à um grupo de pessoas. Considerando a ideia 

de espaço físico, o verbete pode ser utilizado para definir o local voltado à prática do ensino 

profissional, técnico e de nível superior. Também se refere a cada prédio de uma universidade. 

Existem diferentes versões para a origem do termo college. Segundo o Dicionário Bíblico 

(2014), na primeira tradução do hebraico, college seria a residência da profetiza Hulda. Segundo 

a Bíblia, Hulda teria vivido no tempo do rei Josias, por volta de 621 a.C. A versão utilizada 

pelos tradutores judeus definia college como um local onde se transmitia o conhecimento 

(GABRIELA, 2013).  

A palavra teria surgido no final do século XIV e teria se originado do Latim 

collegium, comunidade, sociedade, guilda, associação de colegas, colleagae. O primeiro 

significado do termo referia-se a qualquer grupo corporativo. A definição utilizada para se 

referir a instituições de ensino ganharia força apenas no século 19, por meio dos “grupos de 

colleges” de Oxford e Cambridge. De qualquer forma, o termo já era utilizado nessas duas 

cidades inglesas desde o final do século XIV (HARPER, 2010). A tradução de faculdade do 

verbete college para o português é imperfeita, porque o termo faculdade refere-se apenas a 

instituições ligadas ao ensino superior. Entretanto, quanto utilizada no idioma inglês, ela 

abrange também instituições de nível profissional e médio (pré-universitário). Portanto, não é 

recomendada a tradução literal do termo. Os sinônimos mais utilizados em inglês para este 

verbete são: associação, sociedade, clube, grupo, bando, círculo, irmandade, aliança, ordem, 

fraternidade, liga (OXFORD, 2014). 

A definição do dicionário de Oxford (CROWTHER, 1995) reforça a ideia de que 

um college não é um local apenas voltado ao ensino superior, mas também à educação 



 
 

profissional. No RU, college é definido como qualquer instituição independente, dentro de uma 

universidade, que tenha seus próprios professores, estudantes e prédios. Já nos Estados Unidos, 

um college é uma universidade ou parte dela, que oferece cursos de graduação (bacharelados, 

licenciaturas e tecnólogos). 

Para a Association of Colleges – AoC (2014) do RU, colleges são instituições de 

ensino que oferecem cursos de formação acadêmica e profissional. Eles iniciam sua oferta no 

equivalente no Brasil aos dois últimos anos do ensino médio (SixthForm) e cursos técnicos. Em 

relação ao ensino superior, os colleges oferecem três tipos de certificados: Foundation Degree19 

(FD), em tradução livre, graduação de base, o High National Diploma (HND)20, e o High 

NationalCertificate (HNC)21. Estes três tipos de certificados equivaleriam no Brasil a parte de 

um tecnólogo ou de um bacharelado. Também oferecem em algumas instituições o bacharelado 

completo e o mestrado. Para a presente dissertação foram considerados apenas estudantes de 

ensino superior de colleges. 

Muito comum nos Estados Unidos, os community colleges – em tradução livre, 

escolas comunitárias –, assumem um sentido diferente do que temos no Brasil. Este tipo 

específico de college atende a comunidades de diferentes perfis e objetivos relacionados à 

educação. Os community colleges oferecem educação continuada, treinamento técnico para 

adultos, cursos de graduação de curta duração (tecnólogos) e, em algumas instituições, 

diplomas de bacharelado. Estas instituições surgiram nos Estados Unidos no período pós 

Segunda Guerra Mundial devido à necessidade de a indústria dispor de profissionais com 

habilidades técnicas para atender o mercado local (CLOTFELTER, et al., 2012). 

A missão dos community colleges é discutida até os tempos atuais. Não há um 

formato específico aplicado a todas as instituições que atendem a essa nomenclatura. O 

questionamento acerca deste tipo de instituição permeia sua eficiência na oferta de diferentes 

tipos de modalidade de ensino. A dúvida quanto ao foco dos community colleges reside em 

questionar a sua missão, ou seja, deveriam se concentrar na oferta de força de trabalho para 

                                                           
19Foundation Degree: não há curso equivalente no Brasil, mas na Europa o Foundation Degree equivale a parte 
de um tecnólogo, ou ao primeiro ano de um bacharelado. É considerado um curso do ensino superior. 
20High National Diploma (HND): é uma qualificação de nível superior oferecida no Reino Unido e também em 
países com laços britânicos, como Índia, por exemplo. Equivale à parte de um tecnólogo, ou ao segundo ou 
terceiro ano de um bacharelado e pode ser utilizado para progredir de um college para uma universidade. 
21High NationalCertificate (HNC): é uma qualificação de nível superior oferecida no Reino Unido. Equivale à parte 
do tecnólogo, ou ao primeiro ano de um bacharelado e pode ser utilizado para progredir de um college para uma 
universidade. 



 
 

atender as necessidades de mercado de trabalho ou na oferta de programas acadêmicos de 

elevada qualidade (DOUGHERTY, et al.,2006).  

No Brasil, possivelmente, a instituição mais próxima de um community college 

americano seja o formato adotado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC). A instituição de natureza privada foi criada em 1946, mesmo período dos community 

colleges, por um decreto-lei, com o objetivo de colaborar para o desenvolvimento de 

habilidades técnicas para que os estudantes interessados pudessem ser beneficiados com o 

savoir faire de uma determinada ocupação, em um curto período de tempo (alguns meses). 

Historicamente, a instituição oferece cursos de manicure, garçom, cozinheiro, e em poucos 

meses o estudante desenvolve competências mínimas que o autoriza a concorrer a um posto de 

trabalho. 

4.8.2.1 Perfil dos estudantes do ensino superior de colleges  

 

Como mencionado na seção anterior, os colleges oferecem os dois últimos anos do 

ensino médio (Sixth Form), cursos de nível técnico, certificados equivalentes à parte dos 

tecnólogos e bacharelados (Foundation Degree, HNC, HND), bacharelados completos e 

mestrados. Embora os colleges ofereçam também cursos de nível superior, a quantidade de 

indivíduos que preferem um college à uma universidade é bem menor. O perfil de estudantes 

destes dois tipos de instituições também é distinto. O valor social dos diplomas em 

universidades é maior do que em colleges. 

Em 2013, o número de estudantes matriculados no ensino superior do RU foi de 

2.299.355 indivíduos (HESA, 2015). Destes, 154.000 estavam matriculados em colleges (AoC, 

2014), ou seja, 6,7%. Ainda segundo dados da AoC, os colleges oferecem educação para as 

pessoas do entorno: 70% dos estudantes de colleges vivem no máximo a 25 milhas de distância 

de suas instituições de ensino, enquanto apenas 40% dos estudantes de universidades vivem 

próximo às suas instituições. Em se tratando de minorias étnicas, 21% de indivíduos deste perfil 

estudam em colleges, enquanto eles representam 15% da população em geral. As universidades 

têm perfil mais elitista, já os colleges atendem em maior proporção todos os tipos de minoria. 

Em termos de preço, universidades são instituições mais caras que colleges. 

  



 
 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Esse capítulo será dedicado a descrição justificada do percurso metodológico 

adotado. A abordagem escolhida foi a quantitativa: buscava-se levantar dados primários sobre 

o fenômeno e pretendia-se verificar estes resultados de forma numérica e estatística. O método 

utilizado foi o survey, pois pretendia-se atingir significativa amostra da população, embora o 

tipo de amostra, probabilística ou por conveniência, não valide os dados estatisticamente. A 

coleta de dados foi feita por meio de instrumento que consta no Apêndice 1 do presente trabalho. 

Ele foi aplicado via internet, entre os meses de janeiro e abril de 2015. Na ocasião estava 

validado porque foi utilizado anteriormente pelos professores Findlay e King (2010).  

O envio do questionário foi feito via internet, pois os respondentes vivem no RU e 

a mestranda vive no Brasil. O questionário foi enviado a estudantes britânicos do ensino 

superior matriculados nos cinco colleges que aceitaram participar da pesquisa, Durham 

College, Exeter College, Bournemounth College, na Inglaterra e Glasgow College e Edinburgh 

College, na Escócia. Estes estudantes poderiam ou não já ter participado de um programa de 

MAI. O contato com os colleges foi feito por meio de correspondência eletrônica enviada pela 

AoC que apresentou a proposta da presente dissertação (Apêndice 3). Os 137 questionários 

válidos respondidos, representa 0,9% da população de estudantes britânicos matriculados em 

colleges.  De qualquer forma, após a constatação do número de instrumentos válidos 

respondidos, foi enviado um roteiro de perguntas (Apêndice 4), para um membro da AoC 

(Apêndice 5), e para um coordenador de relações internacionais de uma universidade britânica 

(Apêndice 6). O roteiro de perguntas teve como objetivo ampliar os dados qualitativos que 

ajudassem na interpretação dos dados quantitativos. 

Os procedimentos metodológicos utilizados na realização da pesquisa de campo 

têm como base os pilares que sustentam o paradigma positivista, cujo conceito chave é a 

racionalidade. Muito já foi estudado sobre o ensino superior britânico, mas não foram 

encontrados registros de pesquisas empíricas conduzidas apenas com estudantes de colleges. 

As características básicas do pensamento positivista podem ser resumidas em: a) a unidade do 

método científico, b) o caráter empírico, c) a grande influência do raciocínio matemático, que 

busca representar uma realidade daquela “faixa de tempo” de observação (DEMO, 1995 pp. 

158-160).  



 
 

O positivismo aprecia a pesquisa pura e defende a isenção de valor do pesquisador 

no decorrer da investigação, alegando que a utilização de suas crenças e interesses pessoais 

poderiam afetar diretamente os resultados da pesquisa.  

5.1 Abordagem metodológica, tipo e método de pesquisa 

 

Tendo como base o pensamento positivista citado acima, o presente trabalho 

utilizará a pesquisa empírica quantitativa, pois pretende levantar razões da baixa mobilidade 

acadêmica dos estudantes de colleges do RU. A curiosidade de estudar esse fenômeno se deve 

principalmente à assimetria entre o número de estudantes acolhidos e enviados nestes países. 

Pretende-se além de levantar as razões, analisar porque esse fenômeno se manifesta. 

Optou-se por explorar recursos metodológicos subordinados à abordagem 

quantitativa por meio do método survey descritivo devido ao grande número de estudantes 

matriculados no ensino superior de colleges do RU. Embora a totalidade da população fosse 

conhecida, ela não estava integralmente disponível para seleção prévia e criteriosa dos 

respondentes. Isto ocorreu porque para atingir os 154.000 estudantes, de 260 colleges, seria 

necessário que cada uma das instituições de ensino associadas à AoC concordasse em enviar o 

questionário aos seus estudantes. Inicialmente foi enviada correspondência eletrônica a todos 

os colleges associados à AoC, mas apenas cinco decidiram participar da pesquisa.  

Neste caso trabalhou-se com amostra não probabilística, ou acidental, que será 

explicada na próxima sessão. Uma pesquisa que utilize o método survey destina-se a validar, 

por meio de descrição e análises quantitativas ou numéricas, aspectos de determinada 

população. A coleta de dados ocorreu de forma indireta, com a aplicação de questionários, e as 

respostas constituem os dados a serem apresentados e analisados. O uso deste recurso 

metodológico limita a presente dissertação à adoção de análises descritivas e impede a 

generalização dos dados. 

Para Earl Babbie (2003 p. 64) a pesquisa survey é lógica, os dados facilitam a 

aplicação cuidadosa do pensamento lógico; determinista, o fato de uma survey permitir 

elaboração de perguntas de forma clara e rigorosa clarifica o sistema determinístico de causa e 

efeito; geral, as amostras, dependendo do tipo, buscam refletir as características de uma 

população, parcimoniosa, é preciso ter controle do número de variáveis que serão medidas pelo 

instrumento e específica, por estar baseada em definições operacionais determinadas. 



 
 

Pinsonneault e Kraemer (1993) classificam o método de pesquisa survey como: 

explanatório, testa uma teoria e as relações causais e questiona por que a relação existe. Em 

relação à dimensão temporal ou número de momentos que a survey será aplicada, a classificação 

pode ser transversal, coleta de dados realizada apenas em um determinado momento, com o 

objetivo de analisar apenas esse evento de forma isolada; ou longitudinal, nesse caso, a coleta 

ocorre ao longo de um período porque busca medir a evolução de determinadas variáveis no 

tempo. Esse corte longitudinal é aplicado nas pesquisas de monitoramento ou tracking 

(SAMPIERI, et al., 1991 p. 246;247). O tipo de survey aplicado na investigação em questão foi 

o exploratório transversal, pois seria feita apenas uma fotografia do “que estava acontecendo” 

com os estudantes britânicos de colleges a respeito de programas de MAI e “por que”. O método     

é indicado quando se deseja obter respostas para as “W questions” (What, Where, When), qual, 

quando, onde, no presente ou no passado. 

A coleta de dados foi feita por meio da utilização de questionário (FREITAS, et al., 

2000 p. 89). O envio do instrumento para os respondentes foi feito por correspondência 

eletrônica. A Tabela 3 abaixo exemplifica alguns aspectos pertinentes ao método. 

Tabela 3- Relação entre aspectos do método survey e objetivos da pesquisa 

O método survey A pesquisa 

É adequado quando as questões para as quais se deseja 

respostas são do tipo “o quê?”, “por quê?”, “como?” e 

“quanto?” 

Buscam-se evidências sobre os motivos pelos quais os 

estudantes de colleges britânicos participam pouco de 

programas de mobilidade acadêmica internacional 

Há interesse em descobrir “o que está acontecendo” ou 

“como e por que isso está acontecendo” 

O objetivo é entender o que pode estar relacionado à 

“não escolha” pelos programas e o que isso pode 

significar 

O objeto de interesse ocorre no presente ou no passado 

recente 

O fenômeno será investigado com estudantes que no 

momento realizam um curso de ensino superior. Estes 

estudantes podem já ter participado de um programa 

de mobilidade acadêmica, ou poderão ter esta opção 

em um futuro breve 

Fonte: (FREITAS , et al., 2002 p. 90), adaptado pela autora. 

5.2 Amostra da pesquisa 

 

Segundo dados da AoC (2014), os 154.000 estudantes britânicos matriculados em 

colleges no ensino superior no ano de 2013 estavam distribuídos em 260 instituições deste tipo. 

Por meio da AoC foi enviada correspondência eletrônica, a fim de verificar quais colleges 

poderiam encaminhar a seus estudantes o instrumento de coleta utilizado na pesquisa. Sete 

colleges manifestaram interesse, mas apenas cinco tiveram efetivamente respondentes que 



 
 

completaram o questionário: Durham College, Exeter College, Bournemounth College, na 

Inglaterra e Glasgow College e Edinburgh College, na Escócia. Trabalhou-se com uma amostra 

não probabilística ou acidental, pois embora a totalidade da população fosse conhecida, não foi 

possível atingi-la (MARTINS, 2002 p. 195). 

A amostra é formada por estudantes do ensino superior vinculados a colleges 

britânicos. A unidade de análise (FREITAS, et al., 2000 p. 106) é composta por estudantes das 

cinco instituições de ensino do RU. A amostra inicial pretendida era de 200 respondentes, o que 

produziria um erro amostral de 6,93% (SAMARA, et al., 2002 pp. 95-101). O número final de 

respondentes foi 137 (0,09% da população) o que equivale a erro amostral de 8,37%. 

 De qualquer forma, como citado anteriormente, a amostra realizada é não 

probabilística, o que significa dizer que “não fazendo uso de formas aleatórias e seleção, torna-

se impossível a aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo, por exemplo, entre outros, de 

erros de amostra. Dito de outro modo, não podem ser objeto de certos tipos de tratamentos 

estatísticos (MARCONI, et al., 2012 p. 93).  

A análise dos dados, como mencionado anteriormente, restringe-se ao caráter 

descritivo e impede a generalização dos resultados. O instrumento foi enviado por 

correspondência eletrônica e ficou disponível para ser preenchido pelos estudantes de 22 de 

janeiro a 7 de abril de 2015. Foram enviadas cinco correspondências de reforço em cada um 

dos colleges. Não foi proposta aplicação tradicional, em papel ou telefone, em virtude da 

complexidade da logística envolvida.  

5.3 Técnica de coleta de dados e instrumento de pesquisa  

 

A coleta dos dados ocorreu com a aplicação de um questionário. O instrumento foi 

enviado por meio do SurveyMonkey22aos estudantes dos cinco colleges afiliados à Associação 

de Colleges do RU (AoC). Segundo Malhotra (1999 p. 102), os surveys realizados pela internet 

são cada vez mais utilizados porque envolvem menor custo e são menos inoportunos em relação 

a questionários aplicados por telefone, são rapidamente respondidos no tempo e local de 

preferência do respondente.  

                                                           
22www.surveymonkey.com 

http://www.surveymonkey.com/


 
 

O instrumento de coleta utilizado foi elaborado pelos professores britânicos Allan 

Findlay e Russell King. Originalmente serviu de base para a pesquisa Motivations and 

Experiences of UK Students Abroad, conduzida entre 2008 e 2009, no RU. Os autores aplicaram 

o questionário em 560 estudantes britânicos que naquele momento estavam matriculados em 

universidades nos Estados Unidos, Irlanda, Austrália, República Tcheca, França e Alemanha.  

Em outubro de 2014 foi estabelecido um contato com os professores Findlay e King 

a fim de consultá-los sobre a possibilidade de se utilizar o questionário que desenvolveram. 

Nessa ocasião foi explicitado que o questionário seria aplicado a estudantes de colleges, 

diferentemente da pesquisa original uma vez que o instrumento foi aplicado a estudantes 

universitários. A única ressalva registrada pelos professores em questão foi a de se ter cautela 

com a utilização da palavra college em uma possível adaptação do questionário, isso porque 

poderia ser causada alguma má interpretação do que estava sendo perguntado devido à palavra 

ter diferentes significados no RU. Os professores exemplificaram esta preocupação 

mencionando que alguns respondentes poderiam interpretar “college” como o espaço físico, 

não a instituição com as características tratadas até o momento. 

O questionário foi aplicado em sua versão original, não necessitando de validação. 

A tabela abaixo descreve o tipo de informação coletada via instrumento de pesquisa: 

Tabela 4 - Variáveis x Objetivo da Pesquisa 

Tipo de 

informação 

Objetivo Observação 

 

 

Nacionalidade 

Confirmar se a maioria dos respondentes 

era britânico. Alguns estudantes, 

embora residam na Inglaterra, possuem 

outra nacionalidade devido ou a seu 

local de nascimento ou ao local de 

nascimento dos pais. 

Este dado é relevante porque o governo 

britânico desenhou uma estratégia de MAI 

para os estudantes do Reino Unido. De 

qualquer forma, esta estratégia ainda foca os 

estudantes de universidades. 

Vivência em 

outros países 

Verificar se os estudantes já viveram 

alguma experiência de estudo em outro 

país 

O questionário foi aplicado com estudantes 

matriculados no ensino superior, mas que 

não necessariamente tivessem passado pela 

experiência de MAI. 

 

Responsável 

financeiro 

Identificar o número de estudantes 

favorecidos com algum tipo de bolsa 

para financiar seus estudos 

Falta de recursos financeiros é dos motivos 

para a não participação em Programas de 

MAI (2004) 

 

 

Conhecimento em 

outros idiomas 

Levantar o conhecimento dos estudantes 

em um segundo idioma 

A falta de conhecimento em um segundo 

idioma também poderia ser um fator 

importante para a não participação de 

britânicos em MAI (2004) 

 

Razões que levam 

os estudantes a 

Analisar as barreiras que dificultam a 

participação estudantes de colleges em 

programas de MAI 

Objetivo principal da presente dissertação. 

Aspectos como conhecimento em outro 

idioma; questões familiares; vontade de 



 
 

não estudar fora 

do Reino Unido 

vivenciar outra cultura; falta de recursos 

financeiros;  

Aventura única Analisar se passar pela experiência de 

viver em outro país é uma motivação 

para que estudantes de colleges 

participem de programas de MAI 

O termo “aventura única” é entendido pelos 

estudantes muito mais como a experiência 

de se viver fora do país do que como estudar 

no exterior 

Fonte: criado pela autora 

 

O instrumento de coleta envolveu 35 questões de dois tipos: as que solicitavam 

dados, elaboradas em forma de múltipla escolha para dentro do possível, inibir a indução das 

respostas. E aquelas que envolviam avaliação, fizeram uso de uma escala de importância de três 

pontos, e ainda uma opção de “não se aplica”. 

As primeiras três perguntas abordaram a modalidade de ensino dos estudantes, a 

área de estudos e se atualmente trabalham ou não. As próximas três perguntas questionaram a 

cidadania dos respondentes, se já viveram fora do RU. O bloco seguinte abordou quem é o 

responsável financeiro pelo pagamento das tuition fees, o tipo de instituição que os estudantes 

estavam matriculados e sua avaliação no exame nacional. Em seguida foi abordado o 

conhecimento em um segundo idioma e se os respondentes já haviam participado de um 

programa de MAI. Para aqueles que participaram de um programa de MAI foi perguntado em 

qual país e a duração do programa. Foi questionada a importância de seis fatores como decisivos 

para estudar fora do RU. Em seguida foram questionadas as barreiras que impediam os 

estudantes de sair do RU para um programa de MAI. Por fim um bloco de perguntas sobre os 

pais dos respondentes: nacionalidade, experiência no exterior, escolaridade e profissão. 

5.4 Tratamento e Análise de Dados 

 

Na pesquisa quantitativa, os dados coletados são submetidos à análise estatística 

(DIEHL, et al., 2004). Para o presente trabalho será utilizada a análise descritiva dos dados. 

Para alguns autores, estatística descritiva corresponde a “um conjunto de técnicas que objetivam 

descrever, analisar e interpretar os dados numéricos de uma população ou amostra” 

(FONSECA, et al., 1996). A análise de dados apresentará ferramentas descritivas como gráficos 

e tabelas, bem como porcentagens, índices e médias (REIS, et al., 2002). 

A ferramenta utilizada (SurveyMonkey) gera a tabulação dos dados em uma enorme 

tabela onde cada coluna corresponde a uma das perguntas do instrumento, e cada linha 

representa a resposta de um respondente. As perguntas foram separadas em planilhas e as 



 
 

respostas foram agrupadas. Cada pergunta gerou uma tabela com características semelhantes: 

o que estava sendo avaliado, número de respondentes e frequência. Todas as tabelas constam 

do Apêndice 2. O capítulo 6, análise dos dados, reunirá a análise descritiva dos dados, separada 

por quatro blocos: Life at Present, Experiência Escolar, Decisão de Estudar Fora e Informações 

Gerais.  

  



 
 

6 ANÁLISE DOS DADOS  

 

O capítulo seis apresenta a descrição dos dados, dividida em perfil do respondente 

e motivações para participar de um programa de MAI. Serão analisados aspectos relacionados 

ao perfil dos respondentes com a expectativa de que o conteúdo contribua para a interpretação 

dos dados relativos à formação universitária, proficiência em um segundo idioma, questões 

financeiras, motivações e barreiras para participar de um programa de MAI.  

Com a finalidade de enriquecer a análise de dados, foram feitas trocas de mensagens 

com o diretor de relações internacionais da Associação de Colleges do Reino Unido (AoC), 

John Mountford, via e-mail, no dia 8 de junho de 2015, (C1) e com o coordenador de relações 

internacionais da Universidade East London Thomas Collier, via e-mail, no dia 12 de junho de 

2015, (C2). Os materiais obtidos reforçaram os dados obtidos por meio de aplicação do 

questionário e ajudaram na interpretação dos dados. 

6.1.1 Perfil dos respondentes 

 

Os dados revelam que os estudantes do ensino superior de colleges têm um perfil 

diferente do total da população estudantil do RU23 neste nível de ensino. Vale destacar que, 

como os dados da HESA não são de 2015, pode haver ressalvas nesta comparação. Em termos 

de idade, segundo Gráfico 4, as maiores diferenças podem ser observadas em duas faixas etárias 

“até os 18 anos”, onde encontramos apenas 7% (10 indivíduos) dos estudantes de colleges, 

contra 44% da população RU no ES; e na faixa entre “30 ou mais anos”, onde a concentração 

de estudantes de colleges é maior (26%, ou 36 indivíduos), do que a população RU (11%). De 

acordo com resultados de alguns estudos sobre mobilidade estudantil (LIMA, et al.,2012: 

CARBONELL,2011: FINDLAY, et al.,2010) há forte correlação entre a idade dos estudantes 

e a intenção de participar de programas de MAI. Esta afirmativa também foi reforçada com os 

resultados da pesquisa em curso quando analisadas as barreiras, ou os motivos para não 

participar de um programa de MAI na faixa etária dos “30 ou mais”. Os estudantes declararam 

“ter uma família, ter filhos para cuidar” como uma escusa para não aderir a este tipo de 

programa. 

                                                           
23 Dados extraídos do site da HEFA, área Student Population. Foram considerados estudantes de first degree. 
Fonte: https://www.hesa.ac.uk/content/view/3484/#age  

https://www.hesa.ac.uk/content/view/3484/#age


 
 

Gráfico 4- Idade 

 

Fonte: (HESA, 2015) 

Também há diferença no perfil dos estudantes de colleges comparados ao total da 

população do ES no RU em termos de sexo. A população feminina de colleges (69%, ou 94 

mulheres) é maior que a população do RU (58%). O contrário ocorre com a população 

masculina, sendo 31% (43 homens) em colleges, e 43% no RU. 

Gráfico 5- Sexo 

 

Fonte: (HESA, 2015) 

Os colleges, embora ofereçam ES completo, por concentrar a sua oferta de cursos 

nos primeiros anos da graduação (Foundation Degree, HNC e HND), são vistos socialmente 

como instituições de ensino onde os estudantes podem iniciar a graduação e depois progredir 

para uma universidade. Neste sentido, principalmente a oferta de Foundation Degree está 

concentrada neste tipo de instituição. Os dados resultantes da investigação confirmam esta 

informação, pois 26% dos respondentes (36 pessoas) estavam matriculados em um FD. 

Comparando com o número de matriculados no mesmo nível de ensino em todo RU (2%), há 

uma diferença considerável. Dos respondentes da pesquisa, 3% (4 indivíduos) cursavam uma 
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pós-graduação. No RU este número é 33%. Os demais respondentes (71%) estavam 

matriculados na graduação (Bacharelado, HNC e HND), enquanto no total de estudantes do RU 

neste nível de ensino, equivale a 64%.  

A diferença social entre colleges e universidades também fica evidenciada nas duas 

comunicações realizadas por internet: C1, conduzida com John Mountford, Diretor de Relações 

Internacionais da Associação de Colleges do Reino Unido (AoC) e C2, com Thomas Collier, 

Coordenador de Relações Internacionais da University of East London, como representante de 

uma universidade. Embora os dois tenham concordado que o perfil de estudantes de 

universidades provém, na maioria dos casos, de famílias mais abastadas, C2 não reconheceu 

um college como instituição de ensino superior, mas sim uma ponte entre o ensino médio e o 

de nível superior. Conforme C2: “college é o estágio de educação entre a escola e a 

universidade”. 

Em relação às minorias étnicas, os colleges, segundo dados da AoC (2014), 

possuem um número maior de estudantes de minorias étnicas24 matriculados (20%) do que o 

restante da população (15%). Os dados encontrados na investigação foram bem distintos dos 

dados referentes ao universo dos colleges. Dos 137 respondentes, 95% (130) se consideram 

brancos e o restante, 5% (7), oriundos de minorias étnicas. Acredita-se que esta diferença tenha 

ocorrido devido à amostra ter sido não probabilística. Para C1, os colleges recebem grande parte 

das minorias étnicas, o que reforça os dados da AoC. Já C2 reconhece que não existem grandes 

proporções de minorias étnicas nas universidades. 

6.1.2 Motivações para participar de um programa de MAI 

 

Considerando as motivações pessoais para a participação em um programa de MAI, 

pesquisas indicam o perfil dos pais como fator de grande influência na decisão do estudante 

(BRITISH COUNCIL, 2015: MELLORS-BOURNE, et al., 2015: POND, et al. 2007).  

Segundo dados da pesquisa em curso, os pais de apenas 8% dos respondentes (11 

indivíduos), possuem formação superior. Para 22% (30 indivíduos), ou o pai ou a mãe 

concluíram uma graduação. A maioria, 70% (94 indivíduos), não frequentou instituições de 

                                                           
24 Segundo dados do Censo Britânico, são consideradas minorias étnicas: negros, britânicos de regiões do Caribe, 
britânicos de regiões africanas, asiáticos, britânicos indianos, britânicos paquistaneses, britânicos de Bangladesh, 
chineses. 



 
 

ensino superior. Ainda analisando os dados resultantes do questionário aplicado, a tabela abaixo 

revela o baixo incentivo familiar para que os estudantes participem de programas de MAI. Para 

apenas 9% dos respondentes (12 indivíduos) o interesse familiar é fator de grande importância 

na decisão do estudante por participar de um programa de MAI. 

Tabela 5 - Motivações (Interesse familiar) 

Não aplicável 57 34% 

Sem importância 64 47% 

Um pouco importante 14 10% 

Muito importante 12 9% 

Base 137 

A tabela 6 reporta a proporção de estudantes que considera cada um dos seis fatores 

questionados no instrumento como “um pouco importante/ muito importante” (A) e muito 

importante (C), e os compara com os resultados encontrados no estudo de Findlay e King (2010 

p. 27).  

Tabela 6.- Fatores determinantes/ motivação 

Fator determinante/ Motivação 

Percentual das 

respostas válidas 

"um pouco ou 

muito importante" 

(A) 

Pesquisa Findlay 

e King com 

estudantes em 

mobilidade (B) 

Percentual das 

respostas 

válidas "muito 

importante" (C) 

Pesquisa Findlay 

e King com 

estudantes em 

mobilidade (D) 

Estudar fora do país é uma 

oportunidade para aventura 

única 77% 88% 48% 50% 

Primeiro passo para uma 

carreira internacional 63% 69% 31% 34% 

Determinado a entrar em uma 

instituição de primeira linha 57% 89% 28% 55% 

Número limitado de instituições 

no RU que oferecem meu curso 

(matrículas no curso) 42% 43% 12% 24% 

Aumento das mensalidades no 

Reino Unido 40% 34% 24% 19% 

Estímulo familiar para estudar 

fora do Reino Unido 29% 27% 13% 12% 

 

Analisando os dados da pesquisa de Findlay e King (2010), o fator “estudar em uma 

instituição de primeira linha” é o mais importante (55%), enquanto que para a presente pesquisa, 

este atributo aparece como o terceiro em grau de importância (28%). Findlay e King alertam 

para os resultados deste atributo porque a interpretação de “instituição de primeira linha” 



 
 

depende de alguns fatores, como por exemplo, instituição em que os respondentes estão 

matriculados, se é de elite ou não, pública25 ou privada. De qualquer forma, os autores sugerem 

o aprofundamento da investigação para este atributo uma vez que não fica clara a percepção 

dos estudantes britânicos a respeito da expressão “instituição de primeira linha” (FINDLAY, et 

al., 2010 pp. 27-28). Vale ressaltar que o Reino Unido possui grande número de instituições de 

ensino superior no ranking das melhores do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos26. 

Os motivos “aventura, mensalidades, matrículas no curso” foram agrupados pelos 

pesquisadores Findlay e King (2010) por apresentar caráter antagônico entre os estudantes. Ao 

mesmo tempo em que estudantes enxergavam o motivo da MAI estar associado à “aventura 

única” como ponto positivo para o currículo, pois os possíveis empregadores poderiam 

valorizar a experiência abroad, outros estudantes viam este fator como uma forma de 

“manchar” seu currículo do ponto de vista acadêmico, “viajar apenas por aventura e não para o 

estudo não seria digno” (FINDLAY, et al., 2010 pp. 32-33). Os pesquisadores só chegaram a 

este nível de qualidade de informação porque não apenas conduziram o survey, mas também 

realizaram entrevistas em profundidade em 16 universidades, nos seis países pesquisados.  

Estas entrevistas revelaram que a questão das mensalidades também é relativa. Uma 

das estudantes entrevistadas foi aceita em Cambridge, e como não conseguiria bancar todas 

suas despesas, solicitou uma bolsa de estudo ao governo, que foi negada. Da mesma forma, a 

estudante inscreveu-se para estudar na Alemanha. Neste país, além de ser aceita e não ter que 

pagar tuition fee, ela recebeu uma bolsa da DAAD27 para financiar custos de acomodação, 

alimentação, passagem aérea e seguro (FINDLAY, et al., 2010 p. 32). 

Quanto aos resultados da pesquisa em curso, o atributo “Estudar fora do país é uma 

oportunidade para aventura única” aparece como o mais importante para 48% dos estudantes 

(55). Neste caso, talvez valha a reflexão de que universidades são instituições orientadas à 

pesquisa acadêmica, já os colleges, têm foco no mercado. Seria importante, assim como fizeram 

os pesquisadores britânicos, complementar o presente estudo com entrevistas em profundidade 

a fim de compreender melhor como e por que estes fatores se manifestam nos diferentes perfis 

                                                           
25 Importante destacar que os cinco colleges analisados na presente dissertação são públicos. No Reino Unido o 
governo regulamenta e controla os colleges públicos, já os privados têm autonomia para atuar da forma que 
acharem prudente. 
26 World University Ranking (Times Higher Education) 2014-15 
27 Deutcher Akademischer Austauschdienst- Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico  



 
 

de estudantes. De qualquer forma, tanto a pesquisa do British Council (2015) quanto à de Pons 

et al., (2007), o atributo “aventura única” vem entre os primeiros como motivador no processo 

de decisão por um programa de MAI. 

6.1.3 Barreiras para não participar de um programa de MAI 

 

A falta de conhecimento em idioma estrangeiro foi apontada como uma barreira à 

mobilidade, tanto na pesquisa do British Council (2015), de Carbonell (2011), quanto na 

pesquisa de Findlay e King (2010).  Ainda que muitas instituições estrangeiras ofereçam cursos 

ministrados em inglês, os estudantes britânicos não enxergam esta oferta como um incentivo 

para estudar fora do RU (CARBONELL, 2011 p. 12). Dentre os resultados da pesquisa em 

curso, o fator “falta de segurança com idioma” apareceu como segundo quando avaliadas as 

barreiras para estudar fora do RU (49%, 52 respondentes). “Custos no estrangeiro” foi apontado 

como a maior barreira dos estudantes de colleges britânicos para participar de um programa de 

MAI. Como anteriormente afirmado, 83% dos respondentes possuíam algum tipo de bolsa ou 

financiamento para custear seus estudos. 

As questões financeiras e de baixo capital linguístico, identificadas como barreiras 

à MAI, são evidenciadas nos resultados do presente estudo. “Reconhecimento dos estudos” 

(28%) e “receio de vivenciar outra cultura” (21%) são os fatores que menos incomodam os 

estudantes em relação a estudar fora do RU. De qualquer forma, estes resultados não podem ser 

extrapolados para a população de colleges devido ao tipo de amostra (não probabilística). 

Comparando as colunas C e D da Tabela 7 (p.65), em relação a “custos no 

estrangeiro” e “custos com saúde”, observa-se que a importância atribuída pelos estudantes de 

colleges às “questões financeiras” é muito mais elevada do que os resultados apontados na 

pesquisa de Findlay e King (2010 p. 36). Quanto ao atributo “custo no estrangeiro”, 53% (72 

respondentes) dos respondentes da investigação em curso apontaram como muito importante, 

contra 39% dos estudantes que responderam à pesquisa dos professores britânicos. Em relação 

a “custos com saúde”, a diferença é ainda maior: 38% (52 respondentes de importância na 

presente pesquisa e 9% na pesquisa de Findlay e King. 

Ainda segundo a Tabela 7 “dificuldade de deixar a família” 44% (57 respondentes) 

e “de deixar o companheiro/ companheira” 39% (53 respondentes) também apresentam 

números bem mais elevados do que na pesquisa de Findlay e King, 13% contra 9%, 



 
 

respectivamente. “Obtenção de visto”, “reconhecimento dos estudos” e “receio de vivenciar 

uma outra cultura” parecem não preocupar os respondentes da pesquisa conduzida pelos 

pesquisadores britânicos. 

Tabela 7 Barreiras para a Mobilidade 
 

Fonte: criado pela autora 

Com base nos dados da pesquisa em curso pode-se concluir que o estudante de um 

college é em geral um indivíduo mais velho, oriundos de classes sociais menos abastadas, 

casado e que vive com um companheiro, trabalha para garantir o próprio sustento. Neste 

sentido, as barreiras pessoais, como afastar-se da família, e financeira, dispor de recursos para 

se sustentar durante o período de mobilidade, pesam muito mais do que para estudantes que 

frequentam cursos oferecidos em universidades. 

 

 

Preocupações sobre estudar 

fora do Reino Unido 

Percentual das 

respostas válidas 

"um pouco ou muito 

importante" (A) 

Pesquisa Findlay 

e King com 

estudantes em 

mobilidade (B) 

Percentual das 

respostas válidas 

"muito 

importante” (C) 

Percentual das 

respostas válidas 

"muito 

importante" (D) 

Custos no estrangeiro 83% 
65% 

53% 
39% 

Falta de segurança com o 

idioma 
82% 

- 
49% 

- 

Dificuldade de deixar a 

família 
75% 

37% 
44% 

9% 

Deixar namorado (a) 54% 
37% 

39% 
13% 

Custos com saúde 77% 
33% 

38% 
9% 

Obtenção de visto 74% 
40% 

34% 
13% 

Reconhecimento dos estudos 69% 
26% 

28% 
10% 

Receio de viver em outra 

cultura/ país 
66% 

38% 
21% 

8% 



 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa cujos resultados foram descritos buscou compreender as razões que 

justificam os motivos pelos quais os estudantes do ensino superior oferecidos em colleges do 

RU têm pouca adesão aos programas de MAI. Decidiu-se por conduzir um survey de modo que 

os questionários fossem recebidos e devolvidos via internet. Para responder a esta questão foi 

levado em conta o referencial teórico sobre a internacionalização do ensino superior, paradigma 

das novas mobilidades, motivações e barreiras à mobilidade. Após revisão da literatura sobre 

os aspectos mencionados, explorou-se o fenômeno da MAI, dando particular atenção à 

assimetria observada entre os países de envio e acolhimento. Nessa trilha, houve particular 

aprofundamento das questões relacionadas ao Reino Unido. 

Enquanto o RU é o segundo país que mais acolhe estudantes internacionais, seu 

volume de envio de jovens para programas de mobilidade ainda é muito baixo. Na tentativa de 

modificar esse quadro, o governo britânico criou a Estratégia para Mobilidade de Envio 

(Outward), explorada na seção 4.8 da presente dissertação, que tem como principal objetivo 

aumentar o fluxo de jovens britânicos no mundo. O governo britânico, com base em pesquisas 

como a realizada pelos professores Findlay e King (2010), acredita que as razões que justificam 

a baixa adesão dos estudantes britânicos aos programas de MAI estão associadas a questões 

financeiras e ao baixo capital linguístico dos jovens. 

Com base nos resultados da pesquisa conduzida para a presente dissertação e 

limitando-se apenas à leitura para este grupo de respondentes, pode-se afirmar que os estudantes 

de colleges têm interesse em participar de programas de mobilidade, mas o principal motivo 

para esta participação deve-se à sensação de passar por uma experiência de aventura única. 

Questões familiares e financeiras têm muito peso nesta decisão, e embora o número de cursos 

de nível superior que ministram aulas em inglês se eleve no mundo todo, a falta de 

conhecimento em um segundo idioma inibe a participação de estudantes em programas de MAI.  

Os resultados encontrados, ainda que limitados ao grupo de 137 respondentes, 

reforçam que a MAI não se reduz a um mero deslocamento. É uma experiência que implica em 

um conjunto de motivações e significados pessoais. A teoria das novas mobilidades afirma que 

a vida social envolve o processo contínuo de relações intermitentes de presença e ausência, e 

que em um mundo contemporâneo esta relação pode ser aliviada por meio das diversas 



 
 

tecnologias de transporte e de comunicação. Os elementos motivadores e as barreiras para 

participar de um programa de MAI se repetem, mas a combinação entre eles varia de indivíduo 

para indivíduo. A teoria das novas mobilidades contribui para a construção de novas formas de 

deslocamento, adaptadas à vida das pessoas e às facilidades promovidas pelas novas 

tecnologias. 

O fator apontado como grande motivador pelos respondentes do questionário 

aplicado, a aventura única, reflete as sensações do corpo descritas na teoria das novas 

mobilidades. O corpo sente o movimento e as vibrações de um novo lugar. A combinação de 

ouvir, sentir cheiros novos, tocar objetos, sentir prazer, medo, aflições e ansiedades, a vontade 

e os desafios de se apostar neste universo de sensações, pode ser traduzido como a experiência 

de aventura única apontada pelos estudantes. Neste sentindo pode-se afirmar que a mobilidade 

acadêmica internacional não é apenas um período de estudos em país diferente daquele em que 

se reside, mas sim um conjunto de sensações, boas e ruins, físicas e emocionais, a que se tem a 

possibilidade de vivenciar durante um período de estudos “fora de casa”. 

Reforça-se mais uma vez que como a amostra foi não probabilística, os resultados 

encontrados não podem ser extrapolados para a população total de estudantes de colleges.  Além 

desta limitação, recomenda-se, para estudos futuros, aprofundar a pesquisa com a realização de 

entrevistas em profundidade com o mesmo público uma vez que isso poderá enriquecer os 

exercícios de interpretação e análise dos dados quantitativos e qualitativos. 
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APÊNDICE 1- Instrumento de coleta 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 2 – Tabulação 

Modalidade de Ensino 

Bacharelado 76 56% 

Foundation Degree 36 26% 

High National Diploma (HND) 14 10% 

High National Certificate (HNC) 7 5% 

Pós-graduação 4 3% 

Base 137 

Área de estudo* 

Artes e Design (24%) 

Artes 6 4% 

Comunicação Gráfica  2 1% 

Design Gráfico 19 14% 

Escrita criativa 2 1% 

Teatro 1 1% 

Web Design 2 1% 

Ciências Biológicas (10%) 

Biologia aplicada 1 1% 

Esporte radicais 3 2% 

Esportes 3 2% 

Podologia 7 5% 

Ciências da Computação (1%) Computação 2 1% 

Ciências Sociais (24%) 

Estudos da infância 12 9% 

Saúde e Serviço Social 19 14% 

Serviço público 1 1% 

Comunicação (5%) 

Filme e Produção de TV 1 1% 

Fotografia 5 4% 

Jornalismo 1 1% 

Educação (1%) 

Treinamento de 

professores 
1 1% 

Engenharia e Tecnologia (9%) 

Eletrônica 2 1% 

Engenharia 11 8% 

Línguas (2%) 

Educação 1 1% 

Literatura inglesa 2 1% 

Negócios (23%) 

Administração e Negócios 4 3% 

Eventos 5 4% 

Turismo 22 16% 

Base 135 (duas questões foram invalidadas devido à falha na codificação) 

* JACS Subject Codes (v1.7): 2002/03 - 2006/07 

Você trabalha? Quantas horas na semana? 

Trabalho 



 
 

Não  54 39% 

Sim, mais de 10 horas na semana 52 38% 

Sim, de 5 a 10 horas na semana 25 18% 

Sim, menos de 5 horas na semana 6 4% 

Base 137 

Como você se enxerga em termos de primeira identidade? 

Primeira identidade 

Inglês 67 49% 

Britânico 53 39% 

Escocês 9 7% 

Europeu 4 3% 

Africano 1 1% 

Brasileiro 1 1% 

Cidadão do mundo 1 1% 

Galês 1 1% 

Base 137 

Como você se enxerga em termos de uma segunda nacionalidade ou identidade? 

Segunda nacionalidade 

Britânico 65 47% 

Inglês 51 37% 

Europeu 6 4% 

Escocês 5 4% 

Cidadão do mundo 4 3% 

Bengali 1 1% 

Brasileiro 1 1% 

Cornish 1 1% 

Galês 1 1% 

Norte-irlandês 1 1% 

Sul-africano 1 1% 

Base 137 

Você já viveu em algum país fora do Reino Unido? 

Experiência fora do Reino Unido 

Não 114 83% 

Sim 23 17% 

Base 137 

Se sim, em qual país (país 1)? 

Experiência fora do Reino Unido (País 1) 

África do Sul 3 

Alemanha 1 

Austrália 2 



 
 

Brasil 2 

Espanha 1 

Estados Unidos 2 

França 1 

Hong Kong 1 

Iran 1 

Isle of Man  1 

Lituânia 2 

México 1 

Paquistão 1 

República Tcheca 1 

Trinidad & Tobago 1 

Tunísia 1 

Base 22 (um respondente não indicou onde viveu) 

Por qual razão viveu em outro país (país 1)? 

Experiência fora do Reino Unido (País 1) Motivo 

País de nascimento 11 

Pai trabalhava no país 2 

Trabalho 2 

Escolha 1 

Cônjuge trabalhava no país 2 

Motivos familiares 1 

Parentes vivem no país 1 

Residência temporária 1 

Visita de caridade 1 

Base 22 (um respondente não indicou onde viveu) 

Se sim, em qual país (país 2)? 

Experiência fora do Reino Unido (País 2) 

Estados Unidos 2 

Austrália 1 

Equador 1 

Espanha 1 

Base 5 

Por qual razão viveu em outro país (país 2)? 

Experiência fora do Reino Unido (País 2) Motivo 

Escolha 1 

Pai trabalhava no país 1 

Parentes vivem no país 1 

Residência temporária 1 

Trabalho 1 

Base 5 



 
 

Questões financeiras- quem financia seus estudos (Total de respostas 203) 

Questões financeiras 

Bolsa da instituição/ Governo 50 36% 

Financiamento Estudantil 38 28% 

Recurso próprio 17 12% 

Recurso próprio e Bolsa 14 10% 

Financiamento Empregador 6 4% 

Recurso próprio e Financiamento Estudantil 6 4% 

Recursos da família 3 2% 

Bolsa da instituição/ Financiamento empregador 1 1% 

Bolsa da instituição/ Recursos da família 1 1% 

Recurso próprio e Recursos da família 1 1% 

Base 137 

Você aprendeu um segundo idioma? 

Conhecimento em segundo idioma 

No 86 63% 

Yes 51 37% 

137 respondentes 

Dos 51 respondentes que indicaram ter aprendido um segundo idioma, apenas 49 

mencionaram qual foi a língua estrangeira que aprenderam 

Segundo idioma 

Segundo idioma 

Idioma Speaking Writing     

Francês Básico Básico 22 45% 

Espanhol Básico Básico 4 8% 

Espanhol Bom   Bom   3 6% 

Francês Bom   Bom   3 6% 

Francês Excelente Excelente 2 4% 

Alemão Básico Básico 2 4% 

Alemão Bom   Básico 2 4% 

Cantonês Bom   Bom   1 2% 

Espanhol Bom   Básico 1 2% 

Francês Bom   Básico 1 2% 

Alemão Bom   Bom   1 2% 

Alemão Excelente Bom   1 2% 

Alemão Excelente Excelente 1 2% 

Italiano Básico Básico 1 2% 

Português  Excelente Excelente 1 2% 

Punjabi Bom   Básico 1 2% 

Tcheco Excelente Excelente 1 2% 

Turco Básico Básico 1 2% 



 
 

Base 49 

Francês- 28 pessoas indicaram o idioma como sua segunda língua, destes, 22 (20% do 

total- 137) tem nível básico 

10 pessoas são fluentes em um segundo idioma, 7% do total 

Você já participou de algum programa de mobilidade acadêmica internacional? 

Participação em programa de mobilidade 

Não 129 94% 

Sim 8 6% 

Base 137 

Para qual país? 

Participação em programa de mobilidade (País) 

Alemanha 3 

França 3 

Dinamarca 1 

Escócia 1 

Base 8 

Duração da mobilidade: 

Participação em programa de mobilidade- Duração 

Duas semanas 4 

Uma semana 3 

Treze semanas 1 

Base 8 

Você teve informação sobre oportunidades de programas de mobilidade acadêmica 

internacional? 

Participação em programa de mobilidade- Informação 

Nenhuma informação foi dada 101 74% 

Sim, informação e guia de como aplicar 20 15% 

Sim, mas não como aplicar 14 10% 

Professores não encorajavam a mobilidade 2 1% 

Base 137 

Você consideraria fazer parte de seu curso fora de seu país de origem ou qual seriam os 

fatos determinantes para você não estudar fora do Reino Unido? (Resposta única) 

 

 

Eu vejo o “estudo no estrangeiro” como uma oportunidade para uma aventura única – 

40% 

Motivações (Aventura única) 

Não aplicável 22 16% 



 
 

Sem importância 26 19% 

Um pouco importante 34 25% 

Muito importante 55 40% 

Base 137 

Minha família tem grande interesse em que eu estude em algum país em particular – 9% 

Motivações (Interesse familiar) 

Não aplicável 57 34% 

Sem importância 64 47% 

Um pouco importante 14 10% 

Muito importante 12 9% 

Base 137 

Estou determinado a estudar em uma instituição de primeira linha – 20% 

Motivações (Instituição de primeira linha) 

Não aplicável 37 27% 

Sem importância 43 31% 

Um pouco importante 29 21% 

Muito importante 28 20% 

 

Eu quero uma carreira internacional e este foi o primeiro passo para atingir esta meta – 

23% 

Motivações (Quero uma carreira internacional) 

Não aplicável 36 26% 

Sem importância 37 27% 

Um pouco importante 33 24% 

Muito importante 31 23% 

Base 137 

O aumento das mensalidades estudantis no Reino Unido me fizeram explorar outras 

opções de lugar para estudar – 17% 

Motivações (Aumento de mensalidades) 

Não aplicável 42 31% 

Sem importância 57 42% 

Um pouco importante 15 11% 

Muito importante 23 17% 

Base 137 

Há um número limitado de instituições de ensino no Reino Unido que possuem meu 

curso de interesse – 8% 

Motivações (Curso de interesse) 

Não aplicável 47 34% 

Sem importância 52 38% 



 
 

Um pouco importante 27 20% 

Muito importante 11 8% 

Base 137 

Outros motivos para não participar de um programa de mobilidade acadêmica 

internacional 

Não deixaria minha família (2)  

Não tenho interesse (2) 

O curso que faço não oferece oportunidades de mobilidade internacional (1) 

 

Que fatores o preocupam em relação a estudar fora do Reino Unido (Resposta única) 

Não tenho confiança suficiente em falar outro idioma – 38% 

Barreiras (Falta de conhecimento em idioma) 

Não aplicável 31 23% 

Sem importância 19 14% 

Um pouco importante 35 26% 

Muito importante 52 38% 

Base 137 

Tenho dificuldade em viver longe da minha família – 35% 

Barreiras (Viver longe da família) 

Não aplicável 29 21% 

Sem importância 27 20% 

Um pouco importante 33 24% 

Muito importante 48 35% 

Base 137 

Tenho receio de viver em outra cultura – 17% 

Barreiras (Receio de viver longe da família) 

Não aplicável 28 20% 

Sem importância 37 27% 

Um pouco importante 49 36% 

Muito importante 23 17% 

Base 137 

Não quero deixar meu namorado/namorada – 23% 

Barreiras (Viver longe do companheiro) 

Não aplicável 54 39% 

Sem importância 38 28% 

Um pouco importante 13 9% 

Muito importante 32 23% 

Base 137 



 
 

Não tenho dinheiro suficiente para estudar fora do país – 42% 

Barreiras (Falta de dinheiro) 

Não aplicável 34 25% 

Sem importância 18 13% 

Um pouco importante 28 20% 

Muito importante 57 42% 

Base 137 

Estudar fora do país não tem reconhecimento – 20% 

Barreiras (Falta de reconhecimento) 

Não aplicável 38 28% 

Sem importância 31 23% 

Um pouco importante 40 29% 

Muito importante 28 20% 

Base 137 

Preocupo-me com custos de convênio médico fora do país – 28% 

Barreiras (Custos com convênio) 

Não aplicável 31 23% 

Sem importância 24 18% 

Um pouco importante 42 31% 

Muito importante 40 29% 

Base 137 

Preocupo-me com a obtenção de visto – 26% 

Barreiras (Obtenção de visto) 

Não aplicável 32 23% 

Sem importância 27 20% 

Um pouco importante 42 31% 

Muito importante 36 26% 

Base 137 

Preocupo-me com os custos fora do país– 40% 

Barreiras (Custos fora do país) 

Não aplicável 34 25% 

Sem importância 18 13% 

Um pouco importante 30 22% 

Muito importante 55 40% 

Base 137 

Outros motivos para não participar de um programa de mobilidade acadêmica 

internacional 

Tenho filhos, portanto não poderia deixá-los (2)  

Não tenho interesse (1) 



 
 

Não é necessário para meu curso (1) 

 

Você vê seus estudos como um primeiro passo para viver fora do país após a graduação? 

Barreiras (Estudos como primeiro passo para viver fora do país) 

Não 42 31% 

Talvez 65 47% 

Sim 30 22% 

Base 137 

Idade 

  Pesquisa Reino Unido* 

Até 18 anos 10 7% 44% 

19 30 22% 20% 

20 23 17% 7% 

21-24 25 18% 11% 

25-29 15 11% 6% 

30 ou mais 36 26% 11% 

Base 137 

Sexo 

Feminino 94 69% 

Masculino 43 31% 

Base 137 

Língua maternal 

Inglês 115 84% 

Britânico 8 6% 

Escocês 2 1% 

Lituano 2 1% 

Cantonês 1 1% 

Português 1 1% 

Tcheco 1 1% 

Farsi 1 1% 

Francês 1 1% 

Alemão/ Inglês 1 1% 

Xhosa 1 1% 

Inglês/ Bengali 1 1% 

Português/ Inglês/ Espanhol 1 1% 

Cantonês/ Inglês/ Mandarim 1 1% 

Base 137 

Nacionalidade dos seus pais 

  Mãe Pai 

Alemã 1 1%   0% 



 
 

Alemão 0 0% 1 1% 

Australiana 0 0% 1 1% 

Brasileira 1 1% 2 1% 

Britânica 86 63% 80 58% 

Chinesa 2 1% 2 1% 

Escocesa 3 2% 6 4% 

Espanhola 0 0% 1 1% 

Galesa 1 1% 2 1% 

Inglesa 37 27% 35 26% 

Italiana 1 1% 1 1% 

Lituana 2 1% 2 1% 

Sul africana 1 1% 2 1% 

Tcheca 1 1% 1 1% 

Trinidiana 1 1% 1 1% 

Base 137 

País de nascimento 

Inglaterra 80 58% 

Reino Unido 29 21% 

Escócia 10 7% 

Grã-Bretanha 4 3% 

África do Sul 3 2% 

Brasil 2 1% 

Lituânia 2 1% 

Irlanda do Norte 2 1% 

Hong Kong 1 1% 

Iran 1 1% 

República Tcheca 1 1% 

Trinidad & Tobago 1 1% 

País de Gales 1 1% 

Base 137 

Seus pais viveram fora do Reino Unido por mais de seis meses? 

Experiência fora do país (pais) 

Não 106 78% 

Sim 31 22% 

Base 137 

 

 



 
 

Resposta múltipla 

Pai:   Anos Mãe:   Anos 

Austrália  2 Austrália  2 

África do Sul   África do Sul 14 

Alemanha 1 Alemanha 1 

Alemanha 10 Alemanha 2 

Bahamas 10  10 Alemanha 25 

Bangladesh   Alemanha 4 

Brasil   Bahamas 10  10 

Canadá 15 Bangladesh   

Dubai 2 Brasil   

Espanha   Estados Unidos 1 

Estados Unidos 1 França 9 

França 5 Holanda   

Holanda 1 Hong Kong 5 

Hong Kong    Hong Kong    

Iran 10 Inglaterra   

Irlanda 5 Iran 10 

Itália 25 México 1 

Romênia       

Zimbábue 23     

Base 19 

Seus pais possuem nível universitário? 

Nível universitário dos pais 

Nenhum deles  96 70% 

Sim, minha mãe 19 14% 

Sim, os dois 11 8% 

Sim, meu pai 11 8% 

Base 137 

  



 
 

APÊNDICE 3- Modelo de convite aos colleges 

Convite para que os colleges participassem da pesquisa (via correspondência eletrônica, 

enviada pela representante da AoC, Ayesha Williams) em 15/12/2014. 

 

From: Ayesha Williams 

Sent: 15 December 2014 06:08 

To: Barber, Dawn; 'Youssaf, Ummar'; 'Almeida, Clarisse' 

Subject: Survey to investigate the international mobility of UK students 

 

Hi 

How are you? 

I would like to tell you about an exciting project that we are doing with Cintia from SENAC Sao Paulo. 

Through the Education sector's international strategy, the UK Government has highlighted outward 

student mobility as an increasingly important dimension of the sector's international work. If the UK is 

to be globally competitive and to send out positive messages to our international partners, then we 

need to try to devise programmes that support and encourage our home students to apply for an 

overseas study experience. To ensure that FE colleges and students are represented in these 

discussions, AoC has been invited to join an outward mobility strategy group. To help us to fully 

understand the challenges and barriers that hinder our students from studying abroad we need to 

gather some more data and information on what is currently happening in the college sector and what 

lies behind our students' motivations. Cintia from SENAC Sao Paulo is also researching the topic of 

outward student mobility in the UK so we have decided to partner with Cintia in order to conduct the 

research. 

Cintia has prepared a survey for college HE students who are British nationals. Newcastle College is an 

important partner for SENAC and AoC so we would like to invite your students to complete a pre-test 

of the survey and to complete the final survey. The results of this survey (which will be made available 

to participating colleges in an anonymised format) will help us to understand the existing barriers and 

also help colleges to be better informed in the design of their outward mobility schemes. 

 

Please let me know if you are interested in participating in this exciting project. 

Best wishes 

Ayesha 

  



 
 

APÊNDICE 4- Roteiro de entrevistas 

 

International Student Mobility 

 

1. Do students from colleges have the same social and economic profile as students from 

universities? 

2. Do all students who attend college have the same social profile? If not, what are the 

differences? 

3. Does the British Government apply the same policies regarding student mobility to colleges 

and universities?  If not, please explain the differences.   

4. Do you think that mobility programs are beneficial to students?  Please explain your answer. 

5. Do college students participate in mobility programs? What motivates them to do so?  What 

barriers do they face? 

6. Do you think that concerns about language discourage UK students from participating in 

mobility programs? 

7. Even with incentives such as Government and institutional scholarships, would financial 

issues discourage college students from participating in mobility programs? 

8. Why do you think that college students should consider participating in mobility programs?  

9. Do ethnic minorities make up a larger proportion of the college population than they do the 

general population? 

10. The number of foreign students receiving every year in UK is something about 500.000 and 

depending on the source; the number of UK students sent is not more than 30.000. Why do 

you think the UK does not send more home students abroad? 

11. Do you think that the Government’s Outward Mobility Program will increase the number of 

UK students who participate in mobility programs? 

  



 
 

APÊNDICE 5- Entrevista John Mountford 

 

Entrevista concedida por John Mountford, Diretor de Relações Internacionais da Associação de 

Colleges do Reino Unido (AoC), via e-mail, no dia 8 de junho de 2015. 

 

1. Do students from colleges have the same social and economic profile as students from 
universities? 

 
Colleges make up a broad sector so it does depend on the college and its focus. Sixth Form Colleges 
for example would have students who are probably looking to go on to university and the 
demographics of their student body would be broadly similar to universities. Vocational students 
(although this is changing) would often come from a less privileged social and economic profile than 
that of university students. 
 

2. Do all students who attend college have the same social profile? If not, what are the 
differences? 

 
No, we are a board sector with a wide student body. Some colleges would serve more affluent 
communities than others. Different sectors and different levels could also attract different students. 
ESOL or Basic Skills programmes would often attract students from disadvantaged backgrounds, A 
levels would be students looking to go onto university and some High Level vocational apprenticeship 
programmes with prestigious employers are extremely competitive. 
 

3. Does the British Government apply the same outward mobility policies to colleges and 
universities?  If not, please explain the differences. 

 
The current focus is more on university students and most of the funding is directed to this sector. This 
could because of the traditional role of outward mobility experiences making up university courses, 
Modern Foreign Language (MFL) progrmammes have traditionally included a one year overseas 
placement. There is also a long history of EU mobility programmes aimed at university students. The 
UK Government and EU are both becoming more aware of the value of outward mobility programmes 
for all students and this has seen a growing enthusiasm for college students’ participation. 
 

4. Do you think that mobility programmes are beneficial to students?  Please explain your 
answer. 

 
Yes, definitely on a number of levels. It helps them to develop the global skills and confidence they 
need to be effective in a global economy. It increases their self-confidence and other ‘transferable’ 
skills which can help enhance their employability. It can help expose them to a foreign language and it 
can be an extremely motivating experience. 
 

5. Do college students participate in mobility programmes? What motivates them to do so?  
What barriers do they face? 

 
Yes, they do, mainly through EU funded Erasmus Plus partnerships. The motivations are as in the 
previous question;  a chance to enhance to improve their employability, an opportunity to meet and 
learn about new cultures and languages, an opportunity to practice their skill in an international 



 
 

context and a fun and exciting life experience. The barriers includes: nervousness about travelling 
overseas, a fear of different culture and language, the intensiveness of UK courses, a job, social or 
family ties which can make it difficult to be out of the UK for a long time. Concerns about financial 
outlay to support some outward mobility experiences is also a barrier. 
 

6. Do you think that concerns about language discourage UK students from participating in 
mobility programmes? 

 
Yes, I think for some students this can be a concern and it can also limit the value of the mobility 
experience. 
 

7. Even with incentives such as Government and institutional scholarships, would financial issues 
discourage college students from participating in mobility programmes? 

 
Finances will be a concern for some students and many college students and their families will not 
have the spare money to support international visits – flights and living expenses. Scholarships would 
help but unless they cover the large majority of expenses then the programme will be out of the reach 
of a lot of students. 
 

8. Why do you think that college students should consider participating in mobility programmes? 
 
For all the reasons outlined above but also because we are living in an increasingly globalized world. It 
is important for students and their future employers that they possess the global and intercultural 
skills required to successfully navigate a global economy. 
 

9. Do ethnic minorities make up a larger proportion of the college population than they do the 
general population? 

 
Yes, they do – I don’t have the exact figures to hand but there is a large proportion studying in colleges. 
 

10. The UK receives X number of international students per year.  Why do you think the UK does 
not send more home students abroad? 

 
60,000 in Colleges 240,000 in universities. Good question, we don’t have to learn English and there 
isn’t the same tradition of studying abroad.  A lack of knowledge of international partners and because 
of the barriers as described above. 
 

11. Do you think that the Government’s Outward Mobility Programme will increase the number 
of UK students who participate in mobility programmes? 

 
Yes, I think the increased focus on outward mobility programmes coupled with the growing awareness 
of their importance will see a growth. I hope so! 
  



 
 

APÊNDICE 6- Entrevista Thomas Collier 

 

Entrevista concedida por Thomas Collier, Coordenador de Relações Internacionais da 

University of East London, via e-mail, no dia 12 de junho de 2015. 

 

 
1. Do students from colleges have the same social and economic profile as students from 

universities? 

In the UK, college is the stage of education between school and university, and is generally 

attended by students aged 16-18. It is now the law in the UK that students cannot leave 

education until after the age of 18. So, there is a different social and economic profile: 

colleges are obviously almost as representative as can be as they are so well attended. 

Universities are, in general, attended by students from a higher-income background. 

However, this is improving – particularly at the University of East London, where 90% of 

students come from lower income backgrounds.   

 

2. Do all students who attend college have the same social profile? If not, what are the 

differences? 

No, for the reasons explained above. Everyone goes to college (or 6th Form, which is the 

equivalent of college but is part of a school). 

 

3. Does the British Government apply the same policies regarding student mobility to colleges 

and universities?  If not, please explain the differences.   

As far as I am aware, there is very little government policy towards student mobility in 

colleges, but in universities the British Council is tasked with implementing the European 

Union’s Erasmus+ programme which actively supports and encourages student mobility 

across Europe. 

 

Most colleges are free to attend, but in 2011 the British Government voted to raise university 

tuition fees to £9,000, and severely cut government funding for universities (Higher 

Education Institutes – HEIs). Although the government-backed student loan system is very 

supportive, more people are dissuaded from going to university by this financial burden. 

 

4. Do you think that mobility programs are beneficial to students?  Please explain your answer. 

I wouldn’t be working as a Study Abroad Coordinator if I didn’t! Students who go out on 

mobility programmes gain perspective, confidence, and adaptability. They see things in a 

new way, learn about different cultures, and learn more about themselves. It is an invaluable 

experience. 

 

5. Do university students participate in mobility programs? What motivates them to do so?  

What barriers do they face? 

University students participate. The sense of adventure is a motivation, as are the reasons 

above. Barriers include language (or perceived language barriers), costs, commitments at 

home (job/family), academic benefit (if grades do not transfer). 



 
 

 

6. Do you think that concerns about language discourage UK students from participating in 

mobility programs? 

I do. Even though our exchange partners all instruct in English, I think that students who 

speak no other languages are reluctant to study abroad in a non-English speaking country 

because they are concerned about social interaction or making friends or even day-to-day 

activities like ordering a meal or understanding  

 

7. Even with incentives such as Government and institutional scholarships, would financial 

issues discourage college students from participating in mobility programs? 

Yes. There is a perception that studying abroad is expensive – but that is a myth that we have 

to try and dispel. Nevertheless, even with scholarships etc, flights/visa etc it can be expensive 

(compared to staying at home). 

 

8. Why do you think that university students should consider participating in mobility 

programs?  

For the reasons given above: it is a chance to step further outside your comfort zone, and so 

prepare yourself for so much more. As universities, we are striving to broaden the horizons 

of the student: we are striving for the uncomfortable, to challenge existing perceptions, to 

learn and to teach. Study abroad does all of this and more. 

 

9. Do ethnic minorities make up a larger proportion of the college population than they do the 

general population? 

No. 

 

10. The number of foreign students receiving every year in UK is something about 500.000 and 

depending on the source; the number of UK students sent is not more than 30.000. Why do 

you think the UK does not send more home students abroad? 

I think UK students are comfortable where they are. There is a perception that everywhere 

else may be either more expensive, or that language might be an issue. It is simply easy to 

progress through the UK system, but there is little support or guidance for students who 

want to study abroad. 

 

11. Do you think that the Government’s Outward Mobility Program will increase the number of 

UK students who participate in mobility programs? 

I’m not aware of the government’s outward mobility program! 

 

 

 

 


