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INTERNACIONALIZAÇÃO NA UFBA E O PROFICI: UM PANORAMA SOBRE 

POLÍTICAS NACIONAIS COM IMPACTOS LOCAIS 

Suely Souza Santos 
 
 
RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo identificar e analisar, no âmbito da Universidade Federal da 
Bahia, as ações e as políticas de internacionalização voltadas para sua inserção no contexto da 
educação mundial global. A dissertação demonstra como esta Universidade tem, historicamente, 
realizado ações no sentido de se firmar como instituição que caminha na perspectiva da 
integração entre universidade e produção de conhecimento através da internacionalização. Para 
isso, fundamentado nos Planos de Desenvolvimento Institucional – PDI da Universidade, foi 
feita uma pesquisa documental dessas ações até a aprovação do seu Plano de Internacionalização 
em 2018. A análise está alicerçada na revisão das políticas adotadas pelos governos brasileiros 
para fomento à internacionalização universitária até a criação do Programa Ciências sem 
Fronteiras (PCsF) e Capes PrInt, do qual a UFBA foi e é partícipe, situadas enquanto 
significativas ações estratégicas para inserção das Instituições Federais de Ensino Superior 
brasileiras no cenário acadêmico internacional. Isso incluirá, certamente, o maior desafio 
apresentado pelos estudiosos sobre internacionalização: a proficiência linguística. Neste aspecto 
a dissertação enfoca o PROFICI - Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para 
Estudantes e Servidores da UFBA, que se constitui como principal instrumento de qualificação 
e difusão da língua estrangeira para a comunidade interna da universidade. Ao lado dele, 
encontra-se o Núcleo de Línguas (NucLi) no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras, que 
atua em articulação com o PROFICI no processo de ampliação de oportunidades de estudo de 
língua estrangeira para fins acadêmicos. A análise está pautada na revisão das políticas adotadas 
pelos governos brasileiros para fomento à internacionalização universitária com a criação do 
Programa Ciências sem Fronteiras (PCsF) e Capes PrInt, do qual a UFBA foi e é partícipe, 
situadas enquanto significativas ações estratégicas para inserção das Instituições Federais de 
Ensino Superior brasileiras no cenário acadêmico internacional. 

 
Palavras chaves: UFBA; PROFICI; internacionalização; proficiência linguística. 



 
INTERNATIONALIZATION AT UFBA AND THE PROFICI:  AN OVERVIEW OF 

NATIONAL POLICIES WITH LOCAL IMPACTS 
                                                                                                          
 

Suely Souza Santos 
 

 
 

ABSTRACT 
 

This work aims to identify and analyze, within the Federal University of Bahia (UFBA), the actions 
and policies of internationalization aimed at the university’s insertion in the context of global 
education. The thesis demonstrates how UFBA has historically carried out actions in order to mark 
itself as an institution that acts in the perspective of integration between a university and knowledge 
production through internationalization. Based on the Institutional Development Plans (PDI) of the 
university, a document research was conducted about these actions up until the approval of its 
Internationalization Plan in 2018. The analysis is based on the review of the policies adopted by 
Brazilian governments to promote university internationalization up until the creation of the 
Science without Borders Program (PCsF) and Capes PrInt, in which UFBA was and is a participant, 
situating these significant, strategic actions for the insertion of Brazilian Federal Institutions of 
Higher Education in the international academic scene. This will certainly include the greatest 
challenge presented by scholars of internationalization: language proficiency. In this aspect, the 
analysis will deal with the PROFICI - Foreign Language Proficiency Program for Students and 
Employees of UFBA - which constitutes the main instrument of qualification and diffusion of the 
foreign language for the internal community of the university. Next to it is the Language Center 
(NucLi) within the scope of the Languages without Borders Program, which works in conjunction 
with PROFICI in the process of expanding opportunities to study a foreign language for academic 
purposes. The analysis is based on the review of policies adopted by Brazilian governments to 
promote university internationalization with the creation of the Science without Borders Program 
(PCsF) and Capes PrInt, in which UFBA was and is a participant, situating these significant, 
strategic actions for the insertion of Brazilian Federal Institutions of Higher Education in the 
international academic scene. 
 

Palavras chaves: UFBA; PROFICI; internacionalization; language proficiency. 
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INTRODUÇÃO 

 
A proposta deste trabalho é realizar uma análise documental das ações e das políticas de 

internacionalização na Universidade Federal da Bahia, voltadas para sua inserção no contexto 

da educação mundial-global. Para sua apresentação, opto por revelar as razões que me levaram 

a sua realização, por considerar importante a dimensão de expressar uma identidade como 

autora, no sentido de revelar quais foram meus interesses e motivos ao escrever, assim como 

possibilitar entender a interpretação que foi dada a alguns fatos, algumas descrições, a sua 

contextualização.1 

Um dos motivos para realização desta pesquisa surgiu das minhas observações durante 

acompanhamento a alunos da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

enquanto coordenadora do NAI - Núcleo de Apoio à Internacionalização, de março de 2013 a 

novembro de 2014. O NAI foi uma estratégia criada pela direção da Escola Politécnica durante 

a ocorrência do PCsF - Programa Ciências sem Fronteiras (2011) que tinha como objetivo 

orientar os bolsistas contemplados pelo Programa. As ações do NAI não se resumiam a 

acompanhar os trâmites burocráticos, articulando-se também com a PROPCI – Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Criação e Inovação, responsável pela execução do PCsF na UFBA, para disseminar as 

principais informações com o propósito de facilitar o intercâmbio dos estudantes. 

Naquele período, foram organizadas atividades para interação e troca de experiências 

entre os estudantes postulantes às bolsas e os egressos do Programa, incluindo também os 

estudantes visitantes de universidades estrangeiras na Escola Politécnica. Entre as atividades 

promovidas pelo NAI, uma das mais interessantes, o Diálogos sem Fronteiras2, reunia bolsistas 

e regressantes do PCsF para troca de informações sobre a experiência. Para isso, o Núcleo contou 

com a parceria da PROPCI/UFBA e com a AAI – Assessoria para Assuntos Internacionais. 

Durante esses encontros, ganhou destaque nos depoimentos dos alunos a fluência na 

língua estrangeira, sendo considerado o maior desafio enfrentado pelos bolsistas e, 

 
1 SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANI (2009, p. 9), afirmam que a dimensão do autor constitui a primeira etapa de 
uma análise documental, possibilitando compreender previamente as razões que o levou a investigação, criando 
condições para entender suas peculiaridades, inclusive as deformações que puderem sobrevir no caso de reconstituição 
de um acontecimento, a partir dos documentos analisados.  
2 O NAI organizou quatro encontros com intercambistas no período de 15 meses, recepcionou uma missão 
internacional com reitores estadunidenses e orientou 22 estudantes estrangeiros dos países Portugal, Espanha, França, 
Alemanha, Estados Unidos. Recepcionou duas caravanas estudantis internacionais da Universidade de 
Cayenne/Guiana Francesa. 
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paradoxalmente, o resultado positivo apontado pelos mesmos, durante a estadia no exterior. 

Este fenômeno despertou a minha atenção e resultou em algumas atividades junto ao setor. Na 

oportunidade, o Núcleo selecionou estudantes da Escola para acompanhar a estadia dos estudantes 

estrangeiros, o que permitia aos interessados treinar novos idiomas e conhecer outras culturas. 

Essa ação só foi possível porque, de forma inaugural, na Escola Politécnica, o Núcleo 

recepcionou e acompanhou aqueles estudantes orientando desde a matrícula ao seu desempenho 

nas disciplinas e, também, a finalização de sua estadia na Universidade. 

Ao mesmo tempo, com o apoio da Direção, o NAI recebeu uma professora do Central 

Arizona College (EUA), que permaneceu em visita na Escola por quatro meses, quando, então, 

alunos tiveram a oportunidade de fazer aula de conversação em inglês. Em apoio ao trabalho 

que estava sendo desempenhado, parte dos professores da Escola Politécnica se dispôs a dialogar 

com os bolsistas na tentativa de muni-los com informações a partir de suas experiências pessoais 

para sobrevivência nos países de destino. Estas ações entusiasmaram de tal forma os estudantes 

que alguns decididos a desistir do intercâmbio, após essa interação, retomaram os planos e 

seguiram com o projeto de viagem. Essas foram medidas provisórias enquanto se pensava em 

algo mais abrangente. 

Em novembro de 2014, uma nova gestão assumiu a Escola Politécnica que reestruturou 

a parte administrativa da Unidade, encerrando as atividades do Núcleo. Na época, entreguei o 

relatório de atividades do Núcleo para a nova direção, situando o trabalho desempenhado pela 

coordenação. Na oportunidade, pontuei a importância de requerer relatório de atividades dos 

alunos ao término da experiência no exterior e a adoção de avaliação sistemática do resultado do 

Programa para a Escola. Também foi enfatizada a necessidade de permanência das atividades do 

Núcleo com a indicação de um técnico-administrativo que pudesse se comunicar em inglês para 

acompanhamento dessas atividades. 

A comunicação em inglês foi o maior obstáculo ao desempenhar as atividades do NAI. 

Eu conseguia dar conta da tradução das correspondências, e-mails, contando com o apoio do 

PROFICI - Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e Servidores da 

UFBA, para a tradução de documentos obrigatórios, como, por exemplo, o histórico escolar. 

Entretanto, para minha pretensão, isso era insuficiente, visto que intencionava fomentar a 

internacionalização na Escola Politécnica para além do PCsF, aproveitando a oportunidade do 

Programa para criar possibilidades de relações da Escola com universidades fora do país. 
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O que me possibilitou acompanhar as mensagens em inglês naquela função foi ter sido 

aluna do PROFICI, do curso de inglês, cumprindo até o nível intermediário 2. Também fui aceita 

pelo Programa Inglês sem Fronteiras, cursando inglês através da plataforma My English On Line. 

Em ambas as oportunidades, o curso não foi concluído por não ter conseguido vencer a barreira 

do listening, acredito, visto que esta é uma das etapas mais importantes para definir a 

competência comunicativa em uma língua. No entanto, a disponibilidade de outras línguas pelo 

Programa fomentou em mim o interesse por estudar outro idioma, além do inglês, e assim 

consegui concluir o curso de língua francesa.  

A convivência com estudantes, em sua maioria jovens, que dividiam seu tempo entre as 

disciplinas da graduação e o estudo da língua, fez-me perceber a importância do PROFICI. 

Chamou minha atenção o fato de que não tive como colegas, durante as etapas, professores ou 

técnicos-administrativos, membros da comunidade universitária. A possibilidade de cursar 

várias línguas dentro de um mesmo espaço, gratuitamente, na Universidade, animava-me e a 

minha percepção sobre o Programa aguçou a minha curiosidade sobre ele.  

Após o trabalho com os estudantes da Escola Politécnica e o PCsF, entendi que poderia 

elaborar uma proposta de pesquisa fundamentada naquela experiência. Como este programa, o 

PROFICI, alinhava-se às propostas de internacionalização nacionais e de que modo ele foi 

reconfigurado para atender às demandas das políticas nacionais e necessidades locais? Como ele 

se articulava a outras ações voltadas para a internacionalização, a exemplo do NucLi-Núcleo de 

Línguas no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras? 

Para responder a estas questões, o trabalho teve como objetivo geral analisar as ações 

linguísticas realizadas na UFBA no contexto da internacionalização e suas articulações com os 

projetos nacionais institucionalizados, a exemplo dos Programas Ciência sem Fronteiras e do 

CAPES PrInt. Para isso, a pesquisa se propôs a identificar, no âmbito da Universidade, as 

políticas de internacionalização para cumprimento das metas estabelecidas por esses Programas; 

analisar os planos e metas desses Programas voltados às ações linguísticas de internacionalização 

e como elas se articulam com o PROFICI; analisar o PROFICI nas suas ações e parceria com o 

NucLi- Núcleo de Línguas no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras para fomentar a 

formação linguística de participantes (em potencial) para os programas de intercâmbio. 

O texto está estruturado em três eixos: globalização e internacionalização universitária, 

internacionalização na UFBA e política linguística. A partir dessas premissas, analisar a 
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competência em língua estrangeira nas suas proposições e articulações internas na Universidade 

Federal da Bahia. Nesse sentido, está contextualizado a partir das reflexões apresentadas na obra 

A universidade no século XXI, de Boaventura de Souza Santos (2005), que possibilitou entender 

a universidade pública em suas dimensões e suas transformações no sistema de ensino superior, 

enquanto proposta democrática, emancipatória, anti-hegemônica, com os desafios apresentados 

para este século. Entre esses desafios, encontram-se o acesso, o financiamento à pesquisa, sua 

autonomia e sua legitimidade frente aos governos e à sociedade. 

As análises sobre internacionalização serão amparadas pelos pressupostos apresentados 

no livro do professor Naomar de Almeida Filho A quarta missão da Universidade: 

internacionalização universitária na sociedade do conhecimento (2012), em que categoriza a 

internacionalização como a quarta missão da universidade. O autor discute sobre o papel da 

internacionalização como missão na Universidade dentro da sociedade contemporânea do 

conhecimento, justificada pelo fenômeno da massificação do acesso e pelo irreversível 

fenômeno da globalização. 

O método adotado para execução da pesquisa foi a análise documental no qual os 

documentos analisados possibilitaram a contextualização do problema permitindo responder 

suas questões.  Todas as análises intersecionam vários conteúdos favorecendo que a crítica 

complemente a revisão documental, permitindo diversas abordagens em torno de um mesmo 

assunto - a política linguística. É uma pesquisa aplicada, com abordagem qualiquantitativa de 

caráter interdisciplinar e exploratório, envolvendo o campo da política linguística, mas 

alicerçada na história, sociologia, ciência política. É situada no campo da sociologia e ciência 

política por favorecer a compreensão e a dimensão das políticas linguísticas nacionais e sua 

relação com as medidas político-institucionais. Pertence ao campo da história por perfazer uma 

análise minuciosa de documentos que permitiram percorrer a trajetória da Universidade no 

campo da internacionalização, buscando contextualizar e referenciar as informações 

apresentadas. 

Para complementar o trabalho, foi essencial associar a pesquisa documental à pesquisa 

bibliográfica, obtendo suportes em trabalhos acadêmicos, teses e dissertações de outros 

pesquisadores – isso ajudou no entendimento das teorias já desenvolvidas sobre o assunto. No 

que concerne a UFBA, percebi ser fundamental entender o perfil de sua gestão, situá-la dentro 

do cenário político e científico da internacionalização. Nesse aspecto, a pesquisa realizada por 
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Claudia Barreto (2019) intitulada “Estudo no Exterior durante a Graduação: implicações 

acadêmicas e profissionais” apresentou uma criteriosa abordagem do PCsF na UFBA, 

importante para a atual análise. A obra se tornou referência obrigatória pelo conteúdo e também 

por disponibilizar informações fundamentais para esta pesquisa, visto que esta ocorre em pleno 

período de pandemia da COVID-19, obrigando o fechamento da Universidade. 

Os artigos publicados pela professora Fernanda Mota Pereira “O Programa Idioma sem 

Fronteiras e a formação de inglês na UFBA: objetivos (inter)nacionais em práticas locais (2017)” 

e “Internacionalização e formação linguística na UFBA: um relato sobre desafios e estratégias” 

(2021), me permitiu conhecer as estratégias para difusão e disseminação da língua estrangeira 

para a comunidade interna da universidade. Esses textos apresentam o PROFICI como uma ação 

singular para a formação em língua estrangeira, no processo de ampliação de oportunidades, na 

articulação com as propostas nacionais como o NucLi e o Capes Print (2019), mesmo após a 

finalização do Programa Ciências sem Fronteiras em 2014. 

Na busca pela compreensão das relações institucionais, foi preciso conhecer a realidade 

de outras IES – Instituições de Ensino Superior – e como repercutiu entre elas o conjunto das 

políticas linguísticas nacionais nos programas de graduação e pós-graduação. Nesse sentido, 

analisei os textos contidos no livro Do inglês sem Fronteiras ao Idioma sem Fronteiras: A 

construção de uma política linguística para a internacionalização com o trabalho de professores 

da língua inglesa e educação à distância de 10 universidades federais que demarcaram os efeitos 

do Programa Ciências sem Fronteiras e seu pós-período. 

O período de análise deste trabalho é definido entre 2011 e 2020, embora estejam 

presentes no texto informações de período adjacentes cuidando para uma melhor 

contextualização e entendimento do tema, como exemplificação, atualização, etc. Para 

corresponder ao método adotado a pesquisa recorreu a documentos que compõe a base legal das 

políticas de internacionalização na esfera nacional e também da UFBA, como Decretos, 

Resoluções, Portarias, Editais, Planos, Programas, assim como, aos instrumentos que 

demonstraram seus resultados como relatórios e avaliações. A pandemia limitou meu acesso a 

documentos físicos. Busquei aqueles disponíveis nos sítios oficias da Universidade entre eles: 

AAI.ufba.br, PROPCI.ufba.br, PROPLAN.ufba.br, PROGRAD.ufba.br. Também foram 

acessados sítios do governo federal do mec.gov.br, Inep.gov.br, ciênciassemfronteiras.gov.br, 

isf.mec.gov.br. 
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A pesquisa cumpriu as fases da análise documental a saber: organização do material, 

seleção e posterior exploração dos documentos e o tratamento dos resultados com sua 

interpretação.  O exame inicial pemitiu a definição de quais documentos seriam melhores para 

responder ao problema proposto e a definição do foco do estudo. Sendo assim, considerei 

documentos que permitissem conexões entre si, garantindo a análise do conteúdo o que foi 

significativo para responder à pergunta do problema, justificar e responder às suas hipóteses 

(KRIPKA, SCHELLER e BONOTTO, p. 246).  

Entre os documentos analisados, cito: o Plano de Internacionalização da UFBA 

apresentado em 2018, os Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2004-2008, 2008-2010, 

2012-2016, 2018-2022, o Decreto 7642/2001 que instituiu o Programa Ciências sem Fronteiras, 

a Portaria 973/2014 que institui o Programa Idiomas sem Fronteiras, o projeto e os editais do 

Programa Capes PrInt, os editais do PROFICI e relatórios básicos e artigos relacionados ao 

PROFICI e ao NucLi.  

Os dados analisados em sua maioria estão disponíveis nos relatórios UFBA em Números 

disponíveis no site da PROPLAN/UFBA. Para isso, dividi o trabalho em três capítulos além destas 

páginas introdutórias. No primeiro capítulo, organizei a discussão em torno dos aspectos gerais 

da globalização e internacionalização universitária. Embora tenha encontrado uma vasta 

bibliografia sobre o tema, o intuito foi apresentar uma breve exposição do contexto da 

globalização mundial e como este fenômeno, enquanto fator consolidado, demarca a atual 

posição das IES no Brasil. No mesmo sentido, discuti como o fenômeno se caracteriza e se 

manifesta, bem como os desafios apresentados no processo da internacionalização no ensino 

superior. Para isso, o texto contextualizou o governo/Estado brasileiro enquanto formulador de 

políticas públicas e gestor da educação nacional para este fim. 

No segundo capítulo, analisei as medidas para fomentar as ações de caráter internacional 

ocorridas internamente, identificadas a partir dos PDI’s entre os anos de 2004-2022, ainda que, 

a princípio, essas ações não estivessem situadas dentro de um plano organizado e sistematizado 

de internacionalização universitária, o que ocorre em 2018, com a aprovação do Plano de 

Internacionalização. Neste intervalo, estão inseridas as experiências nacionais como o Programa 

Ciências sem Fronteiras, o Programa Idiomas sem Fronteiras e o Capes PrInt, e como elas se 

articularam com a UFBA. A opção por análise dos PDI’s se justifica porque define as estratégias 

e metas da gestão para elevar o grau de internacionalização da Universidade objetivando torná-
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la uma das dez universidades mais internacionalizadas do Brasil. 

No terceiro e último capítulo, analisei uma das principais diretrizes para disseminar a 

competência em línguas estrangeiras, o PROFICI, a ação de fomento ao ensino de línguas 

estrangeiras da Universidade e como este se articula com outras ações como o NucLi na 

formação de professores e apoio à proposta de internacionalização. A análise se debruçou sobre 

o ensino da língua inglesa. Inicialmente, essa ênfase ocorre pelos aspectos pessoais apresentados 

acima, numa posição autorreflexiva, permitindo o aspecto relacional entre mim e meu objeto de 

pesquisa; depois, por ser a língua mais procurada dentro da ação do PROFICI e por ser ainda a 

língua mais utilizada nas relações internacionais. 

O crescimento substancial do alunado nos primeiros períodos de chegada do plano de 

reestruturação das universidades acarretou investimentos consideráveis para implementação das 

ações, exigiu da gestão universitária medidas efetivas na área de assistência estudantil, 

infraestrutura, tecnologia da informação, contratação de docentes etc.. Por isso, destaca-se a 

importância de caracterizar as ações de fomento à língua estrangeira como um conjunto de 

políticas públicas, configuradas em políticas linguísticas para atingir fim específico. 

Compreendendo que, se existe um fim específico, existe um público específico, utilizei os 

conceitos presentes nos trabalhos de Ricardo Agum, Priscila Riscado e Monique Menezes, 

Políticas Públicas: conceitos e análise em revisão (2015). 

No que tange ao acesso ao ensino de línguas estrangeiras, essas políticas colaboram para 

a formação, emancipação e proteção de grupo determinado, no caso, os estudantes das 

universidades públicas. Por isso, ao analisar o PROFICI enquanto ação estratégica, evidencio 

sob quais argumentos o referido programa contribui para a redução das desigualdades 

educacionais que são subjacentes às desigualdades sociais e econômicas que afetam o ensino 

superior, por parte de uma instituição específica da administração pública, neste caso, a UFBA. 
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CAPÍTULO I 
INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA: ASPECTOS GERAIS 

 
"Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, desejando ou não, 
torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que, em nosso mundo 
globalizado, tudo o que fazemos (ou deixamos de fazer) tem impacto na vida de todo 
mundo e tudo o que as pessoas fazem (ou se privam de fazer) acaba afetando nossas 
vidas." (ZYGMUNT BAUMAN)3 
 

A epígrafe acima remete à discussão basilar acerca da existência da atual ordem mundial, 

a globalização e seus principais fundamentos, os quais são uma das questões apresentadas neste 

trabalho. Este primeiro capítulo versará sobre educação superior no contexto da globalização 

mundial enquanto fator consolidado que marca as relações entre as universidades no Brasil e 

exterior. Será analisado em que medida alguns desafios se apresentam ao processo da 

internacionalização, entre eles, a globalização. O contexto focado é o governo/Estado brasileiro 

enquanto formulador de políticas públicas e gestor da educação nacional para tal fim. 

Considerar-se-ão as principais medidas que estruturam essas ações, como programas, convênios 

e cooperações.  

Para uma melhor elucidação dos pontos que serão abordados e, visando a estabelecer  

alguns parâmetros teórico-metodológicos, é importante destacar que as análises sobre 

internacionalização serão amparadas pelos pressupostos apresentados na obra A quarta missão 

da Universidade: Internacionalização Universitária na Sociedade do Conhecimento (SANTOS, 

2012). Nessa obra, o autor categoriza a internacionalização como a quarta missão da 

universidade e analisa o seu protagonismo na sociedade do conhecimento a partir da 

massificação do acesso ao ensino superior,  a globalização da economia e da sociedade, questões 

pertinentes a esta pesquisa. 

Serão também consideradas análises feitas por outros estudiosos acerca do fenômeno da 

globalização e sua integração entre os países. A perspectiva de uma quarta missão, apontada 

pelos analistas da universidade neste mundo globalizado, cuja pluralidade e diversidade cultural 

é integrada à universalidade científica, reafirma a interlocução da internacionalização com a 

pesquisa, o ensino e a extensão, e é pautada na capacidade que esse fenômeno tem de mobilizá-

la para cumprir os seguintes objetivos: 

 
3Zygmunt Bauman (1925-2017) foi um sociólogo polonês, criador do termo Modernidade Líquida. 
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 reforçar projetos conjuntos e integradores; 
 dar maior dimensão às suas atividades de formação, pesquisa e 
 inovação; 
 conduzir uma agenda própria de diplomacia cultural universitária; 
 contribuir para a consolidação de Espaços Integrados do Conhecimento. 

(SANTOS, 2012, p.145) 
 

Ao se reportar à Idade Média, a troca de conhecimento entre culturas é considerada algo 

engrandecedor, comum entre estudantes que buscavam o partilhamento do conhecimento e do 

saber entre países europeus. A presença de estrangeiros em uma instituição universitária era sinal 

de que a mesma era um espaço de excelência acadêmica, assim como de tolerância e harmonia 

(FRANKLIN et al., 2017, p. 131). Por isso, alguns estudiosos concordam que a globalização 

não é um fenômeno recente e defendem que, somente após a 2ª Guerra Mundial, ganhou nova 

roupagem, com o surgimento de diversas formas de integração econômica e o desenvolvimento 

dos transportes e das comunicações. 

Contudo, somente ao final da década de 1980, o termo globalização começa a ser 

utilizado enfaticamente, procurando designar a conexão das economias, assim como o 

intercâmbio cultural e a interdependência social e política entre os países. É por essa via que o 

processo de globalização se estabelece mundialmente, estreitando relações comerciais e culturais 

entre os países, suas empresas, suas universidades, suas populações. Assim sendo, tal processo 

provocou interpelações sociais e culturais que contribuíram para sua efetivação tendo em vista 

que passaram a desenvolver atividades nos diferentes territórios internacionais 

(MATELLARTE, 1977). 

Globalização e Internacionalização são termos que têm grande influência no contexto 

mundial atual, e costumeiramente são compreendidos como um mesmo fenômeno, embora 

apresentem diferenças que devem ser enfatizadas. Para Knight e De Wit (1997, p.6 apud 

MIURA, 2009), a globalização refere-se ao “fluxo de tecnologia, economia, conhecimento, 

pessoas, valores e ideias através das fronteiras; afeta cada país de modo diferente, devido a 

história, tradições, cultura e prioridades da nação”. No mesmo sentido, David Held (2001, p.72) 

afirma que a globalização é uma relação em que a ação a distância de um sujeito social tem 

consequências para outros e, ainda, é uma expressão espaço-temporal, em que as distâncias e o 

tempo se reduzem nas organizações e interações sociais com a interdependência entre 

economias e sociedade. Desse modo, o acontecimento de um país impacta diretamente o outro, 

designando um mundo sem fronteiras nem barreiras geográficas e socioeconômicas. 
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O sociólogo Boaventura de Sousa Santos traduz “como um fenômeno multifacetado, com 

dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas, interligadas de modo 

complexo [...], embora haja uma forte tendência a reduzi-la às suas dimensões econômicas.” 

(SANTOS, 2002. p. 26 e 27). Ao situar a globalização para além das sínteses econômicas, o 

autor avalia que além de impulsionar uma nova forma de as instituições serem organizadas, a 

globalização origina uma nova classe que, detendo e controlando grande parte da economia, 

conduz às desigualdades as sociedades semiperiféricas e periféricas. Isso por si só, já conduz às 

desigualdades no mundo todo. Entretanto, o autor chama a atenção para o fato de que o processo, 

por ser complexo, múltiplo e diferenciado, mesmo as diferenças e desigualdades por ele 

provocadas são, em boa parte, específicas a cada Estado, envolvendo relações de poderes entre 

si, embora expandidas em escala mundial. 

Crítico contumaz da globalização, Milton Santos (2012) considera que a globalização é 

a própria representação do sistema capitalista. O geógrafo se posiciona a partir da dimensão 

geográfica, cuja abordagem contribui significativamente para compreender a sua consolidação. 

Nas suas análises, esse fenômeno é categorizado em três modelos: no sentido da forma como a 

vemos e percebemos e, na mesma medida, conforme querem nos fazer enxergá-la; como um 

processo amplo de formulação de ideias e socialização de informações; como perversidade, 

conforme acredita que ela se apresenta no mundo atual de várias adversidades, entre elas, a 

desigualdade. (SANTOS, 2021, p.12). 

A abordagem de Santos situa a globalização enquanto idealizada para atender às 

demandas de quem a organiza, projeta, para satisfação de suas necessidades, a partir de 

pressupostos que podem ser sintetizados no que definiu como unidade técnica, simbolizada como 

instrumento capaz de ser reproduzido em qualquer parte do mundo pela sua capacidade de ser 

disseminado em tempo real, em um mesmo lapso de tempo, pela centralização econômica 

internacional. As técnicas a que se refere o estudioso tiveram sua origem ainda no século XVIII, 

quando as artes foram suprimidas pela técnica matemática como estratégia para resolução dos 

problemas do Estado. 

A unicidade em torno da técnica (tecnocracia), conferiu poderes em relação ao outro que 

nada sabia, que não acumulava conhecimento, baseada exclusivamente no mérito. (FAORO, 

1969, p.4). Esse processo ganha reforço ainda na Revolução Industrial como um sistema 

hierárquico que, desde então, envolve a relação de pessoas ao seu conhecimento de tecnologia, 
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às suas oportunidades, àqueles que detêm o conhecimento e a informação.  

O sistema tecnocrático equipara-se aos atuais princípios meritocráticos, com a ideia 

de uma sociedade baseada nos critérios da competência, cujo único parâmetro importante é o 

conhecimento acumulado do indivíduo e suas habilidades. Por tudo isso, a globalização se 

afirma como o ápice do processo de internacionalização do mundo atual não sendo possível 

entendê-la sem considerar as técnicas – a informação, o conhecimento – e a política que 

convivem de forma inseparável. (SANTOS, 2012). A unidade e a técnica na concepção de 

Milton Santos também podem ser traduzidas pela oportunidade de acesso à informação e 

conhecimento das tecnologias nos dias atuais em que a globalização arregimenta novos 

pressupostos para sua categorização.  

O homem pós-moderno (HALL, 1992, p.2) tem deslumbramento pelas tecnologias 

em todas suas dimensões: quando vislumbra a possibilidade de tornar seu mundo melhor; 

quando as utiliza em prol dos conflitos, para fins de grandes tragédias, guerras, acirramentos 

étnicos, agressões ao meio ambiente etc. As dimensões apresentadas dependem da forma como 

são utilizados os meios de produção, que podem ou não ser controlados pelo Estado, 

disponibilizados ou não para o bem comum. Sendo assim, as sociedades capitalistas, industriais, 

tendem a se transformar em tecnocráticas ou não, dependendo de os benefícios desse progresso 

serem ou não associados a elas. 

A globalização conforme se manifesta é um fenômeno que arregimenta sociedades, 

culturas, produtos e tem princípios hegemônicos. Dado que envolve interesses que ultrapassam 

as barreiras econômicas, culturais e sociais, existe a necessidade de discuti-la empiricamente, 

ela e seus efeitos. Impulsionada pela internet, favorece o intercâmbio cultural e o interesse pela 

cultura de outros países, desenvolvendo grandemente o interesse por outras nações. Embora 

seus efeitos impliquem em várias perspectivas a econômica é a mais estudada, analisada e 

criticada entre as outras categorias, tanto em seus aspectos positivos quanto negativos: positivo, 

no sentido em que possibilita circular informações de forma mais rápida e eficiente, permitindo 

avanços nas áreas de medicina, genética, engenharia etc.; e negativos, a partir do momento em 

que a expansão massiva dos meios tecnológicos e de informação não atinge, de forma 

democrática, toda a população do planeta e favorece o acúmulo de riqueza, dificultando a 

emancipação social dos menos favorecidos. 

A partir deste último aspecto se sustenta a crítica de Milton Santos (2012) ao contestar a 
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forma como o fenômeno se instala enquanto processo hegemônico dominador que possibilita o 

aguçamento das diferenças, onde a organização de ideias, orientam ao consumo desenfreado. 

Nesse sentido, os processos não hegemônicos tendem a desaparecer fisicamente ou, com raras 

exceções, permanecer de forma subordinada, em poucos espaços, em raras situações. Em raras 

oportunidades esses processos podem manter-se relativamente autônomos, capazes de uma 

reprodução própria, mas, mesmo independentes, a tal situação é sempre precária, seja porque os 

resultados localmente obtidos são menores, seja porque os respectivos agentes são 

permanentementes ameaçados pela concorrência das atividades mais poderosas. 

A internacionalização prevê ações específicas em que as instituições buscam espaço no 

panorama globalizado que se apresenta sendo compreendida como relações econômicas, 

políticas, culturais, realizadas entre os países e suas instituições; por isso, além de ser voltada ao 

mercado cultural, comercial, pode afetar o âmbito educacional, ampliando e integrando as 

fronteiras nacionais. Nesse sentido, não ocorre de forma isolada, na verdade, carece de 

cooperação científica, tecnológica e acadêmica, que envolva seja empresas, seja instituições de 

ensino, para competir em níveis de igualdade dentro de um cenário totalmente interconectado. 

Já a globalização apresenta-se centrada no poder econômico com forte influência do modelo 

neoliberal e influencia fortemente as ações da internacionalização. (SANTOS, 2012, p.12). 

Por tudo isso, é consenso que a globalização é o fenômeno para assegurar o aumento da 

internacionalização como ordem social e para expansão econômica (SILVA e SALIBA, 2015). 

Para isso, relega os comportamentos e referências de vida de contextos locais e favorece 

contextos caracterizados como transnacionais4, nos quais as iniciativas de desenvolvimento 

resultantes da articulação de projetos nacionais, são conduzidos a uma integração internacional. 

Nesse sentido, o modelo de desenvolvimento local torna-se incapaz de ser conduzido nas bases 

políticas do Estado-Nação, de estímulo ao mercado nacional, passando a ser conduzido por um 

gerencialismo global (TEODORO, 2002, p.66). 

Embora pareça um paradoxo, a globalização exige a aproximação entre pessoas, bens e 

serviços, assim como, determina as tendências e reorganiza as informações, cujo acesso é a 

internacionalização das instituições em uma sociedade. Entretanto, as condições para uma 

efetiva integração não estão disponíveis, com igualdade de acesso às informações e às 

oportunidades dela decorrentes, sendo os maiores entraves aspectos como o idioma e a cultura.  

 
4Sobre transnacionalização na educação, ver também FUCHS, Eckhardt (2021). 
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O idioma é a fundamental expressão da cultura, resultando de hábitos e comportamentos 

de pessoas que interagem, que representam uma identidade, e nesse contexto, pode formar um 

quadro de possibilidades infinitas. Internacionalizar, em qualquer contexto, exige definir quais 

estratégias precisam ser adotadas, até mesmo recriadas, para se adequar à conjuntura 

extremamente competitiva da globalização, mas que possibilite igualdade de oportunidades. 

Levando-se em conta que o que se faz em seu território de origem pode não ser adequado 

a uma estratégia global, pactuar atitudes, visões de mundo é um dos grandes desafios dos 

processos de globalização. Sem desconsiderar que o fenômeno global é preponderantemente 

econômico e que influencia o mundo a partir de sua base  capitalista, intervindo nas dinâmicas 

institucionais, inclusive na produção de conhecimento nas universidades, é fato que a 

disseminação de padrões globalizados tem se destacado como a principal marca da 

internacionalização. As suas interrelações possibilitam avaliar as fronteiras educacionais 

afetadas por essas mudanças, contextualizando a internacionalização do ensino superior, uma 

das pautas deste trabalho. (BORGES e AQUINO, 2013, p.2-11). 

 
A internacionalização universitária 

 
Ao final do século XX, uma das questões básicas apresentadas para as universidades era 

que tipo de formação seria dado aos estudantes, e que perfil deveria ter as instituições de 

educação superior para atender ao pleito de amplo acesso e, ainda assim, contribuir para 

alavancar o desenvolvimento do país. Entre os desafios para o novo tempo, a proposta de 

educação transformadora e a defesa por mais vaga opunha-se a uma universidade voltada para 

o mercado. (DAVIDOVICH, 2005, p. 22). 

No livro A quarta missão da Universidade: internacionalização universitária na 

sociedade do conhecimento (2012), é afirmado que a universidade deve sua reconhecida 

longevidade à capacidade que tem mantido para se transformar e adaptar à evolução do mundo. 

A integração com a produção do conhecimento através da internacionalização faz parte desse 

formato que estrutura social, econômica e culturalmente o mundo, na medida em que sugere 

novos modelos de produção. Nesse aspecto, contribui para formar  novas classes sociais assim 

como influencia novas formas de governo. No que tange à educação internacional, os desafios 

afetam todos os seus níveis, principalmente o desenvolvimento de políticas que causam impactos 

nos cursos de graduação e pós-graduação, ou ainda, no modelo de educação adotado por quaquer 
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país. (SANTOS e FILHO, 2012, p. 50). 

Os autores tratam da existência e importância da universidade no percurso da história, 

evidenciando as influências dos diversos modelos e as perspectivas na formação e constituição 

do ensino superior. Caracterizam a internacionalização universitária como quarta missão, na 

medida em que esta tem a capacidade de mobilizar a universidade para cumprimento dos seus 

objetivos e atende às exigências das sociedades nas quais está inserida. Dentre essas exigências, 

está a capacidade de se renovar, adequando-se às mudanças conjunturais, como a massificação 

do acesso ao ensino superior, a globalização da economia e da sociedade e os crescentes 

processos de integração entre os países no que tange a sua eficiência na produção do 

conhecimento. Os autores apresentam pressupostos para o entendimento dessas instituições, 

dando conta de sua dimensão social e política, e apontam para uma nova perspectiva: o papel da 

internacionalização universitária na sociedade contemporânea do conhecimento. 

No processo da globalização, as universidades são amarradas a esse modelo e o 

compartilhamento do conhecimento e sua difusão tornam-se cada vez mais acirrados. Com 

efeito, na atual configuração mundial, não adianta o conhecimento se não puder ser disseminado 

amplamente. Nesse sentido, uma universidade é considerada internacionalizada quando o seu 

conhecimento é difundido, compartilhado, e quando sua comunicação facilita a troca de 

informações e conhecimento, de forma tácita e explícita: explícita, por seus documentos, pelo 

seu modelo de gestão; e tácita, quando relacionada a tudo que se tornou acessível, prático, rápido 

e padronizado, suscitando o interesse das comunidades acadêmicas internas e externas em 

aprenderem sobre diferentes pontos de vista, inseridos em outras culturas. 

A internacionalização das Instituições de Ensino Superior (IES) é um dos principais 

temas em fóruns internacionais de discussão e define, atualmente, os rumos da educação 

mundial. Já foi afirmado anteriormente que isso se deve ao amplo acesso ao nível superior ao 

longo do século XX, à globalização da economia e da sociedade, e aos programas de mobilidade 

e experiências de internacionalização, criados, de início, na Europa e reconhecidos pelo mundo. 

Na mesma medida, a produção capitalista dá origem e padroniza essa expansão global, 

interferindo poderosamente nos processos econômicos, políticos e culturais da sociedade pós-

moderna. O mesmo acontece com a tentativa de universalizar o conhecimento, o que, por sua vez, 

dita esse formato às universidades: elas necessitam se internacionalizar, mas, com isso, podem 

correr riscos e enfrentar conflitos e desafios, por conta de determinadas imposições de mercado. 
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Esta discussão é bastante complexa, envolvendo, além da globalização, cooperação, fatores 

sociais, tempo e espaço, bem como campos associados à interculturalidade e a processos de 

mercadorização da ciência. (SANTOS e FILHO, 2012). 

Portanto, para discutir a internacionalização no ensino superior, pode se referir aos 

aspectos que se referem a financiamentos, mas, principalmente, debater a transposição das 

barreiras e disparidades culturais entre as nações. Isso porque esses elementos, que relacionam a 

globalização com a produção de conhecimento, impõem a exigência de adequação a um único 

formato, um único modelo educacional, cujos métodos, conteúdos e instrumentos seriam 

resultado dessa expansão. O modelo único se revela como um dos grandes desafios, sendo 

preciso avaliar se seria possível uma educação global cujas premissas fossem idênticas em todos 

os países, levando-se em conta os aspectos econômicos, sociais, políticos e econômicos e 

culturais de cada sociedade. Uma outra questão a ser considerada, nesse amplo espectro global, 

é se seria possível propiciar o acesso da maior parte da população ao ensino superior, visto que 

a adequação ao método na produção do conhecimento implicaria qualificar para um mercado 

competitivo, em que nem todos teriam condições favoráveis para enfrentá-lo (ROCHA e 

MACIEL, 2017). 

O processo de modernização inspirada na globalização, ao mesmo tempo em que 

dissemina conhecimentos, privilegia sua ideologia, atrelando-se e consolidando a 

internacionalização do ensino superior. É fato que essa dimensão constitui resposta às exigências 

que nosso tempo impõe às relações institucionais universitárias em todos os países, obrigando a 

repensar o papel da universidade. Ela deve ser entendida como um importante elemento para o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia em tempos de amplo acesso ao ensino superior e da 

globalização econômica da sociedade. Essa análise parece ter base maniqueísta, o que pode ser 

evitado se os estudos sobre políticas educacionais não se furtarem a avaliar a natureza e a 

complexidade do Estado, o modelo de ensino superior e o fim da universidade que se pressupõe 

construir, ou seja, como grandes agentes modernizadores da sociedade ou sem a devida 

mobilidade social, ajustada para atender à demanda dos setores produtivos, não priorizando a 

formação intelectual e humanista. (ibidem, 2017).  

Santos (2001, p. 56) alerta para os discursos que levam a compreender que a globalização 

“é um fenômeno linear, monolítico, e inequívoco, fruto de um processo espontâneo, automático, 

inelutável e irresistível, que se intensifica e avança numa lógica e numa dinâmica próprias, 
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suficientemente fortes para se imporem a qualquer interferência externa”, quando, na verdade, 

é o resultado de um conjunto de decisões políticas. Entretanto, outros autores chamam a atenção 

para o perigo de entender a globalização meramente a partir da racionalidade econômica, 

orientada para o mercado, consumo ou prestígio social, uma vez que esse modelo impacta 

sobremaneira os processos de internacionalização no campo educacional. (ROCHA e MACIEL, 

2017). Nesta perspectiva, a educação impõe um modelo meritocrático de prestígio social, 

padronização e homogeneidade linguística e cultural, em conformidade com as avaliações 

apontadas pelos críticos à globalização no início deste trabalho. Sendo a internacionalização um 

processo social, econômico, político e culturalmente situado, seria importante, no seu decorrer, 

problematizar por que, sob quais bases, em que contexto, para quê e de que maneira ele ocorre. 

Em outras palavras, o importante seria não observar o quanto a globalização está ocorrendo, mas 

de que forma e com qual objetivo, em que bases e a serviço de que projeto (ROCHA e MACIEL, 

2017). 

Analisar a universidade brasileira sob a ótica da globalização revela que o ensino 

superior no Brasil está sempre pressionado a atender certas demandas no intuito de se adequar 

ao mundo moderno. Nesse sentido, é necessário que ele supere a marca do atraso rumo ao 

alcance do nível dos países mais avançados, tentando superar suas próprias deficiências para 

atingir índices que o qualifiquem como país desenvolvido. Talvez, por esta razão, no Brasil, 

o interesse pela internacionalização da educação superior somente tenha sido alavancado 

quando o investimento na pós-graduação se tornou interesse prioritário do governo, em apoio 

ao desenvolvimento científico e tecnológico, no início dos anos 1970 (SCHWARTZMAN, 

1991).  

Somente a partir da década de 1980, com o processo da globalização, se fortaleceu no 

panorama mundial, abrangendo, para além da pesquisa, a função do ensino, ou seja, inserindo os 

alunos da graduação nessa jornada. Para Emmendoerfer, Zuin e Franklin (2017, p.146), no 

Brasil, a internacionalização da educação superior é influenciada pelos sistemas adotados em 

instituições de nível superior europeias, mais   ainda  as americanas, por  conta da 

expansão do capitalismo. Essa internacionalização vem desde os anos 1940, culminando com 

a ditadura militar, marcada pela expansão econômica e influenciada por países mais fortes. A 

prova disso foi a promulgação dos Decreto-Lei n. 53, de novembro de 1966, e Decreto-Lei n. 

252, de fevereiro de 1967, cujo teor tornava a educação um produto passível de ser 
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comercializado, ocasionando discussões relacionadas a uma educação com o cunho mais 

econômico que educativo. As bases dessa discussão sedimentaram a Reforma Universitária de 

19685, cujas definições delimitavam as ambições do governo brasileiro, implementando e 

modelando suas políticas a partir dos interesses da economia internacional. Assim, eram 

baseadas em princípios de economia e produtividade, propondo a redução de custos, a 

otimização de recursos humanos e materiais. 

Os autores defendem que, apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

que teve como missão garantir os direitos fundamentais, instituir a educação como direito e 

disciplinar o ensino, foram estabelecidos os deveres do Estado para com a educação: 

[...] o processo de internacionalização passa a ser visto como uma estratégia com 
ênfase sócio-inclusiva pelas IES, em que, no mundo, as ações da Unesco buscavam 
minimizar o viés economicista, afirmando que a educação deveria ser trabalhada 
como uma estratégia de desenvolvimento social, por meio do suporte do Estado 
(UNESCO, 1998). Apesar dessa nova ênfase induzida pela CF/88 e pelas tentativas 
das agências internacionais focadas no social, outros órgãos internacionais 
insistiram na perspectiva econômica, influenciando o sistema brasileiro. 
(EMMENDOERFER..., p.137). 

 
No mesmo sentido, sugerem que o que ilustrou esse momento foi a perspectiva de 

mobilidade de docentes e discentes para prestação de serviços em educação, a fim de fomentar 

a participação estrangeira. Isso afetou diretamente a educação superior e a mobilidade estudantil, 

facilitada pela anuência ao “Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços” (GATS), assinado por 

diversos países e proposto pela Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1995. Esse 

acordo previa fornecimento de serviços de programas de educação nos seguintes moldes: 

[...] fornecimento de educação superior transfronteiriça (onde o fornecedor e o 
consumidor permanecem cada um em seus países e somente o serviço é oferecido 
no exterior, como por exemplo, os serviços online e a Educação a Distância); o 
fornecimento para consumo no exterior (onde o consumidor recebe o serviço no 
país do provedor, por exemplo, mobilidade internacional de estudantes); presença 
comercial (fornecimento do serviço de educação pela presença comercial no 
exterior, como por exemplo, os campi satélites, centros de formação empresariais 
privados) e presença de pessoas físicas (mobilidade internacional de professores) 
(EMMENDOERFER, ZUIN e FRANKLIN, 2017, p. 136-138, apud LAUS, 2012, 
p. 50-51). 

 
5 A Reforma Universitária de 1968 (Lei 5.540) apresentou uma série de leis que modificaram o ensino superior no 
Brasil nas décadas de 1960 e 1970. Aprovada em plena ditadura militar, promoveu mudanças em questões territoriais, 
e estabeleceu as normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média. A 
Lei extinguiu a cátedra, introduziu o regime de tempo integral e dedicação exclusiva aos professores, consolidou a 
estrutura departamental, dividiu o curso de graduação em duas partes, ciclo básico e ciclo profissional, criou o sistema 
de créditos por disciplinas, instituiu a periodicidade semestral. As entidades privadas foram reconhecidas como 
entidades assistidas pelo poder público e foram suprimidas definitivamente as verbas orçamentárias vinculadas. 
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Realmente, a Constituição de 1988 garante o direito à educação como parte de um 

conjunto de direitos sociais, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. 

Antes disso, o Estado não tinha a obrigação formal de garantir a educação de qualidade a todos 

e o ensino público era tratado como uma assistência, um amparo àqueles que não podiam pagar. 

Reza a Carta Magna que a educação é um direito constitucionalmente assegurado a todos, inerente 

à dignidade da pessoa humana. Por isso, o Estado tem o dever de prover condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício. E a internacionalização, por sua vez, é uma das estratégias educativas e 

inovadoras que estão integradas às instituições de nível superior dos países que desejem atualizar 

seus sistemas educativos. No mais, cabe ao estado brasileiro criar as condições objetivas para 

essa intenção. (CF, art. 205, 1988). 

O período de transição democrática trouxe importantes e controversas alterações na 

educação. A própria Constituição de 1988 é promulgada após ampla participação dos 

movimentos sociais, que interferiam nas ações decisórias legislativas, concomitantemente ao 

retorno do governo brasileiro para os civis, após a ditadura militar. No entanto, apesar de os 

caminhos estarem abertos e propícios para um sistema educacional inclusivo, fazia-se necessária 

a efetivação dos direitos conquistados pelos agentes governamentais, dada a permanência de 

grupos conservadores interessados em barrar os atuais avanços. Diante da complexidade do 

problema, era fundamental estabelecer metas, criar objetivos, visto que o país ainda não 

experimentara tal situação.  

Nesse sentido, é importante apresentar algumas reflexões sobre o papel dos governos que 

inauguram este momento, a partir de análises das políticas internacionais. Primeiro governo civil 

após o período da ditadura militar, ainda sob eleição indireta, indicada pelo colégio eleitoral, o 

governo de José Sarney (1985-1990)6 assume o poder após o falecimento abrupto do primeiro 

indicado, Tancredo Neves. Sarney esteve na presidência em momentos importantes da 

redefinição da política brasileira, como a própria aprovação da Constituição de 1988. No 

governo de Sarney, as ações mais importantes na área da Política Externa Brasileira foram a 

reaproximação com a Argentina e o Uruguai e, posteriormente, com o Paraguai, através de alguns 

acordos que deram origem ao Mercosul, cujo processo de integração em relação às barreiras 

 
6 O governo de José Sarney (1985-1990) é fruto das discussões e ações que garantiram a democratização a partir 
da década de 1980, assegurando voto aos analfabetos, algumas assistências para o mundo do trabalho, aprovação 
da Emenda Constitucional que estabeleceu eleições diretas para presidente. 
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alfandegárias do Brasil e demais países resultou no Cone Sul. A crise econômica do período 

obrigou a retomada de novas parcerias, como, por exemplo, as relações diplomáticas com Cuba 

e com países africanos de língua portuguesa.  

Para Garcia Cortês (2010, p. 289), embora José Sarney tenha deixado o governo com 

baixos índices de popularidade, com inflação em alta, é “a incorporação da democracia ao 

conjunto de valores utilizados pela política externa brasileira que deve ser reconhecida como seu 

principal legado no plano internacional”. O período conturbado político, social e 

economicamente não sugeriu ações importantes que merecessem destaques na política 

internacional da educação. De fato, nos acordos com governos do exterior, era mais necessário, 

então, tomarem-se ações políticas que garantissem o reconhecimento da democracia no Brasil. 

(MEMORIAL DA DEMOCRACIA, 1988). 

Já se ressaltou que essa nova conjuntura política, identificada como Nova República, tem 

como resultado positivo a promulgação da Constituição. Na continuidade, a política adotada 

pelo governo de Fernando Collor (1990-1992) deixou clara a intenção de continuar privilegiando 

as questões econômicas em detrimento de políticas públicas que dessem conta das mazelas 

sociais. Assim, as desigualdades recrudesceram e os apelos da sociedade pela inserção, na 

agenda política do governo, de ações relativas à saúde, educação etc, foram desconsiderados. 

Como afirmado antes, o período é marcado por uma grave crise econômica, caracterizada pela 

elevação das taxas de juros, a redução das taxas de importação, o congelamento de preços e 

salários, o que resultou em elevação do desemprego e em falências no setor produtivo 

(PADILHA, 2015). 

No que tange à educação, foi norteada por teses neoliberais e pouco se fez para o 

fortalecimento do ensino superior, ainda que tenha sido demarcada a internacionalização, com 

o suporte da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –, que 

buscava fomentar a pós-graduação brasileira em sua ligação com o mundo. A privatização foi 

modelo para a formação superior, com incentivos concedidos a empresários da educação e à 

iniciativa privada, o que determinou o enfraquecimento das instituições federais de ensino, como 

as universidades. Na verdade, essa estratégia foi adotada na tentativa de fortalecer o ensino 

técnico básico enquanto elemento suficiente para que somente parte da população tivesse acesso 

ao nível superior. 

Estabeleceu-se uma avaliação da educação superior pautada nos ideais de eficiência e 
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produtividade, que atingiu os meios intelectuais, e uma política de fomento à pós-graduação, 

que visava a apoiá-la com incentivo e apoio a pesquisadores qualificados. Assim, foi encorajada 

a formação de mestres, doutores e técnicos através da concessão de bolsas de estudo, iniciativa 

aparentemente louvável, mas que era, na verdade, um instrumento em prol do mercado, visto 

que se restringia à alocação de recursos para ampliação da formação em “áreas vinculadas às 

tecnologias de ponta, nas ciências experimentais de base, nas engenharias e em áreas incipientes 

ou de reduzido número de pesquisadores” (MELLO, 1992, p. 197, apud PADILHA, 2015). 

Analisando o período seguinte, governo FHC (1995-2002), Cunha (2003, p.30) afirma 

que a proposta de educação é pautada em um novo “estilo de desenvolvimento”, alicerçado nas 

ideias do progresso científico e tecnológico, obrigando inevitavelmente a parceria entre o setor 

privado e o governo, entre universidade e indústria, tanto na gestão quanto no financiamento. 

Ressalta o autor que, nesse governo, se promoveu uma expansão acelerada no número de IES 

privadas (cerca de 110,8%), o que se refletiu na institucionalização do mercado universitário, 

através da mercantilização da educação no país. 

Com a reeleição em 1998, a cruzada neoliberal se consolida no poder e o Brasil continua 

subscrevendo a estratégia que os países capitalistas centrais determinaram para os países em 

desenvolvimento. Dentre os objetivos do governo, estiveram a estabilidade monetária, mas 

também a abertura do mercado para os fluxos de capitais internacionais, em consonância com 

as medidas do Consenso de Washington7, como a redução dos gastos públicos e privatizações o 

que afetou frontalmente os financiamentos à educação superior. Ao todo, no governo FHC, 

foram privatizadas mais de 100 empresas, inclusive em setores estratégicos, como energia e 

comunicações (Globo Economia, 2017). 

Com isso, o liberalismo8 se tornou a ordem oficial das políticas econômicas brasileiras e 

começou a influir no resto das políticas públicas, principalmente nas políticas sociais, dentre 

elas, a educação. Com esta orientação ideológica, alinhada à necessidade de implantar no país o 

modelo de “Estado Mínimo”, a ausência de investimentos em pesquisa e inovação e o arrocho 

 
7Consenso de Washington - Encontro realizado na capital dos Estados Unidos em 1989. O compromisso visava reunir 
inúmeros economistas latino-americanos, a fim de discutirem ideias que visavam o combate às crises e à miséria que 
assolavam os países subdesenvolvidos. O alvo principal era a América Latina, e as ideias de desenvolvimento tinham 
um forte ideal neoliberal. O governo norte-americano, em conjunto com o FMI, adotou uma política que julgaram 
como “obrigatórias” na qual o intuito era renegociar as dívidas com os países em crises, fornecendo ajuda aos países 
subdesenvolvidos. 
8 Sobre liberalismo brasileiro ver: PAIM, Antonio. História do Liberalismo Brasileiro, 2ª. ed. São Paulo: LVM, 2018. 
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salarial dos trabalhadores da educação foram institucionalizados. Desse modo, o país se 

desobriga para com a educação e começa a retirar dinheiro, tradicionalmente destinado a áreas 

sociais, para pagar os juros das dívidas aos banqueiros nacionais e internacionais (HERMIDA, 

2012). 

Entretanto, Eunice Durham (1999), cujo trabalho avaliou a educação no primeiro 

mandato do governo FHC, afirma que a política educacional daquele governo, dentro desses 

limites, permitiu o estabelecimento de prioridades e a definição dos instrumentos de atuação a 

serem utilizados. Para a pesquisadora, aquele governo se distinguiu pelo fato de se fundamentar 

num diagnóstico prévio e compreensivo da situação e dos principais problemas do sistema 

educacional. Esse diagnóstico permitiu o estabelecimento de prioridades e a definição dos 

instrumentos de atuação a serem utilizados para os níveis fundamental, médio e superior da 

educação. (DURHAM, 1999, p.232). 

Independentemente das polêmicas que o tema suscita, autores identificam, na política do 

governo FHC, uma lógica mercantil aplicada à educação, devido ao apoio à precarização do 

trabalho, à terceirização e à expansão da esfera privada na educação. No que tange às 

universidades, foi identificado o alinhamento com a política neoliberal, privatista, fruto da 

expansão capitalista no setor. O marco dessa tendência da educação superior voltada para o 

mercado, direcionada para os serviços e não para o bem público, tem seu ápice na anuência ao 

Acordo Geral sobre Comércio e Serviços (GATS), proposto pela OMC – Organização Mundial 

do Comércio –, cujo teor permitia a participação de empresas estrangeiras nesses serviços. O 

acordo foi assinado em 1995, contrariando a proposta da UNESCO de trabalhar a educação 

como uma estratégia de desenvolvimento social (FRANKLIN et al., 2017, p. 137-138 ). 

Em artigo de 2014, Lauro Mattei, professor da UFSC, enumera alguns pontos que 

causaram um “esfacelamento geral” nas instituições federais: foram proibidas contratações de 

professores; não houve expansão de vagas nas universidades públicas federais; assistiu-se à 

criação de novas IFES; foram aprovados cortes de verbas orçamentárias para bolsas de pesquisa 

e infraestrutura; houve congelamento dos salários de docentes e técnicos, assim como das 

contratações; não se fez nenhuma ação para programas de intercâmbio. O governo FHC não 

seria o responsável por iniciar tais mudanças, mas assegurou sua continuidade. Mesmo antes da 

assinatura do GATS, o Brasil já se encontrava alinhado com as suas medidas liberais, mas o 

referido governo já teria respondido positivamente a elas, facilitando a implantação de diversas 
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ações nesse sentido. 

Não se pode desconsiderar que a reforma educativa proposta pelo governo FHC foi 

intensamente questionada pelo movimento organizado na sociedade civil, defensor do ensino 

público e gratuito para todos os brasileiros. Assim, o movimento docente questionou, na época, 

tanto a forma de fazer política quanto o conteúdo das propostas reformistas elaboradas pelo 

governo, em estreita sintonia com os interesses do grande capital local e internacional. Enquanto 

isso, o governo alinhava suas políticas na direção dos objetivos de natureza neoliberal, propostos 

pelos organismos internacionais para a educação nacional. Entretanto, não se pode desconsiderar 

que, sob a pressão de vários setores da sociedade civil, favoráveis ao acesso mais democrático 

às universidades, o governo FHC deu passos importantes.  

É durante o governo FHC que é criado, em 2002, o Programa Diversidade na 

Universidade, conforme o compromisso do governo federal com as determinações da 

Conferência de Durban9. Tal Programa objetivava à promoção da equidade e diversidade na 

educação superior para afrodescendentes, indígenas e outros grupos desfavorecidos no Brasil, 

passo fundamental para o período que se avizinhava - o de programas de ações afirmativas e 

implantação do PROUNI-Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais 10 e REUNI - Programa do Governo Federal de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras. 11 

Para Waltemberg (2013), existe uma descontinuidade nos processos de transformação 

da institucionalidade da educação superior no Brasil, presente nos governos, que não dão 

seguimento às políticas educacionais de seus antecessores - na tentativa de diferirem do anterior 

-, de construir novos personagens antagônicos àqueles que o precederam, reforçando ora o 

Estado, ora a economia, sacrificando as organizações em nome da política. O ensino superior 

sobrevive a esses desafios de se adequar, ou mesmo de mudar os valores de uma ordem mundial 

avassaladora e encontrar meios de lidar com tais inconstâncias reais ou aparentes: por um lado, 

 
9Em 2001, a Organização Nações Unidas organizou a Conferência na Conferência Mundial das Nações Unidas de 
2001 contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, ocorrida de 31 de agosto e 8 de 
setembro em Durban, na África do Sul. numa agenda inovadora e orientada para a ação para combater todas as 
formas de racismo e discriminação racial. 
10PROUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, 
institucionalizado pela Lei nº 11.096 em 2004. 
10 REUNI - Programa do Governo Federal de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais Brasileiras, instituído pelo Decreto Presidencial 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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em defesa da formação humanista, crítica, reflexiva e autônoma; por outro, para agregar as 

demandas do mercado tecnológico, impulsionado pelas necessidades da economia de mercado. 

De forma geral, as ações do governo Lula (2003-2011) se encaixam em tal avaliação. Contudo, 

a dinâmica educação/integração/cooperação, promovida por esse governo, salvaguarda algumas 

particularidades. 

Larissa Moreira (UFRS, 2018), em sua tese de doutorado, faz uma criteriosa análise do 

processo de internacionalização universitária no período dos governos de Lula e Dilma. A autora 

introduz seu texto chamando a atenção, para países como o Brasil, quanto ao atual estágio da  

globalização, cujo cenário exige o diálogo prioritário a partir das relações com blocos 

econômicos que tenham, como estratégia política, a redução da importância do Estado-nação e 

do governo, na dinâmica da nova economia. A autora enfatiza as “relações assimétricas” e, cada 

vez mais, o domínio do conhecimento e da tecnologia como valor de troca, dentro do que ela 

identifica como uma Rede de Conhecimento Internacional. Na sua avaliação, a América Latina 

está perdendo espaço político e econômico na divisão internacional do trabalho dado que não 

possui condições de competir nesse nível de conhecimento e tecnologia. (MOREIRA, 2018, 

p.6), 

De fato, dentro da lógica da América Latina, o advento da globalização ainda provoca 

grandes impactos entre as universidades na sua relação com os Estados que se adequam ao 

modelo mundial, de concepção hegemônica, com valorização da produtividade, eficiência e 

lucratividade no ensino superior. Destacam-se, entre estes fenômenos, os rankings que surgiram 

para estabelecer critérios de exigências, classificação, gerando competição entre elas e 

transformando-as em corporações estratégicas, arrastando-as, inclusive as brasileiras, para o 

mercado mundial do conhecimento, amplamente influenciadas pelos padrões de ensino de 

difusão de valores internacionais (CICHOSKI, 2017, p.47).  

Com a eleição de Luiz Inácio “Lula” da Silva, em 2002, as políticas educacionais 

propostas no governo FHC tiveram continuidade, mas o governo de Lula passou a fazer um 

governo mais aberto e comprometido com as várias demandas das classes sociais. É evidente, 

durante o governo, a estratégica aliança com países da América Latina, dando um novo contorno 

à Política Externa Brasileira. A prova disso é a consolidação do Mercosul, a criação da UNASUL 

– União de Nações Sul-americanas12, e da UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-

 
12 Para tentar unificar todas as economias dos países sul-americanos e promover o desenvolvimento cultural, 
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Americana, numa franca demonstração de reformulação da política externa do país. Por isso, 

vários estudos indicam uma certa ruptura no modelo de descontinuidade da gestão anterior, na 

efetivação da política exterior e na proposição das políticas públicas. 

O governo de Lula inicia-se comprometido com a expansão universitária, enfatizando a 

necessidade da ampliação de acesso do ensino superior e preconiza uma universidade 

comprometida com a inclusão social e a democratização, a partir de: 

[...] uma ruptura com o estigma autoritário que acompanha a história da educação 
brasileira e com a correspondente cultura de poder tecnocrático nos diferentes 
aparelhos burocráticos, administrativos e jurídicos. Cabe desenvolver e afirmar a 
concepção de que esses aparelhos não definem o que a sociedade vai fazer, mas apenas 
viabilizam as decisões e as demandas produzidas democraticamente por suas múltiplas 
instituições, grupos e movimentos sociais. (UMA ESCOLA DO TAMANHO DO 
BRASIL, p. 13). 

 

Não foi identificado explicitamente, nas suas pretensões para a educação, algum item 

que trate as questões inerentes à internacionalização do ensino superior. Isso é compreensível, 

visto que a internacionalização do ensino superior deve ser entendida como um reflexo, uma 

consequência da integração do sistema de educação em consonância com a definição da política 

externa de um país. Entretanto, a internacionalização antecede a necessidade de definição do 

modelo de universidade a ser adotado, ainda mais se proposto por um governo de bases 

populares, gestado por um projeto autodenominado de “trabalhador para os trabalhadores”, com 

os pilares arraigados em uma sociedade conservadora, cuja produção do conhecimento ainda 

permitia a separação de outros saberes e dos sujeitos que a produziam.  

Por isso, a necessidade da derrubada das fronteiras do conhecimento científico torna-se 

fundamental à quebra hegemônica no campo acadêmico, identificando, valorizando e agregando 

conhecimentos que também circulam fora dos seus limites (SANTOS, 2001, p.4). Portanto, a 

análise desse período obriga a ter, como um dos elementos, seus planos estratégicos de políticas 

externas, que merecem ser pontuados para evidenciar como se configuraram as medidas deste 

em relação ao período anterior, no que tange à educação superior. 

Entre outras medidas que versam sobre normas para aplicação de recursos, as propostas 

do governo Lula e Dilma para a educação superior visavam à garantia da autonomia, 

fortalecimento das instâncias da educação e “[r]egulamentar, em lei complementar federal, o 

 
econômico, social e ambiental da América do Sul, em 2004, foi proposta a criação de uma Comunidade Sul-americana 
de Nações. Em 2008, os doze países assinaram em Brasília um documento instituindo a criação do bloco, que, a partir 
daquele momento, passou a se chamar Unasul - União de Nações Sul-americanas. 
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parágrafo único do Artigo 23 da Constituição Federal - ‘normas para cooperação entre União, 

Estados e Municípios’.” (UMA ESCOLA DO TAMANHO DO BRASIL, p. 13-14). Sendo 

assim, o momento é marcado pela inserção das IES públicas nas cooperações que se configuram 

como uma ação governamental para fortificar os laços econômicos, sociais, políticos, 

marcadamente pela visão universalista de identidade compartilhada. É um período de expansão 

e democratização do ensino superior que herda a implementação da Reforma Universitária do 

governo FHC e se depara com as medidas do Banco Mundial e da Unesco, organizadores do 

Grupo Especial sobre Educação Superior e sociedade, formado por especialistas de 13 países, 

com o objetivo de discutir a educação superior nesses países. 

Tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, a política exterior foi marcada pelo 

multilateralismo. As parcerias internacionais se deram através de acordos com países em 

desenvolvimento, como a Índia e a África do Sul (IBAS), bem como com os países da América 

do Sul. Essa estratégia buscava aumentar o poder de barganha em relação aos países centrais e 

em desenvolvimento numa tentativa de criar outras possibilidades para além do eixo de 

cooperação norte-sul, liderado pelos EUA. Nos dois governos, a educação superior brasileira 

entrou na agenda internacional através dos acordos de cooperação bilateral e multilateral. O 

Brasil aumentou o perfil das relações com os países africanos, tendo em vista não apenas relações 

econômicas, mas também o resgate da chamada dívida humana, social e cultural.  

A criação de IES para fortalecimento de laços econômicos, sociais, políticos, como a 

UNILA e a UNILAB, exemplificam esta interação. Para Waltemberg (2013), a criação dessas 

duas instituições aproximou os objetivos da universidade com os do Mercosul: 

[...] além das pesquisas como forma de contribuição à sociedade acadêmica, que o 
espaço dado à Cooperação Sul-Sul nesse ambiente universitário tem relação direta com 
a política externa brasileira, interagindo com as temáticas em voga nos principais 
fóruns e com os principais atores/agendas da geopolítica internacional emergente. 
(WALTEMBERG, 2013, p. 17). 

 
O papel estratégico dessas universidades se dá por estabelecerem diálogos sobre os 

principais temas da agenda da cooperação, e por serem elementos catalisadores de grandes 

negócios locais e regionais, como o estímulo ao turismo e ao comércio, e pesquisas na área de 

energia. (ibidem, p. 23 e 24). Independentemente do governo, por ser considerado um país rico, 

embora desigual, o Brasil ganha destaque na integração com os emergentes no panorama 

internacional. O governo FHC trabalhou em direção à retomada da credibilidade do país e, nessa 

medida, o Plano Real gerou estabilização para a economia, tornando o país atrativo para 
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investimentos e estimulando o mercado financeiro. O governo Lula apostou na venda de 

modelos que estimulam o desenvolvimento, como é o caso a Reforma da Educação Superior, o 

ENEM13, o PROUNI, o REUNI, que são medidas importantes, mas que, de certa forma, 

permitiram a continuidade das privatizações e tornaram vulneráveis a qualificação do ensino. 

É importante destacar que, no governo Lula, a expansão do acesso ao ensino superior 

ocorreu em grande parte através das instituições privadas. De acordo com o Censo da Educação 

Superior de 2009, entre 2003 e 2006 houve um crescimento em torno de 65% nas matrículas do 

curso superior. (INEP, 2010). Desses, 75% estavam nas instituições privadas, o que suscitou 

várias críticas naquele período por parte dos defensores do ensino público e gratuito. Sendo 

assim, no campo da educação, a política externa brasileira se apresentou, em ambos os períodos, 

de acordo com os ditames da globalização. Boaventura Sousa Santos (2005, p. 24), chama a 

atenção para o risco dessas decisões, visto que, ao se abrir a educação para o mercado ao público 

e ao privado, a investidores estrangeiros e nacionais em igual condição, “todos os 

condicionamentos políticos ditados pela ideia do bem público nacional estarão vulneráveis à 

contestação, sobretudo por parte dos investidores estrangeiros, que verão neles obstáculos ao 

livre comércio internacional”. 

Vale assinalar que a internacionalização é operacionalizada de forma diferente em cada 

sistema de ensino superior, em diferentes contextos socioeconômicos, conforme as diferentes 

capacidades institucionais e de acordo com a capacidade administrativa. É uma ação que exige 

a aplicação de muitos recursos financeiros, o que quase sempre alcança uma parcela muito 

pequena da população estudantil, como identificado nos estudos de Borges (2015). Sendo assim, 

é preciso criar várias estratégias para que seu impacto seja mais amplo e significativo, como, por 

exemplo, a criação de programas mais acessíveis, o apoio ao ensino e à pesquisa, acesso às 

tecnologias de informação e democratização, estabelecimento de convênios e consórcios 

internacionais. 

O fato é que todas as universidades têm que conviver com a inevitabildade histórica da 

internacionalização amparada pela globalização se quiserem ocupar lugar central no século XXI. 

 
13 ENEM - o Enem teve por princípio avaliar anualmente o aprendizado dos alunos do ensino médio em todo o país 
para auxiliar o ministério na elaboração de políticas pontuais e estruturais de melhoria do ensino  brasileiro através 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Médio e Fundamental, promovendo alterações nos 
mesmos conforme indicasse o cruzamento de dados e pesquisas nos resultados do Enem. Foi a primeira iniciativa 
de avaliação geral do sistema de ensino implantado no Brasil. 
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Se quiserem se inserir no contexto da sociedade de conhecimento, devem se abrir para a 

colaboração e acordos multilaterais, pois é o que vem sendo proposto historicamente. Isso 

porque a globalização valoriza o conhecimento e, nesse sentido, a universidade é que assume a 

dianteira. Em contrapartida, sua autonomia e sua liberdade podem ser ameaçadas. 

A internacionalização universitária se preocupa, quase que exclusivamente, com 

mobilidade acadêmica, afinal, não tem como negar sua importância e o despertar dos benefícios 

dessa atividade de ensino para o desenvolvimento nacional. Configura-se, como em outros 

países, em fator fundamental e introduz a dimensão internacional na cultura, na formação de 

docentes e discentes, na pesquisa e na extensão. Entretanto, ainda que a mobilidade seja a 

principal forma de internacionalização, é importante definir precisamente os seus objetivos em 

nível institucional, primar pela sua qualidade, para fomentar o interesse entre estudantes de 

instituições locais e internacionais. Análises nesse sentido é que permitiram a criação, em 2011, 

do PCsF - Programa Ciências sem Fronteiras no Brasil, um marco na Política Externa Brasileira, 

durante o governo de Dilma Roussef (2011-2016). 

Esse programa permitiu a abertura de oportunidades para atender à demanda reprimida 

de qualificação nas áreas de tecnologia e inovação, colaborou para promover e internacionalizar 

a ciência no Brasil, e os alunos de graduação e pós-graduação tiveram a oportunidade de 

aprofundar conhecimentos na sua área de formação. A meta previa o oferecimento de 101 000 

bolsas financiadas com recursos do Governo Federal e de 26 000 bolsas financiadas pela 

iniciativa privada. Para isso, estudantes brasileiros foram inseridos nas principais universidades 

e empresas do mundo para estágios, pesquisas, assim como pesquisadores estrangeiros foram 

recebidos em universidades e empresas brasileiras (BRASIL, 2011). 

O Decreto determinava que as ações empreendidas no âmbito do programa Ciência sem 

Fronteiras fossem complementares às atividades de cooperação internacional e de concessão de 

bolsas no exterior, desenvolvidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico - CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, tinham como 

objetivo criar oportunidade de cooperação entre grupos de pesquisa brasileiros e estrangeiros de 

universidades, instituições de educação profissional e tecnológica e centros de pesquisa de 

reconhecido padrão internacional. Também previa promover a cooperação técnico-científica 

entre pesquisadores brasileiros e pesquisadores de reconhecida liderança científica residentes no 
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exterior, por meio de projetos de cooperação bilateral e programas para fixação no país, na 

condição de pesquisadores visitantes ou em caráter permanente. Nesse sentido, o PCsF esteve 

presente nos acordos bilaterais entre os países, inclusive com os membros do BRICS14, dentro 

das pautas de cooperação em educação e em ciência e tecnologia15 . 

 
O PCsF contemplou as seguintes áreas (BRASIL, 2011): 
 

 Engenharias e demais áreas tecnológicas; 

 Ciências Exatas e da Terra; 

 Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; 

 Computação e Tecnologias da Informação; 

 Tecnologia Aeroespacial; 

 Fármacos; 

 Produção Agrícola Sustentável; 

 Petróleo, Gás e Carvão Mineral; 

 Energias Renováveis; 

 Tecnologia Mineral; 

 Biotecnologia; 

 Nanotecnologia e Novos Materiais; 

 Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; 

 Biodiversidade e Bioprospecção; 

 Ciências do Mar; 

 Indústria Criativa (voltada a produtos e processos para desenvolvimento 

tecnológico e inovação); 

 Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 

 Formação de Tecnólogos. 

 

 

 
14O BRICS é a sigla que se refere a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecido como grupo de países 
emergentes selecionados e reunidos pelo estágio de desenvolvimento econômico. 
15Em 2015, em Brasília, ocorreu o 2º Encontro dos Ministros de Educação do Brics. Entre os principais temas 
abordados pelo grupo de especialistas em educação dos cinco países, estava a mobilidade acadêmica, com foco na pós-
graduação. Na oportunidade, Luiz Cláudio Costa, secretário-executivo do Ministério da Educação, afirmou que o Programa 
Ciências sem Fronteiras permitiu ao Brasil atingir um alto patamar no processo de internacionalização, propício para futuras 
parcerias entre os países membros do grupo, estreitando laços entre seus pesquisadores. (ANPG, 2015). 
 



38 
 

 Em relação à distribuição de bolsas: 

Figura 1. Distribuição de bolsas do PCsF por área no Brasil  

Fonte: PCsF 2017 

A partir do gráfico apresentado, percebe-se que a área de engenharia e tecnológicas 

foram amplamente beneficiadas em comparação com as outras. Isso ocasionou vários 

questionamentos, não só de profissionais de outras áreas, mas, também, da própria concepção 

do que seria internacionalizar, na perspectiva do governo. De fato, esse governo demarcou o 

público de Ciência, Teconologia e Informação (CT&I) para serem os maiores contemplados e, 

sendo assim, privilegiados, no acesso ao padrão internacional de educação profissional. Nesse 

sentido, cabe observar como o Brasil apoiaria este contingente de estudantes, pesquisadores, 

oriundos do PCsF ao retornar ao país. 

Esta observação é pertinente visto que, ainda hoje, a ausência de um método que garanta 

o registro dos resultados do programa, a partir das informações de seus egressos, prejudica 

consideravelmente a avaliação de seus resultados. Essa foi um das questões apresentadas pelo 

Comitê de Acompanhamento e Assessoramento do Programa Ciência sem Fronteiras (Decreto 

no 7642, art. 4º): 

A falta de orientação aos alunos acabou por influir, na nossa opinião, de forma decisiva 
e negativa, nos resultados globais apresentados pelos estudantes que participaram do 
programa nas mais diversas áreas de atuação, gerando problemas nos seguintes pontos: 
i) a escolha da Instituição para a realização do intercâmbio; 
ii) o acompanhamento do desenvolvimento das atividades 
durante o intercâmbio; 
iii) o estabelecimento de mecanismos que promovessem a reinserção do aluno; e 
iv) o aproveitamento das disciplinas cursadas e dos estágios realizados. 

                                              (COMERLATO, 2019, p. 117) 
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Mas, de forma geral, o PCsF foi bem recebido pela sociedade e pela comunidade 

acadêmica. É fato que um programa como aquele, com tamanha abrangência, seria alvo de 

inquietações considerando-se que envolveram assuntos de vultosa importância como custos, 

planejamento, fiscalização e eficiência, portanto, críticas e dúvidas surgiram à medida que o 

Programa foi sendo executado. 

Todas as ações do programa foram monitoradas por um conselho de acompanhamento e 

assessoramento, composto por representantes da Casa Civil da Presidência, Ministério da 

Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação, das Relações Exteriores, do Desenvolvimento, 

Indústria e Comécio Exterior, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão além de quatro 

representantes da iniciativa privada. Um comitê gestor foi constituído para que fossem 

estabelecidos cronogramas, critérios de seleção de bolsistas, e de seleção de parceirias 

institucionais. Ficou a cargo dos presidentes da CAPES e do CNPq a concessão das bolsas, 

avaliadas por mérito dos candidatos e seus projetos, assim como a adaptação a partir das 

exigências legais dos países de destino. Cabia a essas instituições criar novas modalidades e a 

divulgação do Programa nacional e internacionalmente. Foram concebidas quase 104 000 bolsas 

no exterior, fruto de um investimento em torno de R$ 13,2 bilhões de reais (SBPC, 2017). 

Questões relacionadas à sua duração, às áreas priorizadas, à finalidade e à eficácia ainda 

ocupam o pensamento de gestores da educação, da política e da sociedade, em relação ao PCsF 

mesmo após sua finalização, em 2017, pelo governo federal. Avaliações posteriores indicaram 

que o programa teve um saldo positivo e deveria ser continuado, embora precisasse de uma 

redefinição em termos de financiamento e gestão do programa, como, por exemplo, o quesito 

em proficiência em língua estrangeira. Entretanto, esse problema traz uma realidade controversa, 

visto que, na mesma medida das dificuldades enfrentadas pelos estudantes para se relacionarem 

na língua durante o intercâmbio, é apontado pela maioria dos participantes que um dos aspectos 

positivos do Programa foi a proficiência na língua estrangeira (SENADO, 2015). 

A criação do PCsF desencadeou um crescente interesse por parte do Governo Federal, 

na época, em fomentar o processo de internacionalização do ensino superior. Desde as primeiras 

ações, um dos principais pilares desse processo foi a proficiência linguística, sendo a 

competência na língua inglesa um instrumento imprescindível. Na mesma medida, com a 

expansão das universidades e a ampliação do acesso por conta das ações afirmativas, a barreira 

da língua estrangeira gerou um movimento de busca, por parte dos estudantes, de 
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aperfeiçoamento em idiomas, principalmente o inglês. Isso decorre de uma flagrante imobilidade 

em relação ao ensino de línguas estrangeiras, advinda de problemas culturais, econômicos e 

sociais, afetando, prioritariamente, estudantes vulneráveis economicamente, tornando 

imprescindível ao país alavancar uma política linguística. 

A política linguística está diretamente ligada à gestão das universidades e deve integrar 

seus planos de internacionalização, que demandam parceria e tomada de decisão como auxílio 

para sua consolidação. Essas iniciativas sofrem reconfigurações a depender das políticas e 

programas nacionais, que, então, definem as estratégias locais. Em dezembro de 2012, foi 

instituído pelo então governo federal o Programa Inglês sem Fronteiras, visando dar suporte no 

aprendizado do idioma inglês aos estudantes brasileiros do ensino superior. O programa oferecia 

uma nova estrutura do ensino de língua estrangeira para as universidades do país, buscando 

suprir, assim, as demandas apresentadas pelo PCsF. Desse modo, foram promovidas diversas 

ações para esse aprendizado na graduação e pós-graduação de todas as áreas através de uma 

plataforma My English Online (MEO). Ampliado pela Portaria 973, de 14 de novembro de 2014, 

o Programa passou a oferecer outras línguas, além do inglês, tornando-se, assim, o Idioma sem 

Fronteiras. 

O Idioma sem Fronteiras (IsF) é instituído com o propósito de promover a capacitação 

em línguas estrangeiras de estudantes, professores e técnicos das Instituições de Ensino Superior, 

de ampliar a participação e a mobilidade internacional e de contribuir para o processo de 

internacionalização universitária. O PCsF provocou a exposição do grande desafio da 

aprendizagem em língua estrangeira, embora essa responsabilidade seja da esfera da educação 

estadual/municipal, tornando obrigatória a tomada de iniciativas no âmbito governamental, no 

ensino superior. Outra oportunidade para curso de línguas durante o PCsF foi a oferta de vagas 

para o curso de aperfeiçoamento linguístico - GREAT/British Council na língua inglesa, focado 

no desenvolvimento de habilidades necessárias para atingir o nível requerido no exame IELTS 

para aceitação em universidades no Reino Unido. O curso on-line, gratuito, na modalidade a 

distância, foi destinado exclusivamente a postulantes ao Programa Ciência sem Fronteiras, pré-

selecionados pelo CNPq, nas Chamadas de graduação ou pós-graduação (doutorado pleno, 

doutorado-sanduíche ou pós-doutorado), portadores de uma oferta de vaga em universidades do 

Reino Unido, condicionada à obtenção do nível de língua inglesa necessário para conseguir o 

visto (BRASIL, 2011). 
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A partir de 2019, o projeto de internacionalização das universidades brasileiras foi 

repaginado com a criação do Capes Print. Esse programa, de maneira mais ampla, veio fomentar 

a construção, a implementação e a consolidação de planos estratégicos de internacionalização 

das instituições contempladas nas áreas do conhecimento por elas priorizada. O programa ainda 

estimula as pesquisas de pós-graduação, promovendo a mobilidade de docentes e discentes, com 

ênfase em doutorandos e pós-doutorandos. Suas principais ações se traduzem pela promoção de 

bolsas para o exterior, bolsas no país e recursos para a manutenção de Projetos. Os investimentos 

feitos pela CAPES são, fundamentalmente, em bolsas e em mobilidade, transformados em 

recursos para a estratégia montada pela unidade institucional. (CAPES, 2020). 

 
       O inglês é a língua da internacionalização. Apesar de global, o acesso à referida língua, 

nos meios de comunicação e através de redes virtuais, não assegura o seu domínio e a 
ausência dele é facilmente identificada nos índices que apontam para a baixa fluência dos 
estudantes universitários nesse idioma. Por isso, as IES têm buscado alternativas para 
diminuir a defasagem no aprendizado das línguas estrangeiras como um todo, mas, 
devido ao panorama apresentado em torno da globalização, não possui nível satisfatório 
em termos de formação dos estudantes na língua inglesa. Algumas medidas como a 
adotada pela UFBA garantem a permanência de ações que possam mudar esse quadro. 

 

Assim, mesmo após o fim do PCsF, a atual política linguística na UFBA integra e dá 

continuidade à proposta de ampliação das oportunidades de aprendizado de língua estrangeira, 

promovendo suporte para a formação de seus quadros discentes, docentes e técnicos. A principal 

ação da UFBA nesse sentidp é o PROFICI- Programa de Proficiência em Língua Estrangeira 

para Estudantes e Servidores da UFBA, projetado em 2011 e implementado em 2012. Ele 

constitui uma das diretrizes estratégicas para disseminação da competência em línguas 

estrangeiras rumo ao fortalecimento da política interna de internacionalização universitária. 

Atuando desde 2012, o PROFICI/UFBA oferece cursos de idioma para o público da 

Universidade e busca, através da qualificação em língua estrangeira, “auxiliar a universidade na 

consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da pesquisa, criação e 

inovação e da sua competitividade, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional na 

universidade” (PROFICI, 2018). 

Além do PROFICI, em 2014, a UFBA aderiu ao Nucli - Núcleo de Línguas da UFBA. 

Com especial atenção, tais programas estão atendendo ao programa CAPES PrInt, contemplando 

também estudantes e servidores de modo geral. O PROFICI e o NucLi são fundamentais para 

contribuir para o acesso aos programas de mobilidade ofertados pelo Governo federal, além de 
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auxiliar o processo de desenvolvimento da política linguística na Universidade. Nesse sentido, 

é importante analisar suas ações para cumprimento das metas estipuladas por esses Programas. 

Nos capítulos seguintes, esta pesquisa demonstrará como têm sido realizadas essas ações 

de internacionalização da UFBA, visando a configurá-la enquanto uma universidade 

internacionalizada no decorrer da sua história até a atualidade. Para isso, será analisado o modo 

como estas ações se relacionam com a gestão da universidade em consonância com os Planos 

de Desenvolvimento Institucional e como se articula a outras iniciativas, no processo de 

ampliação das oportunidades de aprendizado de línguas estrangeiras, no intuito de 

internacionalizar o espaço acadêmico. 
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CAPÍTULO II 

INTERNACIONALIZAÇÃO NA UFBA: ESTRATÉGIAS PARA INSERÇÃO NA 
EDUCAÇÃO GLOBAL 

 
A internacionalização é, para a Universidade Federal da Bahia, um bem de raiz. 
Estando, desde sempre, comprometida com a região que a abriga, a UFBA esforça-se 
continuamente para conduzir o diálogo da Bahia com o mundo. 
(UFBA, 2010) 

 
Em continuidade às reflexões sobre internacionalização universitária, esta etapa da 

pesquisa tem como objetivo identificar e analisar, no âmbito da UFBA, as ações e as políticas 

de internacionalização. O texto constará de um breve histórico da Universidade e, em seguida, 

versará sobre como esta IFES se insere no contexto de internacionalização universitária, a partir 

da elaboração do seu primeiro PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional em 2014, até o 

último apresentado pela Universidade para o período de 2018-2022. Necessariamente, as 

análises perpassarão pelo Plano de Internacionalização aprovado em 2018. A abordagem será 

preferencialmente descritiva, evidenciando o percurso da Instituição enquanto pretendente ao 

posto de uma das principais universidades internacionalizadas do país. Para isso, serão também 

analisadas as políticas adotadas pelo governo federal para fomento à internacionalização 

universitária, como o Programa Ciências sem Fronteiras e o Capes Print, do qual a UFBA é 

partícipe. A apresentação de alguns dados será necessária para o alcance do objetivo específico 

a que se propõe esta pesquisa, no sentido de analisar essas ações para cumprimento das metas 

estabelecidas pelos programas Ciência sem Fronteiras e CAPES PrInt. 

 
A UFBA – contextualização histórica 

 
A Universidade Federal da Bahia foi criada pelo Decreto-Lei nº 9.155, de 8 de abril de 

1946, e reestruturada pelo Decreto nº 62.241, de 8 de fevereiro de 1968. É uma autarquia com 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira e didático-científica, nos termos da 

Constituição Federal e do seu Estatuto. Instituída oficialmente como Universidade da Bahia, sua 

constituição englobou a articulação de unidades isoladas de ensino superior pré-existentes 

(inicialmente Faculdade de Medicina e Escola Politécnica (1891), Faculdades de Direito (1897), 

Filosofia (1941) e Ciências Econômicas (1905), que se estabeleceram no Estado desde o início 

do século XIX (PDI, 2012-2016, p. 5-6). 
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Embora criada em abril de 1946, a Universidade da Bahia foi oficialmente instalada em 

2 de julho do mesmo ano, no Terreiro de Jesus, na antiga Faculdade de Medicina, criada em 

1808, durante o governo baiano de Otávio Mangabeira, a cujo grupo pertencia o educador Anísio 

Teixeira. A denominação Universidade Federal da Bahia se dá em 1965, durante o reitorado de 

Edgard Santos, cujo projeto de universidade se beneficiou do ambiente cultural e artístico 

baianos e do movimento a favor da redemocratização que mobilizava o país na época, a fim de 

orientar uma nova geração a “tomar o conhecimento e a educação como largas vias de 

transformação e de emancipação da sociedade” (PDI 2012-2016, p. 6). Nesse sentido, a UFBA 

interveio, foi partícipe, tendo enfrentado diversas conjunturas políticas, econômicas e sociais, 

que afetaram e influenciaram sobremaneira sua existência, atuação e desenvolvimento. 

A UFBA se instaura durante a vigência do regime militar, cuja Reforma Universitária, 

instituída pela Lei Federal 5.540/68, promoveu uma profunda reestruturação acadêmica e 

administrativa das universidades brasileiras. Naquela época, foram criados diversos órgãos 

centrais de gestão e implantados os novos Institutos de Matemática, Física, Química, Biologia, 

Geociências, Ciências da Saúde e Letras, além de várias Escolas e Faculdades. Da 

reconfiguração da universidade resultou significativo aumento da oferta de cursos de graduação 

e, em particular, implantou-se o modelo de organização centrado no departamento, o que exigiu 

uma significativa expansão de sua infraestrutura física. Somente a partir do início da década de 

1970 foram implantados os primeiros cursos de pós-graduação – inicialmente, em nível de 

mestrado –, dentro de uma política nacional de qualificação de docentes universitários, 

preparação de quadros profissionais avançados e incremento às atividades de pesquisa (PDI – 

2012-2016, p. 6). 

As universidades não passaram ilesas pela ditadura militar. Com o argumento de 

modernizar o ensino superior, foram implementadas várias mudanças no modelo universitário 

do Brasil, que sustentava muitas características conservadoras em sua estrutura organizacional 

e administrativa, somente modificada quando da Reforma de 68. Com a federalização, embora 

não tivessem perdido totalmente sua autonomia, foram drasticamente reduzidas ao longo do 

período, devido, em grande parte, à criação das Assessorias de Segurança e Informação, criadas 

para fazer parte da Divisão de Segurança e Informações (DIS), como sessão do Conselho de 

Segurança Nacional (CSN). (OLIVEIRA e SILVEIRA, 2015, p.2 e 3). Na década de 70, a DIS 

sofre alterações, desvencilhando-se  da CSN e passando a fazer parte do SNI - Serviço Nacional 
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de Informação, com o propósito de obter informações úteis que pudessem conter as ações dos 

ditos “inimigos” do Estado. 

A UFBA passou por esse estágio de dura repressão política que inibiu o movimento 

estudantil e docente, tendo seus principais cargos indicados pelo SNI. Embora este serviço não 

fosse e, legalmente, não pudesse ser órgão de repressão, agiu a serviço e em função da máquina 

repressora do estado militar, ao efetivar, sob o pálio do medo, o controle ideológico, a censura e 

o expurgo, no âmbito das instituições de ensino superior. No entanto, mesmo com elevado grau 

de desmobilização, foi nesse período, em 1979, que ocorreu o Congresso Nacional da UNE – 

União Nacional dos Estudantes, sendo escolhido um estudante da UFBA para sua presidência. 

A década de 80 teve como destaque a reconstrução democrática e a expansão do sistema 

de pesquisa e pós-graduação. Em 1981, teve lugar a 33ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC) e o I Seminário Estudantil de Pesquisa. Em 1987, aconteceu, 

na UFBA, a primeira experiência de implantação do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica-PIBIC, considerada relevante e inovadora pelo CNPq. Nesse mesmo 

período, é fundada, a partir de 1984, a Associação de Servidores da UFBA – ASSUFBA, e ocorre 

a primeira greve docente, organizada pela APUB – Associação dos Professores Universitários, 

que ressurge exigindo melhores condições de trabalho e plano de carreira para a categoria (PDI 

2018-2022, p.21- 23). Em 1985, a UFBA foi declarada Patrimônio Mundial pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. (UNESCO). 

A década de 90 foi marcada pela luta em torno de mais recursos para a universidade, a 

garantia de sua autonomia e de seu princípio de natureza pública, gratuita e de qualidade. Devido 

aos poucos recursos, houve um incentivo ao fortalecimento das fundações. Apesar do aumento 

considerável de aposentadorias de docentes sem reposição das vagas, houve crescimento do 

sistema de pós-graduação, através da consolidação dos programas de mestrado e doutorado, bem 

como da extensão, enquanto possibilidades de articular a pesquisa e o ensino com as demandas 

apresentadas pela sociedade. Neste mesmo período, a UFBA reafirmou seu compromisso social 

e apoiou a implantação e consolidação do SUS, reconhecendo a saúde como direito de todos e 

dever do Estado. Assim, a UFBA integrou conselhos de saúde, promoveu debates e conferências, 

sempre mostrando como a Pesquisa se entrelaça com a representação política e a gestão (PDI 

2018-2022, p.23-24). 

UFBA chega ao século XXI com a proposta de elaboração de um novo projeto de 
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universidade. Agora, novos desafios são apresentados para a educação superior, entre eles o de 

uma universidade dotada de meios para possibilitar o desempenho de sua função, para a 

construção do pensamento, estando, então, voltada para a necessidade do aperfeiçoamento 

humano, ou seja, mais preparada para atender aos anseios da sociedade do conhecimento. Nesse 

contexto, aprovou, em 2004, o Programa de Ações Afirmativas, contemplando setores da 

sociedade historicamente desfavorecidos e apartados da Universidade. Em 2007, adere ao 

REUNI, programa de expansão das universidades, proposto pelo Ministério da Educação. 

Assim, amplia a oferta dos cursos de graduação e implementa a política de interiorização. Com 

isso, além de fortalecer suas unidades do interior, tem um papel fundamental na criação da UFRB 

– Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da UFOB – Universidade Federal do Oeste da 

Bahia e da UFSB – Universidade do Sul da Bahia. 

Enfim, tomando-se como base o aumento do número de vagas, a expansão da estrutura 

física, a adoção de assistência aos alunos em situação de vulnerabilidade, a criação de novas 

unidades e novas formas de ingresso, a elaboração e adoção de novo Estatuto e Regimento Geral, 

cria-se o atual panorama da UFBA, em nível de gestão, participação política e administração, 

presentes nos PDI 2012-2016 e 2018-2022. Apesar da falta de verbas, das dificuldades por conta 

de cortes orçamentários e contingenciamento de recursos, numa conjuntura política instável, 

aumentou o número de cursos e vagas, o número de matrículas, o número de inscritos e a relação 

inscritos/vagas, em função da mudança do processo de ingresso. Desde 2014, as vagas passaram 

a ser ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), gerenciado pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Dados do ano de 2020 revelam que a comunidade universitária é composta por 2 551 

docentes (permanentes, substitutos e visitantes), 3 076 técnicos administrativos (Campus de 

Salvador, Camaçari e Vitória da Conquista) e 2 031 terceirizados (administração, saúde, 

manutenção e TI) - (UFBA-2020, p. 6-7). A UFBA, como qualquer IES, enfrenta vários desafios, 

alguns inesperados, que vêm ameaçando o cumprimento dos diversos objetivos e o alcance das 

metas institucionais. Dentre eles, encontra-se o corte das dotações orçamentárias promovido 

pelo MEC em 2019. Com tal corte, a Instituição teve redução de 30% do seu orçamento e, 

atualmente, os efeitos da pandemia da COVID-19, que afetam a população mundial, seus 

governos, suas economias agravam o problema. 

A Universidade ficou com as atividades presenciais suspensas por quase dois anos, 
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assegurando o semestre letivo com aulas em ambiente remoto, virtual. Entretanto, mesmo neste 

cenário adverso, alcançou 3,84 pontos no Índice Geral de Cursos (IGC)16, referente aos dados 

de 2019, sendo esta a melhor avaliação desde 2011, o que revela a consolidação de sua constante 

melhoria (UFBA em Pauta, 27.04.2021). 

 
A UFBA: estratégias para uma universidade internacionalizada 

 
Os estudos mostram que a internacionalização da educação superior tem suas 

peculiaridades, caracteriza-se de acordo com determinado período, é afetada pelas diferenças 

regionais, sociais, econômicas, que resultam em níveis diferenciados de ações. Sendo assim, o 

processo interno em uma IES não se dá de forma isolada, exceto à gestão universitária, ausente 

de um planejamento estratégico, necessita ser abrangente ante todo o processo de 

desenvolvimento institucional. Neste aspecto, é organizado a partir do contexto e modelo de 

gestão, em conformidade com sua missão, a partir de sua habilidade para adequar seus recursos 

humanos, financeiros e estruturais (KNIGHT, 2012). 

A educação superior é um terreno em que se disputam informações, próprias do campo 

acadêmico, cujas regras nem sempre são explícitas, quase sempre transitórias. Considerada 

como um espaço de prestígio, a internacionalização deste patamar educacional, quando 

pressupõe a troca de experiência entre organismos, pessoas, nos diversos países, traz consigo os 

embates naturais dos envolvidos na produção, distribuição e disputa do conhecimento. Nesse 

sentido, é conveniente afirmar que a internacionalização universitária não é um fim em si mesmo, 

mas “[...] é um processo de integração das dimensões internacional, intercultural global às 

atividades próprias de suas instituições acadêmicas.” (AZEVEDO, 2014, p.101). Portanto, é 

imprescindível cuidar para que, ao analisar uma universidade especificamente, seja considerado 

o respeito ao contexto local, preservando-se os diversos atores sociais, numa perspectiva 

intercultural17, embora com possíveis adversidades de caráter social ou econômico. 

 
16 Atualizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao MEC, o 
IGC é calculado anualmente. Leva em consideração a média obtida pelos cursos de graduação avaliados no último 
triênio, ponderada pela quantidade de estudantes; a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação 
atribuídos pela Capes na última avaliação quadrienal, também em relação à quantidade de estudantes; e a distribuição 
dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação. Disponível em: 
http://ufba.br/ufba_em_pauta/mesmo-em-cenario-adverso-ufba-melhora-e-atinge-sua-maior-pontuacao-no-indice- 
geral-de. 
17 Educação intercultural. Ver Milton Santos: Por uma outra Globalização. 
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Fossati (2015) afirma que a adoção de estratégias que impulsionem a internacionalização 

nas IES atualmente são cruciais por definirem uma das partes mais importantes do modelo de 

gestão a ser adotado. Isso porque a importância dada pelas IES à internacionalização as coloca 

frente a grandes desafios, tangentes em todo o processo, relacionados às suas missões, metas ou 

prioridades cujas medidas precisam ser abrangentes e coesas, ante todo o desenvolvimento 

institucional. Nesse sentido, a adequação a um modelo global inclui um plano que aponte as 

estratégias organizacionais e programáticas, que esteja integrado à dimensão 

internacional/intercultural por seus propósitos e funções primordiais na instituição educacional 

superior, a saber, o ensino, a pesquisa e os serviços/extensão. 

Na UFBA, a internacionalização marca o primeiro ciclo da Instituição que, a priori, 

buscava romper com o provincianismo, adquirir um acento cosmopolita com ímpeto modernista, 

perpassando, assim, por várias fases nessa construção. Durante sua existência, as variadas 

gestões construíram ações de internacionalização como forma de impulsionar a instituição em 

várias vertentes de forma transversal, de modo que não é exagero afirmar que várias dessas ações 

impactaram a Instituição em diferentes períodos, de diferentes formas. 

A princípio, as ações foram marcadas principalmente nas artes (música, dança, teatro, 

artes plásticas) e, no decorrer do tempo, associadas às diversas áreas de conhecimento 

desenvolvidas na Universidade. Atualmente, se insere na disputa em um contexto mais amplo, 

sofrendo os impactos da economia global, tentando consolidar um projeto de 

internacionalização, dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional. Entretanto, com as 

oportunidades e desafios trazidos por esse fenômeno - a globalização -, a internacionalização na 

UFBA foi historicamente conduzida pelo desejo de promoção na cultura internacional, 

buscando, com isso, a qualificação de estudantes, a qualidade do ensino e da pesquisa e a 

excelência acadêmica, respondendo e ajustando-se às possibilidades existentes em cada 

momento (PDI 2012-2016, p. 10). 

Nesta etapa, a pesquisa se debruça sobre os planos de desenvolvimento institucionais 

que, desde 2004, orientam a atuação da Universidade, através da definição de suas metas, dos 

perfis de seus planejamentos, com a missão de torná-la administrativamente moderna, com 

gestão mais eficaz (PDI UFBA 2004 a 2010). Para isso, os registros a seguir tomaram como base 

informações   constantes nesses Planos, inerentes à área da internacionalização, situando-as 

conjunturalmente e, por vezes, agregando seu valor histórico, social e político. 
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Partindo dos pressupostos, apresentados podem ser identificadas as seguintes ações de 

internacionalização: 

 Em 1949, o filósofo italiano Romano Galeffi introduziu, na UFBA, uma Cadeira de 

Estética, a primeira existente nas universidades brasileiras; 

 Em 1954, foram iniciados os primeiros Seminários Livres de Música, da Escola de 

Música da UFBA, pelo alemão Hans Joachim Koellreuter que, pouco tempo depois, atraiu 

os suíços Ernest Widmer e Anton Walter Smetak; 

 Em 1956, a polonesa Yanka Rudzka criou, também na UFBA, a primeira Escola 

Universitária de Dança do Brasil; 

 Convênio firmado entre a UFBA e a Fundação Ford para criação da Escola de 

Administração. Segundo informações constantes no seu site, “a EAUFBA foi uma das 

instituições parceiras dos primeiros acordos de cooperação internacional que viabilizaram a 

formação de professores para alavancar o campo da Administração no Brasil” (EAUFBA, 

2020) ; 

 Mesmo com os enfrentamentos à ditadura militar, durante os anos 67 e 68 foi organizado, 

em Salvador, o I Festival do Barroco Luso-brasileiro, tendo a UFBA e a Fundação 

Calouste Gulbenkian como dois de seus patrocinadores, concomitantemente à abertura do 

Seminário de Arte Barroca no Museu de Arte Sacra, inaugurado em 1959 pelo então 

reitor, Edgard Santos; 

 A criação do Programa Bahia-Cornell, que teve como objetivo desenvolver um 

laboratório de referência que apoiasse as unidades de saúde locais, fornecesse apoio 

laboratorial para o programa de saúde pública da comunidade, treinasse pessoal brasileiro 

em microbiologia clínica e desenvolvesse ligações entre o laboratório e a Universidade 

da Bahia. O programa trouxe grandes benefícios a todos os envolvidos, através de um 

intenso e profícuo intercâmbio de médicos, estudantes e pesquisadores da Faculdade de 

Medicina da Bahia e do New York Hospital da Universidade de Cornell, nos Estados 

Unidos. Teve como coordenador o professor e ex-reitor da UFBA, Heonir Rocha, cuja 

atuação foi decisiva na implementação de uma Residência Médica no Hospital 

Universitário Prof. Edgar Santos; 

 A criação do Conjunto Música Nova, na Escola de Música, que realizou tournée 

internacional, e também a realização dos Seminários Internacionais de Música, na década 
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de 80; 

 Data da década de 1950 a criação do Instituto Franco-Brasileiro, Instituto de Estudos 

Portugueses, Instituto de Cultura Hispânica, Instituto de Estudos Norte-Americanos e 

Instituto Alemão; 

 Em 1959, foi criado o CEAO – Centro de Estudos Afro-Orientais, a partir do empenho 

do professor português George Agostinho da Silva, com o objetivo de promover e 

integrar estudos e pesquisas interdisciplinares voltados às áreas de estudos africanos, 

orientais e afro-brasileiros, desenvolvendo atividades relativas à produção, preservação, 

divulgação e discussão da memória histórica e sociocultural africana, afro-brasileira e 

oriental. O CEAO teve importante atuação no GT formado pela Reitoria para discussão 

e implantação da política de cotas18 na UFBA; 

 Em 1960, a UFBA sedia o I Seminário Latino-Americano de Reforma e Democratização 

do Ensino Superior, promovido pela UNE. Também neste ano, cria o Instituto de Estudos 

Britânicos. 

Percebe-se que as iniciativas atuaram mais precisamente na área da cultura e 

humanidades, sem uma formulação de estratégias e políticas imprescindíveis nas etapas do 

processo de internacionalização universitária. Fossati, Miranda e Moehlecke (2015, p.2) alertam 

para a dimensão da internacionalização nas IES no sentido de que não deve ocorrer por uma 

única estratégia, visto que, a priori, inicia-se com a missão e visão da instituição. Para os autores, 

entretanto, é recente a inclusão da internacionalização nos documentos de cunho institucional, 

assim como o detalhamento de seus objetivos e políticas, previstas, em sua maioria, em ações 

isoladas, geralmente via departamentos, através de órgãos complementares. Contudo, após 

revisão dos planos de desenvolvimento institucionais, pôde-se observar a preocupação por parte 

dos gestores em encaminhar as ações de forma mais criteriosa e elaborada.  

O órgão responsável pela internacionalização na UFBA é a AAI - Assessoria para 

Assuntos Internacionais. A Assessoria foi criada em 1996, no reitorado do Prof. Luiz Felipe 

 
18 No ano de 2002, com o programa Universidade Nova, começaram na UFBA as discussões sobre o processo de 
inclusão, ampliação do acesso e/ou diversificação na política de admissão de estudantes, tendo como base a 
proporção de participação dos grupos que compõem a sociedade. Em julho de 2004, a política de ações afirmativas 
foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e publicada na resolução n°01/04. No final 
do mesmo ano, sairia o edital para o vestibular de 2005, o primeiro que trouxe a opção de reserva de vagas para 
alunos pretos e pardos que estudaram em escola pública. 
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Perret Serpa, através da Portaria número 1.200/96. É vinculada ao gabinete da Reitoria e tem 

como atribuições “promover as relações acadêmico-científicas da UFBA com vistas a 

prospectar, desenvolver e implementar convênios de cooperação e projetos inter-universitários 

e assessorar os corpos docente, discente, técnico e órgãos administrativos, nas suas relações com 

instituições e organismos internacionais”. (UFBA-AAI, 2020). A AAI assessora a Universidade, 

acompanha suas ações de internacionalização, entre elas intercâmbio de estudantes, docentes e 

técnicos, recepção de estrangeiros, e assegura a disseminação de dados e informações 

importantes neste aspecto. 

São responsabilidades da AAI: 

[...] recepção de missões em visita ao Magnífico Reitor; promoção e coordenação dos 
programas de mobilidade de estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos, 
inclusive os que se efetivam via projetos ERASMUS; divulgação e coordenação dos 
programas de mobilidade estudantil; recepção e orientação de alunos estrangeiros que 
chegam à UFBA em programas de intercâmbio; orientação a alunos de graduação da 
instituição, que partem em programas de mobilidade acadêmica; orientação a 
professores e pesquisadores sobre possibilidades de concretização de acordos de 
cooperação com instituições internacionais; revisão e início de tramitação de textos de 
acordos de cooperação; participação em eventos internacionais que se mostrem 
relevantes para a UFBA, em particular, ao seu processo de internacionalização; 
coordenação de convênios de cotutela de teses com universidades no exterior; busca e 
consolidação de novas parcerias internacionais; conscientização da comunidade 
acadêmica quanto à necessidade de expandir os processos de internacionalização 
(UFBA-AAI, 2020). 

 
Para BARRETO (2019), o processo de internacionalização na UFBA ocorre de forma 

transversal e por meio da relação institucional da AAI com alguns órgãos, como a Pró-Reitoria 

de Ensino de Pós-Graduação (PROPG), a Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação 

(PROPCI), a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), a Pró-Reitoria de Ações 

Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE), além dos programas de pós-graduação e grupos 

de pesquisas. Contudo, no período 2011/2015, o intercâmbio internacional de estudantes foi 

fortemente influenciado pelo Programa Ciências sem Fronteiras. De fato, a partir de 2011, 1.615 

estudantes participaram do Programa, causando uma diminuição nos números de estudantes que 

faziam intercâmbio pela Assessoria. Questões iniciais referentes ao PCsF já foram pontuadas no 

primeiro capítulo desta pesquisa e serão aprofundadas no decorrer desta dissertação. 

As modalidades de internacionalização universitária a partir da AAI são as seguintes: 

a) Mobilidade Acadêmica de Graduação e Pós-Graduação 
Dentro desta categoria, se inseriu a adesão ao Programa Ciências sem 
Fronteiras, do Governo Federal, que significou a maior oportunidade para 
incentivar a formação acadêmica no exterior, oferecendo bolsas de iniciação 
científica e incentivando projetos científicos em universidades de excelência em 
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outros países; 
b) Formação Integral 

Programa de cooperação educacional fomentado pelo Governo Federal, visando 
à vinda de estudantes de graduação e de pós-graduação stricto sensu para 
realização de todo o curso na IFES. Este foi denominado “Programa Estudante-
Convênio de Graduação (PEC-G)” com países em vias de desenvolvimento, 
especialmente no continente africano e na América Latina; e “Programa de 
Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG)”, administrado 
conjuntamente pelo Departamento Cultural do Ministério das Relações 
Exteriores, pela Capes e pelo CNPq, prioritariamente destinado a países em 
desenvolvimento com os quais o Brasil mantém Acordo de Cooperação 
Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia; 

c) Formação em Cotutela de Tese de Doutoramento 
Esta formação ocorre quando o(a) estudante de doutorado ou de mestrado da 
UFBA pretende realizar, no mínimo, 25,00% do período total do seu curso em 
uma universidade no exterior, ou quando o(a) estudante oriundo(a) de uma 
universidade estrangeira planeja realizar parte de seus estudos na UFBA; 

d) Diplomas Conjuntos 
Trata-se da dupla diplomação que, na UFBA, ocorre pela formação em regime 
de co-tutela para a pós-graduação, já explicado anteriormente, e pelo Programa 
de Licenciaturas Internacionais (PLI) - uma graduação-sanduíche para 
estudantes de licenciaturas (iniciativa da Capes e do Grupo Coimbra de 
Universidades Brasileiras - GCUB34). Além disso, há também o acordo de 
cooperação que prevê a dupla diplomação durante a graduação entre as 
Faculdades de Direito da UFBA e a da Universidade de Coimbra. (BARRETO, 
2019, p. 70-71) 

 

Na esfera dos convênios, intercâmbios e mobilidades estudantis, foi possível consolidar, 

embora com algum decréscimo, as seguintes ações de parceria entre os anos de 2017 a 2020: 

 
Tabela 1: AAI: convênios, intercâmbios e mobilidade estudantil 

 

Modalidades 2017 2018 2019 2020 

CONVÊNIOS, COOPERAÇÕES E PARCERIAS     

Acordos de cooperação com instituições acadêmicas 

estrangeiras – 2019 

29 49 39 26 

Convênio para viabilização de bolsas 4 03 01 01 

Convênio de cotutela 8 11 01 02 

INTERCÂMBIO DE NATUREZA ACADÊMICA     

Estudantes UFBA em mobilidade internacional 125 197 155 31 

Estudantes estrangeiros recebidos na UFBA 62 141 67 35 

Fonte: AAI: relatórios de gestão 2017 a 2020. 
 
 

No que tange a presença de estudantes de outros países, a UFBA recepcionou 141, 67 e 

35 estudantes estrangeiros, em 2018, 2019 e 2020 respectivamente. No que tange aos 

intercâmbios estudantis a Instituição ainda seja tímida no atendimento desses visitantes, apesar 
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da atuação da Assessoria para Assuntos Internacionais. Segundo relatório da AAI, grande parte dos 

estudantes recepcionados pela Universidade são europeus, mas é expressivo o número de 

africanos, particularmente nigerianos. Em 2018, a UFBA recepcionou 36 estudantes, em 2019 

recebeu 10 estudantes e em 2020 recebeu 20 estudantes africanos. (UFBA - AAI, 2018, 2019 e 

2020), 

A presença de africanos na Universidade pode servir para fomentar as discussões sobre 

cultura, estereótipos, a forma como os africanos ainda são vistos nesta sociedade, através da 

educação, da mídia, e principalmente pela universidade. A base para estas indagações estão 

alcerçadas nas teorias formuladas por sociólogos, historiadores, educadores, e também pelo 

movimento social negro acerca do racismo estrutural, que pode afetar estudantes africanos 

durante sua estadia no país.  Neste aspecto, a presença de africanos na UFBA19 deve ser vista 

numa perspectiva diferenciada que inclui identidade e interculturalidade, fora da perspectiva 

comumente abordada a partir do público europeu.  

Os dados na tabela mostram o resultado das ações da AAI no último período até se instalar 

a crise da pandemia da COVID-19, a partir de 2020. Por conta disso, o intercâmbio de natureza 

acadêmica sofreu uma redução considerável entre os anos de 2019 e 2020, em torno de 80% na 

mobilidade internacional de estudantes e 50% na recepção de estudantes estrangeiros. Dentre as 

modalidades, percebe-se que a recepção de alunos estrangeiros é importante ação, na perspectiva 

de integrar o estudante à cidade e à Universidade. Por isso, a AAI criou, em 2014, o Programa 

Meu amigo UFBA, no qual estudantes oriundos de intercâmbios no exterior recebiam bolsas para 

auxiliar estudantes estrangeiros, da mesma forma que foram amparados ao estudar em outro país. 

Semelhante ação foi adotada pela direção da Escola Politécnica, que criou o NAI - Núcleo de Apoio 

à Internacionalização (NAI)20, o qual funcionou de março de 2013 a novembro de 2014. 

O objetivo do Núcleo era dar apoio aos estudantes da Escola Politécnica no processo de 

organização da viagem pelo Programa e, também, promover encontros entre os estudantes 

 
19 Nesse sentido, precisa ser observado a pesquisa elaborada por uma das professoras do PROEMPLE, Heide Matos 
Duarte (2019), na qual discute os processos de (res)significação das identidades dos alunos africanos do PEC-G 
(Programa de Estudantes-Convênio de Graduação), participantes do curso do PROFICI. 
20O NAI organizava o evento “Diálogo sem Fronteiras” que objetivava integrar alunos homologados e egressos do 
Programa Ciências sem Fronteiras para troca de experiências e repasse de informações. O NAI organizou quatro 
encontros com intercambistas no período de 15 meses, recepcionou uma missão internacional com reitores norte-  
americanos e orientou 22 estudantes estrangeiros dos países Portugal, Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos. 
Também recepcionou duas caravanas estudantis internacionais da Universidade de Cayenne/Guiana Francesa. 
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egressos com estudantes estrangeiros em estudos na Escola. A atividade ganhou a devida 

importância, pois observou-se que, ao ser aprovado para o PCsF, o aluno era enviado a outro 

país sem grandes informações além das iniciais inerentes ao processo de inscrição. Assim, 

viajavam para fora do país e eram colocados para viver em outro local, com outros costumes e 

outra cultura, sem a devida orientação, o que preocupou a gestão da Escola na época, levando à 

criação do Núcleo. 

A pandemia da COVID-19 em 2020 afetou sobremaneira as ações de internacionalização 

na Universidade, sendo suspensas a partir de 18 de março de 2020 todas as formas de mobilidade 

internacional (AAI, 2019), retomando as atividades no final de 2021, oferecendo oportunidades 

para intercâmbio estudantil em universidades estrangeiras. (UFBA-AAI, 2022). 

 
 

Planos, metas estratégias no Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 
Na apresentação do PDI 2004-2008, período em que se instala a organização dos Planos 

Institucionais, a dimensão da globalização e tecnologia da informação já se conformava como 

uma tendência dentro da Instituição (a UFBA), por configurar um grande desafio a qualquer 

universidade brasileira, por conta da internacionalização e privatização. O texto de apresentação 

do PDI alerta para um 

[...] padrão global de internacionalismo acadêmico gerado e regido por fontes centrais 
de cultura, ciência e tecnologia localizadas nos países do Norte [...] protegem o  
conhecimento e a produção artística de países industrializados, enquanto os seus bens 
tecnológicos e culturais inundam nações em desenvolvimento, tratadas como meros 
mercados consumidores condenados a pagar royalties e rendas, a despeito do impacto 
sobre o bem- estar das pessoas. (PDI, 2004-2008, p.5). 

 

Na UFBA, desde a elaboração do seu primeiro PDI, já eram apresentadas reflexões, 

embora tímidas, sobre internacionalização. Entre os objetivos deste PDI (2004-2008), estão o 

fortalecimento da pesquisa e do intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, visando 

à crescente qualificação de pesquisadores e grupos de pesquisa, assim como à inserção da 

instituição no panorama acadêmico nacional e internacional, pela difusão da sua produção 

científica, técnica e artística (PDI 2004-2008, p. 5, 10). Entretanto, embora as metas para o 

mesmo período estabelecessem o fortalecimento da pós-graduação com a ampliação de 

possibilidades para a pesquisa e pós-graduação, não foi identificada, no Plano, definição 

explícita de como essas ações reverberariam na internacionalização. 
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O PDI 2008-2010 apresenta o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI21), cujas metas passaram a orientar a administração central, 

comprometida com a ampliação estrutural, acesso e expansão acadêmicos, o que obrigava a 

instituição a adotar procedimentos, criar programas e ações voltados ao desenvolvimento 

interno. 

O REUNI estabeleceu: 

[...] expansão de matrículas, em especial no turno noturno; diversificação das 
modalidades de graduação, como novos itinerários curriculares; mobilidade estudantil 
ampla; articulação da educação superior com a educação básica, profissional e 
tecnológica; programas de inclusão social e assistência estudantil; expansão da pós-
graduação articulada à renovação pedagógica da educação superior. (SANTOS; 
ALMEIDA FILHO, 2012, p. 129) 

 

Durante o ano de 2009, no bojo do plano de reestruturação foi aprovado um novo 

Estatuto e o Regimento Geral para a Universidade, redefinindo a estrutura e as atribuições dos 

órgãos colegiados superiores, determinando a extinção dos Conselhos Departamentais e dos 

órgãos suplementares (transformados em órgãos complementares), apresentando novos desafios 

de natureza acadêmica e administrativa. A intenção era racionalizar e dinamizar a administração 

em seus aspectos executivos, gerenciais e operacionais, liberando as Pró-Reitorias para exercer 

suas competências e atribuições atinentes às funções de propor, planejar, coordenar, executar, 

assistir, supervisionar e fiscalizar a implementação das políticas gestadas para suas respectivas 

áreas de atuação. Essa Reforma instituiu a Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação, 

separada da Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação, que teve sob sua responsabilidade a 

coordenação do Programa Ciências sem Fronteira (PCsF), que será abordado oportunamente. 

Em relação à promoção da internacionalização, a adesão ao PCsF pela Universidade 

pouco interfere e os objetivos identificados no Plano são praticamente os mesmos do período 

anterior. Entretanto, vale destacar a ênfase posta nos programas de pesquisa na pós-graduação, 

com a necessidade de ampliação dos grupos, dos projetos apoiados pelas agências de fomento, 

da concessão de bolsas. Tal elemento pode significar que, embora esteja definido não ser esse 

um dos objetivos centrais, a internacionalização certamente perpassou por essas ações de 

fomento à pesquisa no mesmo momento. 

 
21 O REUNI foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). Tinha como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação 
superior. 
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É indiscutível que a pós-graduação desempenha um papel importante na 

internacionalização do ensino superior por constituir uma estrutura indispensável ao 

desenvolvimento da pesquisa científica. Como exemplo, dados da SUPAC, apresentados no 

UFBA em número 70 anos (UFBA 70 Anos, 2016, p. 13), mostram que, entre 2008 e 2010, 

aumentou o número de cursos de graduação e pós-graduação, provocando acréscimo também no 

número de alunos matriculados (Tabelas 2, 3 e 4). O fenômeno pode ser observado nas tabelas 

abaixo, em que se percebe um aumento da ordem de 59% na oferta de cursos e de 53% no número 

de vagas na graduação, um aumento de cerca de 30% na oferta de cursos na pós-graduação e de 

60% na oferta de bolsas de pesquisa para a pós-graduação entre as fontes de financiamento. 

 
Tabela 2: Número de cursos e de estudantes matriculados nos cursos de Graduação 

 
 

ANO NÚMERO 

CURSOS 

NÚMERO 

INSCRITOS 

NÚMERO 

VAGAS 

2007 67 40290 4246 

2008 67 34440 4256 

2009 101 43330 6996 

2010 112 54308 7991 

2011 112 45562 7991 

    

Fonte: PDI-UFBA 2012-2016 (adaptado) 
 
 
 
 

Tabela 3: Número de cursos e estudantes matriculados nos cursos de Pós-Graduação 
 

 

ANO 2008 2010 2012 2016 2018 

Número de cursos 81 100 117 132 136 

Número de alunos matriculados 3116 3801 4704 5865 7045 

Fonte: UFBA em números, Retrospectiva Especial 70 Anos. p. 13, 26. 
O número total se refere a matrículas realizadas em cursos de mestrado e doutorado. 
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Tabela 4: Número de bolsas de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

 
 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2018 

Demanda Social Capes 616 812 1178 1545 1493 1404 1416 

CNPq 286 354 240 329 260 262 257 

Produtividade em pesquisa 205 228 226 254 229 211 210 

FAPESB 66 479 470 939 317 541 541 

REUNI - 74 83 - - - - 

Total 1173 1947 2197 3067 2299 2418 1008 

Fonte: UFBA 70 anos, p. 14, PDI 2018-2022, p. 35 
UFBA em números 2019, p. 5 
O número total se refere a bolsas disponibilizadas para os cursos de mestrado e doutorado. 

 

O REUNI proporcionou um aumento considerável na contratação de professores. 

Segundo diagnóstico apresentado pela UFBA, a partir dos dados levantados pela PRODEP, entre 

2006 e 2015, o número de docentes do quadro permanente avançou 36,8%. Nesse período, a 

proporção dos que possuíam doutorado aumentou de 55,7% para 75,7%, revelando a estratégia 

da UFBA e dos seus professores de seguir se qualificando. Em relação ao regime de trabalho, 

constata-se que, atualmente, a expressiva maioria (77%) se inclui na categoria de dedicação 

exclusiva, propiciando maior envolvimento em atividades de ensino de pós-graduação, pesquisa 

e extensão. O resultado desse investimento é revelado pelo Indicador de Desempenho 

Institucional da CAPES/MEC22 para a pós-graduação, no qual a Universidade recebeu nota 

acima de 4,0 entre os anos de 2001 a 2015 (UFBA 70 anos, 2016, p. 26 e 34). 

No quadriênio seguinte (PDI 2012-2016), no que tange à internacionalização, o PDI é 

mais preciso e explicita, entre os objetivos institucionais:  

 
[...] fomentar a paz, a solidariedade e a aproximação entre nações, povos e culturas, 
mediante cooperação internacional e de intercâmbio científico, artístico e tecnológico, 
com especial foco nos países de língua oficial portuguesa e nos países latino-
americanos; ampliar a internacionalização da UFBA, tanto no que se refere ao 
desenvolvimento de projetos de cooperação internacional para produção e difusão do 
conhecimento, quanto na formação de recursos humanos, com base nos princípios da 
autonomia e reciprocidade (PDI 2012-2016, p. 10 e 11). 

 

 
22 Modelo TCU – Decisão nº 408/2002. Contém orientações para o cálculo de indicadores de desempenho a serem 
apresentados no Relatório de Gestão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFEs). 
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O Plano estabelece algumas políticas delineadas a partir das metas e objetivos a serem 

alcançados, como se pode aferir abaixo: 

a) aumentar em 20% o número de docentes permanentes dos Programas de PG da UFBA 
em estudos pós-doutorais no exterior; 

b) dobrar o número de estudantes em programas de mobilidade acadêmica, com ênfase 
no programa Ciência sem Fronteiras; consolidar e ampliar a participação da UFBA no 
Programa de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G); intensificar a divulgação da 
UFBA junto às Embaixadas estrangeiras sediadas no Brasil; 

c) consolidar e ampliar a participação dos estudantes de graduação nos programas de 
intercâmbio firmados pela UFBA com universidades estrangeiras; 

d) divulgar internamente programas de universidades estrangeiras e incentivar pós- 
graduandos da UFBA para participar de cursos de doutorados (sanduíche); 

e) divulgar os programas junto às Embaixadas estrangeiras sediadas no Brasil e incentivar 
maior participação de estudantes estrangeiros nos cursos de pós-graduação da UFBA; 
ampliar para 1800 o número de alunos nos Programas de Iniciação a PCI da Instituição, 
alcançando um patamar da ordem de 20% do número de novos alunos entrantes na 
UFBA; 

f) ofertar, pelo menos, um curso de língua estrangeira para todos os estudantes 
comprovadamente em vulnerabilidade socioeconômica; 

g) aumentar em 20% o número de docentes permanentes dos Programas de PG da UFBA     
       em estudos pós-doutorais no exterior até 2016. (PDI, 2012-2016, p. 45-46). 

 

Estes objetivos são definidos uma vez firmado o processo de ampliação e democratização 

do acesso por conta da adoção das ações afirmativas em 2004 e em razão da implantação do 

REUNI que alterou significativamente o perfil acadêmico da UFBA: houve ampliação do número 

de vagas para a graduação, assim como um aumento substancial de alunos matriculados na pós 

graduação, com crescimento do número de bolsas, consolidando a pesquisa e a pós-graduação na 

universidade, conforme dados expostos nas tabelas 2 e 3. Dá-se destaque para o Ensino a 

distância, pós- graduação lato sensu, que teve um crescimento significativo no número de 

alunos, passando de 440 alunos, em 2014, para 604 alunos, em 2016. 

Em 2016, os cursos de pós-graduação da UFBA obtiveram boas notas no Conceito 

CAPES23: dos 75 programas de Pós-Graduação da Universidade, 22 obtiveram nota 3 

(desempenho regular); 34 obtiveram nota 4 (bom desempenho) e 15 obtiveram nota 5, considerada 

a nota máxima para programas que têm apenas Mestrado; e 4 obtiveram notas 6 ou 7, 

considerado de alto padrão 

internacional. Assim sendo, mais de 70% dos Programas de Pós-Graduação da UFBA tiveram o seu bom 

 
23 O Conceito CAPES resulta de uma avaliação periódica dos cursos de pós-graduação (mestrados e doutorados) 
do país, atualmente realizada a cada 4 anos. A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) é um órgão do Governo Federal do Brasil, ligado ao Ministério da Educação responsável por esse sistema 
de avaliação. 
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desempenho reconhecido e cerca de 25% foram avaliados tendo um padrão de excelência (PDI 2012-

2016, p. 36).   

Outros indicadores revelaram o quanto a UFBA evolui constantemente no que tange ao 

incentivo e promoção da pós-graduação. Entre os anos de 2011 a 2016, ficou entre as 20 

primeiras IES líderes em produção no Web of Science, com a publicação de 4.198 trabalhos e 

entre as 20 primeiras IES líderes em produção no SCOPUS, com 7.326 produções, no período de 

2011 a 2017, configurando-se como uma das principais universidades da Região Nordeste e do 

Brasil em promoção da Internacionalização (PDI 2018-2022, p. 48 e 49). 

Os dados a seguir são recuperados do diagnóstico apresentado pela UFBA acerca da sua 

posição no ranking da internacionalização no país, constantes no seu Plano de 

Internacionalização (2018). Em relação ao apoio que as IES vêm recebendo das principais 

agências de financiamento para as atividades de Pesquisa e Pós-Graduação, os dados mostram 

que a UFBA esteve entre as três IES da Região Nordeste mais contempladas pelo apoio do CNPq 

para bolsas de produtividade, bolsas de iniciação científica, bolsas de produção e 

desenvolvimento tecnológico e projetos financiados pela agência. É importante ponderar que, 

entre as 12 primeiras IES beneficiadas por esse apoio, 4 IES pertencem à região Nordeste, 

correspondendo a cerca de 30% do total de universidades nordestinas contempladas (UFBA-PI, 

2018, p. 4). 

No que tange aos apoios recebidos pela CAPES no mesmo período, a UFBA esteve entre 

as cinco IES da Região Nordeste contempladas com bolsas para os cursos de mestrado e 

doutorado. No entanto, não adquiriu nenhuma bolsa de pós-doc, mesmo totalizando 54 cursos 

de doutorado, 7045 alunos matriculados na pós-graduação stricto sensu e sendo a 6ª. colocada 

no conjunto das IES federais quanto ao porte e qualidade da sua pós-graduação, avaliada em 

2017 (UFBA-PI, 2018, p. 5 e 6). É nesse cenário que a UFBA se insere no Programa Ciências 

sem Fronteiras (PCsF), enfrentando o desafio de criar condições internas para adequar a sua 

participação, envolvendo estudantes e docentes da comunidade universitária. 

 
A UFBA e o Programa Ciências sem Fronteiras – PCsF 

 
Como em todas as IES do Brasil, o PCsF na UFBA é assimilado como grande 

instrumento de consolidação e fortalecimento das conexões da educação superior com outros 

países, bem como uma oportunidade de qualificação por meio do intercâmbio estudantil, do 
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fortalecimento da pós-graduação e do fomento à pesquisa, especificamente nas áreas de ciência, 

tecnologia e inovação. Nisso reside a importância do trabalho da pesquisadora Claudia Muniz 

Barreto (2019), no qual trata do PCsF no bojo das primeiras avaliações e traz, a partir das suas 

análises, questões em torno da internacionalização, assim como a evolução do Programa no 

âmbito da UFBA. A tese comprova que o Programa se constituiu em importante e inovadora 

política pública interna, de cunho social, econômico e administrativo, cujo processo se 

desenvolveu de forma transversal, através de suas várias instâncias na Instituição. 

 

Na UFBA, a coordenação do PCsF ficou sob a gestão da PROPCI – Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Ciência e Inovação, que contemplou com bolsas 1615 estudantes do Programa na 

modalidade de graduação. Como já foi explicitado, a ideia central do PCsF se resumia em enviar 

estudantes, professores, técnicos para realizar graduação-sanduíche, doutorado ou pós-

doutorado em universidades no exterior, assim como em receber aqui, no país, estudantes e 

pesquisadores visitantes. Desde então, foram incorporados ao PDI 2012-2016 os objetivos do 

Programa que, na mesma medida, traduzia, naquele momento, as propostas da Instituição em 

relação a estas ações: 

I - ampliar a participação e a mobilidade internacional de estudantes de cursos de 
graduação e pós-graduação, docentes e técnicos para participação em estudos, 
treinamentos e capacitação em instituições de excelência no exterior; 
II - criar oportunidades de cooperação entre grupos de pesquisa da UFBA e 
universidades e centros de pesquisa estrangeiros, por meio de projetos de cooperação 
bilateral e programas para fixação na UFBA de pesquisadores visitantes; 
III - promover a cooperação entre a UFBA e universidades e centros de pesquisa na 
área da ciência, tecnologia e inovação; 
IV - implantar programa para o desenvolvimento de competência em língua 
estrangeira (inglês, francês, italiano, espanhol e alemão) (PDI 2012-2016, p. 23,24). 

 

Dados extraídos do levantamento feito por Barreto, oriundos do site do PCsF em 2017, 

mostram que, durante sua execução, a Bahia ficou posicionada em 13º lugar em número de 

bolsas, sendo que 87,52% delas foram destinadas à graduação. Coube à UFBA a implementação 

de cerca de 1878 bolsas, sendo que, destas, reafirmando o dado anterior, 86% foram para 

graduação e 13% destinadas à pós-graduação. Em resumo, as bolsas por modalidade do 

Programa foram assim distribuídas: 

 
 
 
 



61 
 

 
Tabela 5: Distribuição de bolsas do PCsF na UFBA 

 

Modalidade Número de 

bolsas 

Graduação sanduíche 1624 

Atração jovens talentos 5 

Pesquisador visitante especial 9 

Doutorado no exterior 25 

Pós-doutorado no exterior 37 

Doutorado sanduíche no exterior 178 

Total 1878 

Fonte: Barreto, 2019, p. 89. Adaptado 
 

Os critérios para participação no Programa exigiam que o requerente fosse brasileiro ou 

naturalizado, estivesse matriculado em uma IES, de acordo com a área definida pelo Programa, 

tivesse sido classificado com, no mínimo, 600 pontos no ENEM a partir do ano de 2009, e tivesse 

concluído, no mínimo, 20% do currículo de graduação. Os candidatos às bolsas de graduação 

deveriam cumprir os seguintes requisitos: a) ser brasileiro ou naturalizado; b) estar regularmente 

matriculado em instituição de ensino superior no Brasil, em cursos relacionados às áreas 

prioritárias do Ciência sem Fronteiras; c) ter sido classificado(a) com nota do Exame Nacional 

do Ensino Médio – ENEM – com, no mínimo, 600 pontos, considerando-se os testes aplicados 

a partir de 2009; d) possuir bom desempenho acadêmico e e) ter concluído, no mínimo, 20% e, 

no máximo, 90% do currículo previsto para o curso de graduação (BRASIL, 2011). Todo o 

Programa foi agenciado pela CAPES e CNPq. O Programa foi extinto em 2016, deixando de 

oferecer bolsas para alunos de graduação. 

Os dados a seguir (Tabela 6) mostram como a mobilidade e o intercâmbio na UFBA 

foram influenciados pelo PCsF, beneficiando 1615 estudantes. Entretanto, houve um 

decréscimo, a partir de 2015, quando as restrições de financiamento e a necessidade de reavaliar 

o Programa entram na pauta da internacionalização universitária no país. Pode-se observar, 

entretanto, pelos números da tabela 7, que, dentro do mesmo período, existe um esforço 

considerável por parte dos docentes rumo à qualificação. Há também aumento no número de 

afastamentos para capacitação, embora em proporção muito menor, fenômeno cujas causam 

merecem investigação. 
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Tabela 6: Mobilidade internacional de estudantes de Graduação, de 2011 a 2018 

 
TIPOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 TOTAL 

Mobilidade de estudantes da 

UFBA 

166 109 55 95 7 85 197 714 

Mobilidade de estudantes 

estrangeiros 

144 115 153 109 85 82 141 829 

Programa Ciência sem 

Fronteiras 

18 164 524 698 211 0 0 1615 

TOTAL 328 388 732 902 303 167 338 3158 

Fonte: UFBA em números, Retrospectiva 70 anos. p. 20. Tabela 15. 
UFBA em números, 2019 
PDI 2018-2022, p. 38 

 
Tabela 7: Distribuição de docentes por titulação e afastamento 

 
Total docentes 2009 2012 2016 2018 

graduação 128 82 53 49 

especialização 113 59 42 48 

mestrado 515 570 476 402 

doutorado 952 1568 1795  

Afastamento para capacitação     

mestrado 3 2 7 (a) 

doutorado 45 41 75 (b) 

pós-doutorado 44 54 51 (c) 

Fonte: Adaptado PDI 2018-2022; PRODEP 
UFBA em números 2019, p.7 
(a), (b), (c) Não consta em relatório informação detalahada 

 

Embora o crescimento gradativo da qualificação formal dos servidores técnicos- 

administrativos seja na faixa da especialização (Tabela 8), na proposta do Plano de 2018, um 

aspecto que não deve ser desconsiderado é que inexistem dados que potencializem a inserção 

dos técnicos-administrativos enquanto parte integrante de um contexto de internacionalização 

na UFBA. Isso não significa afirmar que a universidade não os tenha, mas não foi encontrada 

nenhuma informação relativa a essa categoria no Plano de Internacionalização, apresentado em 

período posterior a esta análise, ou seja, em 2018. Estudiosos alertam para o fato de que, 

para admitir padrões de avaliação internacional, também é importante assumir uma nova postura 
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na formação de um novo perfil profissional, com novos conhecimentos técnicos e habilidades, 

de modo a desenvolver atividades laborativas dentro do ambiente organizacional internacional, 

ainda que numa conjuntura de terceirização e precarização recente. 

Souza e Guedes (2015) alertam para necessidade de investigar como o processo de 

internacionalização impacta nos programas de capacitação destinados aos servidores técnicos 

administrativos em educação (TAEs) que atuam, exclusivamente, em setores de relações 

internacionais. Embora o estudo trate de técnicos diretamente ligados às ações de 

internacionalização, denuncia a ausência de medidas de estímulo, capacitação e 

desenvolvimento de uma política linguística profissional para estes nas IFES. De fato, nesta 

pesquisa, foi possível identificar vários textos que tratam de Plano de Carreira, precarização, 

gestão, treinamento, entre outros, do servidor público, mas nada que se refira às atividades de 

relações internacionais desses profissionais. Acrescente-se uma ressalva, se forem considerados, 

na UFBA, os cursos de idiomas, que são demorados e pouco voltados para o trabalho. Este fato 

se constitui em uma grande lacuna que, neste trabalho, poderá diminuir, a partir das análises 

feitas com dados do PROFICI e Capes PrInt, no último capítulo desta dissertação. 

 
Tabela 8: Corpo técnico-administrativo por titulação e escolaridade 

 

 
Nível de escolaridade 2008 2012 2016 2018 

superior 934 830 830 814 

especialização 480 832 1037 1166 

mestrado 126 206 303 330 

doutorado 59 78 112 121 

Fonte: PDI 2018-2022; PRODEP 
UFBA em números 2019, p.7 

 

Analisando os dados da tabela 6, é inegável que o PCsF ampliou sobremaneira a ação da 

internacionalização na UFBA, embora perceba-se que priorizou a modalidade de estudantes da 

graduação. Foi destinado um total de 1.615 bolsas para graduação sanduíche, entre os anos de 

2011 e 2015, para estudantes da UFBA, revelando uma oferta 73,25% maior em relação à oferta 

para mobilidade geral de estudantes da UFBA no período. Do início do Programa, em dezembro 

de 2015, quando foram disponibilizadas 18 bolsas, houve um crescimento gradativo, 

chegando a ofertar, até o encerramento, 1615 bolsas a alunos da graduação. Os dados revelam 
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também que ficaram reduzidas as possibilidades de mobilidade de estudantes da UFBA com o 

encerramento do Programa, quando foram ofertadas apenas 505 bolsas nos anos de 2016 e 2017. 

A segunda categoria contemplada em número de bolsas foi a modalidade de doutorado 

sanduíche, contemplada com 178 bolsas, seguida de pós-doutorado e doutorado, com 25 e 37 

bolsas disponibilizadas, respectivamente. 

É importante esclarecer que esta análise está limitada ao PCsF em números absolutos. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o Programa foi uma importante política pública de mobilidade 

acadêmica na UFBA, colaborando para impulsionar prioritariamente os alunos de graduação 

para formação no exterior. A sua inserção na UFBA permitiu alcançar o objetivo e a meta 

previstos no PDI 2012-2016, que almejavam dobrar o número de estudantes em mobilidade 

acadêmica, com ênfase no Programa. Em momento oportuno, serão analisadas outras ações de 

internacionalização, como o Nucli - Núcleo   de   Línguas   da   UFBA,   criado   com   o   objetivo   

de   auxiliar   no   processo   de internacionalização, através do ensino de línguas estrangeiras, 

dando suporte e qualificando o desenvolvimento do PCsF na Universidade, desde sua 

implantação. As ações do Nucli serão analisadas na última etapa desta pesquisa por se 

relacionarem diretamente com o principal desafio para o processo de internacionalização: a 

proficiência em língua estrangeira. 

 
A UFBA e o Plano de Internacionalização 

 
Como exposto em parágrafos anteriores, a internacionalização na UFBA é assumida 

como uma necessidade de interação com contextos acadêmicos internacionais, exigência dos 

dias atuais, baseada na globalização. Por isso, foram intensificados os acordos, os convênios, 

que garantem a mobilidade acadêmica de discentes e docentes, o intercâmbio estudantil, o 

investimento na pesquisa etc. O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 constitui “o 

marco inicial de um processo que se desenvolverá por dez anos, com o potencial de trazer 

significativos avanços para a educação brasileira” (BRASIL, 2014, p. 26), apresenta diretrizes, 

metas e estratégias de políticas públicas educacionais e, por fim, fixa, entre outras, a “promoção 

humanística, científica, cultural e tecnológica do país” (BRASIL, 2014, p. 32). No atual cenário, 

o processo de internacionalização nas IES encontra sustentação nesse Plano, cujas demandas 

educacionais, diretrizes curriculares e objetivos são obrigatoriamente articulados com o mesmo 

para sua efetivação. 
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Nesse aspecto, o PNE passou a contemplar três metas estratégicas relacionadas à 

internacionalização das IES brasileiras. São elas: a) consolidar e ampliar programas e ações de 

incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito 

nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior; b) 

consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da 

pós- graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de 

pesquisa; c) promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as 

instituições de ensino, pesquisa e extensão (PNE, 2014-2024, p. 34). 

O PDI 2018-2022, apresentado pela direção da Universidade, é o que mais se aproxima 

dos objetivos traçados nesse PNE, no que se refere à internacionalização. O Plano tem uma 

importância particular, não só por apresentar os principais resultados institucionais da 

Universidade nos últimos anos, como também por definir metas e estabelecer estratégias em uma 

conjuntura extremamente difícil em seus aspectos sociais, políticos e econômicos, o que afeta 

seriamente a política de internacionalização. O documento aponta para consolidação da 

expansão da universidade, assim como para ampliação das políticas de ações afirmativas, 

embora o cenário nada animador para qualquer IES – por conta da aprovação da PEC 241/55, 

que instituiu o congelamento dos gastos públicos por 20 anos –, comprometa, obviamente, as 

metas do PNE, e reduza drasticamente as verbas para a educação no PIB (Produto Interno Bruto) 

no Brasil. 

Entre os objetivos estratégicos deste PDI, destaca-se, em relação à internacionalização: 

a) Ampliar as oportunidades e a qualidade da formação oferecida aos alunos dos cursos 
de Graduação e Pós-Graduação. Com isso, atender à demanda social por profissionais, 
mestres e doutores competentes para atuarem, considerando as contínuas 
transformações do mundo contemporâneo; 

b) Fortalecer a atividade de Pesquisa, ampliando e qualificando a produção científica e os 
investimentos em produção tecnológica inovadora, de modo que a produção de 
conhecimento seja um eixo central da formação de estudantes e instrumento de 
transformação e inclusão social; 

c) Elevar o grau de internacionalização das relações institucionais e acadêmicas da 
Universidade, mediante ampliação das oportunidades de formação profissional e de 
intercâmbio, inclusive na produção de conhecimentos e produtos tecnológicos 
inovadores. (PDI 2018-2022, p. 67). 

 
Entre as metas globais estão: 

a) Aumentar em 50% o valor da razão entre o número de publicações indexadas na Web 
of Science e o número de docentes; 

b) Aumentar em 50% o número de alunos de Graduação e Pós-Graduação da UFBA, bem 
como o número de instituições acadêmicas de outros países em atividades de 
intercâmbio internacional; 
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c) Aumentar em 50% o número de professores visitantes de instituições acadêmicas de 
outros países; 

d) Posicionar a UFBA entre as dez mais internacionalizadas universidades públicas 
federais, marca a ser avaliada a partir de um indicador global construído pela UFBA e 
calculado com bases nos indicadores de produção bibliográfica, mobilidade estudantil 
e acordos de colaboração. (PDI 2018-2022, p. 68). 

 
Nesse sentido, o PDI aponta as seguintes diretrizes estratégicas: 

a)Ampliar intercâmbios e acordos de cooperação, incrementando a mobilidade de 
docentes, pesquisadores e estudantes da UFBA com outros países; 

b)Disseminar a competência em línguas estrangeiras entre alunos e docentes; 

c)Ampliar a internacionalização da produção científica e dos Programas de Pós- 
Graduação. (pdi 2018-2022, p. 93). 

 

Em abril de 2018, foi aprovado pelo Conselho Universitário o Plano de 

Internacionalização da UFBA (PI), concebido para “expandir de forma sustentável e 

direcionada” suas práticas de internacionalização, tendo como base estrutural as metas e 

diretrizes apontadas no PDI 2018-2022. O desenvolvimento da internacionalização é o quarto 

objetivo estratégico para os próximos cinco anos da Universidade e suas ações demandam a 

articulação com as redes institucionalizadas e articuladas a esse Plano para as interações da 

Universidade com grupos de pesquisa de outros países (UFBA-PI, p. 14). 

O Plano apresentava o objetivo de “[...] expandir, de forma sustentável e direcionada, as 

suas práticas de internacionalização” (UFBA-PI, p. 23) e é estruturado de forma a atender uma 

necessidade de elaborar um documento que dê conta das expectativas, que seja um marco inicial 

das perspectivas de internacionalização na Universidade; que seja o registro um conjunto de 

medidas que explicitam, e por que não dizer, comprometem-na como espaço primordial de seu 

desenvolvimento. As propostas estavam agrupadas em cinco grandes eixos: Desigualdades 

sociais e sua superação, Subjetividade e expressão artítisca, Contextos e dinâmicas socio-

culturais, Ciência, tecnologia e questões ambientais e Inovação, saúde e qualidade de vida. 

(PDI/UFBA: 2018-2022. p.18). 

O Plano foi estruturado em três segmentos, assim sendo: a) apresentação de diagnóstico 

do nível de internacionalização atingido pela Universidade; b) apresentação das principais 

diretrizes que estruturam o Plano; c) seu planejamento estratégico para o processo de 

internacionalização. O diagnóstico apresentado pelo Plano posiciona a UFBA no conjunto das 

IES, no que se refere a apoios recebidos pelas principais agências de financiamento, cujos dados 

foram registrados anteriormente. As diretrizes gerais estabelecem metas e ações estratégicas 
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equivalentes ao PDI 2018-2022 para ampliar e fortalecer os níveis de internacionalização e o 

planejamento estratégico correspondente para o período, se configurando como um dos 

objetivos estratégicos para a Universidade nesses cinco anos.  

No mesmo sentido de ampliação e fortalecimento dos níveis de internacionalização, as 

diretrizes alertam para o reconhecimento da pluralidade e complexidade próprias do perfil 

institucional da UFBA e a adoção de medidas que contemplem essa diversidade no seu processo 

de internacionalização que, por sua vez, deve ser acolhido pela comunidade acadêmica, de modo 

transversal, pelos diversos setores da UFBA. Também trata da consolidação e ampliação das 

parcerias já estabelecidas e a garantia de recursos que potencializem a dimensão internacional 

já conquistada pela Universidade. As parcerias, por sua vez, impõem a ampliação de todas as 

áreas, em um processo que valoriza o diálogo em prol do conhecimento e desenvolvimento 

tecnológico, “aprofundando conhecimento e consolidando interações que já existem e que foram 

construídas ao longo da história da UFBA" (UFBA-PI, p. 13 e 14). 

O Planejamento estratégico está intrinsecamente relacionado aos objetivos aprovados 

para o PDI 2018-2022 nesse processo de internacionalização cujas metas estabelecem aumentar 

o número de publicações indexadas, o número de alunos na pós-graduação, o número de 

professores emmobilidade acadêmica e posicionar a UFBA entre as dez IES mais 

internacionalizadas (PDI 2018-2022, p. 68). Esses objetivos desdobram-se em três grandes 

diretrizes: “ampliar intercâmbios e acordos de cooperação, incrementando a mobilidade de 

docentes, pesquisadores e estudantes da UFBA com outros países; ampliar a internacionalização 

da produção científica e dos Programas de Pós-Graduação; disseminar a competência em línguas 

estrangeiras entre alunos e docentes” (UFBA-PI, 2018, p. 16), sendo esta última o principal 

interesse da presente pesquisa, por conta do seu objeto 

A apresentação deste Plano e a definição das suas estratégias e diretrizes colaboraram 

para que a UFBA, após ter sido preterida, fosse habilitada a receber recursos do Programa Capes 

PrInt, destinados a estimular a internacionalização da pesquisa científica nas instituições 

universitárias (UFBA–Edgard Digital, 2018). Isso comprova que os objetivos e metas previstos 

e os eixos estabelecidos conseguem expressar claramente os campos de inserção das ações de 

internacionalização previstas para a Universidade. 
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A UFBA e o CAPES PrInt 
 

O Programa CAPES PrInt (Portaria 41/2017) é idealizado a partir das reflexões do PCsF 

e das discussões sobre internacionalização, ocorridas na Diretoria de Relações Internacionais da 

CAPES sobre a internacionalização da educação superior. O Print foi estruturado a partir das 

discussões internas pelo Grupo de Trabalho organizado pela Fundação, no qual se apresentaram 

estudos sobre o resultado do Programa e seu impacto na mobilidade acadêmica do ensino 

superior no Brasil. Entre outras constatações, foi verificada a baixa mobilidade do pesquisador 

brasileiro em relação ao resto do mundo, o que levou a CAPES a refletir junto à comunidade 

acadêmica sobre a internacionalização dos cursos de pós-graduação, a atração de pesquisadores 

de primeira linha no Brasil e a transformação das universidades em instituições mais ativas no 

seu processo de exteriorização (OLIVEIRA, 2019). 

O CAPES PrInt foi criado tendo, como objetivos, fomentar a construção, a 

implementação e a consolidação de planos estratégicos de internacionalização das instituições 

de ensino superior; estimular a formação de redes de pesquisas internacionais, com vistas a 

aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculada à pós-graduação; ampliar as ações de 

apoio à internacionalização na pós-graduação das instituições contempladas; promover a 

mobilidade de docentes e discentes, com ênfase em doutorandos, pós-doutorandos e docentes 

para o exterior e do exterior para o Brasil, vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu 

com cooperação internacional; fomentar a transformação das instituições participantes em um 

ambiente internacional; integrar outras ações de fomento da Capes ao esforço de 

internacionalização. 

A adesão ao PrInt na UFBA se justificava para dar continuidade ao que se caracteriza 

como uma vocação institucional - a internacionalização -, o que pode ser confirmado com as 

diversas atividades de cunho internacional, relatadas no decorrer deste capítulo. O Edital CAPES 

PrInt, na sua formulação inicial, é elaborado em consonância com as propostas de 

internacionalização da Instituição com as bases estruturais, metas e diretrizes do PDI 2018-2022. 

Decerto, no bojo do Programa, o PDI previu ampliar a qualificação dos cursos de graduação e 

pós-graduação, fortalecer as atividades de pesquisa e produção científica, elevando, assim, o 

grau de internacionalização da Universidade. Para culminar, obrigava a elaboração de um Plano 

de Internacionalização como um documento sistematizado dessas expectativas, a partir dos 

mesmos eixos estruturantes definidos pelo Programa CAPES PrInt, a saber: 1) Ciência, 
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Tecnologia e Questões Ambientais; 2) Inovação, Saúde e Qualidade de Vida; 3) Desigualdades 

Sociais e sua Superação; 4) Subjetividade e Expressão Artística e 5) Contextos e Dinâmicas 

Socioculturais. A UFBA aprova o seu Plano de Internacionalização em 2018, ano posterior à 

implantação do CAPES PrInt. 

Da análise dos temas que compõem o Programa, depreende-se o adotar um modelo de 

internacionalização cujas metas não se relacionam apenas a ele, mas também a um conjunto de 

objetivos específicos e ações mais amplos, pensando a Universidade a partir do contexto em que 

está inserida. Isso é importante para se consolidar enquanto uma universidade “singular de 

formação de recursos humanos, de produção de conhecimento e de devolução destes à 

sociedade” e, ao mesmo tempo, “multicultural, habituada a interagir com seus atrativos sócio-

culturais e artísticos como elementos singulares e propulsores de seu desenvolvimento” (UFBA-

PrInt, 2019). Sendo assim, estão presentes, entre as temáticas, pesquisas de várias áreas de 

conhecimento, como, por exemplo, humanidades, modernidade, desenvolvimento econômico, 

novas tecnologias, desigualdades e outros, sempre vinculados a um Programa de pós-graduação 

apoiado em projetos de cooperação internacional. 

Na proposta CAPES PrInt, aprovada pela UFBA, foi apresentada, como ponto forte, a 

inclinação para a internacionalização universitária, verificada pelo número de ações associadas 

a essas atividades, organizadas pela Instituição desde a sua origem. Associou-se a essa 

constatação o fato de Salvador ser um ponto referencial de cultura, no qual a Universidade está 

inserida e onde influencia a produção do conhecimento. A UFBA está habituada a “interagir 

com seus atrativos socioculturais e artísticos enquanto elementos singulares e propulsores de seu 

desenvolvimento. É evidente que este multiculturalismo envolve e fortalece as relações 

internacionais em todos os seus ramos e aspectos” (CAPES PrInt/UFBA, 2018). 

Entretanto, a proposta identifica, entre seus pontos fracos, a baixa proficiência em língua 

estrangeira e a ausência de uma estratégia sistematizada para internacionalização, já pontuada 

no seu PDI. A justificativa apresentada dá a dimensão dos desafios a serem superados: 

Entretanto, os processos que nortearam esta internacionalização foram sempre 
espontâneos, nascendo das iniciativas locais de pesquisadores ou programas de pós- 
graduação, não se configurando numa ação ordenada, global e planejada pela 
administração da Universidade. Em que pese a UFBA possuir um Assessoria de 
Assuntos Internacionais e de ter a ação direta de outros órgãos da administração central 
no âmbito da internacionalização, isto ainda não se concretizou como um planejamento 
estratégico e específico de metas e desenvolvimento coordenado da internacionalização 
na Instituição. (UFBA-PI, 2018, p. ) 
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Certamente por reconhecer essas fragilidades, o Edital PrInt na UFBA orientava 

“direcionar a sua internacionalização em conformidade com o seu PDI e com o projeto ora 

apresentado, visando a uma universidade que se caracterize tanto pela excelência acadêmica, 

quanto pela inclusão de seus estudantes” (UFBA-PrInt, 2018). 

O primeiro Edital (nº 001/2019) estabelecia a distribuição de 94 bolsas na modalidade 

Doutorado sanduíche, assim como estabelecia o nível de proficiência em língua estrangeira 

exigido pela CAPES para a aquisição das bolsas. O Edital referência, assim como os posteriores, 

quando da implementação da bolsa, obrigava a apresentação do resultado do teste de proficiência 

no idioma do país de destino. Mesmo para as instituições de países de língua portuguesa era 

exigida a apresentação de teste de proficiência em inglês. 

 
Quadro 1: Requisitos de proficiência linguística para bolsistas do Programa Capes Print 

 

Toefl IBT Toefl ITP IELTS Cambridge 

Exam 

Cambridge 

Exam 

Cambridge 

Exam 

71 

B1 
 
 

Intermediário 

básico 

527 

B1 
 
 

Intermediário 

básico 

6 

B2 
 
 

Intermediário 

independente 

CPE/C2/ 

Proficiency 
 
 

Proficiência 

eficaz 

CAE/C1/ 

Advanced 

B1 

Intermediário 

independente 

FCE/B2/Frist 
 
 

B1 

Intermediário 

básico 

Fonte: Edital CapesPrint, alteração publicada no D.O.U de 02/02/2018, Seção 3, Página 23 
 
 

O Edital estabeleceu os critérios para aprovação em testes de proficiência em outras 

línguas, mas é importante frisar que, nesta pesquisa, o foco é a língua inglesa, por isso o destaque. 

Levando-se em conta as equivalências em relação ao QECR- Quadro Europeu Comum de 

Referências, percebe-se que o nível de proficiência em inglês24 exigido pela CAPES é 

 
24TOEFL IBT – Internet-Based Testing;   
TOEFL ITP – Institutional Testing 
Program;  IELTS – International English 
Language Test Certificado de Cambridge: 
CPE/C2 Proficiency, CAE/C1 Advanced ou 
FCE / B2 First 
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intermediário, o que geralmente é exigido entre empregadores e universidades, embora este nível 

e proficiência não garanta fluência na língua. 

Além dos critérios exigidos para aprovação nos testes de línguas estrangeiras, foram 

observadas algumas questões comuns a todos os editais, como, por exemplo, a adequação das 

propostas pretendentes às bolsas aos temas aprovados na proposta original, questão a ser 

considerada pelos programas de pós-graduação. Na UFBA, foram lançados, entre os anos de 

2019 a 2021, treze editais nas modalidades: bolsas para doutorado sanduíche (03), missões (02), 

professor visitante no Brasil (02), Jovem Talento (02), Pós-doc no Exterior (04), professor 

visitante no exterior (03) e Capacitação (02). É importante destacar que as bolsas de capacitação 

foram também destinadas aos servidores técnicos-administrativos, com a exigência da indicação 

pelo dirigente máximo do Órgão no qual o servidor integraria o quadro funcional. (Editais 02 e 

09/2019). 

A proposta do CAPES PrInt na UFBA apresentou 19 temas em conformidade com a 

estrutura dos eixos e grandes temas que integram o Plano de Internacionalização da UFBA, 

aprovado em 2018 (PDI/UFBA, 2018-2022. p. 18). Os temas abrangiam vários assuntos que, 

estimulados, permitiam atender principalmente a um dos objetivos do Programa, ou seja, 

“estimular a formação de redes de pesquisas internacionais, com vistas a aprimorar a qualidade 

da produção acadêmica vinculada à pós-graduação” (CAPES PrInt, 2017). Cada tema era 

associado a um objetivo que, por sua vez, definia detalhadamente as ações previstas para o 

alcance das metas da proposta, conforme estabelecido pela CAPES, em quatro anos. 

Diferente do PCsF, o Programa CAPES PrInt tem ênfase na internacionalização, através 

do fortalecimento da pós-graduação. No que se refere a intercâmbio e mobilidade acadêmica, 

encorajou a circulação de discentes, estimulou missões internacionais e a capacitação de 

professores. Foram divulgados 13 editais de convocação nos anos de 2019 e 2020 em diversas 

modalidades, disponibilizando um total de 296 bolsas, como pode ser verificado na tabela 9, que 

detalha a distribuição de bolsas. Segundo relatório da AAI, em 2019, período de execução do 

CAPES PrInt, mais de 500 servidores saíram da UFBA com objetivos variados, desde a 

participação pontual em eventos, congressos, participação em bancas, até as saídas para 

capacitação, estágios, visitas técnicas e científicas. (UFBA-AAI, 2019). 

A tabela a seguir permite avaliar o fomento à internacionalização a partir do número de 
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bolsas ofertadas através dos investimentos promovidos pelo programa CAPES PrInt. 

 
Tabela 9: Distribuição de bolsas CAPES PrInt por modalidade 

 

 
Edital Modalidade Número de 

bolsas 
001/2019 BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE 94 
002/2019 PROFESSOR VISITANTE SÊNIOR (32) 

PROFESSOR VISITANTE JÚNIOR NO EXTERIOR (17) 
PROFESSOR VISITANTE NO BRASIL (23) 
JOVEM TALENTO COM EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR 
(01) 
PÓS-DOUTORADO COM EXPERIÊNCIA NO 
EXTERIOR (03) 
MISSÕES DE TRABALHO NO EXTERIOR (46) 
CAPACITAÇÃO (04) 

92 

003/2019 MISSÕES DE TRABALHO NO EXTERIOR 40 
004/2019 PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR SÊNIOR 21 
005/2019 PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR JÚNIOR 05 
006/2019 PROFESSOR VISITANTE NO BRASIL 31 
007/2019 Não foi oferecido bolsa para a modalidade Jovens Talentos 

em 2020, tendo em vista uma distribuição mais adequada 
entre as diversas modalidades de bolsa. 

- 

008/2019 PÓS-DOUTORADO 
EXTERIOR 

COM EXPERIÊNCIA NO 13 

009/2019 CAPACITAÇÃO NO EXTERIOR 
Não houve candidatos para o EDITAL n.º 009/2019- PROPG 

- 

010/2019 BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE 64 
001/2021 BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE  

002/2021 PROFESSOR VISITANTE NO EXTERIOR SÊNIOR  

003/2021 PÓS-DOUTORADO 
EXTERIOR 

COM EXPERIÊNCIA NO  

Fonte: Editais de resultado CAPES PrInt UFBA – elaborado pela autora 
 

Conforme previsto no PDI 2018-2022, a UFBA amplia suas estratégias para a 

internacionalização superior durante a execução do Programa CAPES PrInt, consolidando sua 

estratégia com a aprovação do Plano de Internacionalização em 2018. Qualificou sua produção 

acadêmica vinculada à pós-graduação, promovendo a mobilidade de docentes, com ênfase nos 

pós- doutorandos vinculados a Programas de Pós-graduação. O resultado dos dois primeiros 

Editais de aprovação das bolsas comprova que o CAPES PrInt, em maior ou menor proporção, 

atendeu a todos os 19 temas estabelecidos em sua proposta, em sua maioria para os estudantes 

de pós- doutorado. 

O CAPES PrInt garantiu o crescimento e a estabilidade das ações que permitiram o 

intercâmbio de natureza acadêmica, garantindo cerca de 155 bolsas. Consolidou parcerias 
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totalizando 39 acordos de cooperação com instituições acadêmicas estrangeiras em 2019 e 

possibilitou a vinda de 67 estudantes estrangeiros, além de recepcionar 15 visitas internacionais. 

Neste período, ofereceu 40 bolsas para missões no exterior e 21 bolsas para professores 

visitantes no Brasil, permitindo a aproximação de pesquisadores com experiência internacional, 

atendendo ao previsto na proposta original (UFBA-AAI, 2020) (/UFBA-PrInt, 2019). 

A forma como a UFBA interseccionou as suas ações de internacionalização, neste último 

período, impulsionada principalmente pelo PCsF, com a ajustamento ao Programa Capes PrInt, 

indica que existe uma prioridade na implementação e amadurecimento da política de 

internacionalização pela Instituição. Ela se revela nas estratégias usadas para atrair 

pesquisadores estrangeiros, para capacitação de discentes, técnicos e docentes no exterior, e, 

dentro disso, na busca para superar o obstáculo da proficiência linguística. Neste sentido, pode-

se afirmar que já existe um modelo de internacionalização sendo gestado nesta Universidade, 

embora necessite de ajustes. 

Na busca para consolidação deste modelo, várias questões estão imbricadas como, por 

exemplo, a transversalidade das ações internas, o perfil e o caráter da internacionalização, 

levando- se em conta as especificidades socioculturais, econômicas, próprias da região na qual 

a Universidade está inserida. E isso ocorre sem desconsiderar principalmente as vias de 

financiamento a que fará juz para implementação dessa política. 

Para atender a essa expectativa, um dos pilares é uma efetiva política linguística. Na 

UFBA, a criação do PROFICI é um exemplo do enfrentamento a este desafio desde 2012, quando 

foi criado para o ensino de inglês, ampliado já na primeira edição para outras línguas. A garantia 

de uma política tão específica é fundamental, visto que influencia nas principais ações de 

internacionalização adotadas pela Instituição. O acesso ao aprendizado de línguas estrangeiras 

é, provavelmente, o maior desafio quando se pretende repercutir na internacionalização 

universitária o fenômeno da democratização do acesso, da permanência e a busca pela equidade 

de oportunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

CAPÍTULO III  
 

O PROFICI E O IMPCTO NAS POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
UFBA 

 
A aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a língua 
materna, é um direito de todo cidadão. [...] Sendo assim, a escola não 
pode mais se omitir em relação a essa aprendizagem. 
(BRASIL, 198825). 

 
A aprendizagem de uma língua estrangeira é importante por ser a língua multifacetada 

no sentido em que está presente e se expressa em diferentes contextos, permitindo a quem a 

domina se articular e se beneficiar a partir dela. O domínio de uma língua estrangeira contribui 

para a qualificação profissional, pessoal, relacionando-se com outros fatores que influenciam 

simultaneamente a formação do indivíduo. No campo da educação superior, dominar uma língua 

estrangeira se torna uma questão preponderante para acesso à pesquisa e produção científica, 

marcado pelo acesso à informação e às tecnologias, próprias de um mundo globalizado. 

A UFBA historicamente tem realizado ações no sentido de se firmar como Instituição 

que caminha na perspectiva da internacionalização universitária em suas ações de produção de 

conhecimento. As análises feitas até então mostram que atividades com este caráter sempre 

existiram com o propósito em moldá-la como uma instituição de educação superior 

internacional. Neste aspecto, se assemelha a outras IES no Brasil, superando gradativamente os 

desafios que se apresentam para oferecer não só uma nova experiência a seus membros, mas, 

também, garantir um sistema de cooperação sólida com a comunidade científica estrangeira. 

Entre os desafios, está presente a barreira linguística, questão preliminar apresentada por todos 

os estudiosos desta temática. 

Entende-se que a competência linguística por si só não é suficiente para impulsionar os 

intercâmbios estudantis, ou investir na alta qualificação e habilidades necessárias de estudantes, 

técnicos e docentes para o avanço da internacionalização universitária, mas é extremamente 

importante para sedimentar suas bases nas Universidades. Por isso, neste último e conclusivo 

capítulo, o texto tratará sobre as principais medidas para o ensino das línguas estrangeiras na 

UFBA, levando-se em conta o caráter, as questões e desafios em torno da sua qualidade e 

 
25Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, 1998. 
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estabelecimento. 

Neste aspecto, será analisado o PROFICI- Programa de Proficiência em Língua 

Estrangeira para Estudantes e Servidores da UFBA, enquanto uma das diretrizes estratégicas para 

disseminação da competência em línguas estrangeiras. Desse modo, como esse Programa se 

articulou aos programas nacionais como o PCsF e outras iniciativas, a exemplo do NucLi, no 

âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras, no processo de ampliação de oportunidades para 

internacionalizar o referido espaço acadêmico. 

Não seria pertinente analisar estas medidas sem considerar que sua efetivação se dá 

principalmente pelo apelo e participação de agentes internos e/ou externos, públicos ou privados, 

que para garantia dos interesses, influenciam para tomada de decisões, obrigando a adoção de 

políticas específicas, como o Programa Idiomas sem Fronteiras a nível nacional. Por isso, a 

importância de tratar sobre política pública e sua configuração enquanto política linguística, 

visto que, na perspectiva abordada nesta pesquisa, ambas se interseccionam. 

Considerando que ainda é por meio da língua inglesa que qualquer estudante vai se 

candidatar a processos seletivos para ingressar em universidades no exterior, o texto trará uma 

abordagem sobre os desafios para o ensino e aprendizagem desta língua, dentro de um panorama 

geral, mas, também, situando a UFBA dentro desse contexto. 

  
Política pública e política linguística – conceitos norteadores 

 
Não existe apenas um conceito para política pública, tampouco o discurso em seu entorno 

está carente de respostas, mas, dado o tema ora analisado, convém revisitar algumas conceitos. 

Neste trabalho, parte-se do pressuposto que uma política pública possui natureza social e 

jurídica: social no sentido em que a demanda coletiva, pela expressão dos interesses, sejam eles 

públicos ou privados, provocam sua concretização; jurídica, pelo entendimento de que é a partir 

do Direito que se estrutura sua institucionalidade, em conformidade com o que estabelecem as 

leis. 

No que tange à natureza jurídica, à  garantia e à concretização da lei, Rossito (2015)  

analisa que nem sempre o Direito esteve compatível à política pública visto a indissociabilidade 

com o modelo de Estado liberal26, com outro que estebelece políticas públicas, planeja e executa 

 
26 Rossito analisa que o Estado do bem-estar social, pós Segunda Guerra, é substituído por outro modelo, com forte 
regulação social e econômica pelo Estado, no início da década de setenta, o Estado Liberal. (ROSSITO, p. 5). 
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metas em prol da sociedade como um todo, o Estado do Bem-estar Social. Para a autora, “mesmo 

diante dos contornos políticos da política pública, o Direito teve de estudá-la e delineá-la como 

um instituto jurídico para ser capaz de se transformar em instrumento de efetivação de direitos 

sociais, culturais e econômicos e, consequentemente, de direitos fundamentais.” (ROSSITO, p. 

1-5). 

No que se remete à natureza social, a política pública é correspondente à força do Estado 

com as questões sociais por ele assumidas e considera que um direito social não muda de acordo 

com as circunstâncias. Por esta razão a necessidade da política pública se estabelecer dentro de 

um Estado de bem estar social27, o que pode garantir a sua efetividade e continuidade, “ainda 

mais num período de globalização, em que os rumos das economias nacionais são diretamente 

influenciados pelos grandes movimentos financeiros internacionais e a ação cogente do Estado 

nacional dentro de suas fronteiras perde força.”. (BUCCI, 2006, p.247, Apud ROSSITO, 2015, 

p. 6). Pode-se usar como exemplo a extinção do Programa Ciências sem Fronteiras, um recuo 

do Estado frente a um dos anseios da sociedade acadêmica, mas antes disso, deixando de 

conceber a internacionalização como política de Estado. 

A política pública inclui elementos de origem diversas baseados nos processos que lhe 

atribuem caráter e significado. Por isso não se resume a aprovação de uma lei, mas, acima de 

tudo, como esta lei está implementada ou organizada, garantida ou acomodada nas instituições, 

e também como impacta uma sociedade ou um grupo social. Nesse sentido, elas podem ser 

assistencialistas, compensatórias, regulatórias etc.. Sua adoção precede levantamento de dados, 

análise da situação, levantamento de aspectos políticos que legitime a tomada de decisão, 

cumprindo as etapas de implementação, execução e avaliação. Somente cumprindo essas fases 

de formulação pode ser caracterizada como tal. (BARRETO, 2019, p.80). 

Na formulação de políticas “o Estado é um ator fundamental, mas é também a arena onde 

os interesses dos atores são processados e para onde são direcionados no sistema político, a fim 

de tomarem a forma de políticas públicas.” (SILVA, 2020, p. 43). Nesse sentido, a política 

pública tem uma dimensão no sentido que permite identificar, reconhecer ou mesmo discriminar 

 
27 Segundo Maria Paula Dallari Bucci (2006) não se deve confundir Estado de bem-estar social com o Estado Social 
de Direito. Expressa a autora que “o Estado social de direito, que se consagrou nas Constituições do século XX, não 
é sinônimo de Estado de bem-estar, produto de trinta anos de excedentes capitalistas no pós-guerra”. (2006, p. 247, 
apud ROSSITO, 2015, p.5). 
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os atores no processo de sua formulação, entre eles, o Estado como propulsor e a sociedade como 

beneficiária. Neste aspecto a política, “entendida como uma atividade na qual todo cidadão “[...] 

tem o direito e o dever de participar em condições de absoluta igualdade, sem se importar 

com classe econômica, sexo, orientação sexual, idade, escolaridade, e assim por diante.”. 

(SILVA, 2020, p. 45). 

A política pública é uma política de governo e de Estado e pode ser inserida a partir de 

dispositivos constitucionais, decretos, normas jurídicas diversas. No âmbito da administração da 

educação foi adotado a dicotomia entre essas duas categorias, principalmente na implantação 

das políticas públicas educacionais. Segundo Calderón (2011, p.816), estes termos podem gerar 

“confusões semânticas e inconsistências de análise”, visto que as políticas públicas são ações do 

Estado, cujas ações são consensuadas a partir do grupo político que está no poder estabelecidas 

de acordo com determinado governo: 

[...] sendo construída e moldada, dentro das regras do jogo, no respeito da lei, a partir 
do controle do Estado por diversos grupos políticos, existindo muitas vezes comuns 
denominadores entre as Políticas dos Governos a partir de consensos que passam a se 
constituir a base da atuação governamental, como é o caso da adoção de rankings como 
indutores de qualidade e seu sequenciamento como modelo de avaliação. 
(CALDERÓN, 2011, p. 819). 

 

Portanto, a política de Estado ou de governo prevê consensos, dissensos, vão se 

alternando e ganhando novos contornos, visto que “ [...] isenta das mudanças decorrentes da 

alternância do poder, ganham um componente utópico, no sentido negativo, de lugar nenhum, a 

partir da sua extrema dificuldade de concretização dentro do regime presidencialista.”. (ibidem, 

p. 818). 

O fato de uma demanda ter relevância nem sempre significa que esta alcançará o seu 

status, afinal é preciso que a situação obrigue a agenda política, mesmo que não existam as 

condições necessárias. É fundamental que a solução para o problema impacte qualitativamente 

ou quantitativamente a sociedade tornando-se uma questão que demande resposta imediata. 

Sendo assim, precede a implantação da política pública a ação intencional com objetivos e 

resultados bem definidos sejam estes a curto ou longo prazo, dentro de um ciclo, que evidencie 

todas as suas fases e, assim, traduza sua complexidade. (AGUM et al., 2015). 

Embora a política pública esteja sempre associada  ao poder e ação do Estado, do governo, 

podem ser implementadas por atores dotados de graus variados de poder nas esferas regionais, 

nacionais ou internacionais. No caso específico da educação, considerando suas 
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vulnerabilidades, a fase de tomada de decisão são inspiradas em soluções criativas capazes de 

dotar as instituições de competências e condições necessárias (políticas, administrativas e 

financeiras), para atendimento das demandas que são apresentadas. Tomando-se como exemplo, 

a condição sine qua non para a criação do PCsF, foi o baixo número de profissionais qualificados 

em ciência, inovação e tecnologia. Aquele cenário incentivou o governo brasileiro a investir na 

oferta de bolsas de estudo no exterior para atualização profissional, qualificação da comunidade 

universitária, bem como promover o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento nacional. 

Concomitantemente, essa iniciativa expôs um problema estrutural na educação, a 

competência nas línguas estrangeiras, um dos grandes obstáculos para o Brasil internacionalizar 

suas universidades. Na execução do PCsF, para integrar o programa, os bolsistas deveriam se 

submeter a testes de proficiência em inglês e o resultado destes evidenciou a grande lacuna no 

ensino de línguas estrangeiras no país. Para responder a esta problemática, o governo lançou, 

em 2012, o Programa Inglês sem Fronteiras com o objetivo de preparar estudantes para o exame 

supracitado, capacitando-os na língua em um curto espaço de tempo, a fim de atender à demanda 

do intercâmbio acadêmico. Isso mostra que um Programa por si só pode não dar conta de uma 

política pública, sendo necessário um conjunto articulado de outros visando esse objetivo. No 

presente caso, o Programa Inglês sem Fronteiras, foi criado como uma política linguística 

embora possua na sua natureza prerrogativas que o caracterize como uma política pública, dado 

a razão de sua implantação.     

Com o auxílio da ciência política, é possível entender como uma política pública pode 

ser conformada como uma política linguística em sua dimensão político-institucional. Neste 

aspecto, a política linguística28 é  a condução de assuntos públicos de um estado [...] com o intuito 

de conduzir ações concretas de interesse público, relativo às línguas que importam para o povo 

de uma nação, de um estado ou ainda, instâncias transnacionais maiores.”. (RAJAGOPALAN, 

2013, p. 21-43). A política pública, sob a tutela do Estado, tem uma dimensão capaz de produzir 

ações concretas criando, modificando, ou influenciando as políticas linguísticas, que, para se 

justificar, intera com os atores envolvidos na política pública como um todo. Durante a execução 

 
28 É importante distinguir o que é político do que é de domínio da ciência da linguagem. Para RAJAGOPALAN 
(2013), o político revela a capacidade de interlocução e ação dos indivíduos a partir dos seus interesses individuais 
ou coletivos, público ou privado. A linguística, como ciência da linguagem envolve questões de interesse estrito a 
profissionais que atuam no seu campo de elaboração. 
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do PCsF, o desafio da proficiência linguística exigiu a tomada de decisão por outra ação 

estratégica para enfrentamento a um obstáculo específico, a capacitação em língua estrangeira. 

Neste sentido, o Inglês sem Fronteiras, posteriormente Idiomas sem Fronteiras, se configurou 

“como uma ação de política educacional linguística, como um mecanismo usado para criar 

práticas linguísticas em instituições educacionais.”29 (SARMENTO et al.,2016, p. 83). Esta 

relação de interdependência permeou toda a trajetória do PCsF, na medida em que os programas 

foram implementados para suprir aquela deficiência. 

Enquanto política pública o PCsF teve limites por parte do governo ao estabelecer não 

só áreas prioritárias como também favorecer um conjunto de varáveis individuais, familiares, 

econômicas, sociais, como já foi tratado nesta pesquisa a partir dos estudos de BORGES e 

FILICE (2015) e BARRETO (2018). A capilaridade em torno da criação do Programa reside no 

fato de que foi a mais contundente política pública de mobilidade acadêmica no Brasil, 

(SILVEIRA, 2017; BARRETO, 2018), mas foi afetada pelos critérios do mérito e de equidade, 

expondo as deficiências da educação brasileira. (BORGES, 2015). O fato de grande parte dos 

profissionais e estudantes da área de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais não fora 

incluída entre os beneficiários do PCsF, gerou uma série de críticas e até mesmo implicações 

judiciais, o que não passou despercebido pelos promotores da política. As críticas também 

recaíam sobre a avaliação de que a atenção às áreas prioritárias determinadas pelo Programa 

atendiam a demanda do mercado para profissionais qualificados em inovação tecnológica, 

determinando assim a geopolítica do conhecimento. (DUTRA e AZEVEDO, 2016). 

Em contrapartida, a dimensão do Programa Idiomas sem Fronteiras, enquanto política 

linguística se amplia visto que além de suporte para o PCsF, fomentou a valorização dos 

profissionais da área de Letras, possibilitou a formação e capacitação em línguas estrangeiras, 

articulando em um mesmo contexto uma demanda educativa e estatal. Conforme define a 

professora Fernanda Mota Pereira (2021, p.5638), o Idioma sem Fronteiras “se consolidou como 

um programa nacional com reverberações internacionais, em virtude de sua abrangência e dos 

convênios que realizou, e como uma ação institucional para pensar e consolidar a política 

linguística nas universidades.”. Esta pode ser uma das razões para sua permanência mesmo com 

o fim do Programa Ciências sem Fronteiras. 

 
29 No artigo, os autores defendem o conceito de Política Educacional Linguística entendida por Shohamy (2006). 
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Quem planeja o quê, para quem e como? A política pública é ação do Estado que é 

responsável pela garantia e realização de direitos sociais. Por isso mesmo não pode prescindir 

de análises, críticas que analisem e avaliem as reais intenções dos governos ao promovê-las, uma 

tarefa a ser cumprida pelos interessados que podem ou não estar beneficiados pela medida. Na 

relação com esses atores sociais, o Estado se defronta com realidades em toda a sua amplitude, 

mas esse é o seu papel, por deter o poder. Basta que, ao adotar políticas públicas, promova a 

igualdade de forma constante e permanente. 

 
O inglês como principal língua de fomento à internacionalização universitária 

 
No texto de MANFREDI (1988), a expressão de competência em língua estrangeira não 

tem matriz distinta de fluência em língua estrangeira, apenas está ancorada nos conceitos e na 

construção social dos significados que têm sido atribuídos às capacidades, habilidades, e 

qualificações construídas no campo da educação e da formação profissional numa tentativa de 

demarcar as diferenças existentes nas duas abordagens. Neste trabalho não existe a preocupação 

em estudá-las a partir de uma perspectiva sócio crítica no âmbito teórico ou político, pois, tais 

conceitos expressam sentidos e intenções similares para o objetivo a que se propõe. 

Não seria possível falar de competência ou fluência em língua estrangeira sem tratar do 

idioma de fomento à internacionalização no mundo globalizado: o inglês. O inglês é o idioma 

mundial dos negócios, da cultura e das ciências, é a língua mais falada do mundo na soma de 

falantes nativos, assim como, entre pessoas que a usam como segundo idioma. Esta língua 

imprime sua marca e ocupa posição de liderança na internet e na tecnologia causando um grande 

impacto na linguagem, por apresentar, padronizar novos símbolos, estabelecer novas regras e 

convenções para a comunicação oral e escrita, em que se pode compartilhar pensamentos e 

informações com um número imensurável de pessoas. (SHEPHERD e SALIÉS, 2008). 

O inglês é o código da unidade na linguagem sob o fenômeno do multilinguismo30, que, 

por sua vez, se sustenta dentro de outro fenômeno que é o pluriculturalismo31 

(RAJAGOPALAN, 2009). Na prática, o uso do inglês ultrapassa os falantes nativos, sendo uma 

 
30Multilinguismo é um fenômeno social regido pelas necessidades da globalização e da abertura cultural onde há o uso 
ou promoção de mais de um idioma seja por uma pessoa individual ou por uma comunidade de pessoas. 
31Embora tenha referência no espaço geográfico o pluriculturalismo é o reconhecimento da variedade de culturas 
presentes em uma comunidade, uma nação, em um grupo, entre outros. 
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língua utilizada como base para entendimento internacional, um instrumento de comunicação 

para o trabalho comum, dos encontros, parcerias e conexões globais. Estes dois fenômenos estão 

pautados pelos valores da globalização e comunicação, no qual a hegemonia de uma língua se 

sustenta a partir de experiências em diferentes culturas e com pessoas com diferentes repertórios 

culturais. 

É necessário reconhecer que a proficiência em inglês amplia os horizontes, abre 

oportunidades para inserção no mercado de trabalho e favorece a permuta cultural entre as 

regiões do mundo. Nesta perspectiva, foi superada a ideia de traição da soberania nacional 

presente no bojo das lutas pela redemocratização do país que, por muito tempo, o impediram de 

ser língua de instrução nas universidades brasileiras. O falar inglês já faz parte do cotidiano que 

se traduz em benefícios culturais, sociais e econômicos, sendo impossível descartar a língua do 

panorama mundial de ensino. (SARMENTO, 2016) (FILHO, 2016). Os grandes eventos 

internacionais adotam o inglês como língua franca e é importante que pesquisadores, servidores 

em geral e estudantes possam se comunicar neste idioma. 

A constatação do prestígio delegado aos falantes do inglês pode ser confirmada no artigo 

de Patrícia David (2005, p.211), "O Inglês no Mundo: língua de prestígio". A autora conclui que 

esta supremacia, induzindo ao monolinguismo, deve-se ao poder econômico, político e social 

das nações que têm essa língua como idioma oficial, leia-se Estados Unidos, Inglaterra, sendo 

falado atualmente por cerca de 430 milhões de pessoas nativas e 950 milhões de pessoas não 

nativas. É utilizado como língua oficial em universidades de prestígio e instituições 

internacionais como a ONU - Organização das Nações Unidas. Embora esta importância seja 

superestimada por diversos fatores e isso mereça uma apreciação crítica, falar inglês abre portas 

e seu uso é quase essencial no mundo atual. 

A atual conjuntura econômica, pautada na globalização, contribui para que a língua 

inglesa esteja neste patamar de importância. A intenção de criação de uma língua artificial, como 

o esperanto, que desse conta de ultrapassar as fronteiras geopolíticas, não conseguiu substituir o 

avanço dessa língua no mundo, embora a China seja atualmente a segunda maior potência 

econômica mundial e esse fato anuncie a importância que o mandarim possa vir a ter no cenário 

linguístico. O Inglês ascende seus falantes a um patamar de relações globais, apesar de, nessa 

perspectiva, o acesso a esta língua tornar-se uma vantagem competitiva num país como o Brasil 

em que a exclusão social e as desigualdades estruturais afetam o ensino desde a educação básica. 
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O Programa Erasmus32, referência em mobilidade estudantil entre as universidades 

europeias, adota o multilinguismo como forte tendência para o alcance da diversidade, no qual   

promoção do ensino de línguas e da diversidade linguística é um dos objetivos específicos, isto 

porque a EU – União Europeia - compreende que a falta de competência linguística é um dos 

principais obstáculos enfrentados pelo Programa no que tange à educação. Nesse sentido, cria 

oportunidades para oferecer apoio para os participantes do programa, através de plataformas on 

line de ensino de línguas em que são disponibilizadas ferramentas de aprendizagem e serviços 

de redes sociais para facilitar a aprendizagem colaborativa. 

A existência de programas com esse caráter indica que nem mesmo os estados-membros 

da União Europeia tem seus problemas relativos a esta pauta resolvidos, mas o fato concreto é 

que, segundo dados da TV Europa, em 2014, 84% de todos os alunos do ensino básico da UE 

estudavam pelo menos uma língua estrangeira, o que nos coloca a uma distância considerável 

deste patamar. (ERASMUS, 2016). O Erasmus cria condições para atender as especificidades de 

grupos-alvo que podem ser financiados na categoria de apoio financeiro específico à inclusão e 

não é exagero afirmar que existem similaridades com o método do Programa Idiomas sem 

Fronteiras. 

No Brasil, os fatores que atuam na baixa proficiência linguística têm raízes históricas, 

que remontam à chegada da família imperial ao país, quando a língua não era uma prioridade e, 

com poucas exceções, somente as pessoas com uma necessidade prática imediata a estudavam. 

Inicialmente, o idioma estudado era o francês (até a metade do século XX), embora não se possa 

comparar sua abrangência ao conquistado pela língua inglesa atualmente. O ensino oficial do 

inglês data da primeira metade do século XIX e sempre foi secundarizado tanto nos ensinos das 

escolas públicas quanto privadas, o que levou inevitavelmente à procura dos cursos particulares 

(MALVEZZI, 2013) por grupos familiares com alto poder aquisitivo. 

Embora a presença da língua inglesa esteja inserida no dia a dia dos brasileiros, a 

proficiência da população nessa língua não alcançou o mesmo ritmo. As causas são evidentes 

 
32 O Erasmus Mundus (EM), criado em 2004, é um programa de mobilidade fundado e financiado pela União Europeia 
(UE). As atividades do programa têm como objetivo promover a excelência da educação superior e pesquisa dos países 
europeus e ao mesmo tempo reforçar os laços acadêmicos com países de todo o mundo. Para os brasileiros existem 
oportunidades para candidatos interessados em cursar um mestrado ou doutorado completos ou ainda participar de 
uma experiência de intercâmbio para desenvolver seus estudos ou pesquisa em uma universidade europeia, 
beneficiando-se de uma bolsa integral. Na UFBA, a seleção é conduzido pela AAI – Assessoria para Assuntos 
Internacionais. 
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como a falta de apoio político e financeiro, o descaso com o ensino-aprendizagem, a ausência 

de um planejamento efetivo para formação e aperfeiçoamento de professores nas escolas 

públicas. (RAJAGOPALAN, 2013). Mesmo diante do estabelecimento do status de 

obrigatoriedade da oferta de inglês nas escolas, as políticas educacionais brasileiras não têm 

garantido o ensino significativo a todas as classes sociais ficando por muito tempo a oportunidade 

de aprendizagem relegada a uma minoria com condições financeiras, que custeia cursos em 

centro de idiomas, colégios internacionais ou escolas bilíngues, quando, na verdade, as escolas 

sejam elas públicas ou privadas precisariam garantir aos seus estudantes esse direito. (ibidem, 

p.153). Vale destacar que, somente em 1976, os alunos do ensino médio voltaram a ter direito de 

estudar língua estrangeira assegurado por lei e semente em 1990 passa a ser incorporado pela 

legislação. 

No ensino brasileiro, este fato se torna um grande obstáculo por estar inserido em uma 

sociedade de elitização do ensino e desigualdade na qual somente quem tem poder aquisitivo 

pode ter acesso a formação de qualidade. É nesse aspecto que o inglês é encarado no país como 

língua de elite, o que pressupõe uma superioridade no processo educacional nesta área. Essa é 

uma contradição que precisa ser superada, visto que os debates atuais sobre a democratização do 

ensino passam fundamentalmente pelo respeito à diversidade cultural e ao acesso ao 

conhecimento em língua estrangeira, sem hierarquia entre as mesmas, requisito para uma 

cidadania educacional plena. 

Mas é fato que o inglês se tornou um meio de comunicação e divulgação indispensável 

no campo científico na globalização e reproduzido no mundo social como reflexo de crenças e 

valores. Por isso, é importante fomentar o debate sobre o seu papel na formação, apresentando 

um plano estratégico para seu ensino e aprendizado de forma relevante e prioritária na base 

curricular. Visto como uma disciplina complementar, o inglês não é aprendido de forma efetiva 

nas escolas públicas, o que prejudica a inserção do Brasil em um contexto globalizado. No mesmo 

sentido, é imperativo desconstruir a imagem midiática da língua inglesa no qual produtos, 

expressões, acervo cultural impõem a adoção hegemônica da sua utilização, promovendo uma 

espetacularização dos eventos em torno da língua. (GRIGOLETTO, 2007). 

Knight (2013, p. 29) afirma que, embora no entendimento geral o inglês seja a língua dos 

globalizados, naturalizar o inglês como a língua da internacionalização provoca a não 

efetividade do ensino das outras línguas estrangeiras por conta da diminuição no interesse no seu 
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aprendizado. Esta preocupação tem fundamento e carece de uma análise mais específica 

considerando que a maior ou menor utilização de uma língua, o seu alcance geopolítico, também 

são reflexos dos fatores socioeconômicos em uma estrutura tendenciosamente economicista. 

Sabe-se que várias outras línguas são faladas no país33 fruto das relações econômicas, 

sociais, o que exige um entendimento mais profundo das políticas públicas para o ensino de 

língua estrangeira sendo imprescindível um debate conjuntural histórico para compreensão da 

política de ensino e da adoção de língua estrangeira no Brasil. Nesse sentido, a superação das 

desigualdades e a possibilidade de viver uma diversidade pluricultural é a grande justificativa 

da importância da língua estrangeira, principalmente na escola pública composta em sua maioria 

por pessoas de origem popular e com baixas condições econômicas. 

A LDB – Lei de Diretrizes e Bases de 1961 não incluiu o ensino das línguas estrangeiras 

no currículo das disciplinas, causando um grande prejuízo ao seu ensino, tornando o mundo dos 

falantes de outra língua quase inacessível e levando, muitas vezes, os estudantes a ter toda a sua 

trajetória estudantil marcada pela necessidade de aprender uma língua estrangeira sem sucesso. 

A Lei nº 5.692/7134 provocou mudanças significativas ao estruturar um sistema educacional 

voltado para a preparação de mão de obra para engajar-se no mercado de trabalho, estabelecendo 

a criação de cursos técnicos de ensino médio e outros profissionalizantes, diminuindo assim a 

demanda para o ensino superior e se dividindo, assim, em educação geral e formação especial. 

Nesse percurso, poucas iniciativas eram promovidas pelas escolas, salvo quando as aulas 

de línguas estrangeiras eram ministradas por professores de cursos particulares em convênio 

com o governo35. A diminuição da escolaridade e o foco profissionalizante reduziu ainda mais 

o interesse pela oferta e pelo aprendizado de língua estrangeira cuja situação se agravava por 

conta de um parecer do Conselho Federal em que admitia que a língua estrangeira fosse dada 

por acréscimo e dentro das possibilidades e condições de cada estabelecimento educacional. Com 

esse caráter, sem um projeto educacional substanciado para o acesso dos alunos a uma segunda 

língua não se poderia passar das noções básicas. (NASCIMENTO, 2015). 

 
33 O Censo de 2010 do IBGE mostra que no Brasil fala-se cerca de 247 línguas entre a língua oficial, as línguas 
identitárias e as várias línguas decorrentes das integrações.  
34A lei 5692/71 das Diretrizes e Bases da Educação desobrigava a inclusão de línguas estrangeiras no currículo de 1º 
e 2º graus.  
35 Esta informação é fruto da experiência pessoal da autora deste trabalho, que estudou o ensino fundamental no período 
de 1973-1979 no Centro Educacional Edgard Santos e frequentava aulas de inglês com professores do EBEC – Curso 
de Línguas, tradicional escola de inglês, através de convênio firmado com o governo estadual da época. 
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A Lei de 1996 destaca as determinações e as propostas do ensino para o ensino 

fundamental e médio no Brasil. Esta seria a etapa na qual deveria ser realizado o aprendizado 

das línguas estrangeiras, conforme estabeleceu os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais 

criados em 1998. (POLIDÓRIO, 2017). A mesma posição foi determinada pela BNCC - Base 

Nacional Comum Curricular de 2017, que torna obrigatório o ensino de inglês nas escolas, 

priorizando o foco da função social e política da língua em uma “perspectiva de educação 

linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas estão 

intrinsecamente ligadas”. (MEC, 2017). Entretanto, no país, as iniciativas para superar os 

desafios em torno do ensino de língua estrangeira são lentas, conforme pode ser observado no 

quadro abaixo, o que ajuda na compreensão do panorama acima apresentado. 

 
Quadro 2 - Panorama histórico do ensino de LEM no Brasil 

 

 
ANO FATOS CONSEQUÊNCIAS PARA O 

SISTEMA EDUCACIONAL 

1855 Início do ensino das LE no Brasil Francês, inglês e alemão – 3 anos 
obrigatórios no ensino secundário; Latim e 
grego - 1 ano obrigatório; Alemão e italiano 
- 1 ano facultativo. 

1915 Redução de disciplinas no currículo 
obrigatório 

Extingue-se o grego; latim permanece; 2 
disciplinas obrigatórias (francês + inglês ou 
alemão). 

1931 Reforma Francisco Campos Diminuição da carga horária do Latim. 
1941 Reforma Capanema Ginásio (4 anos) e colegial (3 anos - 

clássico e científico); 35 horas/semana para 
o ensino de idiomas; Francês obrigatório 
nos 4 anos do ginásio e nos 2 primeiros anos 
do colegial; Inglês obrigatório a partir do 
segundo ano do ginásio e nos dois primeiros 
anos do colegial. Espanhol obrigatório no 
primeiro ano do colegial. Latim mantido no 
colegial clássico e científico; Grego 
mantido no colegial clássico. 

1961 Lei de Diretrizes e Bases - LDB Línguas estrangeiras passam a ser optativas 
ou complementares 

1971 Lei de Diretrizes e Bases - LDB A mudança de ensino primário para 1º grau 
e ensino secundário para 2º graus. Sem 
alterações no ensino das LEMs. 

1996 Nova Lei de Diretrizes e Bases Obrigatoriedade de pelo menos uma 
estrangeira a partir da 5 série (atual 6º1996 
ano) e de pelo menos uma língua 
estrangeira no Ensino Médio, ficando a 
critério da comunidade escolar escolher a 
língua. 
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1998 Parâmetros curriculares nacionais – Ensino 
Fundamental 

A inclusão de habilidades orais no currículo 
é condicionada à possibilidade de uso 
efetivo da língua pelo aprendiz 

2000 Parâmetros curriculares nacionais – Ensino 
Médio 

Enfatiza-se a importância da aprendizagem 
da língua na função social 

2017 Lei 13.415/17 Instaura a obrigatoriedade da oferta do 
inglês a partir do 6o ano. 

Fonte: Camargo e Silva, ETR, 2017 
 
 

O flagrante desinteresse com o fomento da língua inglesa, comprovado no quadro acima, 

deixa vários problemas como herança a nossa educação. Atualmente, as universidades tornaram-

se maiores, mais populares e globais, e estão submetidas a critérios diversos de avaliação, entre 

eles o mais enfático, os rankings universitários, embora as críticas direcionadas a este modelo. 

Sabe-se que a avaliação pelos rankings não é amplamente satisfatória: nenhum deles 

consegue aferir todas as especificidades de uma universidade, a escolha de indicadores baseados 

fundamentalmente na produção científica coloca todas as outras atividades (como ensino e 

extensão) em posição de menor importância (ENSERINK, 2007). Outras críticas se referem às 

avaliações a partir das áreas de conhecimento, diversidade das atividades, padrões da qualidade das 

universidades, níveis de investimento. Mas ainda que existam limitações nas avaliações pelos 

rankings, é preciso reconhecer que estes contribuem para o debate sobre a qualidade e a 

performance dos sistemas de educação superior e geram grande impacto na internacionalização das 

universidades.  

A percepção de que os brasileiros falam mal o inglês foi comprovada em pesquisa da 

empresa de intercâmbio EF – Education First, realizada entre 2009 e 2011, em que o Brasil 

ocupava o 46º lugar do total de 54 nações pesquisadas no que se refere ao domínio da língua 

inglesa. O blog O Estadão (2012) destacou a notícia afirmando que o Brasil estava na mesma 

faixa de países como Irã e Egito e, na América Latina, atrás da Argentina. 

 Na atualização deste Ranking EF EPI – 2020, o Brasil ocupa o 53º lugar considerado 

ainda com nível de proficiência muito baixa. No mesmo ano, a Argentina se mantém como o 

primeiro país sul-americano, ocupando a 25ª. posição, considerado com alto nível de 

proficiência segundo o ranking. Atualmente, o Brasil está 11ª. posição em relação aos países da 

América Latina, atrás da Argentina, Bolívia, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Paraguai, 

Chile, Uruguai, El Salvador, Honduras e Peru nesta ordem.  

O quadro abaixo apresenta a posição no ranking do Brasil em relação à Argentina, 
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primeiro país no ranking na América Latina. As variações das posições no ranking sofrem 

influência do número de países ou regiões pesquisadas, mas nada tão significativo que altere o 

resultado, o que sugere a necessidade de medidas urgentes. 

 

PAÍSES 

ANO/posição 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Brasil 37ª. 46ª. 38ª. 38ª. 41ª. 40ª. 41ª. 53ª. 59ª. 53ª. 

Argentina 16ª. 20ª. 19ª. 16ª. 19ª. 25ª. 27ª. 27ª. 27ª. 25ª. 

Fonte: Rankings EF EPI por Países e Regiões – 2011 a 2020 
 
 

O disgnóstico acima apresentado permite entender a complexidade para a promoção dos 

estudantes brasileiros na realização de intercâmbio, na inserção na internacionalização, por conta 

da má formação em língua estrangeira. É necessário insistir na retomada da formação docente e 

no ensino de línguas estrangeiras de forma eficaz e, principalmente do inglês como língua 

internacional, para todas as áreas de conhecimento.  

Os estudantes brasileiros precisam aprender inglês e esse é o motivo pelo qual as políticas 

linguísticas precisam se alinhar à política de internacionalização, combatendo a lacuna social 

criada pela desigualdade de oferta do ensino da língua no setor público e privado. O PCsF, por 

ter sido a maior política governamental para a internacionalização universitária, mesmo extinto, 

ainda serve como parâmetro de avaliação nesta área, afinal, em todo o mundo o ensino superior 

se internacionaliza, aumentando a pressão para realização de intercâmbio no exterior pelos 

estudantes. 

Entre os bolsistas do PCsF, muitos não atendiam ao requisito de fluência em inglês, 

alemão, francês, entre outros, quando foram escolhidos para estudar na Europa, Estados Unidos, 

Canadá e Austrália. Como medida, vários bolsistas foram beneficiados com bolsas de 

aperfeiçoamento em língua estrangeira, ainda assim, muitos não conseguiram acompanhar os 

cursos nos quais se matricularam. Paradoxalmente, quando das primeiras chamadas do PCsF 

(em 2011 e 2012), Portugal obteve 40.317 candidaturas enquanto os Estados Unidos obtiveram 

29.889. Comparando-se os números de universidades em cada país para termos uma ideia da 

implicação de tal número de candidatura, tinha-se: 154 em Portugal e 4.360 no Estados Unidos. 

Isso revela que as implicações acerca da proficiência linguística precisavam urgentemente serem 

Tabela 10: Pontuação no Ranking English Proficiency Index - América Latina 
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avaliadas. 

Na época, a CAPES fez retornar ao Brasil 110 alunos em intercâmbio no Canadá e 

Austrália com o argumento de que esses não atingiram proficiência em inglês no período de 7 

meses, interstício para obtenção da fluência no idioma (G1, 2014). Em 2017, o PCsF foi extinto 

e foram canceladas as bolsas destinadas à graduação. Vários estudos, avaliações, artigos em 

revistas ainda hoje se debruçam sobre essa pauta, a proficiência em língua estrangeira, 

principalmente o inglês, sendo necessário identificar e analisar os caminhos encontrados pela 

UFBA dentro deste cenário, de democratização do acesso, para consolidação de uma política de 

internacionalização. 

As avaliações feitas do PCsF, sob a ótica dos beneficiados, ou seja, de quem conseguiu 

vencer as etapas para aquisição das bolsas, tendo como desafio principal a aprovação nos exames 

de proficiência, evidenciam que o Programa, embora de caráter amplo, somente contemplou 

parte desse público. Uma das razões, claro, é o acesso, ou melhor, a falta dele à língua inglesa. 

(BORGES, 2015). Esse fenômeno foi identificado no artigo “A língua inglesa no Programa 

Ciência sem Fronteiras: paradoxos na política de internacionalização” em que as pesquisadoras 

Rovênia Borges e Renise Garcia-Filice (2016) avaliaram a centralidade da língua inglesa na 

mobilidade estudantil e a baixa proficiência dos participantes do PCsF. As autoras apresentam 

um preocupante diagnóstico da realização desse Programa no Brasil à luz da identificação de 

paradoxos que demonstram o aspecto dual do seu objeto no que tange à pluralidade e 

representatividade social e econômica dos estudantes universitários. 

Em contraste com o amplo acesso à graduação, de parcela antes à margem da 

universidade, o estudo demonstrou que as condições econômicas, a origem escolar, o gênero e a 

raça dos bolsistas foram condições que influenciaram no nível de proficiência em inglês, 

definindo antecipadamente pelo mérito seletivo e acadêmico quem seria ou não contemplado 

pelo Programa. Nesse aspecto, o referido mérito foi condicionado pelas variáveis de gênero, 

raça, classe, repercutindo no perfil dos estudantes a serem contemplados: em sua maioria, 

homens, brancos, pertencentes a famílias estabilizadas financeiramente e que por conta de sua 

condição socioeconômica conseguiram superar o obstáculo da língua, sustentando o projeto de 

formação do conhecimento elitista. É importante ressalvar que pessoas pertencentes a classes 

sociais não privilegiadas, pretas, mulheres também foram contempladas, mas em proporção 

menor. 
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De fato, o Brasil percorre o caminho para uma universidade com ambiente de competição 

internacional mais globalizada, mas que é dificultada pela desigualdade de oportunidades, o que 

fragiliza suas condições perante outros países social e culturalmente mais preparados para atingir 

as metas da internacionalização no ensino superior. Isso somente será possível com o 

desenvolvimento da consciência da importância da educação e do conhecimento para alterar esta 

situação de desvantagem e, entre essas condições e oportunidades, sem dúvida alguma, o falar 

inglês é uma questão preponderante. 

O ensino de línguas estrangeiras foi renegado da educação brasileira, provocando lacunas 

na formação dos estudantes no país. No ENEM-Exame Nacional do Ensino Médio, instituído 

em 1988, apenas em 2010 foi incluído uma língua estrangeira moderna, no caso, inglês ou 

espanhol. As ações afirmativas possibilitaram o acesso de parcela considerável de estudantes 

vulneráveis socioeconomicamente à universidade, mas, grande parte desses estudantes, somente 

ao adentrar a universidade, considera o estudo de idiomas para sua vida acadêmica e profissional. 

(BETT, 2012; PEREIRA, 2014; NASCIMENTO, 2015). A situação se agrava mais 

precisamente nas universidades públicas, onde a concepção do público em oposição ao privado 

adquire e obriga uma maior responsabilidade social. 

Por isso, a democratização da universidade esbarra num processo histórico de 

degradação do ensino público básico que não possibilita que seus estudantes possam usufruir das 

oportunidades nas mesmas condições de igualdade. O alto padrão de ensino e de exigências 

presente nas universidades (públicas) está distante do preparo que o aluno de escola pública 

recebe, afastando-o dos espaços de conhecimento, sendo a baixa proficiência em língua 

estrangeira um dos exemplos. O fato de o governo isentar-se de suas responsabilidades permite 

que a universidade sofra as consequências desse processo. 

Deve-se ponderar que, na mesma proporção que este fenômeno é caracterizado como um 

obstáculo, pode sugerir alguns aspectos relacionados ao ensino, à organização curricular, à 

diversidade, num ambiente irreversivelmente plural por conta do amplo acesso. Por isso, a 

importância da tomada de decisão deve priorizar ações que colaborem para dirimir as 

dificuldades. Se for considerado que o campo das línguas estrangeiras e seu ensino, as medidas 

podem ser um campo fértil para democratização do ensino, numa conjuntura de maior acesso às 

universidades. 
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Política linguística na UFBA 
 

A dimensão da internacionalização mais que se relacionar a estudantes em trânsito, 

engloba cultura, trajetórias de vida, políticas educacionais e modelo de desenvolvimento em 

sentido mais amplo. A vontade de participar de programas de intercâmbio é fruto da expectativa 

de experimentar a vida acadêmica internacional incentivada pela troca de informações e pela 

possibilidade de ampliar conhecimentos, inerentes ao mundo globalizado. Sendo assim, todas as 

iniciativas com este caráter devem incluir os membros de sua comunidade universitária. Se uma 

política pública é criada para facilitar a sua ocorrência, tem dimensão coletiva e, portanto, deve 

atender a esse princípio. 

A política pública na educação superior vem para dirimir as desigualdades e pela 

afirmação dos direitos pelo reconhecimento das diferenças sociais e do desequilíbrio em 

possibilidades de inclusão. Nesse aspecto, 

[...] graças ao Programa de Ações Afirmativas, entre 2005 e 2009, a UFBA incorporou 
mais de 11,5 mil estudantes de famílias de baixa renda que, hoje, representam mais de 
40% dos estudantes de graduação. Isso ocorre em todos os cursos, incluindo os de mais 
alta concorrência que, em 2002, acolhiam menos de 10% de estudantes provenientes 
de escolas públicas (e, menos ainda pobres, negros e índios) (PDI – 2012-2016, p. 37). 

 
Atualmente, a UFBA agrega 106 cursos, com oferta anual de 8.221 vagas, com 42.300 

alunos matriculados em 2020. A pós-graduação agrega 146 cursos (72 cursos de mestrado 

acadêmico e 15 cursos de mestrado profissional, 59 cursos de doutorado), totalizando 6225 

alunos matriculados nos cursos stricto sensu, estando na posição entre as 10 primeiras 

universidades no conjunto de apoios recebidos pelo CNPq. (UFBA-PI, 2018, p. 4). Sendo uma 

universidade de grande porte, o domínio de uma língua estrangeira é um fator fundamental 

para o processo de internacionalização. (UFBA em números 2021, p. 3) e no desenvolvimento 

desse modelo deve estar previsto haver alternativas para inclusão de todos. 

O programa de reserva de vagas levou ao aumento significativo de estudantes 

ingressantes na Instituição, assegurarando que, a partir de 2004, o perfil do alunado mudasse 

significativamente. Esta nova realidade obrigou o estabelecimento de políticas voltadas para a 

sua permanência e promoção do sucesso das trajetórias acadêmicas desses alunos, associados à 

assistência estudantil. Esses fatos associados a cor ou raça, ou ainda à origem escolar, permitiram 

perceber as mudanças também na sociedade baiana em razão dessas políticas, evidenciando o 

alcance social da medida (PDI – 2012-2016, p. 35-36.). 
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Existem dados que podem colaborar para confirmar este fenômeno. Em 2014, durante o 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Norte e Nordeste, um artigo revelou que na 

UFBA, no ano de 2012, do total de 687 estudantes que possuíam CR superior a 7,7 (estudantes 

com alto desempenho), 30,8% eram cotistas. Ao analisar a área acadêmica onde se concentravam 

os cotistas, observou-se que 52,8% estavam nas áreas de Filosofia e Ciências Humanas e 11,9% 

nas áreas de Matemática, Ciências Físicas e Tecnologia e que grande parte dos cotistas cursaram 

a maior parte do ensino médio em instituições públicas federais. 

Os dados também demonstraram que, desses estudantes, 89,4% tinham renda familiar de 

até cinco salários-mínimos, 17,2% eram responsáveis pelo próprio sustento ou contribuem 

parcialmente para o sustento da família e/ou de outras pessoas e 23,6% trabalhavam durante a 

educação básica e/ou durante o ensino médio. (PEREIRA, 2014; NASCIMENTO, 2015). O 

recorte no tempo é importante, pois os dados se referem ao ano de 2012, posterior à implantação 

do Programa Ciências sem Fronteiras. Embora a exigência do PCsF não permitisse conceber 

bolsas a novos estudantes, a imersão desse novo público nessa cojuntura poderia ocorrer através 

da informação, incluindo desde o início na vivência acadêmica do estudante esta possibilidade. 

Esse é o novo público que se apresentava à UFBA em razão das políticas de ação afirmativas. 

 
 Ensino de idiomas na extensão universitária – o NUPEL 

 
Muitas universidades possuem um centro de idiomas, geralmente com o apoio do Curso 

de Letras, às vezes agregado ao curso, em outras como uma escola de línguas, para atender o 

público interno ou externo, com caráter de extensão. Na UFBA, em 2012 foi implementado e 

regulamentado pela Resolução 07/2017 do ILUFBA - Instituto de Letras da UFBA, o NUPEL – 

Núcleo Permanente de Extensão em Letras, órgão “responsável pela coordenação, fomento, 

gerenciamento, apoio, acompanhamento e avaliação de ações de extensão que se enquadrem nas 

diretrizes conceituais, políticas, educacionais e legais estabelecidas pelo Estatuto, pelo 

Regimento Geral e pelo Regulamento de Extensão da UFBA”. (UFBA, 2012).  

São objetivos do NUPEL: 

I – Viabilizar, no âmbito do ILUFBA, a política de extensão universitária, de acordo com 
as diretrizes da Congregação do Instituto e da Universidade;  
II – Coordenar, fomentar, gerenciar, apoiar, acompanhar, avaliar, articular e/ou fiscalizar 
as ações de extensão desenvolvidas ou apoiadas pelo ILUFBA ou quaisquer de seus 
membros; 
III – Atuar como elemento articulador entre a PROEXT e o ILUFBA;  
IV – Incentivar os servidores do ILUFBA a desenvolverem e participarem de ações de 
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extensão;  
V – Incentivar os estudantes de Letras a participarem de ações de extensão.  

 

Entre outras atividades, o NUPEL oferece além do curso de inglês, Alemão, Espanhol, 

Francês, Italiano, Latim, Libras, Português como Língua Estrangeira, Yorubá e Kimbundu. Os 

cursos de línguas estrangeiras estão categorizados como ação gerenciada e, enquanto ação de 

extensão, atendem a comunidade externa à universidade. (Resolução ILUFBA nº 07/2017, § 3º). 

Os cursos de línguas estrangeiras do NUPEL não são gratuitos, mas estabelecem 

prioridades a partir das ações que gerenciam, apoiam e registram a atuação de estudantes da 

graduação e/ou da pós-graduação stricto sensu do ILUFBA. Também incentiva a participação 

dos técnicos administrativos a desenvolverem e participarem dessas ações, embora seja 

obrigatório ter formação superior, na área de conhecimento da ação proposta. (Resolução 

02/2012 do CAPEX, Art. 14) (Resolução ILUFBA nº 07/2017, art. 3º, art.5º inciso IV). O 

Núcleo concede bolsas36 a partir do programa de formação continuada e de integração social do 

ILUFBA, mas a concessão é destinada ao público externo à UFBA, conforme estabelece o 

EDITAL NUPEL/ILUFBA Nº 10/2022, de 16 de novembro de 2021. 

Em alguns momentos o NUPEL também concede bolsas a estudantes da UFBA através 

de uma parceria com a Pró-reitoria de Assistência Estudantil (PROAE). Consta no Edital nº 

10/2022, que: 

O montante descrito no item 2.1, somado às bolsas de estudo já concedidas em 
semestres anteriores e àquelas concedidas à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e 
Assistência Estudantil da Universidade Federal da Bahia (PROAE/UFBA), 
corresponde a 14% (quatorze por cento) do número total de vagas preenchidas por 
alunos-pagantes no NUPEL. 

 
E ainda no mesmo Edital: 

A Concessão de Bolsas está limitada à isenção no pagamento do valor semestral 
correspondente à taxa de matrícula nos cursos de língua do NUPEL. O/a candidato/a 
deverá arcar com todas as demais despesas relacionadas ao curso de língua, tais como: 
material didático, alimentação, computador (ou outros equipamentos que permitam 
acesso às aulas online), provedor de internet, taxa para realização de segunda chamada 
de provas, transporte, etc. 

 

O NUPEL tem parceria com a PROPG - Pró-Reitoria de Ensino de Pós-graduação e a 

 
36 A oferta de bolsas no NUPEL é fruto do contrato firmado para o desenvolvimento do projeto Núcleo Permanente 
de Pesquisa sobre o Ensino e Extensão do Instituto de Letras – Turma de 2016, que entre si celebraram a 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX), publicado no 
Diário Oficial da União (D.O.U.) em 08 de março de 2016. 
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PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, para a tradução (inglês e o espanhol) de sites de 

Programas de Pós-graduação da UFBA, do site da própria UFBA e de documentos da Assessoria 

para Assuntos Internacionais. Essas atividades são realizadas pelos estudantes da graduação e 

pós- graduação stricto sensu e integram o eixo de Formação Complementar. O NUPEL aplica 

exames de proficiência para ingresso nos programas de Pós-graduação com o propósito de 

avaliar a capacidade de leitura e de compreensão de textos em língua estrangeira do candidato. 

Para o exame de proficiência no NUPEL é exigido o pagamento de uma taxa embora possa ser 

requerido isenção se comprovado ser de baixa renda. O último Edital destina-se a avaliar as 

línguas de espanhol, francês, inglês e italiano. (NUPEL, 2021). 

Experiências como a do NUPEL são geralmente sequenciais e oferecidas através da 

política de extensão universitária ou dos centros de idiomas. O ensino difere do NucLi e do 

PROFICI pelo caráter estabelecido para cada um: o NucLi e o PROFICI são voltados para o 

ensino de línguas em prol da internacionalização da Universidade e formação de professores. O 

NUPEL é um curso de extensão, destinado à comunidade externa que deseja estudar línguas 

estrangeiras. Sendo assim, o PROFICI e o NucLi estão conformados enquanto políticas 

linguísticas internas na UFBA, vinculadas às políticas públicas promovidas pelo governo federal, 

nas suas variáveis sociais e educacionais, para a área da internacionalização. 

 
 Licenciatura em Letras – o inglês e o português como língua estrangeira 

 
É importante conhecer alguns aspectos institucionais e acadêmicos do Curso de Letras. 

Geralmente, nas universidades federais existem dois tipos de licenciatura em Letras: licenciatura 

simples em que o curso é dedicado a um único idioma e a licenciatura dupla na qual parte do 

curso é dedicada ao estudo e ensino de língua portuguesa e a outra metade é uma língua 

estrangeira. Apesar dos dois tipos de licenciatura serem amplamente aceitos e reconhecidos, 

existe uma forte convicção na área acadêmica que nas licenciaturas simples a carga horária 

dedicada é maior possibilitando assim uma melhor formação do docente. 

A UFBA com 75 anos de existência do Curso de Letras é o curso mais antigo de todas 

as Universidades Federais do Brasil seguido pela UFMG com 70 anos. (ABREU et al., 2015, 

p.61). O Instituto de Letras oferece habilitações em Letras Vernáculas, Língua Estrangeira 

Moderna ou Clássica e Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna ou Português como 

Língua Estrangeira. Os dois primeiros cursos oferecem duas habilitações: Licenciatura e 
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Bacharelado. Atualmente, a UFBA oferece anualmente 405 vagas para o curso de Letras. O 

curso de Letras, na modalidade licenciatura, tem como objetivo a formação do professor de 

português e/ou língua estrangeira para atuar no ensino fundamental e médio. Na modalidade 

bacharelado, o objetivo é a formação do pesquisador / tradutor / revisor, no campo da língua 

portuguesa e/ou literaturas de língua portuguesa, língua estrangeira e/ou literatura de língua 

estrangeira moderna (alemão, espanhol, francês, inglês e italiano) ou letras clássicas (grego e 

latim). Na grade curricular dos cursos de língua estrangeira e de língua estrangeira moderna são 

oferecidas a disciplina na língua correspondente a nível básico, intermediário e avançado. 

Quando os estudantes entram nas universidades as disciplinas de inglês ou outra língua 

nem sempre são de caráter obrigatório e a oferta fica sempre sob a responsabilidade das 

Faculdades de Letras. Na UFBA com exceção do curso de Secretariado Executivo, somente os 

cursos da área IV- Letras Vernáculas e Línguas Estrangeiras adotam a língua estrangeira como 

disciplina obrigatória. (SUPAC, 2018). Estudantes de outras formações podem cursá-las se 

disponíveis enquanto disciplina optativa, do contrário, os interessados precisam solicitar a seus 

colegiados a inserção desses componentes durante a matrícula, podendo ou não ser considerado 

como tal em seu histórico escolar.  

Em 2006, foi instituída a habilitação em Português como Língua Estrangeira (PLE), 

tornando-se um dos cursos de licenciatura mais procurados. Esta tendência é resultado da 

política brasileira que se movimenta para transformar nossa cultura em um grande recurso para 

a internacionalização, projeto no qual as universidades são instituições promotoras por conta da 

pesquisa e extensão. Afinal, a língua é um fato social fundamental, tem ligação com a política, 

reflete em significado as coisas do mundo material ao nosso redor, e também tem o poder de 

produzir e intervir no mundo. A língua também exerce  um  poder  simbólico  capaz  de  projetar  

a  imagem  de  um  país  que  aspira estabelecer e fortalecer parcerias diplomáticas. 

A discussão do português como língua estrangeira dialoga com a adoção das políticas 

linguísticas nacionais e com a internacionalização podendo criar importantes parcerias, a partir 

da sua difusão. Para os estudantes licenciados em português como língua estrangeira, abrem-se 

diversas oportunidades: podem participar de projetos e pesquisas; podem participar de seleções 

no exterior, assim como complementar os estudos nesta temática em cursos de pós-graduação.  

É preciso reafirmar que a UFBA é uma universidade de grande porte e a disseminação 

da língua estrangeira é um fator fundamental para o Plano de Internacionalização, por isso, no 
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tocante ao currículo, uma adequação, atualização e complementação pode ser uma das 

estratégias para o alcance das metas do processo da internacionalização que já está em curso. 

A realidade acima apresentada, evidenciando a mudança no perfil socioeconômico da 

Universidade a partir de seus estudantes, exigiu da UFBA promover ações que consolidassem 

mudanças em todas as suas instâncias. É assim que, no bojo das metas para assistência estudantil 

a universidade estabelece a meta de ofertar pelo menos um curso de língua estrangeira para todos 

os estudantes. (PDI 2012-2016, p. 38.). A proposta significava promover acesso ao ensino das 

línguas estrangeiras pelos estudantes vulneráveis economicamente em sua formação durante o 

percurso estudantil.  

Para isso, o PROFICI foi criado: para sedimentar bases no sentido de ampliar as 

possibilidades da internacionalização na formação em várias línguas. O PROFICI se apresenta 

para diminuir esse vácuo na proficiência linguística na comunidade universitária da UFBA, mas 

oferta principalmente condições para o aprendizado de seus estudantes, afinal não seria possível 

apartar deste arranjo os novos partícipes da universidade que se propunha plural e democrática. 

 

O PROFICI – política linguística para internacionalização na UFBA 
 

A formação em língua estrangeira é um grande desafio para uma Universidade, acrescido 

pelo fato de que deve-se priorizar a atenção aos estudantes, na sua maioria vulneráveis pelas 

condições socioeconômicas desfavoráveis. (PEREIRA, 2014; NASCIMENTO, 2015). 

Cuidando para possibilitar o estudo do inglês para estudantes de graduação e pós- 

graduação de universidades públicas e privadas, o governo instituiu o Programa Inglês sem 

Fronteiras, objetivando a disseminação da competência na língua inglesa dado a emergência do 

Programa Ciências sem Fronteiras. Este Programa, marco para democratização do ensino de 

línguas no país, foi um exemplo de política pública vinculada a um projeto de desenvolvimento 

para a competitividade internacional.  

O Inglês sem Fronteiras previa a oferta do exame de proficiência de língua inglesa 

TOEFL/ITP, testes de nivelamento, oferta de cursos presenciais e a oferta de um curso de inglês 

à distância – o My English Online. Ainda sob sua versão, através do Edital SESU/2013, 43 

universidades federais submeteram projetos e montaram seus NucLis, núcleos de línguas, 

unidades do Programa junto às IFES, para fins acadêmicos específicos, a formação de 

professores. 
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Em novembro de 2014, através da Portaria 973, de novembro de 2014, o MEC ampliou 

o Inglês sem Fronteiras para outros idiomas, abrangendo também o público-alvo para estudantes, 

professores, e técnicos-administrativos das IES, assim como professores de educação básica, 

passando a ser chamado Idiomas sem Fronteiras. O Programa Idiomas sem Fronteiras 

configurou-se como uma eficiente política pública, linguística, não só porque colaborou para o 

enfrentamento ao problema da competência linguística nas IES brasileiras, mas, também por ter 

abarcado a formação de professores da educação básica. (Portaria Normativa nº 30/2016, art. 

1º). Com a ampliação, se assegurou contribuir para a criação, o desenvolvimento e a 

institucionalização dos centros de línguas nas IFES, com maior oferta de idiomas e vagas. 

Na UFBA a criação do PROFICI se antecipa ao Idioma sem Fronteiras ao atuar no 

sentido de propor qualificação aos estudantes, no contexto de ensino aprendizagem de línguas 

estrangeiras, na área da internacionalização. O PROFICI nasce em 2012 antes da instituição 

desse Programa na expectativa de promoção do ensino da língua inglesa nas universidades 

brasileiras por conta do PCsF - Programa Ciências sem Fronteiras. É um programa institucional, 

gratuito, permanente e estando vinculado à gestão e à administração local37, desde quando foi 

criado para alterar a realidade específica da comunidade acadêmica da UFBA, visando a 

consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da pesquisa, criação e 

inovação, por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.  

O PROFICI é gestado por um Conselho Gestor formado pelo Pró-Reitor de Pesquisa, 

Criação e Inovação, Assessoria para Assuntos Internacionais e pela Diretora do Instituto de 

Letras. (PROFICI, 2012). O Programa oferece o ensino nas línguas Alemão, Espanhol, Francês, 

Inglês e Italiano. Cada idioma oferecido tem subprogramas38 sob a coordenação acadêmica de 

professores da UFBA, que têm como finalidade subsidiar o Programa no que se refere a 

atendimento aos alunos, matrícula, formação de turmas referentes a cada curso e promover a 

formação continuada dos monitores, que ministram as aulas. (PROFICI, 2012). O Programa 

contemplou, já em sua primeira edição, 1.866 estudantes e servidores, entre os quais 1332 para 

estudar inglês, língua que sempre protagonizou a procura. (PEREIRA, 2014). 

 
37Esse processo é definido por Teekens, (2007) por internacionalização em casa, cuja ênfase está na mobilidade 
acadêmica, que geralmente é tratado como sinônimo de internacionalização. 
38 São subprogramas do PROFICI: PROEMA (alemão), PROEMES (espanhol), PROEMF (francês), PROEMI 
(inglês), PROEMIT (italiano), PROEMPLE (português como língua estrangeira). 
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Em 2014, mais um idioma foi acrescentado ao elenco de cursos do programa: português 

como língua estrangeira. O PROEMPLE - Programa Especial de Monitoria de Português como 

Língua Estrangeira - visa colaborar na formação técnica, didática e pedagógica dos estudantes 

da UFBA, em especial aqueles relacionados aos cursos de formação de professores de português 

como língua estrangeira. (EDITAL-UFBA/PROEMPLE, 005-2019). O curso permite capacitar 

estudantes de vários países, o que contribui para avançar nas relações acadêmica entre países 

não falantes desta língua. O curso funciona geralmente o tempo em que o estudante permanece 

no Brasil e sua metodologia se adequa ao perfil de cada turma, formada por pesquisadores, 

estudantes, etc..  

Durante as atividades de interação os estudantes são imersos na cultura local. O curso é 

aberto aos familiares dos estrangeiros que tenham vínculo com a UFBA, sendo qualificado pelo 

CELPE-BRAS (exame que possibilita a certificação de proficiência em língua portuguesa para 

estrangeiros no Brasil). O curso abarca estudantes de diversas parte da América latina, Caribe, 

África. Esta é uma categoria que dá um novo contorno ao ensino de línguas no PROFICI, visto 

que a formação de professores em PLE relaciona esses profissionais ao contexto transnacional, 

no sentido em que as necessidades de comunicação e intercâmbio estão impostas também à 

língua portuguesa, que assume um caráter mais pluricêntrico. (SILVA, 2020, p.129). 

Contextualizando o Português como Língua Estrangeira-PLE como política linguística, 

o PROFICI ressignifica o ensino de línguas na UFBA excluindo-se da imposição hegemônica 

do monolinguismo, através do inglês. Na atual conjuntura, a criação e desenvolvimento de 

programas e grupos de pesquisa em IES de todo o país fortaleceram o Português “não apenas 

como uma marca identitária forte para os brasileiros, mas também como uma língua 

(inter)nacional” (SILVA, 2020). Segundo Silva e Costa (2020), este fator colabora com a sua 

difusão e amplia as possibilidades de presença e atuação do Brasil no mercado global. As autoras 

destacam, nesse aspecto, a importância das ações de política exterior, principalmente na América 

do Sul, como o Mercosul, que contribui para que o PLE coopere para o fortalecimento político-

econômico do país para além das fronteiras nacionais. 

No PROFICI cada componente do curso é constituído por uma carga horária composta 

por aulas presenciais e por atividades complementares designadas por monitores que recebem 

formação pedagógica de coordenadores acadêmicos, professores permanentes da área de língua 

específica. A gratuidade se apresenta como um princípio não só por se configurar como uma 
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estratégia fundamental para garantir a efetivação da política dentro do espaço acadêmico 

(FERNANDES, 2011, p. 189), mas também, porque este formato atende o disposto no art. 206, 

IV, da Constituição Federal, o qual consagra a gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais.  

Nesse sentido, o PROFICI distancia-se do propósito de um curso de Extensão, que, na 

UFBA, é vinculado à Pró Reitoria de Extensão, e permite cobrança de inscrição, mensalidades 

ou outras contribuições, conforme art. 20, VII do Regulamento da Extensão Universitária. 

Embora o PROFICI seja um Programa, uma política linguística criada para superar um desafio 

à internacionalização na Universidade é um instrumento para a educação e por isso deve ter 

potencializado a sua garantia legal e material para o usufruto deste direito. A gratuidade, nesse 

sentido, cria as condições individuais e coletivas para o desenvolvimento da consciência sobre 

a realidade na qual o curso é inserido, sobre “as relações existentes nos contextos dos quais os 

sujeitos são históricos, sociais, culturais, econômicos e políticos” (SOUZA, SILVA e SOUZA, 

2019, p. 330), no caso a Universidade, possibilitando os instrumentos concretos para gozar do 

benefício de maneira ampla e efetiva.   

Frente a esta perspectiva também é necessário registrar que o PROFICI está em 

concordância com a adoção de um padrão mais democrático de acesso ao ensino das línguas 

estrangeiras. Os Editais de seleção desde 2017 adotam em seus processo seletivos estudantes 

negros, índios, quilombolas e em situação de vulnerabilidade econômica. Com esta medida a 

UFBA, através do PROFICI se compromete em corrigir assimetrias, desigualdades e distorções 

ainda presentes na Universidade, respondendo positivamente às demandas sociais pela sua 

democratização.  

A UFBA reconhece que existem grupos internos que precisam ser analisados a partir de 

outra dimensão, o que não é estranho visto que a Instituição adotou as ações afirmativas em 

2004, a partir das cotas para negros para o ingresso na Universidade. Sendo assim, através do 

PROFICI, a instituição garante maior diversidade e representatividade de grupos historicamente 

excluídos dos domínios de uma instituição que é publica. E ainda garante sua inserção nos 

processos socio-culturais e políticos inerentes à internacionalização. Assim colabora para a 

eliminação dos efeitos da discriminação e preconceitos que podem se perpetuar.  

A necessidade de criar estratégias voltadas para a internacionalização, em conformidade 

com o que estava sendo implementado pelas universidades brasileiras, levou a UFBA aderir ao 
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NucLi em 2015, no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras, associado ao PROFICI, 

possibilitando que estudantes de Letras atuassem como professores, financiados por bolsa 

concedida pela CAPES. A UFBA não adere de imediato às atividades do Núcleo desde seu 

surgimento, porque este pertencia ao Programa Inglês sem Fronteiras, que era monolíngue, 

limitado ao ensino de inglês. Sendo assim, não se justificava a adesão quando já se tinha na 

Instituição formação em diversos idiomas, através do PROFICI. (PEREIRA, 2018; PROFICI, 

2019). 

A proposta inicial do NucLi na UFBA oferecia cursos de inglês, posteriormente alemão 

e português como língua estrangeira, para fins acadêmicos e, no caso específico da língua 

inglesa, para estudantes que já tivessem conhecimento a partir do nível pré-intermediário. O 

conteúdo englobava produção escrita, compreensão oral, exames de proficiência, permitindo 

capacitar os estudantes para participar de aulas, seminários, produção e leitura de artigos 

científicos, assim como, interagir com outros estudantes em língua estrangeira em universidades 

no Brasil e no exterior. A maior procura era pelos cursos de língua inglesa, sendo exigido pelo 

NucLi aos pretendentes estar inscrito no My English Online ou ter feito o exame de proficiência 

TOEFL ITP39. (PEREIRA, 2018). Em 2018, o NucLi passou a contemplar também alunos 

iniciantes em inglês ampliando as possibilidades de acesso aos estudos desta língua.  

A importância dos Núcleos de Línguas, no formato em que é organizado nas IES, advém 

do fato de que não há como fomentar a política linguística sem falar da formação de professores 

em língua estrangeira. Esse é um dos principais desafios que interseciona à aquisição e aprendizado 

de uma língua. Através das IES, os NucLi’s apresentam as condições necessárias para que se 

efetivasse uma política pública, linguística, para a formação de professores de línguas no Brasil, 

onde grande parte dos licenciados em língua estrangeira, oriundos das universidades e que atuam 

nas redes públicas, sequer é fluente na língua, é mal remunerada, é carente de valorização 

profissional, o que acaba desmotivando. Sendo assim, a formação do professor é a primeira ação 

que precisa ser estimulada.  

 Por isso, o NucLi é uma ação estratégica criada para a área de Letras, envolvendo seus 

professores em todo o processo e criando condições para efetivação de políticas específicas para a 

 
39 O TOEFL ITP, exame de proficiência de inglês, é aplicado no NucLi de forma gratuita. Entre 2014 a 2019, houve a 
oferta de 864 aplicações do referido exame. (PROFICI, relatório 2019). Em 2019, foram aplicados alguns testes de 
forma gratuita concedidos pelo Programa Idiomas sem Fronteiras. A partir de julho, quando os testes acabaram, a 
UFBA passou a aplicar o TOEFL ITP, pela Mastertest, aos candidatos ao CAPES PrInt com desconto e na própria 
universidade. 
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área de professores  de línguas para o Brasil retroalimentando o processo em torno da 

internacionalização. (SARMENTO..., 2016) (FILHO, 2016, p.78). O êxito dos cursos oferecidos 

pelo NucLi UFBA no que se refere a matrículas residiu no fato de haver na universidade um 

programa como o PROFICI, que oferece cursos para estudantes em todos os níveis, construindo, 

com isso, a concepção de que língua Universidade Federal da Bahia estrangeira é um bem 

simbólico mais acessível.  

O NucLi amplia significativamente a atuação da UFBA no campo das línguas estrangeiras, 

preparando a comunidade universitária para a mobilidade internacional. Essa intervenção não se 

restringe ao ensino, mas também contribuiu para valorização e melhoria dos profissionais 

(professores) e licenciandos da área de Letras, ao “atribuir protagonismo institucionalizado a esses 

profissionais no projeto de expansão do intercâmbio de conhecimento com instituições 

estrangeiras.”. (PEREIRA, 2017). É evidente que esta demanda se apresentava pela necessidade de 

formação voltadas para uma modalidade de ensino que habilitasse em direção ao contexto 

acadêmico. 

O ensino no PROFICI fortalece amplamente o NucLi não só por oferecer cursos para 

estudantes em todos os níveis, mas, também, por priorizar a seleção de professores com 

estudantes que nem sempre teriam mais experiência, contrário ao Idiomas sem Fronteiras que 

dava ênfase nos professores mais experientes. 

Apesar de muitos estudantes de Letras terem tido sua primeira experiência docente no IsF, 
a ênfase do programa era nos professores mais proficientes, o que, em muitos casos, 
equivalem aos mais experientes. Essa lógica é contrária à adotada no PROFICI e nisso 
incide mais uma das diferençasentre elee o NucLi UFBA. No primeiro, prioriza-se a 
seleção de estudantes de Letras que ainda não tiveram experiência de ensino e a 
proficiência é um fator importante, porém não mais do que a motivação para aprender a 
ensinar. Muitos são os exemplos no PROFICI de estudantes de Letras que atingiram um 
nível maior de proficiência no idioma à medida que ministravam aulas para as quais 
tinham que elaborar planos e atividades supervisionados por um coordenador acadêmico. 
Em virtude da exigência do IsF por professores proficientes e mais experientes, muitos 
ex-professores do PROFICI, que, nesse programa, são chamados de monitores, passaram 
a fazer parte do IsF atraídos pela nova modalidade de ensino, ou seja, o ensino para fins 
acadêmicos, e pelas oportunidades oferecidas por um programa nacional. (PEREIRA, 
2015, p.5638). 

  

Desde sua primeira edição, 198 estudantes de graduação e pós-graduação atuaram como 

monitores, ministrando aulas de línguas e “muitos egressos do PROFICI ingressaram no NucLi 

para aperfeiçoar o conhecimento da língua e aqueles que não conseguiam vaga no programa 

também tinham o NucLi como alternativa”. (PEREIRA, 2015; PROFICI, 2019).  
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Além disso, através do NucLi, eram oferecidas aplicações do TOEFL ITP – um exame 

de proficiência de inglês –, aplicado de forma gratuita. De 2014 a 2019, houve a oferta de 864 

aplicações do referido exame. (PROFICI. Relatório 2019). As ações do NucLi, reverberando nas 

atividades implementadas pelo PROFICI, mostram que é possível focar na disseminação do 

ensino de língua estrangeira e no trabalho reflexivo no sentido de orientar a formação de 

professores a compreender o papel social das línguas estrangeiras.  

Com a finalidade de promover ações voltadas para o aprimoramento linguístico da 

comunidade acadêmica outro programa foi associado ao PROFICI: o Programa de Assistentes 

de Ensino de Inglês (ETAs) da Fulbright, com assistentes de ensino oriundos dos Estados Unidos 

com a finalidade de promover ações voltadas para o aprimoramento linguístico da comunidade 

acadêmica, com especial atenção aos estudantes de Letras. A atividade consistia em ministrar 

oficinas de prática de língua inglesa em nível básico, pré- intermediário, intermediário e 

avançado, conduzir sessões de tutoria, revisar e traduzir artigos e livros. Além disso, eles 

atuaram em aulas de professores do Instituto de Letras em atividades de interação com os alunos 

para prática oral e participação com apresentações sobre questões culturais dos Estados Unidos. 

Em 2019, a UFBA teve 4 Assistentes de Ensino. (PROFICI, 2019). (PROFICI. Relatório 2019). 

No mesmo ano a UFBA apresenta sua proposta de adesão ao CAPES PrInt, divulgando 

seu primeiro Edital, com temas, objetivos e ações para aplicação na Universidade. O PROFICI 

é apresentado como um dos pontos fortes, sendo anunciado como um importante instrumento de 

formação de discentes, docentes e técnicos nas mais diversas línguas estrangeiras; afinal, uma 

das exigências da CAPES para aprovação da proposta era a existência de política de 

“Proficiência em línguas estrangeiras dos discentes, docentes de pós-graduação e corpo técnico 

da Instituição em relação direta com o Projeto Institucional de Internacionalização proposto” 

(UFBA-PRINT, item 3.4.1.11). 

As ações relativas ao Capes PrInt redimensionou as atividades do PROFICI, para atender 

a demanda por proficiência linguística para servidores e estudantes de doutorado que precisavam 

se aprimorar e obter pontos no TOEFL ITP para conseguirem as bolsas do Programa, assim 

como, para os contemplados que realizariam no exterior. Suas primeiras ações consistiram na 

oferta de sessões de tutoria não só para exames e para proficiência linguística, mas também para 

fomentar o processo de internacionalização, contemplando em sua maioria esses estudantes e 

servidores, candidatos ou aprovados no Edital Capes PrInt na UFBA. As atividades englobavam 
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leitura de textos, escrita, tradução e revisão de artigos, e também conversação em contexto 

acadêmico.  

As sessões ocorriam em horário específico para cada modalidade, mas também foram 

oferecidas sessões múltiplas nas quais os estudantes poderiam se envolver em atividades 

alinhadas com suas necessidades, atendendo as suas especificidades e respeitando o nível que 

estava situado. (PEREIRA, 2020, p. 5639). Essas atividades tiveram como finalidade a prática 

oral de língua inglesa, espanhola e francesa para fins acadêmicos, leitura e escrita, sendo o maior 

número em língua inglesa em virtude da demanda por este idioma. (PROFICI. Relatório 2019). 

Em 2019, o Programa contou também com a participação dos English Teaching Assistants da 

Fullbright.  

Com a ação do PrInt, no mesmo período, no que se refere à revisão, tradução de artigos 

e livros foram revisados vinte e um artigos e dois livros e foi traduzido um livro. Fruto da 

parceria com a Mastertest40 a UFBA foi escolhida para ser a universidade em que seria realizado 

o teste piloto do TOEFL ITP com speaking com 130 vouchers, que foram destinados  a 

candidatos do CAPES PrInt e de outros programas de mobilidade internacional, assim como, 

para estudantes de Letras com inglês. (PROFICI. Relatório 2019).  

As ações do Programa Capes PrInt já tiveram análise no capítulo anterior desta pesquisa. 

Portanto, nesta etapa coube apenas relacioná-lo ao PROFICI. Ao analisar o Capes PrInt não pode 

ser desconsiderado o papel da CAPES no fomento dessas ações que contribuíram para que as 

IFES atingissem níveis elevados de ensino e pesquisa. O Capes PrInt é um programa 

desenvolvido com o intuito de conceber condições à internacionalização das universidades 

brasileiras, e como tal evidencia o papel do Estado na educação, fornecendo subsídios para o 

aperfeiçoamento do ensino no país, em especial, para as instituições públicas de Ensino Superior.  

No mesmo sentido garantindo a contiunuidade de projetos de suporte à pesquisa em uma 

conjuntura adversa ao conhecimento científico. Por isso, pode-se afirmar que as ações do Capes 

PrInt através do PROFICI é positivo não só para os aprendizes, mas, também, para os 

licenciandos de Letras, que encontram no programa um espaço profícuo para aprender a ensinar 

e têm sido despertados, também, para a pesquisa. Em 2019, quatro monitores do Programa 

fizeram projeto de pesquisa e foram aprovados em seleção no Programa de Pós-graduação em 

Língua e Cultura. Em 2019, no Congresso da UFBA, o PROFICI teve participação como parte 

 
40 Mastertest – Distribuidora exclusiva do Toefl ITP no Brasil.  
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da Comissão de Organização e Seleção de Trabalhos. Além disso, os monitores apresentaram, 

em coautoria com a coordenadora geral e o coordenador acadêmico, 6 trabalhos. (PROFICI. 

Relatório 2019) 

Segundo dados constante nos relatório de atividades de 2019, desde sua criação, o 

PROFICI já matriculou mas de vinte e seis mil alunos, dos cursos de alemão, espanhol, francês, 

inglês e italiano e cerca de 300 alunos de português como língua estrangeira. Desde 2019 o 

Programa enfrenta o desafio de permanência em razão dos cortes de bolsas do Idiomas sem 

Fronteiras, afetando professores, coordenadores gerais e pedagógicos. A medida é parte do 

contigenciamento dos recursos financeiros da universidade, e afetou o Programa dominuindo a 

oferta de turmas no segundo semestre.  

Os cortes orçamentários na UFBA teve uma redução de cerca de 62% da verba, 

correspondendo a mesma redução à verba destinada ao PROFICI. Ainda assim, o programa 

continua enfocando a formação de professores mesmo com a diminuição do número de 

monitores e coordenadores, o que foi possível em razão das parcerias estabelecidas com o cursos 

de extensão do Instituto de Letras, que disponibilizou alguns de seus coordenadores pedagógicos 

para dedicarem horas ao Programa e também pela disponibilidade de dois coordenadores em 

trabalhar voluntariamente. (PROFICI, 2019).  

Enfim, as análises presentes na atual pesquisa se situaram em torno da 

internacionalização universitária, integrada ao fenômeno da competência/ensino em línguas 

estrangeira na UFBA. Elas comprovam que o PROFICI está alinhado às propostas de 

internacionalização nacionais e foi reconfigurado para atender às demandas das políticas 

nacionais e necessidades locais a partir da adesão aos Programas Idiomas sem Fronteiras e ao 

Capes PrInt.  

Nesse sentido conclue-se que o PROFICI é uma ação linguística que integrada aos 

programas nacionais como o Idioma sem Fronteiras e Capes PrInt, é o principal instrumento 

para fomento à internacionalização na Universidade Federal da Bahia. 

 
 
 
 

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
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Existe uma vasta literatura que avalia o Programa Ciências sem Fronteiras, a partir de 

teses, artigos, discursos oficiais e notícias circuladas pela grande mídia, tratando de sua 

concepção, as formas de participação e seus primeiros desdobramentos. Essas análises levam a 

concluir que o Programa se destacou por ser uma efetiva política pública de governo para 

fortalecimento da internacionalização nas universidades, embora alguns aspectos precisem ser 

avaliados como os critérios de seleção, as cooperações com os países menos desenvolvidos, 

assim como, o resultado para as universidades brasileiras. Apesar de sua extinção, deixou um 

legado, que pode sugerir a criação de uma nova política que também tenha como pressuposto o 

fortalecimento da internacionalização das universidades. 

A Pesquisa concluiu (Barreto, 2018) que a proficiência no inglês foi identificada como 

o maior benefício pelos estudantes que foram bolsistas do Programa Ciências sem Fronteiras. 

Ainda por isso, a capacitação em língua estrangeira permanece como o principal desafio para 

internacionalização superior, sendo o inglês o idioma obrigatório para as relações sociais, 

culturais, econômicas e acadêmicas para a relação dos brasileiros com outros países. Nesse 

aspecto, o baixo desempenho dos estudantes na proficiência em línguas estrangeiras deveria ser 

preocupante para os gestores da educação. A forma como é tratado o ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil revela uma despretensão sobre o resultado dos índices de proficiência, 

principalmente da língua inglesa, cujas razões já foram amplamente estudadas. 

Programas como o Idiomas sem Fronteiras e o PROFICI vêm preencher uma lacuna 

deixada pelo Ensino Médio e Fundamental, tanto na formação de estudantes, quanto na 

capacitação de professores de línguas estrangeiras. Esta tendência se configura como um grande 

desafio interno nas universidades o que torna fundamental a continuidade desses programas. 

Mas outras alternativas poderiam ser encontradas, envolvendo, por exemplo, alterações na grade 

curricular, obrigando componentes de língua estrangeira para todos os cursos de graduação. 

A UFBA é uma universidade que avança na internacionalização. Esse avanço ocorre 

não só pela atuação de seus membros em comunidades estrangeiras ou pelas publicações de 

produção científica, mas porque apresenta um Plano onde existem estratégias e metas para 

inserção e compartilhamento de suas experiências acadêmicas com outros países, com 

universidades no exterior. No entanto, para uma universidade que deseja ser amplamente 

internacionalizada, o modelo de internacionalização que se estabelece na instituição tem que ser 

aprimorado, tendo como primeiro desafio criar oportunidades para inserção dos grupos 
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vulneráveis socioeconomicamente. Os PDI’s e o Plano de Internacionalização são instrumentos 

importantes para definição e apresentação desse modelo de internacionalização, que está 

desenhado para a Universidade no sentido de associar, adequar, este processo a seu caráter 

pluricultural. Esse modelo deve incluir todas as categorias (técnicos, docentes, discentes). 

Democratizando-se o acesso, têm-se que democratizar as vias para o seu sucesso. Nesse 

sentido, é impossível desassociar as políticas públicas estabelecidas pelo governo, como o 

Programa Idiomas sem Fronteiras, do público que 

enfrenta os desafios para a permanência na universidade. 

Pode-se afirmar que a forma como a UFBA interseccionou algumas ações específicas, 

impulsionadas pelos programas nacionais a despeito do PCsF, ajustado aos Programas IsF e 

Capes Print, indica que existe uma prioridade na implementação e amadurecimento da política 

de internacionalização pela Instituição. Sendo assim, o PROFICI é a ação de fomento à política 

linguística da UFBA que mais responde às diretrizes e metas constantes no PDI 2018-2022 para 

realização das ações adotadas pela Universidade e estabelecidas no seu Plano de 

Internacionalização. As ações do PROFICI articuladas às do NucLi - Núcleo de Línguas da 

UFBA, com adesão ao Idiomas sem Fronteiras, é uma estratégia positiva por fomentar a 

qualificação e formação da comunidade acadêmica, para a internacionalização universitária. 

Atualmente, o intercâmbio estudantil não se limita a viagens para fora do país, ao 

contrário, podem ser realizados internamente, haja visto as várias experiências nesse sentido já 

registradas, caracterizando uma nova forma de mobilidade acadêmica. A pandemia da COVID-

19 possibilitou um novo formato de encontros, de forma virtual, trazendo à pauta o debate sobre 

experiências de intercâmbio realizados de forma remota entre universidades em todo o mundo. 

Nisso está a importância de avaliar progressivamente o modelo da gestão para 

internacionalização. Essa discussão foi pauta do Congresso da UFBA, quando a universidade, 

de forma inaugural, organiza e realiza o grande Encontro de forma virtual, em 2020. 

A UFBA através do PROFICI cria as acomodações necessárias para operacionalizar o 

ensino de língua estrangeira de forma ampla, gratuita e em consonância com a reserva de vagas 

para público específico. Por isso o Programa pode ser caracterizado como um dos mecanismos 

que pode reparar os danos formativos apresentados diante de uma universidade pública a partir 

do ensino de línguas. No bojo das discussões e avaliações acerca do Programa é importante situá-

lo no contexto das ações afirmativas. 
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Para realizar as ações, visando a implementação das políticas públicas em torno da 

internacionalização tem-se que estruturar as universidades e dar condições para sua realização. 

Neste caminho aspectos curriculares, questões relativas a orçamento, financiamento, 

infraestrutura, formação de professores, são questões que podem determinar ou não o alcance 

das metas estabelecidas. Dado o delicado momento em que vive as IFES, com agressões à sua 

autonomia, aos seus valores e com cortes de orçamento, urge sair em sua defesa, e escolher uma 

classe política responsável e comprometida com estas Instituições. 
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