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– A Mobilidade Estudantil Internacional em Portugal - Ciclo
Dados DGEEC - Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
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– A Mobilidade Estudantil Internacional em Portugal – Contraciclo
Dados SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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- As motivações para a mobilidade estudantil internacional – Individuais
1 – Língua:
1.1 - Obtenção de novas competências linguísticas
1.2 - Ir para um país cuja língua seja a mesma do país de origem
2 – Cultura:
2.1 - Proximidade cultural - Laços históricos e culturais
2.2 - Aquisição/Acumulação de capital cultural - conhecer outra/nova
cultura
3 – Contatos sociais, familiares ou institucionais no país de destino
4 – Experiência de vida, viajar, conhecer outros lugares
5 – Custo da Migração (custo de vida, custo com os estudos, ganhos
sociais)

6 – Qualidade do Ensino

As motivações para a mobilidade estudantil internacional –
Macrossociais
1 – A Capacidade de CAPTAÇÃO dos Governos e Instituições de ensino
no país de destino:
INTERESSES

ESTRATÉGIAS

Gerar Receitas
Adquirir Capital Humano
Evitar o Declínio Demográfico
Melhorar as relações políticas e económicas com os países
de origem

Oportunidades de Bolsas de Estudo
Convénios Institucionais
Parcerias Informais ou "colaborativas"
Melhorar o Posicionamento nos Rankings
Internacionais
Utilização das Novas TIC(s)
Participação em Redes de Pesquisa

Melhorar a Qualidade do Ensino (através da transferência
de conhecimento e da competição entre instituições

2 – A Capacidade de RETENÇÃO de estudantes internacionais no país
de acolhimento:
- Oferta de oportunidades profissionais durante e/ou após os estudos
3 – A Capacidade de incentivos/ programas de mobilidade estudantil
internacional, dos Governos e Instituições de Ensino nos países de
origem (com vista ao aproveitamento posterior desses estudantes)

- Quais as principais motivações que fazem com que os estudantes
brasileiros do ensino superior ainda continuem a escolher Portugal
como país de destino?
- Quais as estratégias de captação, que Portugal e as suas Instituições
de Ensino Superior têm utilizado, para atrair universitários estrangeiros,
com especial atenção para os de nacionalidade brasileira?
- Portugal possui políticas/ estratégias para reter estes alunos no país,
após a conclusão dos seus estudos?
- E estes estudantes ficam? Por quê?

- O aumento da mobilidade de estudantes brasileiros no ensino superior
em Portugal, a partir de 2008, foi motivado por fatores de ordem
macrossocial, como as políticas de fomento à mobilidade estudantil
internacional no Brasil; e as estratégias do governo e instituições
portuguesas para a captação de estudantes estrangeiros (visto que, a
partir da crise económica mundial que se deu nesta época, Portugal
voltou a estar no centro do debate sobre “emigração”).
Além disso, a escolha por Portugal tem sido motivada por fatores como:
língua, cultura, redes sociais e institucionais, custos e ganhos associados
à este tipo de migração.
Assim, a mobilidade dos estudantes brasileiros para o ensino superior
português configura-se numa “circulação de cérebros”, onde, apesar
do aumento na captação destes estudantes por parte de Portugal, a
falta de oportunidades profissionais neste país, associada, muitas vezes,
a obrigatoriedade de voltar ao Brasil, não tem proporcionado a
retenção deste capital humano.

Para verificar a hipótese levantada, além dos dados obtidos através das
fontes secundárias, foram realizadas:
- 11 Entrevistas com Diretores e/ou Vice-Diretores das Faculdades e/ou
Institutos que mais haviam recebido estudantes de nacionalidade
brasileira (Coimbra, Lisboa e Porto) entre os anos letivos de 2008/2009 e
2011/2012 (Dados DGEEC);
- 52 Entrevistas com estudantes brasileiros no ensino superior português,
que residiam nos municípios supracitados, mas também aos que
estiveram a estudar em Portugal, mas já haviam retornado ao Brasil
(para os Estados de São Paulo e Minas Gerais – Dados CsF).
- Um Inquérito Online, que esteve disponível (entre Outubro de 2015 e
Janeiro de 2016) para todos os estudantes brasileiros que estivessem em
Portugal, há pelo mesmo 3 meses, e cujo principal motivo da migração
para este país tivesse sido o estudo.

PERFIL DA AMOSTRA (obtida através do Inquérito Online):
Das 666 respostas obtidas, 449 foram consideradas válidas:
- Género: Feminino (59,9%);
- Estado Civil: Solteiro (67%);
- Classe Social: B2 (33,6%) e B1 (28,7%)*
Contrariamente ao que era esperado - a maioria destes estudantes veio
sem bolsa de estudos (57,2%), não tendo, portanto, a obrigatoriedade
de retornar ao Brasil após concluírem os estudos.
- Dos 42,8% que disseram possuir uma bolsa de estudos, a maioria
pertencia às classes sociais menos abastadas (C2 e DE)***.
- Dos 192 indivíduos que vieram com uma bolsa de estudos, 127 vieram
financiados por uma instituição brasileira.****

- Quais as principais motivações que fazem com que os estudantes
brasileiros do ensino superior ainda continuem a escolher Portugal
como país de destino?
1 - A Língua (71,3%);
2 - A Cultura (52,8%);
3 - Ganhos Sociais (50,8%) - menor custo de vida, mais segurança,
melhores acessibilidades…
1 - A Língua, no entanto, também pode transformar-se num fator de
repulsão devido ao uso do Inglês na sala de aula.
“Mais-Valia” ou “Absurdo”?
“Quando eu cheguei aqui foi uma surpresa! Até porque há muitos
estrangeiros que não falam português dentro de sala de aula, e eu
acho isso um absurdo porque o professor tem que conversar com eles
em inglês.” (LP, 2014)

2 - A CULTURA, que a princípio funcionou com um fator de ATRAÇÃO,
também pode transformar-se num fator de REPULSÃO, na medida em
que a representação que o estudante brasileiro tem da cultura
portuguesa não corresponde a realidade.
Neste sentido, a falta de suporte à chegada, por exemplo, foi muitas
vezes referida como “Falta de Acolhimento”, e não como um aspecto
divergente da cultura brasileira.
Um dos estudantes entrevistados conseguiu captar a essência dessa
diferença:
“… eles (o SEF) te dão as informações, “do jeito eles”, mas dão. Eles não
vão pegar na sua mão e falar “vem cá querida que você vai ser
acolhida”, mas te dão as informações que você precisa.” (CI, 2014)

3 - Os Ganhos Sociais (menor custo de vida, mais segurança, melhores
acessibilidades), para além de ter aparecido como o terceiro motivo
mais “votado” para a escolha do país de destino, também foi o motivo
mais alegado por aqueles que disseram que gostariam de permanecer
em Portugal, após concluírem os estudos.
Isto indica que, neste aspecto, a representação que os brasileiros
tinham de Portugal correspondeu a realidade, ou até mesmo superou
as expectativas, o que pode, eventualmente, funcionar como um fator
de RETENÇÃO destes estudantes no país.
“…poder andar na cidade, sem medo, isso faz com que a gente queria
ficar em Portugal. Segurança e Transporte! Esse diferencial faz com que
a gente abra mão de viver economicamente melhor, porque a
qualidade de vida aqui acaba sendo melhor!” (J, 2014)

- Quais as estratégias de captação, que Portugal e as suas Instituições
de Ensino Superior têm utilizado, para atrair universitários estrangeiros,
com especial atenção para os de nacionalidade brasileira?
- Portugal possui políticas/ estratégias para reter estes alunos no país,
após a conclusão dos seus estudos?
Os planos estratégicos das universidades consultadas, bem como as
entrevistas com os seus Diretores e/ou Vice-Diretores, destacaram a
CAPTAÇÃO destes estudantes através de:
- Estratégias Institucionais e Individuais (com o estabelecimento de
protocolos entre instituições, redes de contatos entre docentes e com
ex-alunos, participação em feiras e eventos internacionais, etc);
- Melhorias nos sites das universidades, faculdades e institutos;
- Presença em Rankings Internacionais;
- E, no caso específico do Brasil, através das bolsas de estudo que este
país tem fornecido aos estudantes que queiram participar de um
programa de mobilidade internacional.
Mas reconheceram que muito pouco, ou quase nada, tem sido feito
para a RETENÇÃO desses estudantes no país, após os mesmo
concluírem os seus estudos.

- E estes estudantes ficam? Por quê?
A maioria dos inqueridos (62,8%) referiu que pretende regressar ao
Brasil, após a conclusão dos estudos.
Os aspectos mais referenciados para justificar este regresso foram:
- “Relações Familiares”;
- “Obrigatoriedade de Retornar ao Brasil”;
- “Falta de Oportunidades Futuras”
Outro fator referenciado, que pode dificultar a permanência/ RETENÇÃO
destes estudantes em Portugal, foram as dificuldades burocráticas e/ou
financeiras para:
- O Reconhecimento do Diploma, para exercício de atividade
profissional;
- A prorrogação da Autorização de Residência, com permissão para o
exercício de atividade profissional.

O caso dos estudantes brasileiros no ensino superior em Portugal
configura-se num caso de “circulação de cérebros”, onde:
- Tem havido um esforço na CAPTAÇÃO destes estudantes;
- Mas não existem políticas de RETENÇÃO destes estudantes no país.
- Apesar de, nos últimos anos, muitos países apostarem na atração e
retenção de estudantes estrangeiros (a fim de aumentarem as suas
bases de capital humano qualificado, prevenirem o declínio
demográfico, etc), visto que Portugal não tem conseguido absorver no
mercado de trabalho os seus próprios jovens (estudantes e profissionais
qualificados) - sendo estes considerados a mais recente forma de
emigração no país – torna-se pouco provável que este país encontre
espaço no mercado de trabalho para os seus estudantes internacionais.
- No Brasil, apesar da recente crise política que assolou o país, os
brasileiros em vias-de-qualificação em Portugal acreditam que é no
retorno, ou numa nova emigração, que irão encontrar melhores
oportunidades profissionais, e não em Portugal.
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