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Resumo:
A mobilidade de estudantes para países estrangeiros é um fenômeno muito importante no
contexto da globalização e da internacionalização do ensino superior e os fatores como: a
imagem da instituição, do país, da cidade, a avaliação do programa de estudos, o custo, a
dificuldade para a admissão e até mesmo os motivos pessoais podem determinar a escolha do
país de destino. Atualmente, a Espanha é uma opção de escolha por muitos estudantes
estrangeiros e o fluxo de estudantes brasileiros a este país é significativo. Os autores consideram
que estes fluxos podem ser ainda maiores no futuro. Assim que, este artigo busca identificar os
fatores levados em consideração pelos estudantes universitários no momento de optarem pelas
universidades espanholas para realização de seus estudos. A metodologia utilizada para
responder o problema de pesquisa se dá através de estudo exploratório, abordagem qualitativa
com entrevistas em profundidade junto a vinte e três estudantes brasileiros de programas oficiais
de mestrado e doutorado.
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Motivations for international academic mobility: an exploratory
study about brazilian students in Spain

Abstract
The mobility of students to foreign countries is a very important phenomenon in the context of
globalization and the internationalization of higher education and the factors such as: the image
of the institution, the country, the city, the curriculum evaluation, the cost, the difficulty For
admission and even personal reasons can determine the choice of the country of destination.
Spain is an option of choice for many foreign students and the flow of Brazilian students to this
country is significant. The authors consider that these flows may be even larger in the future.
So, this article seeks to identify the factors taken into account by university students when
choosing to study Spanish universities. The methodology used to answer the research problem
is through an exploratory study, qualitative approach with in-depth interviews with twenty-three
Brazilian students of official master's and doctoral programs.
Key-words: Brazilian students, Motivational Factors, Internationalization

1. Introdução
Ao longo da história, podemos ver o aumento gradual de estudantes que se deslocam
para outros países, atraídos por uma melhor formação acadêmica e profissional.

Vivemos na era da informação e do conhecimento e a parte mais profunda da mudança
do ser humano está na dimensão cultural, como uma das grandes riquezas das
sociedades de hoje.
Assim, a crescente internacionalização de todos os tipos de atividades torna a
experiência internacional cada vez mais necessária e, ao mesmo tempo, mais acessível a
um número crescente de pessoas. No período entre 1975 e 2012 o número de estudantes
que se deslocaram para outros países para realizar seus estudos superiores aumentou de
800.000 para 4,5 milhões (OCDE, 2014).
Em termos percentuais, os Estados Unidos e Inglaterra são os destinos mais buscados
pelos estudantes estrangeiros, sendo 16,4% e 12,6%. Também exercem uma actividade
importante para atrair o mesmo tipo de estudantes: Alemanha, com 6,3%; França, com
6%; Austrália, 5,5%; Canadá, 4,9% e Japão com 3,3%. A Espanha representa
atualmente um percentual 2,5% (OCDE, 2017).
Em 2014-2015 foram emitidos aproximadamente 49.053 vistos de estudos na Espanha,
deste total 20.062 são procedentes da América Latina e do Caribe, que representam
aproximadamente um percentual 41,64% de estudantes estrangeiros na Espanha
(OCDE, 2017). A seguir, na Tabela 1. demonstra-se o número de estudantes e a cota de
participaçao no país de origem no ano de 2014.

Países de América Latina

Número

Cota no país

e Caribe

de estudantes

de origem

Argentina

1255

15,89%

Bolivia

1013

10,65%

Brasil

949

2,56%

Chile

1195

12,77%

Colombia

3721

13,40%

Equador

3158

23,82%

México

1543

5,40%

Peru

2633

17,06%

República Dominicana

1245

28,28%

Venezuela

1232

7,92%

Fonte: Adaptado de Olivella (2017)
Tabela 1. Estudantes por origem, América Latina e Caribe

Entre os períodos de 2009 a 2012 houve uma evolução desigual de estudantes latinoamericanos na Espanha e uma caída generalizada entre os anos de 2012 e 2014, um dos
indicativos foi a crise econômica que passou o país neste período. Apesar da redução no
fluxo de estudantes latino-americanos na Espanha, em todos eles as cifras são
significativas, sendo um dos primeiros destinos de estudos universitários.
Embora o percentual do Brasil e México sejam inferiores aos demais, o sistema
universitário brasileiro é importante e tem a especificidade do idioma, e o México tem
uma proximidade geográfica com os Estados Unidos.

Através destes dados percebe-se, um novo cenário na educação superior. Desde meados
do século XX a experiência de estudar no exterior foi de carácter excepcional, limitado
a grupos de alto poder econômico ou de alto desempenho educacional, onde nos últimos
vinte anos esta experiência foi à aquisição de uma base cada vez mais comum para uma
maior percentagem de estudantes.
Como resultado deste aumento da mobilidade, há novas ofertas programas de
graduação, as universidades e os novos pólos de atração, principalmente em países com
melhor tecnologia e treinamento para gestão de negócios, como no caso de novos atores
nesse cenário, por exemplo: Singapura, Emirados Árabes, Espanha entre outros. Estes
países podem desempenhar um papel importante no futuro da educação universitária
destes jovens.
Estas transformações permanecem intensas. De acordo com o Ministério da Educação,
Cultura e Desporto, só em Espanha, durante 2014-2015, o número de ofertas de cursos
de mestrados era 3.661, 9% a mais que no ano anterior. Destes, 2.979 estão em
universidades públicas e 709 em privadas, e programas de doutorado 1.036, dos quais
967 estão em universidades públicas e 69 em universidades privadas.
A questão da internacionalização de estudantes universitários na Espanha é pouco
explorada no meio acadêmico. Atualmente, pouco se sabe sobre o desempenho dos
estudantes, sobre suas razões principais de escolha pelo país, a avaliação de suas
experiências e seus projetos futuros, são essas lacunas que exigem a necessidade de
estudos dessa natureza, dado a grande representação deste público.
Assim que, este artigo procura identificar e analisar os motivos que levam os estudantes
brasileiros a decidir em relação à possibilidade de seguir seus estudos universitários na
Espanha. Este estudo é parte integrante de uma pesquisa que está sendo desenvolvida
através do Programa de Doutorado em Administração de Empresas da Universidade
Politécnica de Catalunha – ETSEIB-UPC, que se iniciou em março de 2015.
2. Referencial teórico
2.1 Internacionalizações da educação superior
A globalização tem ajudado a diversificar os países pelos quais se destinam os
estudantes em mobilidade internacional. Como foi apresentado na seção anterior, nos
últimos anos, ocorreram mudanças significativas na distribuição em todo o mundo, e a
Espanha tem se apresentado como uma opção para os estudantes brasileiros na Europa
em cursos de graduação e pós-graduação.
Quanto ao processo de internacionalização da educação brasileira, Lima & Contel (2011
apud Oliveira & Freitas, 2016) classificam em quatro períodos determinantes:
O primeiro período, inaugural, (entre 1930 e 1950), é marcado pela presença
de professores visitantes, vindos da Europa, para as jovens universidades
brasileiras. No segundo período, reformista, (entre 1960 e 1970), os
programas tinham ênfase na presença de consultores americanos e na
concessão de bolsas de estudo para a realização de mestrado e doutorado no
exterior. O terceiro período, de consolidação, (entre os anos 1980 e 1990)
tem a sua ênfase nos aspectos acadêmicos e mercadológicos, à medida que a
internacionalização busca a expansão e consolidação dos programas de pósgraduação stricto sensu no país. O quarto período, de diversificação, (do ano
2000 em diante) reflete o amadurecimento da internacionalização gestada e
financiada pelas instâncias governamentais e também os primeiros passos da
internacionalização gestada na iniciativa privada.

Um exemplo deste amadurecimento da internacionalização da educação superior em
Brasil é o Programa Ciência sem Fronteiras, que tem como objetivo promover a
consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da
competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional
(CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2014).
Van Damme (2001) classifica em seus estudos as formas de internacionalização que
segundo ele são: a mobilidade de estudantes, de professores, internacionalização dos
planos de estudos, abertura de unidades, cooperação, criação de redes institucionais,
acordos de reconhecimentos mútuos, redes transnacionais das universidades e educação
virtual.
Vale ressaltar que este estudo, limita-se a estudar a questão da mobilidade dos
estudantes e suas motivações, sem entrar em outras formas de internacionalização.
A literatura indica que a internacionalização do ensino superior está bem estabelecida,
especialmente em grandes nações como: Canadá, EUA, Austrália e Reino Unido
(BINSARDI & EKWULUGO, 2003).
Em consenso, as definições e ncontradas sobre o tema da internacionalização no ensino
superior, todos os autores a descrevem como sendo um processo complexo, porque
segundo eles, esta questão va i além da mera mobilidade dos estudantes e assinatura de
acordos internacionais.
2.2 Mobilidade de estudantes estrangeiros
A mobilidade acadêmica internacional é uma das formas de internacionalizaçao mais
importantes e uma das dimensões mais visíveis. Esta adquire um significado especial
no contexto de uma economia mundial interdependente, em que o conhecimento
constitui um elemento-chave da força produtiva.
Isso fez com que governos e instituições promovam e implementem programas de
mobilidade de estudantes, a fim de ampliar sua educação e enriquecer suas maneiras de
pensar e trabalhar, através do contato com outras culturas (SANDOVAL, 2014).
Conforme Fonseca & Iorio (2015) na Europa, o Processo de Bolonha e a
Estratégia de Lisboa são exemplos deste envolvimento internacional,
permitindo a criação de uma Área Europeia de Ensino Superior. Programas
como o Alban (2002-2010) estabelecido com a América Latina e orientado
para bolsas de estudo de alto nível, o Erasmus, em que os alunos frequentam
universidades estrangeiras para completar a sua formação, o Erasmus
Mundus, destinado a promover a mobilidade entre a União Europeia (UE) e
países terceiros,ou ainda o Programa Alfa, com o intuito de estimular a
cooperação entre os países da União Europeia e da América Latina , são
exemplos de iniciativas neste âmbito (apud FONSECA & HORTAS, 2011).

Trejo Peña (2016 apud Kley & Mulder, 2009) descrevem a mobilidade de estudantes
internacionais como temporária e que no futuro pode se tornar um projeto de instalação
no país de estudo.
A Figura 1. ilustra as etapas de internacionalizaçao nos estudos de pós-graduação no
exterior.
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Figura 1 – Esquema das etapas de internacionalização - estudos de pós-graduação no exterior

2.3 Motivações para mobilidade acadêmica internacional
Como explicamos anteriormente, este artigo limita-se a estudar as motivações de
estudantes brasileiros, ou seja; a motivação acadêmica, o termo adotado por muitos
pesquisadores. Portanto, a evolução do conceito de motivação não foi explorado, porém
sabe-se que os primeiros estudos iniciam-se em meados de 1950 com o advento da
administração científica.
Define-se a motivação acadêmica como o conjunto de processos envolvidos na ativação,
direção e persistência de comportamento (Suarez & Fernandez, 2004, p. 96), ou seja; o
que desencadeia certo comportamento necessário para atingir o seu objetivo declarado e
definido. Por outro ângulo, considera-se que a motivação é uma conduta de motivos
úteis, compreensão, predição e o controle do comportamento (apud MAJOR &
TORTOSA, 1995).
Quanto às motivações para estudos no exterior, várias razões podem explicar o rápido
crescimento do interesse de estudantes. No nível individual, estudos no exterior ajuda
uma pessoa a lidar com as demandas do mercado de trabalho com mais sucesso,
também aumenta a dimensão internacional no trabalho e melhora a sua carreira em geral
(TEICHLER, 2007).
Estudar no exterior em uma instituição de alta qualidade, embora seja economicamente
oneroso, aumenta as chances de um trabalho desejável e permite melhores perspectivas
de carreira no mundo de hoje, caracterizado pela interdependência econômica, política,
cultural, ambiental e tecnológica (LI & BRAY, 2007). A seguir apresentam-se algumas
pesquisas de grande relevância ao tema.
Cao, Zhu & Meng (2016) buscam em seus estudos, compreender os fatores que
influenciam a mobilidade acadêmica internacional no contexto chinês do ensino
superior. Os resultados mostram que o custo da mobilidade, a qualidade das instituições,

perspectivas de carreira futura, ajuda financeira, taxa de emprego e a renda no país de
acolhimento emergiram como os fatores mais importantes.
Em outro estudo importante, Aguilar (2012) investigou as razões para a escolha de
carreira e objetivos futuros de um grupo de 600 estudantes universitários. O estudo traz
resultados de um “Perfil motivacional de carreiras” comparativos de várias faculdades e
estudantes da Universidade Católica da Argentina.
Outra contribuição para a questão é de Herrera et. al. (2009), que realizaram um estudo
empírico sobre a estrutura de motivações que levam os estudantes a pós-graduação na
Espanha, o resultado mostra três grupos claramente separados em termos motivacionais,
que requerem um tratamento especial a partir da perspectiva das escolas de negócios e
universidades. O viés de investigação se concentra em estudantes de mestrado.
Já Cubillo, Sánchez & Cerviño (2006) propõem em seu trabalho um modelo teórico
integrando os diferentes fatores que influenciam o processo de decisão de estudantes
internacionais. Assim, o estudo analisa as diferentes dimensões da tomada de decisão e
tenta explicar os fatores que determinam a escolha de estudantes e relacionamentos
subjacentes no momento da seleção de seu país de destino, revisa a literatura disponível
sobre o processo de seleção de alunos em serviços de ensino superior publicados nos
últimos 25 anos e propõe um modelo de "compra".
Somando-se a estes, outro estudo importante sobre a motivação acadêmica no exterior, é
a contribuição de Altbach (1998) que apresenta uma lista de fatores conhecidos como
"pull-push". Os fatores "push" operam dentro do país de origem antes da decisão de
estudar no exterior, e os fatores de "pull" dentro do país anfitrião para torná-lo mais
atraente do que outros destinos potenciais.
Os resultados da pesquisa apontam 11 grandes fatores que influenciam as decisões dos
estudantes na realização de seus estudos no exterior que segundo ele são: o custo da
mobilidade, taxa de emprego no país de acolhida, distancia geográfica, o entorno
ambiental, qualidade das instituições, apoio financeiro, perspectivas de futuro
profissional, situação econômica do país de origem, idioma e formação intercultural da
instituição de origem, influencia da família e o interesse pela mobilidade.
Hoje encontramos uma literatura ampla com autores que tenham adotado os
fundamentos "pull-push", principalmente em países como: EUA, Reino Unido,
Austrália e China.
Neste contexto, Mazzarol e Geoffrey (2002) descrevem os fatores "pull-push" a partir
dos resultados de pesquisas realizadas com estudantes na Indonésia, Taiwan, China e
Índia Os principais fatores identificados no estudo foram: a importância de aprender a
língua do país de acolhimento, uma estimativa que um curso conduzido em um país
estrangeiro é melhor do que em seu país de origem, a facilidade de acesso ao curso e,
principalmente, a reputação que esta experiência pode trazer no futuro.
Por outra parte, Molly (2007) analisa os fatores que influenciam os estudantes chineses
que escolhem o país da Austrália para os seus estudos. Os fatores mais importantes
identificados são: as futuras oportunidades de migração após o ensino de graduação, a
alta qualidade dos cursos e custo de vida.
Wilkins, Balakrishnan & Huisman (2012) identificaram através de um estudo
quantitativo, as motivações ou critérios de seleção utilizados pelos estudantes de
Emirados Árabes. O estudo incorpora dois conjuntos distintos de fatores "pull-push" e

buscou-se compreender melhor os estudantes atuais e potenciais, a fim de implementar
técnicas de segmentação em suas atividades de marketing.
Finalmente, Cao, Zhu & Meng (2016) buscaram compreender os fatores que
influenciam a mobilidade acadêmica internacional no contexto do ensino superior na
China. Os resultados indicam que as perspectivas de carreira futura, a qualidade das
instituições, o custo da mobilidade e ambiente climático no país de acolhimento
surgiram como fatores favoráveis de atração para o interesse de mobilidade estudantes
universitários chineses. A distância geográfica surgiu como uma atração desfavorável e
um fator de risco significativo. Ainda assim, o impacto dos pais, o idioma e as
instituições de formação intercultural de origem surgiram como fatores dinâmicos
favoráveis. E a situação económica do país emergiu como um fator "push"
desfavorável.
3. Metodologia
3.1 Pergunta de pesquisa
Como se mencionou anteriormente, a literatura não apresenta estudos que abordem o
tema das motivações dos estudantes brasileiros na Espanha. Assim que, a pergunta de
pesquisa que se pretende responder é:
Quais são os motivos que levam os estudantes brasileiros a decidir em relação à
possibilidade de seguir seus estudos universitários na Espanha?
3.2 Passos da metodologia
Para o desenvolvimento desta pesquisa realizaram-se entrevistas em profundidade com
estudantes brasileiros que no momento de serem entrevistados residem na Espanha, com
o objetivo de obter uma titulação oficial (mestrado ou doutorado) em uma universidade
espanhola. Assim que, os estudantes de intercâmbio não foram considerados ao estudo.
Para a eleição dos entrevistados buscou-se estudantes que realizaram recentemente o
processo de decisão em relação ao país de destino em questão, de modo que, pode-se
pensar que estes conhecem bem os distintos elementos desta decisão no presente
momento. É o que difere em geral dos estudantes de intercâmbio que na maioria dos
casos, migram a outros países através de acordos das universidades que estudam com as
universidades de destino.
Por não haver estudos prévios ao tema, optou-se pela realização de entrevistas em
profundidade, enfoque qualitativo e semi-estruturada. Deste modo buscou-se identificar
aspectos que podiam não ser conhecidos no início da pesquisa.
Para o desenvolvimento das entrevistas foi elaborado um questionário baseado nos
fatores identificados na literatura. Este foi aplicado primeiramente em de entrevistaspiloto (em grupo e individual), em seguida, ajustado de acordo com os resultados
obtidos destas primeiras provas e replicado a 23 estudantes brasileiros.
Finaliza-se esta etapa com a transcrição dos áudios das entrevistas com auxílio da
ferramenta otranscribe, em seguida, a interpretação e análise dos fatores identificados.
A seguir na Figura 2. apresenta-se o questionário definitivo utilizado nas entrevistas em
profundidade. Estas se realizaram prioritariamente de maneira presencial.

Eleição do país:





















Antes de buscar um curso de pós-graduação no exterior você chegou a buscar algum curso no
Brasil?
Você chegou a participar de algum processo seletivo na pós-graduação no Brasil?
Por que você não deu sequencia em seus estudos no Brasil?
O que motivou você a fazer um curso de pós-graduação no exterior?
A Espanha foi o primeiro país de sua escolha? Sim ou não? E porque a Espanha?
Quais os outros países que você chegou a analisar para seus estudos no exterior, por quê?
Por que você não foi a um destes outros países que chegou a analisar?
No âmbito da Educação, qual a tua percepção sobre a Espanha?
Ainda no âmbito da Educação, qual tua percepção a respeito de outros estudantes brasileiros de
seu entorno sobre a Espanha?
Antes de decidir por seus estudos no exterior, você buscou informações a respeito do custo de
vida no país? Comparou com outros países?
O panorama econômico do país foi um fator relevante para a escolha?
O clima do país foi um fator relevante na escolha?
Você tem conhecimento que a Espanha não está entre os principais destinos de estudantes
brasileiros no exterior?
Na tua opinião, porque o fluxo de estudantes brasileiros a Espanha é baixo?
Na tua opinião, o curso realizado na Espanha terá o mesmo prestigio das principais
universidades brasileiras?
Os tramites de vistos foram relevantes para a escolha do país?
O idioma foi um fator relevante para a escolha do país?
Você possui bolsa de estudos no exterior? Qual órgão?
Como foi o processo para a concessão da bolsa de estudos no exterior?
A bolsa de estudos no exterior foi um fator relevante para vir à Espanha?

Eleição do curso e universidade:


Por quais vias chegou a ter conhecimento do seu curso no exterior? (sozinho, família, professor,
amigos, etc.).
 Você fazia parte de algum grupo de pesquisa no Brasil?
 Na tua opinião, o curso realizado na Espanha terá o mesmo prestigio que em outros países?
 O reconhecimento do curso no Brasil por outras universidades foi um fator levado em
consideração no momento de decidir pelo curso?
 Os custos de matrícula, taxas, mensalidades, etc., foram determinantes para escolha do curso?
 Quais foram às informações que buscou levantar do curso antes de vir à Espanha?
 Os tramites de acesso ao curso foi relevante para a escolha?
 Quais os objetivos pessoais que busca com este curso?
 O ranking das universidades espanholas foi levado em consideração no processo de decisão?
Fonte: Elaboração própia (2017)
Figura 2 – Questionário das entrevistas em profundidade

3.3 Características da amostra de estudantes
Foram selecionados 23 estudantes brasileiros, procedentes de diversos estados do Brasil
e que estão realizando cursos de mestrado ou doutorado na Espanha. A seguir, na
Tabela 2. apresenta-se a distribuição por cidades onde realizam seus estudos.

Cidade que realizam os estudos
Número (n:23)
Barcelona
6
Salamanca
12
Saragoça
1
Valencia
1
Madri
1
Santander
1
Palma de Mallorca
1
Fonte: Elaboração própria (2017)
Tabela 2 – Distribuição de estudantes por cidades

Para aproximar-se a estes estudantes foram utilizadas as seguintes fontes de contatos:





Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha (APEC).
Embaixada do Brasil em Madri.
Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca (CEB).
Indicações de outros estudantes.

O período das entrevistas: dezembro de 2016 a maio de 2017, de maneira presencial nas
cidades de Barcelona e Salamanca, e em seguida, não presencial (via Skipe) com
estudantes que estão localizados nas cidades de Madri, Santander e Palma de Mallorca.
3.4 Perfil dos entrevistados
A seguir na Tabela 3. apresenta-se o perfil dos estudantes brasileiros entrevistados.
Item

Respondentes
Sexo
Masculino: 8
Feminino: 15
Idade
De 20 a 30años: 7
De 31 a 40 años: 10
De 41 a 60 anos: 6
Estado civil
Solteiro (a): 16
Casado (a): 7
Curso que realiza na Espanha
Máster: 11
Doutorado: 12
Fonte: Elaboração própria (2017)
Tabla 3 – Perfil dos entrevistados

%
35%
65%
30%
43%
27%
70%
30%
48%
52%

Em relação ao sexo dos entrevistados, nota-se uma inclinação ao sexo feminino (15),
enquanto que o sexo masculino (8). No entanto, estes dados só informam a condição
dos entrevistados neste estudo exploratório, mas não pode ser considerado como um
indicativo de tendências entre a população de estudantes brasileiros que se deslocam a
Espanha.
Quanto a idade dos entrevistados, encontrou-se uma distribuição ampla, com estudantes
jovens, desde 20 anos até estudantes com 55 anos. A idade é um fator importante no
processo de decisão de estudos no exterior, pois a trajetória, as responsabilidades e a
fase que se encontram cada um dos grupos são muito distintas.
A formação dos entrevistados no país de origem: Administração de Empresas, Letras,
Biologia, Turismo, Odontologia, Música, Comunicação Social, Geografia,
Oceanografia, Fisioterapia e uma presença mais acentuada ao curso de Direito com
estudantes (5).

Quanto ao curso no exterior, foram identificados (11) estudantes de mestrado das áreas
de: Economia, Antropologia, Neurociências, Microbiologia, Música e Direito e (12)
estudantes de doutorado em: Economia, Antropologia, Farmácia, Comunicação,
Engenharia, Sociologia, e Direito. Durante o período de entrevistas, não foi possível
identificar estudantes brasileiros que estivessem realizando algum curso de graduação
na Espanha. A seguir, as universidades que realizam seus estudos na Espanha:








Barcelona: Universitat Politécnica de Catalunya, Universitat Autònoma de
Barcelona e Universitat Pompeu Fabra.
Salamanca: Universidad de Salamanca
Saragoça; Universidad de Zaragoza
Valencia: Universidad de Valencia
Cantabria: Universidad de Cantabria
Ilhas Baleares: Universitat de les Illes Baleares
Madri: Universidad Complutense de Madrid

4. Resultados e conclusões
A seguir, na Tabela 4. apresentam-se os principais fatores identificados nas entrevistas
em profundidade e as primeiras conclusões do estudo.
Fatores de
decisão
Processo de
seleção

Detalhes

As dificuldades de entrar em programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil é um
fator mencionado por muitos dos entrevistados (13). O número de vagas é limitado,
análise da trajetória acadêmica e a rigidez dos processos seletivos foram destacados
pelos entrevistados.
Escolha do país Espanha foi à primeira opção de escolha para da metade dos estudantes (12). Os
demais buscaram outros países: Inglaterra, USA e Alemanha. Entretanto, a dificuldade
do idioma e os custos de mobilidade (mensalidades, taxas e hospedagem) foram às
barreiras apresentadas por eles. Portugal, também foi avaliado como opção por (3),
mas para estes, as mudanças não seriam tão significativas em seus currículos.
ranking da
Somente (7) dos estudantes preocuparam-se com este item. Os fatores como tradição e
universidade
prestígio das universidades espanholas foram importantes para eles no momento da
decisão. Todos os entrevistados acreditam que obter um título em uma universidade no
exterior pode ser um diferencial no momento de regressar ao seu país de origem.
Influência do
A indicação do país, da universidade e do curso, a maior parte dos estudantes (18),
entorno
mencionou que seu processo de decisão ocorreu com a indicação de professores em
seu ambiente, grupos de pesquisa e amigos.
Idioma
Um dos fatores mais importantes mencionados neste processo de decisão, onde (17)
mencionou como, muito importante para realizar seus estudos no exterior. Do total de
(23) estudantes, somente um deles possui o certificado TOEFL (Test Of English as a
Foreign Language), que é uma das exigências feitas por muitos programas de pósgraduação no Brasil.
Bolsas de
Somente (2) realizam os seus estudos de pós-graduação com recursos próprios. Todos
estudos
os demais são financiados pelo Banco Santander e Fundação Capes / CNPq.
Custo da
A Espanha tem um custo de vida e estudos mais baixos em comparação aos países
movilidade
como: os EUA e Inglaterra que são os principais destinos de estudantes estrangeiros
no mundo, um fator levado em conta por praticamente a totalidade (21) no momento
de decisão.
Tradição e
A tradição e o prestígio das universidades espanholas foram identificados por todos os
prestígio
entrevistados.
Fonte: Elaboração própria (2017)
Tabla 4 – Fatores de decisão

Este artigo buscou-se identificar e analisar os motivos que levam os estudantes
brasileiros a decidir em relação à possibilidade de seguir seus estudos universitários na
Espanha. Nesta etapa inicial do estudo, já é possível identificar a presença de fatores
importantes como: os critérios de acesso aos cursos, que é um fator positivo na Espanha
segundo eles e os processos de seleção são mais acessíveis em comparação ao país de
origem.
A tradição e o prestígio das universidades espanholas, mencionado em particular, por
todos os estudantes que realizam seus estudos na Universidade de Salamanca. A
importância do entorno e o programa de bolsas de estudos de Brasil, é um elemento
essencial para a internacionalização do ensino superior no país, onde viabiliza a
possibilidade de muitos estudantes de realizar seus estudos no exterior.
Uma das limitações deste tipo de pesquisa é a dificuldade de obter as informações dos
sujeitos, neste caso, a localização dos estudantes e o contato torna-se difícil e limitado,
na medida em que as instituições e organizações (universidades e embaixadas) não estão
autorizadas a fornecer informações específicas sobre eles. Assim que é necessário
implementar diferentes estratégias de aproximação. (SANDOVAL, 2014).
A natureza exploratória da pesquisa, em vez de respostas definitivas e conclusivas,
deixa em aberto várias questões, cujas respostas que exigem uma análise mais
aprofundada. Portanto, os próximos passos desta pesquisa, se faz necessário ampliar o
número de entrevistas e também contrastar os dados através de uma amostra
quantitativa que será aplicada futuramente.
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