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RESUMO

Este trabalho consiste na apresentação dos resultados da pesquisa de doutoramento da autora. A pesquisa tratou do tema da internacionalização 
educacional com foco na formação continuada de professores de inglês nos Estados Unidos da América entre os anos de 2010 a 2013, um 
programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em parceria com a Comissão Fulbright. O objetivo geral da 
pesquisa foi compreender como a participação neste programa de formação continuada no exterior pode contribuir para a melhoria da educação 
básica no Brasil, objetivo principal apontado nos editais do programa. Os objetivos específicos foram: investigar em que medida os professores de 
educação básica das escolas públicas tiveram acesso e/ou oportunidades reais de serem contemplados com bolsas e auxílios nesse programa de 
formação continuada no exterior; compreender quais são os principais fatores que interferem no acesso e na motivação individual para a 
participação em programas internacionais; averiguar a relevância da internacionalização para a formação docente; e analisar a institucionalização 
do processo de internacionalização e suas consequências para o processo formativo de docentes. A pesquisa foi de cunho qualitativo, 
desenvolvida a partir do estudo de caso do referido programa com os seguintes instrumentos metodológicos usados de forma complementar: 
revisão de literatura, análise documental e de conteúdo, entrevistas semiestruturadas e questionários. Dentre as principais conclusões, 
destacam-se: (a) o Brasil ainda carece de uma política de formação e de trabalho para a educação básica que atenda às diversas demandas 
fundamentais das diferentes regiões do país, situação que é refletida no processo de internacionalização; (b) a importância da participação 
brasileira no processo de internacionalização educacional é inegável. Porém, faz-se necessária a ampliação do mesmo para todas as áreas e níveis 
de conhecimento, de maneira articulada, e não apenas para áreas tidas como prioritárias ou para a educação superior; (c) é necessário 
reconhecer que a formação internacionalizada deve ter um caráter complementar à formação recebida no país, e não ser tida como superior aos 
conhecimentos e saberes locais; (d) políticas públicas voltadas para a internacionalização educacional devem ter um acompanhamento rigoroso, 
momentos de avaliação constantes e transparência em seus protocolos e resultados, condizentes com o alto investimento de recursos públicos 
que foram sendo destinados à mesma; (e) foi constatado que a participação no programa trouxe inúmeros benefícios aos participantes a nível 
individual e pessoal. Contudo, esses benefícios não puderam ser atestados ao nível da política pública e institucional, o que indica uma relação de 
transferência da responsabilização (accountability) pela ‘melhoria da qualidade’ do nível estatal para o individual.
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