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RESUMO. Este artigo pretende contribuir para aprofundar o conhecimento em torno de uma dimensão
ainda relativamente oculta da interface entre o ensino superior e o desenvolvimento territorial: a
mobilidadeuniversitáriainternacional.Estatemáticaassumeparticularrelevânciaperanteasincertezasde
um presente marcado pela redefinição das condições e contextos de procura de ensino superior em
Portugal, ao mesmo tempo que se afirmam as certezas em torno de um futuro onde não faltarão os
incentivosàmobilidadeecaptaçãodeestudantesestrangeirosporpartedessasmesmasinstituições,como
aliásdeixaadivinharapublicaçãorecentedo“EstatutodoEstudanteInternacional”(DLn.º36/2014de10de
Março). Como base de discussão, exploramͲse aqui os principais resultados de um projeto de iniciação à
investigação científica, desenvolvido na Universidade de Évora (Portugal, sul da Europa), com o objetivo
geraldecompreender,emperspetivasociológica,olugardastecnologiasdainformaçãoecomunicaçãona
construçãodavidapessoalàdistânciadeindivíduosemsituaçãodemobilidadeuniversitáriainternacional.
Os dados foram recolhidos a partir de um questionário eletrónico aplicado em Dezembro de 2013 a uma
amostradeestudantes,professoreseinvestigadoresàdataaestudar,lecionarouinvestigarnaUniversidade
deÉvora,posteriormentesubmetidosaumaanáliseestatísticaequalitativadeconteúdo.Aapresentaçãoe
discussão de resultados centrarͲseͲá de modo particular sobre o perfil de mobilidade dos inquiridos,
nomeadamente, a sua caracterização sociodemográfica, assim como as motivações e avaliação da
experiênciademobilidadenaUniversidadeecidadedeÉvora.Nofinal,esperamosqueesteestudodecaso
permita repensar criticamente o lugar das instituições de ensino superior nas regiões em que estão
localizadas, em geral, e nas cidades médias em particular, contribuindo desse modo para uma perspetiva
maisalargadaeglobalnoestudodoensinosuperioremPortugal.
PalavrasͲchave:ensinosuperior;internacionalização;mobilidadeuniversitária.


INTERNATIONALACADEMICMOBILITYANDTERRITORIALDEVELOPMENT:BRIDGESANDCHALLENGES
ABSTRACT.Thispaperintendstocontributetoabetterunderstandingofastillrelativelyhiddendimension
oftheinterfacebetweenhighereducationandregionaldevelopment:theinternationalacademicmobility.
Thisissueisparticularlyimportantastheuncertaintiesofthepresenttimescharacterizedbytheredefinition
oftheconditionsandcontextsofdemandforhighereducationinPortugalbecomemoreandmoreevident
while,atthesametime,thefutureseemstobefullofcertaintiesregardingtheincentivestomobilityand
attractingmobilestudentsbythoseinstitutionsasitisforecastedbytherecentpublicationofthe“Statuteof
theInternationalStudent”(DLn.º36/2014of10thMarch).Asabasisfordiscussion,thetextexploresthe
mainresultsofaprojectdevelopedattheUniversityofÉvora(Portugal,southernEurope),withtheoverall
goal of understanding, from a sociological perspective, the place of information and communication
technologiesintheconstructionofpersonallifeatadistanceamongstindividualsexperiencinginternational
academic mobility. Data were collected through a web survey in December 2013 within a sample from
students,teachersandresearchersatthattimestudying,teachingorresearchingattheUniversityofÉvora,
thensubjectedtoastatisticalandqualitativecontentanalysis.Datadiscussionfocusmainlyinthemobility
profileoftherespondents,specificallytheirsocioͲdemographiccharacterization,aswellastheirdriversand
theevaluationoftheacademicmobilityexperienceattheUniversityandthecityofÉvora.Bytheend,we
expectthiscasestudymightenableuscriticallytorethinktheplaceofhigherͲeducationinstitutionsinthe
regionswheretheyarelocated,particularlyinmediumͲsizedcities,thuscontributingtoabroaderandglobal
perspectiveonthestudyofthehighereducationsystemsinPortugal.
Keywords:highereducation;internationalization;academicmobility.
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AmobilidadeuniversitáriainternacionalafirmaͲsenaatualidadecomoumadimensãoͲchavenossistemasde
ensinosuperioreredesdeinvestigaçãoedesenvolvimento.Aproliferaçãoediversificaçãodeincentivose
programasdemobilidadeeintercâmbiouniversitário,amaiorcompetitividadequeenvolveessesprocessos
e o papel que reconhecidamente as trocas e experiências internacionais assumem na apreciação dos
curriculaepercursosacadémicoseprofissionaisdeestudantes,docenteseinvestigadorestemcontribuído
emmuitoparacolocarestaquestãonaagendacientíficaepolíticadeuniversidadesegovernosumpouco
portodoomundo.
Organismos internacionais como a OCDE e a UNESCO são unânimes em reconhecer a importância da
158
mobilidade estudantil à escala global . EstimaͲse que em 2011, cerca de 4,3 milhões de estudantes
estavam inscritos em instituições de ensino superior fora dos seus países de nacionalidade (OCDE, 2013:
304). De acordo com o relatório Education at a Glance 2013 (OCDE, 2013), a Austrália, o Reino Unido, a
Suíça, a Nova Zelândia e a Áustria têm, por ordem decrescente, as percentagens mais elevadas de
estudantes internacionais inscritos em instituições de ensino superior. No conjunto, e de acordo com a
mesma fonte, a maior parte dos estudantes estrangeiros matriculados em instituições de ensino superior
são asiáticos (53%), originários principalmente da China, Índia e Coreia. Nos 21 países europeus que são
membrosdaOCDE,existemcercade2.7estudantesestrangeirosporcadacidadãoeuropeuinscritoforada
159
Europa .
Perante estes números, universidades e governos estão, mais que nunca, de olhos postos na mobilidade
internacional (Choudaha & Chang, 2012; QS, 2014). Portugal não é exceção. A publicação recente do
“Estatuto do Estudante Internacional” (DL n.º 36/2014 de 10 de Março) veio regulamentar a captação de
estudantes estrangeiros por parte de instituições de ensino superior, públicas e privadas, através de um
regimeespecialdeacessoaosciclosdeestudosdelicenciaturaeintegradosdemestrado.Aomesmotempo
queasinstituiçõesdeensinosuperiorportuguesastêmvindoaatrairumnúmerocrescentedeestudantes
estrangeiros,odecretoͲleireconheceasvantagensdaídecorrentes.Emconcreto,acaptaçãodeestudantes
estrangeiros “permite aumentar a utilização da capacidade instalada nas instituições, potenciar novas
receitas próprias, que poderão ser aplicadas no reforço da qualidade e na diversificação do ensino
ministrado,etemumimpactopositivonaeconomia”(p.1818).
Porém,amobilidadeuniversitárianãoseesgotanamobilidadeestudantil.Umadefiniçãomaisalargadado
termo contempla qualquer período, de duração limitada, dedicado ao estudo, docência e/ou investigação
em outro país que não o de residência habitual. Ao mesmo tempo que esta aceção alarga
consideravelmenteoespectrodamobilidadeuniversitária,colocanovasquestões,realidadesedesafios.À
escalainternacional,quefatoresatraemestudantes,professoreseinvestigadoresparaumaexperiênciade
mobilidadeuniversitária?Comoavaliamelesessaexperiênciaporrelaçãocomauniversidadeecidadeque
osacolhe?
NãoobstanteasmaisͲvaliasqueamobilidadeinternacionalinequivocamentepossibilitanoplanoindividual
dos estudantes, professores ou investigadores que a protagonizam (Albuquerque, 2013; OCDE, 2013;
UNESCO,2009),existeumadimensãoaindarelativamenteoculta,masnãomenosrelevante,queseprende
com a articulação institucional e territorial das universidades e regiões de acolhimento, seja à escala
metropolitana(Drucker&Godstein,2007;Felsenstein,1996),sejaàpequenaescaladascidadesdemédia
dimensão(Baltazar,Rego,&Caleiro,2013;Costa,2002).Esteaspetoéparticularmenteverdadeironocaso
160
da universidade que acolhe os autores deste artigo . Aqui, para além do reconhecimento formal da
161
importância da internacionalização na estratégia da universidade , notaͲse a permeabilidade do
quotidianoinstitucionalàsdinâmicasdamobilidadeinternacional.Demodoevidente,“[a]Universidadede
Évora regista […] um aumento de estudantes oriundos de outros países, tendência que se tem vindo a
verificaraolongodosúltimosanos”(Simas,2013).

158

 Um mapa interativo da mobilidade estudantil universitária à escala global é disponibilizado pela UNESCO em url:
http://www.uis.unesco.org/EDUCATION/Pages/internationalͲstudentͲflowͲviz.aspx.
159
 A expressão “estudante internacional” ou “estudante de mobilidade” não é sinónima de “estudante estrangeiro”. Enquanto a primeira
remeteparauma situação(temporária)em queo estudantesedeslocadoseupaísdeorigem/residênciacomopropósitodeestudarnum
outro,osegundotermoenfatizaanacionalidadedoestudante,referindoͲse,tãoͲsomente,aestudantesquenãotêmanacionalidadedopaís
ondeestudam,podendotodaviaseraíresidentesdelongaduraçãoouter,inclusivamente,nelenascido.Deummodogeral,osestudantes
internacionaissurgemcomoumsubconjuntodosestudantesestrangeiros.Porqueasestatísticaseosestudosdisponíveisutilizamorauma,
oraoutraexpressão,chamaͲseaatençãoparaaimportânciadeumadefiniçãoprecisadosconceitosealeituraatentadasnomenclaturasnos
apêndicesmetodológicosdosestudosconsultados.
160
 Rafanelly Lopes, o único coautor que não tem, à data de redação deste artigo, filiação institucional com a Universidade de Évora, é
estudantedePedagogianaUniversidadeFederalFluminense(UFF,Brasil).Frequentou,noentanto,umperíododemobilidadenaUniversidade
deÉvora(editaldebolsa09/2012)nosemestreímpardoanoletivo2013/14.
161
 Cf., no domínio do Programa Erasmus, o Erasmus Policy Statement of the University of Évora em url:
http://www.estudar.uevora.pt/MobilidadeRelacoesInternacionais/%28sub_item%29/928
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Inspiradosportaisquotidianos,apresentamosnesteartigoresultadosparcelaresdeumestudosociológico
maisamplodesenvolvidonoâmbitodoprojetoVID@S:Vidapessoalàdistânciaemobilidadeuniversitária
162
internacional . Norteados pelo objetivo de descrever e compreender o lugar das tecnologias de
informação e comunicação na construção da vida pessoal de estudantes, professores e investigadores em
mobilidade universitária internacional, o estudo foi orientado para a recolha de informação em cinco
dimensões principais, nomeadamente, a caracterização sociodemográfica dos indivíduos em situação de
mobilidade universitária internacional, o perfil de mobilidade, os sentidos da casa, os contextos de
comunicação à distância e, por fim, os propósitos, conteúdos e significados associados a tais práticas. Ao
mesmotempoque,diretamente,arecolhadedadospermitiuumacaracterizaçãoampla,pluraleatualdos
indivíduosemmobilidadeinternacionalnaUniversidadedeÉvora(Portugal,suldaEuropa);indiretamente,
deixaperceberalgunsdosdesafiosqueessamesmaexperiênciacolocaemperspetivaterritorial.
Éjustamenteemtornodestasrealidadesedesafiosqueopresenteartigoestáestruturado.Apósumabreve
contextualizaçãodoestudoerespetivanotametodológica,apresentaͲseoretratosociodemográficoeperfil
demobilidadedosinquiridos.LogoemseguidaexploramͲseasrelaçõesentremobilidadeecidade.Emnota
conclusiva, sintetizamͲse ideiasͲchave e consolidamͲse pistas de investigação futura. No final, esperamos
queesteestudodecasonospermitarepensarcriticamenteolugardasinstituiçõesdeensinosuperiornas
regiõesemqueestãolocalizadas,emgeral,enascidadesmédiasemparticular,contribuindodessemodo
paraumaperspetivamaisalargadaeglobalsobreoensinosuperioremPortugal.

2.ENQUADRAMENTODOESTUDOEMETODOLOGIA
As tecnologias da informação e comunicação (TIC) ocupam um lugar central nas sociedades
contemporâneas. Longe de uma acessibilidade restrita e pontual, a sua utilização é hoje tão generalizada
quantofrequentenoquotidianodosindivíduosetransversalaosváriosdomíniosdavidaemsociedade.Na
economia,família,educação,políticaeatémesmonareligiãoounolazer,asTICnãosãoapenasumaforma
de aproximar indivíduos física e temporalmente afastados. As TIC estão imbricadas socialmente, têm uma
dinâmicaprópriaeconstroemnovasrealidadesqueimportadesvendarparaalémdasevidênciasdosenso
comum.
Simultaneamente causa e consequência da sociedade em rede (Castells, 2004; Granovetter, 1983), a
mobilidadetemvindoaserexploradapelasociedadecontemporâneaeglobalizadacomoumimperativodo
novo milénio (Urry, 2007). Da macro escala das trocas económicas e comunicações globalizadas à micro
escala das vidas individuais, na profissão, educação, no lazer ou no turismo, a mobilidade é apresentada
como um instrumentoͲchave que permite aos indivíduos aumentar, diversificar e potenciar os seus
conhecimentos e competências e, por isso, fundamental no processo da construção biográfica (Beck,
Giddens,&Lash,1994).
Para além do contributo específico das teses da individualização para este debate, a literatura sociológica
contemporânea tem vindo a explorar autilidade do conceito de “vida pessoal” (Smart, 2007;May, 2011).
Esteconceitopareceparticularmenteatrativoaocolocaraênfasenoatorsocialemtodaasuacomplexidade
e multidimensionalidade. Em suma, a vida pessoal permite um entendimento mais amplo da vida e das
experiências contemporâneas, para além daquelas que tradicionalmente estavam cobertas pela categoria
“família”(Morgan,2011).Estesdesenvolvimentosacompanhamointeresseeinvestigaçãorecenteemtorno
dolugaredaimportânciadosamigosedasamizadesnavidadosindivíduos(Pahl,2000),assimcomooutros
temas que emergem quando se estudam as relações que lhes são significativas (e.g. relações do mesmo
sexo,olugaratribuído/reconhecidoaosanimaisdomésticos,etc.).
Foia partirdestasreflexõesquedesenhámosumprojetocomoobjetivodeestudaraconstruçãodavida
pessoal à distância em contexto de mobilidade universitária internacional. Empiricamente, a investigação
assumiu a forma de um estudo de caso de natureza eminentemente quantitativa (Neuman, 2011),
circunscrito à Universidade de Évora. Uma amostra de tipo intencional e em bola de neve foi construída
atravésderecrutamentofaceͲaͲfaceeporviaeletrónicadirigidoaestudantes,professoreseinvestigadores
163
residentes fora de Portugal, à data a estudar, lecionar ou investigar na Universidade de Évora . Esta

162
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 VID@S é um projeto de iniciação à investigação científica, paralelo à unidade curricular “Sociologia da Família” [SOC2410], disciplina
obrigatóriadocursode1.ºciclodeestudosemSociologiaeoptativaparaocursode1.ºcicloemCiênciasdaEducação,oferecidospelaEscola
de Ciências Sociais da Universidade de Évora, no ano letivo 2013/14 (cf. Ficha da disciplina disponível em url:
http://www.estudar.uevora.pt/index.php/Oferta/licenciaturas/disciplinas/%28curso%29/205/%28codigo%29/SOC2410). O projeto integrou
alunosde1.ºciclodeestudosinscritosnessaUC,envolvidosapartirdademonstraçãoindividualevoluntáriadeinteresseedisponibilidade,
sobcoordenaçãocientíficaepedagógicadadocente.Cf.páginawebemurl:http://home.uevora.pt/~rosalina/vidas/.
163
 O apelo ao preenchimento do questionário foi feito, primeiramente, através de recrutamento por via eletrónica. Para o efeito, foram
enviadas diversas mensagens de correio eletrónico na rede interna da Universidade de Évora com pedidos de reencaminhamento e
disseminação tão ampla quanto possível a partir dos colaboradores a título individual mas também das unidades orgânicas, centros de
investigação,núcleoseassociaçõesdeestudantes(e.g.reencaminhamentodecorreioeletrónicoepartilhadehiperligaçãonasredessociais



Gráfico1–Principalpaísdeorigem

Gráfico2– Principallínguadeexpressão


virtuais). Em segundo lugar, foi também utilizado o recrutamento faceͲaͲface, concretamente através da rede de contactos pessoais de
professores, investigadores e alunos. Neste aspeto em particular, foi decisiva a colaboração dos estudantes envolvidos no projeto, que se
encarregaramdefazertalrecrutamentojuntodaResidênciaUniversitáriaquealbergaamaiorpartedosalunosemmobilidade,aResidência
AntónioGedeão,naperiferiadoCentroHistóricodacidadedeÉvora.Paralelamente,foiaindaelaboradoumcartazereproduzidosdiversos
flyersempapel, osquaisforamdisseminados emdiversos edifíciosepolosdaUniversidadede Évora.Emtodososcontactos efetuadosfoi
sempreremetidaaconsultadeinformaçãomaisdetalhadaparaapáginawebdeenquadramentodoprojetoVID@S.
164
OProgramaERASMUSéoprincipalprogramademobilidadeinteruniversitárianoespaçoeuropeu.Foiestabelecidoem1987pelaUnião
EuropeiaeapoiaamobilidadedeestudantesedocentesdoEnsinoSuperiorentreestadosmembrosdaUniãoEuropeiaeestadosassociados,
porumperíododetempoentre3e12meses.
165
 Nomeadamente o programa EMMAͲWest, sigla para Erasmus Mundus Mobility with Asia e os cursos PHOENIX Erasmus Mundus Ͳ Joint
DoctoralProgramonDynamicsofHealthandWelfare,EuropeanMasterinNematology(EUMAINE),Techniques,Patrimoines,Territoiresde
l'Industrie: Histoire, Valorisation, DidactiqueͲERASMUS MUNDUS e o Programa Erasmus Mundus ARCHMAT (ARCHaeological MATerials
Science).
166
 LimeSurvey® é um software livre (cf. url: http://www.limesurvey.org/pt/), hospedado gratuitamente nos servidores da Universidade de
Évoraemurl:https://inqueritos.uevora.pt/index.php.
167
Apesardosesforçosendividados,nãonosfoipossívelobterdadosexatossobreouniversoemestudo.Osdadosrelativosaosinvestigadores
de pósͲdoutoramento e professores e investigadores visitantes não estão agregados e a informação relativa aos estudantes está em
permanenteatualização.Dadosaindaprovisóriossobreamobilidadeparaopresenteanoletivo,deacordocominformaçãodisponibilizada
pela Divisão de Mobilidade e Relações Internacionais da Universidade de Évora em Dezembro de 2013, apontavam para um total de 224
alunosem mobilidade.Destes,a maiorparte, 59,38%(133)estavaaoabrigodamobilidadeErasmus, 36,61%(82)emmobilidadedoBrasil,
2,68%(6)emmobilidadeErasmusMundus,e1,34%(3)aoabrigodeprogramasespecíficosdemobilidadecomAngola.Umanotíciapublicada
noUELINE–JornalOnlinedaUniversidadedeÉvora,em20deSetembrode2013,citavaumnúmeroaproximadode311mobilidadesgeridas
atéaomomentonaUniversidadedeÉvoraparaoanoletivo2013/14(Simas,2013).
168
 Aqui entendida no sentido de país de residência permanente, a “origem” do processo de mobilidade, não em termos de país de
nacionalidade,umavezqueestepodeounãocoincidircomaqueloutro.
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situaçãoincluíaumarealidadeinternamentediversificada,desdeestudantesdequalquerciclodeestudose
164
165
áreacientíficaemmobilidadeErasmus ,mobilidadeErasmusMundus ,mobilidadedoBrasileAngola,ou
outra; estudantes a frequentar parcial ou totalmente um ciclo de estudos (licenciatura, mestrado ou
doutoramento)naUniversidadedeÉvora(ex.cursosdeduplatitulação,estudantesprovenientesdeTimor,
Brasil, etc.); investigadores de pósͲdoutoramento; assim como quaisquer professores ou investigadores
visitantesnaUniversidadedeÉvora.
A recolha de dados foi efetuada através de um questionário eletrónico anónimo, autoadministrado,
disponibilizado online em português e inglês na plataforma LimeSurvey® entre 15 e 31 de Dezembro de
166
2013 . O questionário incluía uma lista de 39 questões distribuídas por cinco dimensões principais:
caracterização sociodemográfica, perfil de mobilidade, sentidos da casa, contextos de comunicação à
distância, propósitos, conteúdos e significados. Após a validação e tratamento inicial, os dados foram
sujeitos a uma análise estatística com recurso ao software IBM SPSS. De modo complementar, e no caso
particular das questões abertas, foi utilizado o NVivo10 da QSR International para a análise qualitativa de
conteúdo.
NesteartigocentramoͲnosespecificamentesobreasdimensõesrelativasàcaracterizaçãosociodemográfica
e ao perfil de mobilidade internacional. Em última instância, esperamos que ao contribuir para o
conhecimento mais aprofundado em torno da mobilidade universitária internacional como uma situação
específicanoprocessodeensinoͲaprendizagemedeinvestigaçãonocontextoparticulardaUniversidadee
cidadedeÉvora,possamostambémlevantarovéusobrealgunsdosdesafiosqueestarealidadecolocado
pontodevistadodesenvolvimentoterritorial.

3MOBILIDADEUNIVERSITÁRIAINTERNACIONALEMÉVORA
3.1Caracterizaçãosociodemográficadaamostra
167
Um total de 115 questionários foram validados no âmbito do projeto VID@S . A média de idades dos
inquiridos situaͲse nos 29,09 anos de idade, variando entre um mínimo de 18 e máximo de 59 anos.
Relativamenteaosexo,aamostraérelativamenteequilibrada,sendoque51,3%dosinquiridossãodosexo
168
femininoe48,7%dosexomasculino.Quantoaospaísesdeorigem ,destacaͲseoBrasil,paísdeorigemde
33,9%dosinquiridos.SegueͲseaEspanhacom7,8%,ItáliaeTimorͲLeste,amboscom6,1%(cf.Gráfico1).A
percentagemrestante(46%)agregaospaísesdeorigemdeinquiridoscujosomatórioéigualouinferiora
quatro indivíduos. A sua diversidade espelha bem a diversidade de países de origem representados na
amostra: Alemanha, Angola, Bangladesh, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Cabo Verde, Eritreia,
Etiópia,Finlândia,Filipinas,França,GuinéͲBissau,Holanda,Inglaterra,Índia,Irlanda,México,Moçambique,
Nepal,Polónia,RepúblicaCheca,RoméniaeSuíça.
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Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados do Inquérito por Questionário VID@S (Dezembro de
2013).

Sobumoutroprisma,perspetivandoagoraosdadosapartirdaprincipallínguadeexpressão,tornaͲsemais
visívelopesodacomunidadedeexpressãoportuguesanamobilidadeuniversitáriaemÉvora(cf.Gráfico2).
Defacto,oportuguêséaprincipallínguadeexpressãoparaamaiorpartedosinquiridos(60%),seguidado
inglês (15%), espanhol (9%), italiano (6%) e francês (2%). Estes dados vão ao encontro de estudos já
existentes que apontam para o facto de a língua comum ser a principal atração que leva estudantes
estrangeirosaPortugalparaestudar(OCDE,2013:314).
Relativamente à religião, do total de inquiridos que responderam a esta questão (109), mais de metade
(52,3%)sãocatólicose25,7%afirmamͲseagnósticos,ateusousemreligião.Estãotambémrepresentadosna
amostra os ortodoxos e outras religiões (ambos com 6,4% dos casos), seguidos dos protestantes (5,5%),
hindus(2,8%)eislâmicos(0,9%).

Gráfico3–Composiçãodoagregadofamiliarnopaísderesidência

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados do Inquérito por Questionário VID@S (Dezembro de
2013).
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Noquerespeitaàcomposiçãodoagregadofamiliardosinquiridosnopaísderesidência(cf.Gráfico3),eles
distribuemͲse principalmente entre os inquiridos que vivem com a família de origem, em casal e os que
vivemasolo.EntreosprimeiroscontaͲseumtotalde40%dosinquiridos,incluindoaquelesquevivemcom
paioupadrastoemãeoumadrastaeirmãos(20%),compaioupadrastoemãeoumadrastasemirmãos
(9,6%),apenascomumdospaissemirmãos(5,2%)ouapenascomumdospaiseirmãos(5,2%).Emcasal
vivem 26,1% dos inquiridos, nomeadamente, 14,8% em casal com filhos, 7% em casal sem filhos e 4,3%
vivemcomo/anamorado/a.Umapercentagemde15,7%vivesozinhonopaísderesidênciaeosrestantes
emoutrassituações.
Traçada que está a caracterização sociodemográfica dos inquiridos, vejamos agora o perfil de mobilidade
destesindivíduos.

3.2Perfildemobilidade
Quanto à situação na Universidade de Évora, destacamͲse os estudantes (78,3%) relativamente aos
investigadoresdepósͲdoutoramento(2,6%)eprofessoresouinvestigadoresvisitantes(0,9%).Deentreos



Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados do Inquérito por Questionário VID@S (Dezembro de
2013).


Quantoaoalojamento,amaiorpartedosinquiridos(34,8%)resideemquartoindividualemcasapartilhada
comamigose/oucolegas,seguidosdosqueestãoemcasaarrendadaindividualmenteouemcasal(24,3%).
Para19,1%dosinquiridos,aexperiênciaderesidênciaemÉvorafazͲseporviadaresidênciauniversitária.
EstesdadostornamͲsemaisevidentesàmedidaqueclarificamoscomquemestãoosinquiridosaresidirem
Évora(cf.Gráfico6).

Gráfico6–ComquemviveemÉvora
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estudantes,21,7%estãoaoabrigodoProgramaErasmuse13%doProgramaErasmusMundus,oque,no
cômputogeral,deixaaoProgramaErasmusaresponsabilidadepormaisde1/3(34,8%)dosindivíduosem
mobilidadenaUniversidadedeÉvora.Dototaldeinquiridos,27,8%sãoestudantesqueestãoafrequentar
parcial ou totalmente um ciclo de estudos na Universidade de Évora; uma percentagem ainda elevada de
estudantes (15,7%) são estudantes de mobilidade provenientes do Brasil, e 18,3% afirmam estar noutra
situação.Aprincipaláreadisciplinaremqueosinquiridosestudam,lecionamouinvestigaméadasCiências
Sociais (41,7%), seguida das Ciências e Tecnologias (35,7%) e Artes (11,3%). As áreas interdisciplinares
atraem7,8%dosinquiridoseaSaúde3,5%dototal.
ComparandootempodepermanênciaatéaomomentonaUniversidadedeÉvora(UÉ)eotempoprevisto
depermanênciatotal,destacamͲseosperíodoslongos,superioresaumano,situaçãoemqueseencontram
40% dos inquiridos, seguidos dos períodos que medeiam entre três e seis meses. No perfil da mobilidade
universitáriacruzaͲse,assimotempolongoeotempocurto,numaclaraassociaçãoàfrequênciadeumciclo
de estudos completo e a um semestre letivo que, sabemoͲlo, composto por 15 semanas de aulas, nem
sempretotalizaosseismesescompletosdeduração(cf.Gráficos4e5).

Gráfico4–TempodepermanêncianaUÉ
Gráfico5– TempoprevistonaUÉ

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados do Inquérito por Questionário VID@S (Dezembro de
2013).
AexperiênciaderesidênciaemÉvoraoscilaprincipalmenteentreosquevivemcomamigos(41,7%)eosque
vivem sozinhos (27,8%). Uma percentagem de 7,8% respeita aos que partilham quarto com estranho em
residênciauniversitáriaoucasae7%vivememconjugalidade,agregandoparaesteefeitooscasaiscomou
semfilhoseacoabitaçãoentrenamorados.


Gráfico7–N.ºdevisitasaopaísderesidênciaque Gráfico8– N.ºdevisitasdopaísderesidênciaque
jáfez
járecebeu
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casosválidos=102
casosválidos=95
Fonte:ElaboraçãoprópriaapartirdabasededadosdoInquéritoporQuestionárioVID@S(Dezembrode2013).





20thAPDRCongress|ISBN978Ͳ989Ͳ8780Ͳ01Ͳ0


Relativamente aos movimentos de saída de Évora para os países de origem, verificamos que de entre os
inquiridosqueresponderamaestaquestão(95),45,26%nuncaofez.SeguemͲseosquesaíramumaúnica
vez (28,42%) e duas vezes (9,47%). Quando questionados sobre o número de visitas que os inquiridos já
receberam desde que estão em Évora, do total de respondentes (102), 40,2% (41) não receberam até ao
momentoqualquervisita.SeguemͲse16,67%quejáreceberamduasvisitase15,69%quereceberamapenas
uma.
NaclarificaçãodasrazõessubjacentesàssaídasdeÉvora,sobressaemdeentreasrespostas(76)osmotivos
familiaresouafetivoscom26,32%,seguidosdasinterrupçõesletivasassociadasaoNatal(22,37%)eàsférias
de Verão (19,74%). Os motivos profissionais são ainda responsáveis por 17,11% das deslocações e os
motivosburocráticospor13,16%(cf.Gráfico9).

Gráfico9–Principaisrazõesporqueviajouparaopaísdeorigem


casosválidos=76
Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados do Inquérito por Questionário VID@S (Dezembro de
2013).
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ErelativamenteàexperiênciademobilidadenaUniversidadeeCidadedeÉvora?Oquetêmadizer,aesse
propósito,osinquiridosdesteestudo?VejamosemseguidaasmotivaçõeseaavaliaçãodacidadedeÉvora
aosolhosdequemaquiexperienciaamobilidadeuniversitáriainternacional.

3.3AMobilidadeUniversitáriaInternacionaleaCidade
NaquestãosobreasprincipaisrazõesquetrouxeramestesindivíduosàUniversidadeeàcidadedeÉvora,
19,4%dototaldasrespostas(170)denunciamaexistênciadeumacordoprévioentreuniversidades,17,6%
o facto de terem ouvido falar bem da universidade ou da cidade e 17,1% o terem ganho uma bolsa de
estudo(cf.Gráfico10).AsrazõesqueseseguemjuntamoprestígiodauniversidadeàcidadedeÉvora.De
facto, do total de respostas dadas, 15,9% referem tratarͲse de uma universidade reconhecida e 10,6%
admite ter vindo para a cidade de Évora para conhecer um professor, investigador, área ou centro de


casosválidos=170
Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados do Inquérito por Questionário VID@S (Dezembro de
2013).

Numa última questão que analisamos aqui, solicitámos aos inquiridos que indicassem, tanto pela positiva
comopelanegativa,oaspetoquedestacariamcasofossemchamadosarecomendaracidadeaumcolega
169
estudante, professor ou investigador . Os resultados a esta questão aberta, trabalhados com recurso a
umaanálisecategorialtemáticaseguindoumprocedimentoaberto(Bardin,1977;Miles&Huberman,1994),
permitemevidenciarumarelaçãoinextricávelentreuniversidadeecidade(cf.Figura1).

+ 




Património
Dimensão

Atmosfera

+


Cidade

Prestígio

Universidade
Académica



QualidadedeVida

Ͳ











QualidadedoEnsino/Investigação
RelaçãoProfessoresͲAlunos

Ͳ

Figura1–ContinuumUniverCidadedeÉvora
Fonte:ElaboraçãoprópriaapartirdaanálisedeconteúdoaquestõesabertasdoInquéritoporQuestionário
VID@S(Dezembrode2013).


Demodotransversal,épossívelagregarasrespostasdosinquiridosemtrêscategoriasprincipais:acidade,a
170
universidade e a atmosfera académica . Enquanto à cidade e à universidade são apontados ora aspetos
positivos, ora negativos, a atmosfera académica parece resistir mais fortemente à valoração negativa.
Adicionalmente, parece fazer a ponte entre os dois polos e, nessa medida, conferir um sentido singular e
simultaneamentediferenciadoràexperiênciadamobilidadeuniversitáriainternacionalemÉvora.
No que respeita à cidade, os aspetos positivos que foram destacados pelos inquiridos gravitam
principalmenteemtornodassubcategorias“património”,“dimensão”e“qualidadedevida”.Paraaprimeira
171
subcategoria concorrem inúmeras expressões que enfatizam a “beleza” da cidade e a sua “história” .
Afirmaçõescomo“acidadeélinda”advêmsobretudodofactodeser“ricaempatrimónio”,aquientendido
na dimensão do património histórico e monumental local, mas também pela “paisagem” envolvente,
associada ao “interior” do país. Uma dimensão mais imaterial chega complementarmente pelas ideias de
“cultura”aquesejuntaa“gastronomiatípica”ou“oscheirosdacidade”.Este“museuacéuaberto”,nas

169

 A formulação exata da questão aberta incluída no questionário (P17) foi a seguinte: “Se tivesse de recomendar a cidade a um colega
estudante,professorouinvestigador,queaspetodestacaria?Pelapositiva/Pelanegativa”.
170
171

Adesignaçãoencontradaparaacategoria“atmosferaacadémica”resultadeumacodificaçãoinvivo.

Todasasexpressõesescritasemlínguanãoportuguesaforamlivrementetraduzidasparaportuguêspelosautoresdoartigo.
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investigaçãoemparticular.EssamesmapercentagemencontraeconaquelesqueoptarampelaUniversidade
deÉvorapelofactodeestarlocalizadanumacidadepequena.

Gráfico10–MotivosdavindaparaaUniversidadedeÉvora
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palavras de um dos inquiridos, resulta num certo “encantamento”decorrente de se tratar de uma cidade
cujoCentroHistóricofoiclassificadoem1986PatrimóniodaHumanidade,pelaUNESCO.Quantoàdimensão
dacidade,asexpressõesmaisreferidasenfatizamofactodetratarͲsedeumacidade“pequena”,onde“tudo
é perto” e grande a “facilidade de transporte”. Esta dimensão contribui decisivamente para a robustez da
categoriarelativaàqualidadedevidaeque,porsuavez,agregaumconjuntodecaracterísticasquefazem
destauma“cidadeagradável”,“confortável”,“calma”,“pacata”,“sossegada”,“segura”e“semviolência”,
mas também “barata”, “limpa” e “organizada”. Adicionalmente, à cidade reconheceͲse também o ter um
“ambientetranquilo”e“relaxante”,nomeadamenteparaestudar.Umdosinquiridosafirmasobreoclima
queesteé“[…]favorávelparaestudantes”,outroqueacidadeé“[…]calmaparaosestudos”,eumterceiro
dizqueÉvoraéumacidadeondeé“fácilfocaretrabalhareminvestigaçãoporumperíodopequeno”.
Relativamenteaosaspetosnegativos,numaoutradimensãodeculturaquenãoadopatrimónioedificado,
afirmaͲsequeÉvoraéumacidadeque“nãotemquasenada”,ondehá“faltadecultura”,denunciandoͲse,
poressavia,“apoucaatividadecultural”,o“poucoentretenimento”,atividadesde“diversão”,“opçõesde
lazer” e “programas culturais”. Estas críticas parecem incidir de modo particular sobre as “atrações para
jovens”,principalmentenosperíodosdetempomaisvazios,nomeadamente“duranteoalmoço”e“fimͲdeͲ
semana”.Jáadimensãodacidade,antesvalorizada,pareceagorarevelaroseuladomaissombrio:ofacto
deser“muitopequena”tornaͲa“pacata”,“monótona”,“aborrecida”e“entediante”.Naopiniãodeumdos
inquiridoschegamesmoaser“depressiva”.Umoutrorecomenda“irdevezemquandoacidadesmaiores
para evitar o tédio do lugar”. A isto juntaͲse o ser “distante”, por alguns considerada como estando
localizadanuma“zonaremota”,“afastadadacapital”e,emsuma,“umpoucolongedetudo”.Dopontode
vistaeconómico,à“poucaatividadeeconómica”juntaͲseaconsideraçãodequeacidadeé“cara”etemum
“custodevidarelativamentealto”,umavezque“ascoisassãomaiscarasqueemcidadesmaiores”.

Algunsestudantesacusamoshabitantes,eacidadeemgeral,deser“conservadora”,mastambém
onde “as pessoas não são muito educadas”, “grosseiras” e “fechadas”. Notam ainda uma “ausência de
cordialidade, especial com brasileiros” e “falta de integração cultural”. Um dos exemplos é a “barreira da
linguagem”, uma vez que na maior parte dos casos “apenas se fala o português”. No conjunto das
características mais idiossincráticas da cidade apontaͲse recorrentemente o “clima”, em concreto as
característicasdeumacidade“muitofria”easfortesamplitudestérmicasqueatornam“muitoquenteno
verãoemuitofrianoInverno”172,assimcomoas“ruasdepedra”eacalçadaportuguesa,essaapelidadade
“bastantedesconfortável”.
Relativamente à universidade, os aspetos positivos referidos pelos inquiridos estruturamͲse em torno das
subcategorias “prestígio”, “qualidade do ensino/investigação” e “relação professoresͲalunos”. Quanto ao
prestígiodauniversidade,elemedeͲse,naspalavrasdosinquiridos,noreconhecimentodequesetratade
uma universidade “pequena”, mas ainda assim “reconhecida pela sua excelência no ensino, pesquisa e
extensão”, uma “boa universidade”, “prestigiada” e “reconhecida”, “bem organizada” e “com laboratórios
bemequipados”.Noquerespeitaàqualidadedoensinoedainvestigação,asexpressõesescolhidasparaa
denunciarsãoasquefazemreferênciaà“qualidadedeensino”,aos“bonsdocentes”e“bonspesquisadores”,
“interessantes” e “extremamente dedicados”. Diretamente relacionada com esta subcategoria, destaque
parao“laçoentreosprofessoresealunos”,ondereinaa“boarelação”professores—alunos,sendoqueos
primeiros são vistos como “simpáticos” e “prestáveis”, por quem os alunos são “bem recebido[s]”,
disponíveisa“resolvertodososproblemasquereportamos”.Atítulodeexemplo,reproduzͲseaafirmação
de um estudante timorense que enfatiza como particularmente positivo o facto de a “maioria dos
professoresjáconheceramestudantesdeTimor”.

Quanto à valoração negativa que recai sobre a universidade, as subcategorias permanecem
relativamente constantes, invertendoͲse todavia o sentido das apreciações. Relativamente ao prestígio da
universidade, destacaͲse principalmente o facto de ser apenas suficientemente reconhecida ao nível do
“ranking”internacional.Quantoàqualidadedoensinoedainvestigação,apontamͲseaspetosparticulares
que denotam a repercussão que a “falta de infraestruturas”, “falta de serviços”, “falta de dinheiro”,
“instalações mal conservadas” ou a “indisponibilidade de materiais” tem na qualidade do ensino, das
aprendizagensedainvestigação.Porfim,quantoàrelaçãoprofessores—alunos,apontamͲsetambémcasos
de“baixocomprometimentodosalunos”,“aulaspráticaspoucoelucidativasemrelaçãoàmatériateórica”,
“disponibilidadedecertosprofessores”eadesvantagemassociadaao“teraulasemváriospolosdiferentes”.

Uma terceira categoria emerge entre a cidade e a universidade: a atmosfera académica. Nas
expressões escolhidas pelos inquiridos, esta dimensão justificaͲse pela referência frequente e saliente ao
“acolhimento” aos estudantes, ora por parte da cidade e da comunidade local, considerada uma “cidade
simpática”,“compessoasamistosas”,“lindas”,“adoráveiseacolhedoras”;oradapartedaacademia,com

172

Aestaobservaçãonãoserácertamentealheiaaalturadoanoemqueoquestionáriofoiadministrado(mêsdeDezembro).



173

EnquadraͲsenestedomíniooprojeto“JovensEmbaixadoresdeÉvora”,promovidopelaCâmaraMunicipaldeÉvoraeapoiadopelaOCPM–
OrganizaçãodasCidadesPatrimóniodaHumanidade(cf.http://www.cmͲevora.pt).EsteprojetocertificaosestudantesemMobilidadecomo
“Cidadão(s)Temporário(s)”afim,justamente,depromoveredivulgaropatrimóniohistórico,naturalehumanodoconcelho,envolvendoos
jovensmunícipeseosjovensestudantesestrangeirosquenoâmbitodasuaformaçãointegremprojetosdemobilidadeestudantil.
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“professores, administradores e técnicos simpáticos e acolhedores”. A esta expressão de contiguidade e
encontropermanenteentreacomunidadeanfitriãeovisitantequeexperienciaamobilidadeuniversitária
internacional,juntaͲseumaoutraque,qualatmosfera,envolveacidadedeÉvoraepermiteaosvisitantes
vernelauma“umacidadeacadémica”,caracterizadaporum“bomambienteestudantil”,“espíritodeequipa
e amizade […]”, que junta “muitos jovens”, “noites e pessoal muito porreiro”, num “espírito académico”,
“divertido”echeio“[d]asmuitastradiçõesemtermosacadémicos”.
Éjustamenteestaatmosferaqueliga–econcilia–deformainextricávelcidadeeuniversidade.Denatureza
fluidaquandocomparadacomasestruturasmateriaisdacidadeedauniversidade,aatmosferaacadémica
desempenha no entanto um papel fundamental na experiência da mobilidade internacional em Évora. Ao
fazer a ponte entre comunidade e academia, património material e imaterial, dia e noite, trabalho e
diversão, envolve estes elementos numa dimensão não palpável, eminentemente relacional e sensorial,
logo,profundamentesingular,simbólicaediferenciadora.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PISTAS DE INVESTIGAÇÃO
Procurámosnesteartigoexplorarumadimensãorelativamentepoucoconhecidadainterfaceentreensino
superioredesenvolvimentoterritorial.Numcontextoemqueasinstituiçõesdeensinosuperiorenfrentam
os desafios colocados pela alteração recente e profunda das condições e contextos de acesso ao ensino
superior, agravado pelo novo enquadramento de restrições orçamentais e aumento da competitividade à
escalaglobal,amobilidadeuniversitáriainternacionalafirmaͲsecomoumredutoestratégicoque,aoserviço
dessas mesmas instituições, pode ser utilizado tendo em vista o crescimento e alargamento por via da
maximizaçãoderecursosdiversificados(mesmoquelimitados),masjáexistentes.
Os resultados que aqui apresentámos, fruto de um estudo de caso numa cidade de média dimensão,
permitem levantar duas pistas de investigação principais a explorar futuramente, relacionadas
concretamente com a redinamização da cultura e da economia locais. A primeira tem que ver com a
oportunidadequepodesignificarparaestacidadeemparticular,eoutrascomcaracterísticassemelhantes,
o mosaico cultural potenciado pela experiência da mobilidade universitária internacional. Em cidades de
acolhimento pequenas ou médias, relativamente homogéneas e tendencialmente conservadoras, a maior
presença e visibilidade de diferentes nacionalidades, etnias, sotaques e religiões é uma oportunidade que
deve ser valorizada pelos vários atores locais para conhecimento e aprofundamento cultural mútuos,
fomentodaintegraçãoereduçãodascondiçõessocioculturaisqueopõem“nós”aos“outros”.
Em segundo lugar, importa também repensar a relação entre a mobilidade universitária internacional e a
economia local. Sabendo que os estudos revelam que uma proporção significativa dos estudantes que
entram em mobilidade incluem, não apenas os que têm melhores desempenhos estudantis, mas também
(porvezes,sobretudo)aquelesqueprovêmdebackgroundssocioeconómicosmaisfavorecidos,istosignifica
queamobilidadeuniversitáriainternacionaltemumimpactovisível,podendobeneficiareconomicamente
ossistemasdeeducaçãodeacolhimentomastambémosterritóriosemqueestesestãoinseridos.Éneste
territórioque–temporariamente,écerto–estudantes,professoreseinvestigadoresestudam,lecioname
investigam; é neles que aprofundam conhecimentos e melhoram as suas performances estudantis e
profissionais, de docência e de investigação; neles concluem cadeiras e cursos, publicam artigos e livros,
organizam eventos científicos, participam em candidaturas a financiamentos, ganham projetos, prémios e
distinções.Masétambémneles,comeleseapartirdeles,quevivem,comunicam,consomeme,emúltima
instância, se relacionam. Nesta medida, para além do benefício direto que estudantes, professores e
investigadores em mobilidade universitária internacional podem propiciar à cidade de Évora e à região
Alentejo, estes podem também desempenhar um papel indireto bastante relevante ao recomendarem a
cidadeparaoutraspessoas,nãosomentecomafinalidadedeprossecuçãodeestudosouacolhimentode
estadas para lecionação e investigação, mas também como meio de promover o turismo e,
173
consequentemente,alavancaraeconomiaurbanaeregional .
A terminar, esperamos que este estudode caso permita repensar criticamente o lugar das instituições de
ensinosuperiornasregiõesemqueestãolocalizadas,contribuindodessemodoparaoaprofundamentodo
estudo das interfaces entre o ensino superior e o desenvolvimento territorial, concretamente nas cidades
emqueestãoinseridas.Afinal,comoafirmaCarlosFortuna,“[a]cidadenãoéumacoisa.ElareconheceͲse
simultaneamentecomorealerepresentacional,comotextoecomocontexto,comoéticaecomoestética,
comoespaçoecomotempo,socialmentevividose(re)construídos.”(Fortuna,1997:4).Eisumdesafiopara
o(tãodesejado)renascimentodasregiõesdosuldaEuropa.
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RESUMO.Apresentepropostadecomunicaçãocentraaanálisenosefeitosgravitacionaisqueapresençade
uma Instituição de Ensino Superior (IES) tem num território, em que se destaca o rejuvenescimento da
população através da atração, todos os novos anos académicos, de novos jovens e, posterior, fixação de
muitos após a formação. Ao efeito gerado na dinâmica demográfica acrescem os efeitos económicos e
também os culturais, que com maior ou menor expressão, induzem e transformam o “ADN” territorial. A
partirdaanálisedoestudodecasodoInstitutoPolitécnicodeBejarefleteͲsesobrequalpode,edeve,sero
papel que as instituições de ensino superior podem assumir enquanto sustentáculo da coesão e da
sustentabilidadeterritoriais,particularmente,nosterritóriosdebaixadensidade.
PalavrasͲchave: Coesão Territorial; Desenvolvimento Regional; Ensino Superior; Sustentabilidade
Socioeconómica.

THEROLEOFHIGHEREDUCATIONINCOHESIONANDSOCIOͲECONOMICSUSTAINABILITYOFLOWDENSITY
COMMUNITIES:THECASEOFTHEPOLYTECHNICINSTITUTEOFBEJA
ABSTRACT. This paper focuses on the gravitational effects that the presence of an Higher Education
Institution (HEI) has in a territory, mainly related with the rejuvenation of the population through the
attraction, each new academic year, of new young students and, afterwards, at the end of the training
period by the fixation of new permanent residents. To the effect on the population dynamics it must be


