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Saudações a tod@s 

Agradecimentos aos organizadores pelo honroso convite para aqui estar. 

Minha fala vai tocar em um ponto sensível da avaliação contemporânea, a 

contribuição dos processos de avaliação, mais especificamente da acreditação, 

dos rankings e indicadores de qualidade internacionais, para o futuro das 

universidades. Nos últimos anos tenho me voltado para o estudo da 

internacionalização das universidades tanto em minhas pesquisas quanto em 

minhas aulas e atividades. O que me leva a levantar mais dúvidas do que 

certezas sobre o tema e sua abrangência. De tal sorte que gostaria de 

compartilhar algumas ideiasi com os companheiros painelistas e com os 

colegas presentes. Minha apresentação vai enfocar quatro ideias, a saber:  

 

A ideia de que a globalização e a mercantilização da educação superior  e uma 

nova onda do imperialismo estão a influenciar as universidades 

A ideia de que as universidades da América Latina estão na mira dos olhares 

externos  

A ideia de que os rankings internacionais vieram para ficar 



2 
 

 

A ideia de que as universidades no jogo global se transformam e passam por 

um processo de metamorfose em direção a modelos novos ou híbridos 

 

Primeira ideia: A globalização e a mercantilização da educação superior  e 

uma nova onda do imperialismo estão a influenciar as universidades 

Os temas da globalização e da mercantilização da educação superior 

têm sido exaustivamente estudados e denunciados (Mollis et al, 2003; Bertolin, 

2007). Porém, continuam sendo insuficientes os estudos que tratam das 

consequências e efeitos de tais processos sobre a internacionalização das 

universidades1.  

Uma das perspectivas de análise foi trazida por Roger Dale em 2004. 

Para Dale a internacionalização das instituições de educação superior poderia 

ser entendida segundo a matriz teórica, de pretensões hegemônicas, intitulada 

Cultura Educacional Mundial Comum (CEMC). A denominação deve-se aos 

estudos de John Meyer (Stanford University), o qual afirmou que os sistemas 

de educação superior e as categorias curriculares se explicam através de 

modelos universais de Educação, de Estado e de Sociedade. Para o autor não 

haveria modelos puramente nacionais. De tal sorte que, de alguma maneira, os 

modelos seriam copiados, reproduzidos, multiplicados internacionalmente. Para 

Meyer, segundo Dale (2004), haveria forças supranacionais hegemônicas que 

geram o pensamento único e universal de um modelo, ou vários modelos 

curriculares que são adotados pelas universidades.  

Na outra abordagem de Dale (2004, p.437), AGEE, Agenda Globalmente 

Estruturada para a Educação, a globalização é vista como uma força 

econômica, politica e cultural, um processo contraditório, centrado na Europa, 

América e Ásia. Tais territórios, “Competem ferozmente para fazer avançar o 

                                                           
1 Jane Knight ( Witt et al 2005, p.11) diz que em 1997 Van Der Wende definia a internacionalização 
como  qualquer esforço sistemático, sustentado com o objetivo de “tornar o ensino superior receptivo 
às demandas e aos desafios relacionados à globalização das sociedades e dos mercados econômico e de 
trabalho”. Para Knight no entanto o conceito ‘evoluiu’, e a definição hoje seria ‘neutra e prática’, ou 
seja,  “Internacionalização em nível nacional, setorial e institucional é o Processo de integrar uma 
dimensão internacional, intercultural ou global com o objetivo, as funções ou o  oferecimento de ensino 
pós-secundário.” 
 
 



3 
 

 

conjunto de acordos globais que lhe sejam mais favoráveis, mas reconhecem 

que, em última análise, dependem da existência de um mundo que seja seguro 

para o prosseguimento da procura do lucro e não de um mundo que seja 

seguro para perseguir o seu lucro próprio a expensas de outros”. Mais adiante 

afirma Dale (2004, p.438) “abordagem AGEE vê o capitalismo como a força 

causal, conduzida pela procura do lucro.” 

Estas posições poderiam explicar os movimentos em prol das avaliações 

e acreditações internacionais, em favor das competências curriculares e do 

processo de Bolonha transplantados para a América Latina. A posição CEMC 

ou a AGEE poderiam estar na base das ações de agências como FMI, Fundo 

Monetário Internacional, BM, Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Banco Santander, através do conhecido Universia, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

Comunidade Europeia e outros. Ou seja, a força das agências  hegemônicas 

do capitalismo global estariam a influenciar os sistemas de educação superior 

nacionais de fora para dentro. Os sistemas, por sua vez, operariam em 

compasso de internacionalização, convergindo em termos de procura de 

alianças, aumento de lucros simbólicos ou materiais. 

Outra vertente de análise se deve a Hartmann (2008) e diz respeito à 

3ª. Onda do imperialismo. Para a autora, o imperialismo ficou reconhecido por 

suas fazes mais agressivas de expansão imperial, sua conexão com o 

desenvolvimento do capitalismo, num contexto de concorrência entre as 

economias fortes. Diz a autora que “Intimamente relacionado com o projeto 

econômico de expansão imperial, os estados tiveram um papel central, girando 

suas armas e não poupando despesas para defender os seus interesses 

econômicos nacionais no exterior.” Entre 1914 e 1945 propagou-se um 

imperialismo agressivo, com conteúdo nazifascista, através da política de 

domínio, por parte da Alemanha, Japão e Itália, países que visavam estender 

sua hegemonia sobre o mundo. Após 1945, atenuou-se o impulso imperialista 

dos Estados Europeus e Japão. No contexto pós-1945, visualizou-se a 

continuidade de diferentes formas de imperialismo, através das políticas 

neocolonialistas das duas (2) superpotências, EUA e URSS. A 2ª onda do 

imperialismo incluiu a reconstrução da Europa e sua agenda internacional. 
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Tomou forma a estratégia imperialista articulada com a formação do 

capitalismo fordista, incluindo a mercantilização das relações sociais.  

Diferindo das formas agressivas anteriores, a 3ª onda do Imperialismo, 

apontada por Hartmann (2008) explicaria as pretensões hegemônicas da 

Europa atual. Seria um imperialismo sutil que a autora denominou de versão 

„imperialismo benevolente‟. Esta forma de imperialismo sutil teria sua cabeça 

na Comunidade Europeia e seu setor educativo e tomaria forma, 

principalmente, através do processo de Bolonha. Esta „onda‟ imperialista 

fortaleceria as articulações de determinados poderes centrados nos estados 

europeus, materializados na Comunidade Europeia, de tal sorte que a 

transformariam em um ator global.  A intencionalidade das políticas de 

implementação de uma agenda internacional de educação, de um padrão 

europeu, visariam atingir o mundo na totalidade. Obviamente incluem-se na 

agenda de expansão educativa europeia os países da América Latina e Caribe.  

Segundo Hartmann, o imperialismo benevolente como política 

hegemônica da Comunidade Europeia está visível através do processo de 

Bolonha. Este processo busca mercados para exportação de „serviços‟, em 

especial de educação superior. Pretende exercer sua força intelectual 

disseminando valores e conhecimentos, através da norma europeia que 

coincide com a norma norte americana. Para entender melhor: o imperialismo 

benevolente irradia seu processo de dominação e exploração através de uma 

perspectiva que torna possível ampliar a forma de dominação com um mínimo 

de coerção. A hegemonia nesta forma de imperialismo se faz pela promoção 

de um modo de vida, formas de pensar, agir e consumir, nos moldes da lógica 

do mercado europeu.  A educação, neste sentido, tem um papel fundamental, o 

papel da socialização de normas e princípios compatíveis com o mundo 

existente. A universidade e os intelectuais seriam atores importantes desta 

ordem. Seu papel se desdobra na organização da sociedade do conhecimento, 

na sustentação da constelação de poder emanada da Europa do 

Conhecimento, do Processo de Bolonha e da „necessidade‟ de 

internacionalização da educação superior. A homogeneidade dos currículos, 

avaliação e acreditação, padronização e veiculação de valores mercantis, 

seriam as políticas desejadas para a América Latina e Caribe. Estas políticas 
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orientam e financiam projetos de cooperação e estabelecem padrões de 

qualidade para aferir a Educação Superior.    

 

Segunda ideia: As universidades da América Latina estão na mira dos 

olhares externos.  

Quer se considere o CEMC, a cultura educacional mundial comum, a 

AGEE ou a 3ª. Onda do imperialismo de base em Europa, as instituições de 

educação superior latino-americanos estão sob o olhar dos interesses 

mercantilistas externos. 

Os aconteceres e sinais do novo imperialismo são visualizados nos 

projetos, nas ações e nos movimentos políticos amplos que configuram a 

existência de um novo centro hegemônico do capitalismo interessado na 

educação superior da América Latina porque esta vive a sua „década brilhante‟2 

como anunciado pelo The economist (2011). Também porque a América Latina 

é um parceiro econômico importante. Os binóculos ou sextantes da Europa do 

Conhecimento, o centro hegemônico do conhecimento segundo Hartmann 

(2008), estariam focados na avaliação e acreditação das instituições, na 

internacionalização da educação superior e na imposição das estratégias do 

Processo de Bolonha com vistas à formação de uma Uealc ou Alcue, uma zona 

comum de educação superior formada por América Latina, Caribe e União 

Europeia. A instituição do novo imperialismo que se faz pelo setor de serviços,  

no que se refere à educação superior, destaca os padrões educacionais 

derivados do processo de Bolonha como a referência de qualidade para o 

mundo. Tais padrões foram entendidos pelo conselho da UE em 2002 como “a 

world quality reference by 2010” (Hartmann, 2008).  

Na prática, estão em jogo os valores e a moral hegemônica que se estão 

a expandir sobre, e com, as instituições de educação superior. O primeiro sinal 

de sua presença é a construção do espaço comum de educação superior. Este 

se está a edificar „a la Bolonhesa‟ com o Tuning América Latina. Estuda-se 

                                                           
2 
Expressão de manchete do jornal Brasil Econômico,  (www.brasileconomico.com.br) de 30 de maio de 

2011, em referência e oposição à „década perdida‟ de 1980. A „década brilhante‟ faz referência ao 

crescimento da economia, em torno de 6% no ano de 2010 e 4.75% em 2011 levando o BID a falar em 

“decênio da AL” e o The Economist a se apropriar da ideia. 

http://www.brasileconomico.com.br/
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como tornar os currículos latino-americanos assemelhados aos europeus – de 

modo a favorecer, teoricamente, o intercâmbio e a mobilidade discente – a 

partir da introdução das competências curriculares em carreiras de formação 

profissional universitária. Há outros sinais presentes no jogo. As competências 

curriculares facilitariam a medida dos padrões de qualidade da formação 

oferecida nas IES. Tal medida de qualidade, além das competências 

homogeneizadoras, se sustentaria sobre indicadores de qualidade. Ao padrão 

europeu se buscam sócios para projetos que objetivam uniformizar indicadores. 

Os padrões seriam sugeridos por estudos diversos dentre os quais cito o 

projeto Infoaces, Sistema Integral de Informações sobre as Instituições de 

Educação Superior para a Área de Educação Superior com Europa 

(http://www.infoaces.org/) e o Mesalc, programa da Iesalc/Unesco para „mapear‟ a 

realidade das IES latino-americanas aprovado pelos reitores latino-americanos 

em recente encontro em Buenos aires (maio de 2011).  

As ações „práticas‟ articuladas contam com o suporte técnico e 

financeiro de atores globais do capitalismo. Dentre eles, menciona-se por 

ordem de importância o papel da Comissão Europeia, da Unesco e do Gicaq, 

Global Initiative for Quality Assurance Capacity do Banco Mundial. A 

interrelação projetos, atores, agências está visível em ações que consomem 

recursos financeiros no momento, mas que, no futuro, vão significar a 

ampliação de mercados para os produtos e serviços europeus.  

Em relação à introdução das competências nos currículos se faz ouvir 

uma crítica forte por parte dos intelectuais de vários países latino-americanos 

(Aboites, 2010). Há crítica também dos europeus sobre a „Europa das 

Competências‟ (Angulo Rasco, 2008) No entanto os currículos das carreiras 

profissionais estão infiltrados pela lógica das competências (Genro, Cruz e 

Zirguer, 2010). 

 

Terceira ideia: Os rankings internacionais vieram para ficar e precisamos 

conhecê-los 

O tema dos rankings, ao contrário do tema das avaliações e acreditação, 

tem sido ignorado pelos acadêmicos. Porém, resulta que sua importância é 

crescente. Ele tornou-se relevante na agenda internacional da educação 

http://www.infoaces.org/
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superior (Harvey, 2008; Hazelkorn, 2009). Em Paris, dias 16 e 17 de maio de 

2011, realizou-se o Fórum Mundial sobre Rankings patrocinados pela Unesco e 

Banco Mundial3. Os assuntos discutidos foram assistidos em tempo real. Para 

aqueles que abominavam a ideia dos rankings e defendiam uma avaliação 

participativa e não regulatória, este seminário foi um marco para a 

internacionalização da educação superior, um marco para entender que as 

classificações de IES estão a valer dinheiro. Elas são parte dos indicadores dos 

mercados globais da educação superior. 

Pelo menos três rankings internacionais tiveram expressão a partir do 

ano de 2003. o ARWU –SJT, Academic ranking of world universities – Jiatong4; 

o TIMES QS – World University Ranking (Times HE Supplement)5 e o Higher 

Education evaluation and accreditation council of TAIWAN6. Em Iberoamérica e 

Caribe foi recentemente introduzido o Ranking Iberoamericano SIR 2010,  

Scimago Iberoamericano SIR 2010.7  

Os rankings geram  indicadores, sistemas de indicadores e índices que podem 

ser cientificamente contestados e questionados. O peso dos indicadores é 

arbitrário e pode mudar de um ano ao outro. Sua aceitação não se faz sem 

críticas. No entanto, eles são lidos e referenciados como pauta de marketing 

das instituições que alcançam posição entre as 10 primeiras, as 100 IES 

melhores, as 500 IES de qualidade e assim por diante.  

 Na base dos sistemas de indicadores estão critérios decididos pela 

sociedade dos amigos. Critérios que se baseiam na possibilidade de obtenção 

de dados de diferentes IES a partir de fontes tradicionais e, em geral, aceitas 

pelos investigadores. Dentre estas fontes citam-se as estatísticas produzidos 

pelos atores globais como Unesco, OECD, BM dentre outros. A ciência 

bibliométrica fundamenta os métodos enquanto as grandes bases de dados de 

publicações como o ISI e a Web of Science favorecem o acesso „democrático‟ 

                                                           
3 
A mesma UNESCO pela ação do IESALC nos dias 5 e 6 de maio de 2011, portanto poucos dias antes do 

encontro de Paris, patrocinou o encontro de reitores latino-americanos em Buenos aires que deu apoio ao 

MESALC o qual pretende reunir dados e indicadores de IES latino-americanas no sentido de opor-se aos 

rankings internacionais. 
4
 End: http://www.arwu.org/ 

5 
End:  http://www.timeshighereducation.co.uk/ 

6 
End: http://www.heeact.edu.tw/ 

7 
End: http://www.scimagoir.com 

http://www.timeshighereducation.co.uk/
http://www.heeact.edu.tw/
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aos seus bancos de dados. Na corrida competitiva ganham as IES e os países 

de língua inglesa, a língua em que mais se publica no mundo global. 

Como resultado, observa-se que seis universidades norte-americanas 

aparecem sempre entre as dez primeiras das listas de todos os rankings em 

todos os anos e, pelo menos 1/3 das IES listadas se encontra em Norte 

América. São raras as universidades de Centro América, Sul América e Caribe 

que figuram entre „as Top Universities’. No Ranking Jiatong de 2010 a América 

Latina está representada tão somente por universidades de Argentina, Brasil e 

México.   

Um ranking menos conhecido ou de menor reputação é o SCImago 

formado pelo Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) e as 

Universidades de Granada, Alcalá de Henares e Carlos III de Madri, (Espanha), 

de Extremadura e Porto (Portugal), Universidade Nacional de La Plata 

(Argentina) e Pontifícia Universidade Católica de Valparaiso (Chile). O 

SCImago utiliza indicadores bibliométricos que caracterizam a produção 

científica das instituições. Seu ranking trabalha com 607 universidades de 

Iberoamérica. São examinadas as publicações de instituições de 28 países. Os 

dados são obtidos do Scopus, uma das grandes bases de dados a respeito de 

publicações científicas. Busca esquadrinhar a dimensão, o rendimento e o 

impacto científico das publicações bem como o grau de internacionalização das 

IES. Os resultados disponíveis mostram que 50% das publicações ranqueadas 

são produzidas por instituições de Espanha, Brasil e Colômbia.  

Merece citar neste apartado o IREG. O Cepes/Unesco mantém um 

Observatory On Academic Ranking and Excellence, para processos de 

auditoria dos rankings. Denomina-se IREG, International Ranking Audit.8  

Merece ser citada, também, a existência do KAM, Knowledge 

Assessment Methodology,9  um organismo do Banco Mundial que faz o ranking 

da economia do conhecimento. A economia do conhecimento é dissecada em 

indicadores formados por 81 variáveis. São pesquisados 132 países sobre os 

temas: incentivo econômico e institucional, educação, inovação, informação e 

tecnologia da comunicação. Do ranking se derivam um Índice de Economia do 

Conhecimento (KEI) e um índice de Conhecimento (KI) dos países. 

                                                           
8
 End: http://www.ireg-observatory.org/ 

9 
End: http://www.worldbank.org/kam 

http://www.ireg-observatory.org/
http://www.worldbank.org/kam
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Como sobejamente reconhecido, os rankings têm a ver com a medida 

das pesquisas e da produção de conhecimento, têm a ver com instituições 

internacionalizadas, com modelos e tipologias de instituições ditas de 

qualidade, com indicadores internacionais de avaliação que foram decididos 

longe da AL, com processos de globalização e internacionalização das IES. Os 

rankings estão a sofrer auditorias, o que comprova que ganham força no 

cenário global como novos e grandes atores.  

Os rankings perderam a inocência, eles tratam de uma mercadoria 

chamada conhecimento, da economia do conhecimento, de sua produção e 

disseminação. Faz-se necessário destacar que os rankings não estão a atingir 

apenas as IES. Os rankings medem o conhecimento que um país produz. Ou 

seja, o quanto de valor financeiro o conhecimento, a inovação e as tecnologias 

da informação agregam. 

 

Quarta ideia: As universidades no jogo global se transformam em direção 

a modelos novos ou híbridos 

As universidades no jogo global dos diferentes interesses se 

transformam. Ao reportar-se à ideia tradicional de universidade, Landinelli 

(2008) enfatizou a legitimidade, valorização e aceitação da instituição de 

educação superior. Porém, no tempo atual, advertiu, a universidade passou a 

ser uma referência conceitual imprecisa!ii  Em tempos de globalização a 

universidade tradicional sofreu  as consequências da imprecisão de valores, 

objetivos e missão. A hegemonia capitalista assim como afetou diferentes 

setores da vida, da economia, dos negócios, afetou também os tradicionais 

modelos de instituições de educação superior.   

De tal sorte que, três modelos principais de IES foram identificados 

(Leite, 2010). Eles surgem como deslocamentos do modelo da instituição 

tradicional e reproduzem as avaliações, acreditações e posicionamentos das 

IES em rankings internacionais com o concurso de indicadores de qualidade 

generalistas instituídos por práticas de asseguramento da qualidade (QA). 

 Os três modelos principais seriam: 

a) Universidades de Classe Mundial ou World Class Universities  

b) Universidades Globais 
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c) Universidades Tradicionais Híbridas 

O modelo World Class University representa o protótipo plasmado por 

Jamil Salmi em publicação do Banco Mundial em 2009. Segundo o autor, a 

Universidade de Classe Mundial, constitui-se em uma instituição do e para o 

mundo desenvolvido e globalizado onde os recursos são abundantes, os 

alunos e o corpo docente são de excelência e a gestão e governança são 

favoráveis ao mundo global. Elas possuem um quadro de pessoal regular, 

autonomia, liderança e gozam de liberdade acadêmica. Uma World Class10 

frequenta os primeiros lugares das listas internacionais, aquele onde se 

posicionam as melhores dos rankings internacionais. São modelos de 

universidades semelhantes a Harvard, Oxford, Yale, Cambridge.  O mundo em 

desenvolvimento e emergente tem universidades de classe mundial, como a 

UNAM, México, UBA, Argentina, USP, Brasil, as quais figuram nos rankings 

internacionais. Outras instituições provavelmente irão ascender nos rankings 

através de upgrades, da ativação de nichos de excelência e instando os 

acadêmicos a aumentar sua produtividade. Buscarão internacionalizar-se, 

captar mais recursos e selecionar estudantes entre os melhores do país e do 

exterior.  

O segundo modelo, seria a Universidade Global surgida no âmago da 

globalização capitalista como um produto dela derivado. Uma instituição 

construída nos cânones da globalização, nos parâmetros do imperialismo 

benevolente, do Processo de Bolonha, da Europa das Competências, um bem 

de mercado, tal como tantos outros.  No quadro da globalização como 

hegemonia capitalistaiii, se reconhecem a existência da banca global, agencias 

do comércio e serviços globais; a definição dos preços globais; a 

comoditização dos bens e o mercado de futuros. Se reconhece, igualmente, a 

existência  de empresas globalizadas, de blocos econômicos. Se convive com 

políticas militaristas e econômicas, com as avaliações de risco, com as 

informações e a comunicação global. Porque não se incluiria neste conjunto 

uma Global University? 

                                                           
10 

A Universidade de Classe Mundial é estabelecida através de três estratégias básicas (Salmi, 2009, p.7-

9) que incluem a atualização de um pequeno número de universidades existentes que têm o potencial para 

a Excelência (fórmula seleção de vencedores); o incentivo a um certo número de instituições existentes 

para fundir-se em uma nova universidade ( fórmula híbrida); e a criação de novas universidades de classe 

mundial a partir do zero (fórmula abordagem limpa).  
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No contexto tem lugar o protótipo Universidade Global, um modelo 

produzido por avaliações e processos de acreditação internacional, por 

rankings internacionais, parcerias internacionais. Um modelo assentado na 

educação como construção cultural mundial, sem especificidades nacionalistas. 

Este modelo assume o caráter de universidade empreendedora, de 

universidade virtual, de instituição de educação a distância, transfronteiriça, off 

campus. A Universidade Global pode ser um modelo prospectivo, uma futura 

universidade. Porém, com certeza, é um subproduto de avaliações 

homogeneizadoras, da acreditação em parâmetros similares, homogêneos e 

internacionalizados, em parâmetros de ranqueamentos internacionais, 

parcerias internacionais e outras. A Global University também pode ser o 

modelo linear e reduzido produzido pelo Processo de Bolonha, assentada na 

ideia universalista da Europa do Conhecimento. Uma universidade com os 

currículos e cursos estruturados em competências induzidas pela 

uniformização estudada nos Projetos Tuning.  

Os procedimentos de credenciamento internacional seriam parte da 

construção da Universidade Global, um subproduto com base nas 

recomendações das redes de acreditação internacional e das agências 

nacionais que seguem critérios de avaliação das redes às quais pertencem.  A 

Universidade Global poderia também ser uma instituição isomórfica que não 

pertence a um país específico. Seria um modelo consequente da 

interdependência construída pela globalização, pelos mercados e pela 

privatização crescente da educação superior. 

Haveria um terceiro modelo filho da hegemonia capitalista e dos 

processos de globalização, a Universidade Liberal Híbrida, o protótipo 

Universidade Tradicional com mercado. A universidade tradicional vem 

sofrendo a influência direta e homogeneizadora das avaliações e da procura 

acelerada de internacionalização. Vem sofrendo o redesenho capitalista, uma 

espécie de desempenho institucional marcado pela comoditização do 

conhecimento, ciência e tecnologia, que visa tornar mais fáceis as operações 

de comercialização privada com vistas ao mercado, dentro do campus, entre 

campus e fora do campus. Como regra, quando o redesenho capitalista e as 

práticas de gestão managerialista (NMP) começam no campus, elas afetam a 

universidade tradicional, e começam a formatar um modelo híbrido, o modelo 
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Universidade Liberal Híbrida. Neste modelo de universidade, práticas de 

mercado e critérios de sobrevivência capitalista se instauram sobrepostos a 

uma instituição que ainda é tradicional e que até então havia sido autônoma e 

independente do mercado. O fenômeno hibridista ocorre tanto em IES públicas 

como privadas. Ao adaptar-se e voltar-se para os mercados, as funções e 

atividades tradicionais das universidades se transformam gerando o modelo da 

Universidade (Liberal) Híbrida.  

 

Conclusão: se a qualidade da universidade é arbitrada externamente sou 

contra a qualidade 

Pode-se dizer que há um novo imperialismo a se disseminar através de 

processos regulatórios de Avaliação e Acreditação. Há um novo conjunto de 

referenciais a sustentar a ordem das ideias. Os referenciais indicam que a 

palavra „Qualidade‟ seria a característica das IES de status e que quem confere 

„A qualidade‟ é a agência externa de avaliação acreditadora, associada às 

redes internacionais de acreditação. E, os rankings dão divulgação da 

Qualidade das IES. 

Ora, se qualidade é a palavra-chave, sou contra a qualidade arbitrada 

externamente, como disse uma colega. Isto porque há atores no cenário 

internacional da qualidade que  são por demais conhecidos. Em verdade são 

os mesmos atores do capitalismo hegemônico que estão em procura de novos 

mercados e assestaram seus binóculos para os países emergentes. Há 

conexões e alianças entre intelectuais, entre instituições e governos, entre 

agências de avaliação e acreditação de diferentes continentes e seu objetivo é 

instaurar uma ordem das coisas da educação superior cujo controle passa 

pelos centros hegemônicos.  

Como enfatizei em outra ocasião, os caminhos para a educação superior 

incluem a formulação de políticas de avaliação que levem em consideração a 

trajetória histórica da universidade latino-americana. Creio não haver equívoco 

tal como os estudantes de Córdoba o disseram, “estamos viviendo una hora 

americana”. Esta hora americana aponta para o futuro e tem um presente a 

equacionar. Dentro do momento presente, compreender o que passa na esfera 

global, denunciar e criticar, é imperativo. Porém, o agir na esfera pública local-

global se faz necessário. E, o agir é livre quando se dá em projetos comuns. O 
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projeto educativo, o projeto avaliativo, só pode ser um projeto em comum, 

jamais um projeto isolado. A qualidade de uma instituição pode munir-se de 

referenciais externos, porém, só poderá ser arbitrada de dentro para fora, pela 

comunidade que participa da universidade e decide seus destinos. Não será o 

mercado que arbitrará a qualidade da minha instituição! 

A educação tem funções em prol da liberdade singular de cada um para 

que sua singularidade se desenvolva comprometida com a vida pública e tenha 

fundamentos para agir com liberdade (Arendt, 1990). Na perspectiva de 

formação, não basta instruir os sujeitos, é preciso socializar o ser humano para 

que atenda a um projeto social comum e alcance configurar-se, dessa forma, 

também como ser político. E como tal, inserir-se no debate e compreensão da 

vida pública, da democracia e da cidadania, do compromisso com o mundo. 

Essas questões expressam a premente preocupação com experiências 

políticas que redundem na formação de sujeitos políticos, objeto que, desde a 

reforma de Córdoba de 1918, pressiona as instituições e a formação 

universitária latinoamericana. Para além de pensar uma instituição formadora 

de estudantes, se vai além, a formação política se faz em comum – estudantes, 

gestores, técnicos, docentes, pesquisadores. Esta foi e será a grande força da 

instituição latino-americana de educação superior. Uma força que se está a 

diluir nos novos referenciais hegemônicos que orientam políticas de avaliação e 

acreditação e apontam para as universidades o caminho único de sua 

internacionalização sem que tenham resgatado o caminho sensível da sua 

localização em sua região. 

Entendo que o papel da educação superior não possa ser alterado em 

sua natureza apenas por práticas de capacitação em competências que visam 

à produção técnica de um profissional apolítico transformado em capital 

humano. A ES latinoamericana será o espaço das aprendizagens 

diversificadas, da „ecologia de saberes‟, da produção e disseminação de um 

conhecimento que conduza à “promoção de diálogos entre o saber científico ou 

humanístico, que a universidade produz, e saberes leigos, populares, 

tradicionais, urbanos, camponeses, provindos de culturas não ocidentais [...], 

que circulam na sociedade” (Santos, 2004, p. 76).  Reinvenção é a palavra. 

Se bem analisada, a educação superior que se desvincula da sua conexão com 
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os interesses do sistema educacional como um todo, ou  do projeto de país, 

talvez não mereça ser chamada de „superior.‟ No sentido da articulação entre o 

local e o global, o fortalecimento do exercício do pensar e atuar 

democraticamente se fazem nas condições dadas e existentes. Elas não 

podem ser negadas. Porém, é preciso lembrar que a função da educação 

superior vai além de promover o projeto de desenvolvimento social de um país. 

Para voltar-se à formação específica de profissionais para o exercício 

profissional e o mundo do trabalho, precisa também pensar a reinvenção 

permanente de suas políticas e, não assumir projetos uniformizadores de sua 

cultura e currículos.  

A diversidade e a diferença incomodam e desestabilizam. Porém, justo 

na diferença reside o valor da ES latino-americana. Ela não é mais o modelo 

transplantado de Europa pelo colonizador. E não será o modelo desejado pelo 

novo imperialismo e produzido pelo soft power de uma acreditação 

homogeneizadora que se estabeleceu através de redes que cooptam agências. 

Ela não será o modelo competitivo que vê o inimigo em cada IES de outro país 

ou região. Haverá outros e novos modelos de universidade, diferentes 

daqueles aqui apontados, que surgem a cada momento e mostram a força e a 

pujança da educação que quer viver o paradoxo local-global em plenitude. Ser 

universal sem deixar de ser local é o projeto que faz emergir a instituição de 

educação superior indígena, a universidade intercultural dos povos indígenas, a 

universidade dos movimentos populares, a universidade da integração dos 

países latinoamericanos, a universidade da integração dos países de língua 

portuguesa, a universidade da integração dos povos amazônidas.   
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i
 Este texto deve parte das ideias apresentadas à discussão frutífera com Dra. Maria Elly Herz Genro a 

quem agradeço a colaboração. Agradeço também ao Dr. Boaventura de Sousa Santos as aprendizagens 

sobre a Universidade Global.   
II 

Segundo Landinelli (2008) “Como corolario de dicha variedad de situaciones fragilmente estructuradas, 

la idea de universidad antes comúnmente aceptada en términos coincidentes y dotada de una connotación 

valorativa manifiesta, ha pasado a ser en el uso corriente una referencia conceptual imprecisa, de 

acepciones inconstantes y frecuentemente confusas. En ese sentido, puede afirmarse sin margen de error 

que en el pasado cercano lo novedoso en la hechura de los sistemas de educación superior ha sido la 

adopción de formas rigurosas de estratificación, es decir, discontinuidades significativas en su 

configuración orgánica, en el modo como los emplazamientos universitarios son jerarquizados y 

ordenados en posiciones de mérito superpuestas, en los atributos diferenciales de sus opciones 

académicas, en la definición de sus misiones sociales ligadas a la distribución del conocimiento y a la 

percepción de la trascendencia de los beneficios generales y particulares vinculados a su apropiación.”  

 
III

 Globalização como hegemonia capitalista: banca global (BM, FMI, BID, Santander), do comércio e 

serviços globais (OMC, GATT); dos preços globais que instituem a comoditização do mundo, o mercado 

de futuros (NYSE,  Dow Jones, Nasdaq, BOVESPA), dos produtos fabricados por empresas globais 

(Ford, Daimler-Chrysler, Shell, GE, Mitsubishi,Toyota, Wal Mart, Coca-cola; Mac Donald‟s, Microsoft, 

HP, IBM, Sony, Nokia; Samsung, Motorola), os blocos econômicos (UE, ALCA, NAFTA,MERCOSUL), 

as políticas militaristas e econômicas (OTAN, UNCTAD, OPEP, OEA), as políticas sociais, territoriais e 

educativas globais (ONU, UNESCO, OIT), as avaliações globais e indicadores de risco internacional 

(Price Waterhouse, Cooper & Libers, Moody‟s, Securities and Exchange Commission, Standard & 

Poor‟s, Fitch Investors), a informação global (CNN, BBC, GNT, AP, France Press, SVNS, Reuters, 

ASF), a comunicação global (INTERNET, ITT, AT &T). Ver Leite (2010). 


