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Introdução 
Este artigo apresenta a análise do documento “El desafío de crear universidades de 
rango mundial” (Banco Mundial, 2009) com o objetivo de problematizar a concepção 
de “Universidade de Excelência” ou de “Classe Mundial”, suas principais características 
e seu lugar nos sistemas de Educação Superior nos países centrais e periféricos. 
Defende-se a hipótese de que tal modelo de universidade, explicita os diferentes 
lugares de produção e implementação do conhecimento, bem como o estreitamento 
das relações entre a universidade e o setor produtivo. A discussão, profícua na União 
Europeia, ganha contornos mais específicos no cenário brasileiro nos últimos anos, o 
que justifica a relevância desta discussão, sobretudo, com o recente anúncio da criação 
da Universidade dos BRICS. 

Objetivos 
 este trabalho objetivamos problematizar a concepção de “Universidade de Classe 
Mundial” (UCM), suas principais características e seu lugar nos sistemas de Educação 
Superior nos países centrais e periféricos. O modelo pode ser compreendido como 
expressão da dinâmica capitalista atual, caracterizada pela alta competitividade, 
desafiando os países para o investimento na maximização das vocações científicas e 
tecnológicas das suas universidades, concebida como estratégia para o crescimento 
econômico. O alcance da excelência é então colocado como meio e condição para os 
países e blocos integrarem-se ao processo de globalização e à “Sociedade do 
Conhecimento”. (Bindé, 2007). 

Métodos 
A investigação proposta pauta-se nos fundamentos do materialismo histórico, a partir 
análise documental. Compreende-se, assim como Gramsci (1978), que a análise crítica 
deve ser elemento central nas pesquisas científicas, uma vez que a crítica ao sistema 
vigente, bem como a sua compreensão histórica, é fundamental para a superação 
deste tipo de ordem econômico-político-social. 
Demarca-se, então, a compreensão de documentos como resultado de práticas sociais 
e expressão da consciência humana possível em um dado momento histórico. Desse 
modo, segundo Evangelista (2012), a partir da análise documental, objetiva-se 
compreender como o referido documento expressa a realidade, indicando os seus 
‘silêncios’, discursos fundadores e, ironicamente, o obscurecimento das relações de 
classe.  
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Resultados 
O conceito de “Universidade de Classe Mundial” 
De acordo com o documento as UCM são instituições que representam globalmente o 
Ensino Superior nacional em sua capacidade de gerar desenvolvimento econômico e 
conhecimento nas áreas científica, tecnológica e de inovação. São instituições abertas 
para o processo de internacionalização, sendo que a excelência na qualidade de suas 
atividades de ensino e pesquisa advém, em grande parte, de suas experiências 
internacionais acumuladas e culturalmente incorporadas aos seus docentes e 
discentes. As características apontadas pelo documento como centrais nas UCM 
podem ser atribuídas a três grupos: a) alta concentração de talentos (professores e 
alunos), b) recursos abundantes para oferecer um ambiente de aprendizagem e 
pesquisas avançadas, e c) recursos de governança que incentivam visão estratégica, 
inovação e flexibilidade, para permitir que as instituições possam gerir os recursos sem 
serem prejudicadas pela burocracia. O que é explicitado na imagem a seguir:  

 
Figura 1: Modelo de lógica da excelência universitária. 

Fonte: Banco Mundial (2009). 

A concentração de talentos é apresentada como um dos principais pilares para a 
construção de uma UCM. Estas instituições devem buscam atrair estudantes "mais 
brilhantes " do país ou do mundo. As universidades de pesquisa geralmente empregam 
acadêmicos que são atraídos pelas as condições de trabalho e remuneração favoráveis 
(que pode chegar o dobro do salário padrão de cada universidade). Entretanto, o 
modelo exige formas flexíveis de contratação e planos de carreira.  
O documento apresenta ainda quais seriam as formas de se construir essa 
universidade. São elas: a) melhorar um número pequeno universidades existentes que 
têm o potencial para se destacar b) incentivar um número de instituições existentes 
para se unirem, transformando-se em uma nova universidade c) criar novas 
universidades de classe mundial a partir de zero (Banco Mundial, 2009, p.25)  
Apresentadas as características gerais de uma UCM, a seguir, pontuamos eixos que 
ganham destaque no documento. 
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1 Internacionalização  
A dinâmica internacional é apresentada no documento como um dos principais fatores 
na ‘busca pela excelência’, uma vez que é importante na concentração de talentos. 
Contudo, o processo de internacionalização nãoe trata apenas de mobilidade de 
estudantes e pesquisadores, mas também abarca uma variedade de elementos, como 
currículo, ensino-aprendizagem, pesquisa, acordos institucionais e a cooperação 
internacional para “responder” às novas demandas da globalização. Segundo 
Bianchetti (2015), a hipótese de que a “agenda globalmente estruturada para a 
educação” (DALE 2001) ou o “Espaço Europeu de Ensino Superior” estão na base de 
um movimento que poderia ser denominado de institucionalização de um ´Espaço 
Mundial da Educação Superior’.  
É significativo considerar que tais movimentos reconfiguram a dinâmica do Ensino 
Superior nos países periféricos, como o Brasil. Na última década, foi possível perceber 
o avanço nas discussões e ações no sentido da internacionalização da Educação 
Superior, como o Ciências sem Fronteiras (CSF) e o incremento nas relações 
internacionais na Pós-Graduação, com Programa de Estágio Doutoral no Exterior 
(PSDE). É importante destacar que a pós-graduação se constitui em um espaço 
privilegiado para a formação de quadros profissionais de alto padrão. Portanto, a pós- 
graduação se destaca como uma área de ensino estratégica para que os países se 
integrem de forma mais “competitiva” no cenário global, pautada em uma visão 
reducionista do que seja o papel da pesquisa e da investigação universitárias, como 
sendo de caráter apenas instrumental e direcionadas para o mercado de trabalho. 
 
2 Parceria Público Privada 
A parceria com o setor privado é componente do projeto de educação articulada pela 
classe dominante, e aparece de forma cada vez mais naturalizada nas orientações dos 
organismos multilaterais.  este documento, ela é apresentada como “uma forma de 
facilitar autonomia administrativa para as universidades “(Banco Mundial, 2009, p. 28) 
De acordo com Sguissardi (2005), a diversificação da fonte de financiamentos e outros 
mecanismos de aproximação com o setor privado transformariam (como vêm 
transformando) a universidade em um espaço no qual setores externos do mercado 
teriam cada vez mais poder na definição da agenda universitária. Segundo Catanni e 
Oliveira (2000), o financiamento estatal reduz-se paulatinamente, ou é direcionado, 
como afirma o documento, para fundos de pesquisa que devem alcançar tanto o setor 
público como o privado. Assim, as universidades que não se enquadram nesse modelo 
de elite tendem a contar com cada vez menos investimento público.  

 
3 Rankings internacionais 
A avaliação é apresentada pelo documento o como componente essencial para a 
construção de universidades de excelência, uma vez que é a partir desta que a 
“qualidade” das instituições é medida. Compreende-se que o ranqueamento faz-se 
pela comparação entre instituições educacionais de diversos países, imersas em 
contextos sociais e históricos diferenciados, que pouco é considerada pelos rankings. 
Assim, os itens que compõem a metodologia para a comparação estão sendo 
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colocados como as grandes metas das universidades, sobretudo, dos países. Ou seja, a 
“qualidade educacional” é ditada de acordo com os itens de verificação de 
produtividade, publicações, patentes e prêmios das instituições. 
De acordo com Moura e Moura (2013), as percepções das universidades em torno 
dessas publicações levaram-nas a respeitar essas listas e aprenderem mais sobre suas 
organizações. Muitas universidades que se consideram de ponta lançaram grupos 
permanentes de pesquisas para analisar o impacto dos ranqueamentos no universo do 
Ensino Superior, procurando adaptar-se a essa indústria. 

Considerações Finais 
O modelo de excelência, ou de Classe Mundial é compreendido enquanto lócus de 
produção científica e esbarra na concepção de ciência vinculada a uma tendência mais 
pragmática e aplicada, sendo necessário concebê-la não apenas como força produtiva, 
mas também como mercadoria. Já enquanto lócus de formação para o trabalho 
complexo tem por finalidade a preparação de especialistas que possam aumentar a 
produtividade do trabalho sob sua direção e, simultaneamente, a formação de 
intelectuais orgânicos das classes dominantes.  
O grau de generalização da formação para o trabalho complexo em cada formação 
social concreta também depende, em grande parte, do lugar ocupado por essa 
sociedade na divisão internacional do trabalho. O núcleo orgânico é o lugar onde se 
realizam as atividades associadas ao fluxo de inovação e os núcleos periféricos e 
semiperiféricos são os que realizam as atividades dominantemente ‘neuromusculares’, 
típicas de países com pouco investimento em educação, ciência e tecnologia, como o 
Brasil.  
A evidência do discurso de excelência, com vistas à construção de Universidades de 
Classe Mundial, também pode ser verificada nos países que ainda não integram o 
bloco dinâmico do capital, como o Brasil - embora, a partir da segunda metade da 
década dos anos 2000, tenha avançado nesta direção a ponto de compor, com os 
BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e mais recentemente a África do Sul), um conjunto de 
países que passaram a ocupar um estrato diferenciado, em termos de 
desenvolvimento, no contexto mundial. 
Há interesses explícitos, bem como orientações internacionais para a criação de 
universidades de excelência em países periféricos, ainda que não almejem competir 
pelos primeiros lugares nos rankings, mas sim, tornarem-se referências em seu país, 
região ou bloco. De acordo com Altbach (2007), para estas universidades será 
necessário selecionar campos de pesquisa que são acessíveis e ligados a necessidades 
e prioridades regionais, o que vai ao encontro da Rede de Universidade do BRICS, que 
está sendo implementada atualmente no Brasil. O objetivo dos idealizadores é criar 
uma universidade de excelência, composta pela comunidade acadêmica dos cinco 
países do bloco. Um edital foi lançado para a escolha de cinco programas de pós-
graduação em cada país. Os cursos deverão contemplar as áreas definidas como 
prioritárias: energia, ciência da computação e segurança da informação; estudos do 
Brics, ecologia e mudanças climáticas, recursos hídricos e tratamento da poluição e 
economia.  
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Em síntese, como assinala Fontes (2010), verifica-se, historicamente, a intensificação 
da “produtividade tecnológica em determinados ramos da produção”, o que repercute 
na oferta desigual e combinada de possibilidades educativas, em que o trabalho 
complexo continua a destinar-se, efetivamente, a uma minoria. Há ainda risco de 
elitização que este modelo de universidade traz em seu bojo, uma vez que priorizando 
a pesquisa "excelente" perpetua a reprodução de elites científicas e a concentração da 
investigação científica em disciplinas específicas e lugares.  
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