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Resumen del simposium 
São muitos os discursos e as pesquisas produzidas em torno do tema da qualidade da 
educação superior. A noção de qualidade não remete a um construto universal, mas 
sim a propriedades que se encontram nos seres, ações ou objetos. A qualidade é, pois, 
auto-referenciada e historicamente situada, pressupondo um sujeito ou uma 
comunidade que aceita determinados padrões como desejáveis.  
Nos aportes de Cortella (1998) encontramos uma visão de qualidade que se distancia 
das proposições alicerçadas na perspectiva de produtividade. O autor traz a expressão 
qualidade social para explicitar um parâmetro comprometido com a condição humana 
e cidadã. No caso da educação, significaria uma sólida base científica, formação crítica 
de cidadania e solidariedade de classe social (p.14-15).  
Sousa Santos (2000), na procedente crítica que faz do paradigma dominante, advoga 
uma ciência comprometida, um conhecimento prudente para uma vida decente (p. 
242). Essas compreensões encaminham à critérios de qualidade que visivelmente 
assumem a territorialidade de sua produção e as opções políticas dos atores.  
No contexto das reformas atuais do ensino superior, tem-se assistido a um movimento 
crescente de regulação supranacional da qualidade do ensino que determina o 
desenvolvimento de políticas de garantia de qualidade nas instituições, usualmente 
acompanhadas de procedimentos complexos de prestação de contas, que visam a 
construção de culturas de qualidade. Entretanto, a universidade que se propõe a 
compartir os valores da inclusão social precisará investir em reflexões epistemológicas 
assumindo paradigmas menos rígidos do ponto de vista da erudição e mais rigorosos 
na perspectiva da valorização da cultura e da diferença, o que implica conferir uma 
orientação democrática aos critérios e condições de acesso e de sucesso dos 
estudantes. 
Na universidade há valores em tensão, repetindo o que acontece na sociedade, 
revelando movimentos contraditórios que se intercalam em função de interesses 
diversos e perspectivas divergentes. Trata-se de um campo de lutas, como prescreveu 
Bourdieu (1988).  
Duas forças contemporâneas, aparentemente em tensão, são desencadeadas pelas 
políticas educacionais referentes à qualidade. A primeira aponta para a inclusão de 
uma população estudantil diferenciada, muitas vezes de primeira geração, em que 
muitos dos seus integrantes trabalham e estudam, são provenientes de camadas 
médias da população e, em alguns casos, como acontece no Brasil, ingressam através 
de cotas étnicas ou de escolas públicas. A segunda inclui a internacionalização que 
parece apontar para uma padronização de critérios de qualidade determinada por 
organismos supranacionais, os quais podem não responder a necessidades e interesses 
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das instituições, assentes em exigências meritocráticas, envolvendo carreiras de 
complexidade mais alta e trajetórias com maiores oportunidades culturais, incluindo o 
domínio de idiomas.  
Como, então, compatibilizar projetos acadêmicos aparentemente distintos? Serão 
incompatíveis essas duas perspectivas de qualidade da educação superior? Como 
impactam a pedagogia universitária? 
Esses são questionamentos que vêm estimulando o desenvolvimento de estudos que 
aglutinaram pesquisadores portugueses e brasileiros através de um Projeto de 
Cooperação Internacional (CAPES/FCT). Procuramos compreender de que forma a 
democratização e a internacionalização se constituem como referentes da qualidade 
da educação superior e discutir as suas implicações nas políticas institucionais, nas 
práticas pedagógicas e na docência. 
 

QUALIDADE DO ENSINO DE GRADUAÇÃO ENTRE OS 
DISCURSOS DA DEMOCRATIZAÇÃO E DA 

INTERNACIONALIZAÇÃO NO BRASIL. UM OLHAR PARA O 
PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS. 

Cunha, Maria Isabel da (UNISINOS/BR) 

Resumo 
A tensão entre internacionalização e democratização como referentes da qualidade da 
educação superior no Brasil vem estimulando estudos e pesquisas, incluindo o Projeto 
que desenvolvemos, de forma interinstitucional com diferentes IES do sul do país. 
Distintos enfoques, ações e programas institucionais e estatais são tomados como 
objeto de estudo. O texto aqui apresentado explora a questão da mobilidade 
estudantil, através do Programa Ciências Sem Fronteiras, ouvindo os estudantes que 
vivenciaram essa experiência em países estrangeiros. Para tal foi aplicado um 
questionário aberto on line e interpretados os resultados, à luz de contribuições 
teóricas de Morosini, Sousa Santos e Spears.  

Introdução 
Os processos de internacionalização da educação brasileira começam com o Brasil 
Colônia. Com a tardia criação das universidades no solo brasileiro, Portugal se tornou a 
referência nesse nível de formação, com raras exceções. Os primeiros cursos 
superiores se constituem a partir da vinda da família real em 1808, e são raros e 
concentrados em algumas Províncias. Nem a república modificou esse quadro logo 
após a proclamação. Diferentemente da América espanhola, é reconhecido que a 
criação da universidade no Brasil é recente, datando dos anos 30 do século XX. Desde 
então, a relação entre as iniciativas pública e privada foram se constituindo, com 
predominância da instância privada, confessional ou não. 


