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RESUMO 

 

Nesse estudo, são analisados os discursos sobre políticas de cotas, como políticas 
de ações afirmativas e/ou equidade, presentes nas recomendações dos organismos 
internacionais e agências supranacionais, os quais têm buscado exercer maior 
influência na configuração de políticas públicas para a educação global (ONU, 
UNESCO e Banco Mundial). Parte-se da ideia que são, sobretudo, os organismos 
internacionais, como a ONU, através de suas Declarações, Pactos, Convenções e 
Conferências internacionais, e a UNESCO, através de suas Declarações e 
Convenções, que têm exercido maior influência no delineamento dos discursos sobre 
a educação como um direito humano, o qual, para ser efetivamente exercido, 
pressupõe o combate à discriminação na esfera do ensino, bem como a necessária 
igualdade nas condições de acesso e permanência dos indivíduos e grupos 
socialmente discriminados. São utilizadas, como aporte teórico-metodológico, as 
perspectivas de autores que interpretam sobre os processos de globalização, em suas 
várias nuances, e sua relação com a educação, além daqueles que discutem a 
temática da equidade e ações afirmativas/cotas na ótica dos direitos humanos. No 
contexto de influência internacional, são delineadas as influências globais na 
configuração do discurso sobre equidade e ações afirmativas, com foco na política de 
cotas para ingresso na educação superior. Nesse contexto, são examinados a 
normativa de direitos humanos e documentos internacionais e regionais que versam 
sobre a matéria. Assim, essa pesquisa se caracteriza como qualitativa, bibliográfica e 
documental. A pesquisa aponta que as recomendações internacionais pautam-se, de 
maneira geral, pelos princípios da não-discriminação, da igualdade material e da 
educação como um direito de todos, cujo acesso ao nível superior baseia-se, 
sobretudo, no mérito individual. Não obstante a centralidade do mérito como princípio 
norteador do acesso, a normativa de direitos humanos e os documentos internacionais 
apontam para a necessidade de adoção de medidas positivas, progressivas, voltadas 
à democratização do acesso de grupos vulneráveis na educação superior. Uma pauta 
que, sem dúvidas, enfrenta resistências e contraposições. 
 
 
Palavras-chave: Globalização; Educação Superior; Direitos Humanos; Ações 
Afirmativas/Cotas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this study, quota policy discourses are analyzed, such as affirmative action policies 
and / or equity, present in the recommendations of international organizations and 
supranational agencies, which have sought to exert greater influence in shaping public 
policies for global education (UN, UNESCO and World Bank). International 
organizations, such as the UN, through its International Declarations, Covenants, 
Conventions and Conferences, and UNESCO, through its Declarations and 
Conventions, have been more influential in the design of speeches on education as a 
human right, which, in order to be effectively exercised, presupposes the fight against 
discrimination in the field of education, as well as the necessary equality in the 
conditions of access and permanence of socially discriminated individuals and groups. 
The perspectives of authors who interpret the processes of globalization in their 
various nuances and their relationship with education are used as a theoretical and 
methodological contribution, in addition to those that discuss the theme of equity and 
affirmative action / quotas in the view of human rights. In the context of international 
influence, the global influences in the configuration of the discourse on equity and 
affirmative actions are outlined, focusing on the policy of quotas for entry into higher 
education. In this context, the human rights legislation and international and regional 
documents dealing with this matter are examined. Thus, this study is characterized as 
a qualitative, bibliographic and documentary research. The research points out that 
international recommendations are guided, in general, by the principles of non-
discrimination, material equality and education as a right of all, whose access to the 
higher level is based, above all, on individual merit. Despite the centrality of merit as a 
guiding principle of access, human rights law and international documents point to the 
need to adopt positive, progressive measures aimed at democratizing the access of 
vulnerable groups to higher education. A pattern that undoubtedly faces resistance and 
opposition. 
 

Keywords: Globalization; Higher Education; Human rights; Affirmative Actions / 
Quotas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação superior tem se deparado com uma série de transformações, as 

quais têm repercutido tanto no espaço das instituições que a representam, quanto em 

espaços sociais e políticos diversos. Uma dessas transformações está atrelada à 

expansão do acesso de indivíduos e grupos historicamente discriminados e sub-

representados, às instituições de ensino superior. Essa sub-representação provocou 

uma reação política, desses indivíduos e grupos, os quais passaram a exercer 

pressões, em nível internacional e nacional, em busca da efetivação de direitos. 

Dentre os direitos mais almejados por esses grupos, encontra-se o direito à igualdade 

no acesso à educação, principalmente, no tocante à educação superior. 

O conceito de igualdade, da forma que fora moldado pelo pensamento burguês, 

e internalizado pela sociedade ocidental, pressupõe uma igualdade no âmbito formal, 

descrita nas normas e nas leis, de modo a não haver espaço para discriminações, 

pois, nessa concepção, todo ser humano nasce livre e igual, concepção essa 

reconhecida, no âmbito internacional, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948. Entretanto, essa 

concepção de igualdade tem sido questionada, pelo fato de não conseguir fazer 

avançar determinados seguimentos sociais, mas, ao contrário, ter contribuído para 

perpetuar e reproduzir as desigualdades; pois a desigualdade gera discriminação e 

injustiça social e a igualdade, de fato, gera inclusão e justiça social. 

A partir dessa constatação, o conceito de igualdade tem se ampliado e 

abarcado a concepção de igualdade material, a partir da qual a igualdade só é efetiva 

se houver uma justiça redistributiva, aliada ao reconhecimento de diferentes 

identidades – de gênero, de classe social, de raça e etnia, etc. Nessa perspectiva, 

diversos atores sociais têm protagonizado lutas e resistências em favor do alcance da 

igualdade material, em direção da justiça social e do reconhecimento de suas 

identidades, como formas de prevenir o sofrimento, mas, também, de afirmar sua 

dignidade humana.   

Essas lutas têm concentrado movimentos sociais e alcançado patamares 

internacionais; favorecidas, também, pelos processos de globalização contra-

hegemônica. Dessa forma, a educação superior tem sido objeto de disputa e palco de 

contradições entre as forças favoráveis às pautas reivindicadas por esses atores e 

movimentos sociais, e forças contrárias às suas reivindicações.  
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Dentre as disputas mais polêmicas, sobressaem as reivindicações quanto à 

adoção de políticas de ações afirmativas, compreendidas como medidas especiais, 

progressivas e temporárias destinadas a promover o acesso à educação superior de 

indivíduos e grupos étnico-raciais e sociais marginalizados, por meio de uma política 

de cotas a eles destinada. 

A política de cotas objetiva a reparação de um passado histórico 

discriminatório, que relegou vários segmentos da sociedade às condições subalternas 

que hoje ocupam e que tendem a reproduzir-se entre várias gerações. Dentre essas 

condições, revela-se a exclusão, ou a sub-representação desses segmentos, na 

educação superior, a qual foi historicamente concebida por e para as classes sociais 

privilegiadas. Entretanto, a política de cotas visa também uma perspectiva de futuro 

para essas classes subalternizadas, de modo a proporcionar-lhes mobilidade social e 

reconhecimento de suas identidades culturais a partir da formação recebida nesse 

nível de ensino. Desta Forma, essa política não pode ser compreendida, apenas, pelo 

ângulo da reparação, mas também, do ponto de vista promocional, contribuindo para 

a democratização do acesso à educação superior como um direito humano e um bem 

público (BORGES & SANTOS, 2012; BORGES, 2011).  

A demanda por equidade na educação superior ultrapassou as fronteiras 

estatais, para tornar-se uma pauta global dos movimentos sociais, pauta esta que tem 

sido apropriada pelos organismos internacionais e agências globais, como a 

Organização das Nações Unidas (ONU), através de declarações, pactos, convenções 

e conferências internacionais, e a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), através de declarações e convenções internacionais 

e regionais.  

Esses organismos e agências têm exercido, na atualidade, maior influência no 

delineamento dos discursos sobre a educação como um direito humano, o qual, para 

ser efetivamente exercido, pressupõe o combate à discriminação na esfera do ensino, 

bem como a necessária igualdade nas condições de acesso e permanência dos 

indivíduos e grupos socialmente discriminados.  

A globalização, nos seus mais complexos desdobramentos, é um fenômeno 

que tem exercido um papel relevante na configuração das políticas ao redor do mundo. 

No campo das políticas educacionais, há uma relação dialética entre o contexto global 

e nacional de maneira que eles se constituem mutuamente nessa relação. 
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A influência internacional na configuração de discursos e políticas 

educacionais, tem se tornado preponderante, pois, o papel da educação e suas 

concepções detém uma importância considerável na reprodução e legitimação do 

modelo de sociedade que se quer estabelecer ou perpetuar, em nível global. A 

globalização da tecnologia e dos meios de comunicação favorece ainda mais o 

intercâmbio de ideias, textos e de discursos, onde os de maior abrangência são 

investidos de legitimidade e as instituições que os sustentam se sobressaem no 

cenário global.  

A nossa ênfase recai, portanto, sobre o contexto internacional, por 

entendermos a necessidade de identificar os discursos globais presentes nos textos 

dos organismos e agências internacionais selecionados (ONU, UNESCO e Banco 

Mundial), sobre a temática da equidade e ações afirmativas, com foco na política de 

cotas para ingresso na educação superior. 

É interessante observar que a educação superior passa a compor um escopo 

à parte no momento em que ela passa a ser objeto de discussão em conferências e 

documentos específicos, o que demonstra a importância desse nível de educação 

para os organismos supranacionais que promovem as conferências e elaboraram 

seus documentos: ONU, UNESCO e Banco Mundial, no sentido de estabelecerem 

uma agenda única internacional para as políticas educacionais de nível superior.  

Utilizaremos, como aporte teórico-metodológico, as perspectivas de autores 

que interpretam sobre os processos de globalização, em suas várias nuances, e sua 

relação com a educação, a exemplo de Santos (2002), Dale (2004, 2010), Ball (2001) 

e Lingard (2004), além daqueles que discutem a temática da equidade e ações 

afirmativas/cotas na ótica dos direitos humanos, a exemplo de Piovesan (2005, 2008, 

2010), Borges (2007, 2013) e Zago (2006). 

Diante do exposto, nosso estudo objetiva, de maneira geral, analisar a política 

de cotas para o ingresso na educação superior presente nos discursos sobre 

equidade/ações afirmativas que perpassam as recomendações da normativa de 

direitos humanos e dos documentos internacionais. Mais especificamente, 

pretendemos: 

 Analisar a normativa de direitos humanos na configuração do discurso sobre 

ações afirmativas/política de cotas para ingresso na educação superior; 

 Analisar os documentos internacionais na configuração do discurso sobre 

ações afirmativas/política de cotas para ingresso na educação superior; 
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Nosso estudo está estruturado em três capítulos: 

No capítulo 1, MAPEANDO A PESQUISA ACADÊMICA SOBRE A POLÍTICA 

DE COTAS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL, 

pretendemos mapear as pesquisas no Brasil, sobre a política de cotas para ingresso 

na educação superior, através do levantamento e análise das Teses e Dissertações 

encontradas sobre o tema, no site da Biblioteca Digital de teses e dissertações (BDTD) 

e através do levantamento e análise dos artigos científicos, sobre a mesma temática, 

encontrados no site do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento e 

Capacitação de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 No capítulo 2, ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA DA PESQUISA, 

delineamos o aporte teórico-metodológico que norteará nossas discussões e análises 

acerca da política de cotas para o acesso à educação superior e apresentamos, 

também, o percurso metodológico que traçamos para nossa pesquisa. 

No capítulo 3, A INFLUÊNCIA INTERNACIONALNA CONFIGURAÇÃO DA 

POLÍTICA DE COTAS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 

intencionamos discutir os processos de globalização e educação, e a configuração do 

discurso sobre equidade, que encontra-se no cerne das discussões sobre ações 

afirmativas, destinadas a promover a inserção na educação superior, dos indivíduos 

e grupos que sofrem constantes padrões de discriminação e exclusão na sociedade, 

em razão da sua origem social e perfil étnico-racial. Para tanto consideramos as 

influências globais/internacionais, que permeiam os discursos sobre cotas e ações 

afirmativas, reveladas no constructo histórico e ideológico da normativa de direitos 

humanos, dos documentos internacionais e da Declaração da Conferência Regional 

de Educação Superior na América Latina e no Caribe.   

Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, pontuamos os aspectos mais relevantes, 

acerca da nossa temática, encontrados nas análises da normativa de direitos 

humanos da ONU, e dos documentos internacionais e regional, pontuando suas 

divergências e convergências. Apontamos, também caminhos para novos estudos, a 

partir de outros olhares sobre a temática. 
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1 MAPEANDO A PESQUISA ACADÊMICA SOBRE A POLÍTICA DE COTAS PARA 

INGRESSO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Nesse capítulo, pretendemos mapear as pesquisas no Brasil, sobre a política 

de cotas para ingresso na educação superior, a qual constituiu o impulso inicial em 

direção à definição do nosso objeto de estudo.  Portanto, nosso objetivo aqui foi o de 

ampliar o nosso olhar para a pauta de estudos empreendidos no Brasil sobre a 

temática e suas lacunas. Dentre elas, verificamos uma carência das pesquisas quanto 

à investigação mais acurada da influência internacional, a partir dos organismos e 

agências globais, na configuração da política de cotas para ingresso na educação 

superior. 

Buscamos empreender essa tarefa através do levantamento e análise das 

Teses e Dissertações encontradas sobre o tema, no site da Biblioteca Digital de teses 

e dissertações (BDTD) e através do levantamento e análise dos artigos científicos, 

sobre a mesma temática, encontrados no site do Portal de Periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento e Capacitação de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Tais 

levantamentos foram realizados entre os dias 13 e 20 de julho de 2015.   

Foram utilizados os seguintes descritores no campo de busca do BDTD: 

“Avaliação da Política de Cotas” e “Cotas na Universidade” a partir dos quais foram 

encontrados 25 e 23 trabalhos respectivamente. No levantamento dos trabalhos, o 

critério utilizado consistiu na presença de um dos descritores “Avaliação da Política 

de Cotas” no título ou nos outros campos e na presença de um dos descritores “Cotas 

na Universidade” apenas no título. Após análise dos trabalhos encontrados, 

verificamos que houve repetição de alguns deles e que também vários deles não 

tratavam da temática, mas se referiam a outras concepções da palavra cota; outros 

tipos de avaliações e de políticas, que não a política de cotas na universidade. Assim, 

após essas devidas verificações, selecionamos um corpus de 28 teses e dissertações 

no BDTD.  

No Portal de Periódicos da CAPES, o critério de seleção dos trabalhos consistiu 

na presença de um dos descritores “Cotas na Universidade” no campo de busca. 

Foram listados 273 artigos científicos e, após análise, verificamos que a maioria deles 

fugia à temática da política de cotas nas universidades; verificamos, também, que 

houve repetição de vários outros artigos ao longo da lista. Feitas as devidas 

verificações, foram, então, selecionados 29 artigos no Portal de Periódicos da CAPES.   
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O corpus de análise totaliza 55 trabalhos, sendo 03 teses publicadas entre os 

anos de 2009 e 2011; 23 dissertações publicadas entre os anos de 2006 e 2015 e 29 

artigos científicos publicados entre os anos de 2004 e 2014. Constatamos que todos 

os trabalhos que compõem o corpus foram publicados no período de 2004 a 2015, o 

que mostra a atualidade e relevância do tema. Uma explicação para isso seria o fato 

de que as políticas de cotas para ingresso na educação superior passaram a ser mais 

amplamente discutidas no Brasil a partir de sua implementação nas Universidades 

Públicas, o que ocorreu justamente na última década. 

Esta pesquisa é de natureza quanti-qualitativa, cujos dados identificados em 

cada trabalho contemplam: os temas investigados, os procedimentos metodológicos 

mais empregados e, além disso, os anos, as instituições e sua localização geográfica, 

as áreas do conhecimento e as revistas científicas que mais contribuíram para o 

avanço das discussões acerca da política de cotas na educação superior no Brasil. 

Também indicaremos outras questões a serem problematizadas e investigadas. 

Para apresentar os resultados dessa pesquisa, o presente capítulo está 

estruturado em quatro seções. Na primeira descrevemos os dados gerais dos artigos, 

dissertações e teses consultados, considerando o número de trabalhos por ano, por 

periódico e por programa de pós-graduação. Na segunda seção, apresentamos os 

procedimentos metodológicos e os sujeitos entrevistados encontrados nos trabalhos 

acadêmicos supracitados. Na terceira seção, descrevemos diferentes aspectos 

identificados nos trabalhos e que estão relacionados à adoção da política de cotas 

para ingresso nas universidades brasileiras. Na quarta seção, apresentamos as 

contribuições dos trabalhos acadêmicos sobre a temática, em suas mais variadas 

perspectivas. Por fim, elaboramos algumas sugestões de investigação para o avanço 

das discussões sobre o tema e para buscar preencher as lacunas encontradas. 

 

 1.1 DADOS GERAIS DOS ARTIGOS, DISSERTAÇÕES E TESES CONSULTADOS 

 

A tabela 1 e 2 elencam, por ano, respectivamente, o número de artigos 

publicados e os seus respectivos periódicos; e o número de dissertações e teses 

publicadas e suas respectivas áreas. Isso revela que a política de cotas para ingresso 

na educação superior é uma temática interdisciplinar devido à diversidade de áreas a 

que os periódicos, as dissertações e as teses estão vinculados, e também, que este 
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é um tema recente, pois passou a ser objeto de pesquisa científica apenas na última 

década, mais especificamente a partir do ano de 2004.  

 
Tabela 1: Quantidade de artigos publicados por ano 

Fonte: Elaborada pela autora.  
 
 

Como podemos observar na tabela 1, o periódico que traz o maior número de 

publicações, dentre os artigos científicos analisados sobre o tema das cotas para 

ingresso na educação superior brasileira (seis no total), é a Revista de Estudos 

Feministas, sediada em Florianópolis, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  
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Revista Brasileira de Educação 1           1 

Revista de Estudos Feministas  1   5       6 

Saúde Coletiva   1         1 

Educação e Pesquisa   1         1 

Revista de Psicologia Política         1   1 

Universitas Humanística          1  1 

Revista Motricidade         1   1 

Revista katálysis        1    1 

Revista Poiésis         1   1 

IX Colóquio Internacional sobre 
Gestão Universitária 

     1      1 

Revista Vértices       1     1 

Psicologia & Sociedade       1     1 

Horizontes antropológicos  1          1 

Revista Educação Especial     1       1 

Confluenze Rivista di Studi 
Iberoamericani 

     1      1 

Revista Ensaio  1          1 

Educação e Sociedade   1         1 

Journal of Latin American 
Studies 

     1   1   2 

Latin American Perspectives           1 1 

Antípoda. Revista de 
Antropología y Arqueología 

         1  1 

Revista Avaliação Psicológica          1  1 

Revista Brasileira de Política 
Internacional 

     1      1 

Latin American Research 
Review 

1           1 

Total 2 3 3 0 6 4 2 1 4 3 1 29 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-026X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-026X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-026X&lng=pt&nrm=iso
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O ano de 2008 destaca-se quanto ao número de artigos publicados, totalizando 

seis. Vale salientar também, a contribuição dos sete periódicos estrangeiros (Revista 

Motricidade, Universitas Humanística, Confluenze Rivista di Studi Iberoamericani, 

Latin American Perspectives, Antípoda:Revista de Antropología y Arqueología, Latin 

American Research Review e Journal of Latin American Studies) nos quais foram 

publicados oito artigos sobre o tema estudado. Esse dado nos revela a relevância 

dessa temática nos estudos fora do Brasil.  

Em relação às pesquisas acadêmicas de pós-graduação stricto sensu, o tema 

pesquisado é ainda mais recente, pois as dissertações e teses encontradas que fazem 

referência à política de cotas para ingresso na educação superior começaram a ser 

publicadas, respectivamente, nos anos de 2006 e de 2009. 

 

Tabela 2: Quantidade de dissertações e teses publicadas por ano. 
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Mestrado em Sociologia Política           1 1 

Mestrado em Educação  1 2 3   1 1 1 1 1 11 

Mestrado em Gestão da 
Informação 

       1    1 

Mestrado em Inclusão Social e 
Acessibilidade 

      1     1 

Mestrado Profissional em Gestão 
Econômica de Finanças Públicas 

        1   1 

Mestrado em Sociologia  1 1         2 

Mestrado em Ciências Sociais    1        1 

Mestrado em Economia         1   1 

Mestrado em Política Social  1          1 

Mestrado em Psicologia Social          1  1 

Mestrado em Direitos Humanos     1       1 

Mestrado Profissional em 
Avaliação de Políticas Públicas 

      1     1 

TOTAL - 3 3 4 1 - 3 2 3 2 2 23 
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Doutorado em Comunicação e 
Informação 

      1     1 

Doutorado em Educação     1  1     2 

TOTAL - - - - 1 - 2 - -   3 

Fonte: Elaborada pela autora.  



22 
 

Na tabela 2, verificamos que a Pós-graduação em Educação é a área que tem 

se sobressaído no fomento das discussões sobre o tema estudado, conforme nos 

revela o número de publicações: 11 dissertações e 02 teses, totalizando 13 trabalhos 

na área. Essa é uma quantidade bastante expressiva, pois representa a metade dos 

trabalhos stricto sensu pesquisados.    

 

Gráfico 1: Número de artigos, dissertações e teses publicadas por ano. 
 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 Como podemos observar no gráfico 1, a publicação de artigos científicos 

antecedeu a publicação de pesquisas acadêmicas stricto sensu sobre a temática das 

cotas nas universidades. No ano de 2004, a Universidade de Brasília (UnB) tornou-se 

a primeira instituição federal a aderir à política de cotas para ingresso na educação 

superior, e dois anos depois, em 2006, foram publicadas três dissertações que versam 

sobre a implementação das cotas na UnB. Em 2008, temos o maior número de 

publicações de artigos científicos, os quais somados às dissertações e teses perfazem 

um total de dez trabalhos publicados. Em 2011, ano que antecedeu a promulgação da 

Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 (que estabelece a adoção da política de cotas 

por parte das Instituições Federais de Ensino para acesso aos cursos de graduação 
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e aos cursos técnicos de nível médio), temos o maior número de pesquisas stricto 

sensu publicadas, perfazendo um total de cinco trabalhos, sendo três dissertações e 

duas teses.   

   

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ENCONTRADOS NOS ARTIGOS 

CIENTÍFICOS, DISSERTAÇÕES E TESES 

 

 
Podemos verificar através da tabela 3, que há uma grande tendência à 

utilização da pesquisa de natureza qualitativa nos trabalhos analisados, em 

comparação à pesquisa meramente quantitativa. A pesquisa de natureza quanti-

qualitativa, também, é bastante empregada nas pesquisas, como uma opção à 

pesquisa puramente qualitativa. 

Tabela 3: Natureza da pesquisa 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A tabela 4 apresenta as técnicas de coleta de dados utilizadas nas pesquisas. 

Verifica-se que o número total dessas técnicas é superior à quantidade de trabalhos 

estudados devido à utilização de mais de uma técnica de obtenção de dados 

primários. 

 
 

ARTIGOS 
CIENTÍFICOS 
Abordagem 2

0
0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
  

Total 

Qualitativa 1 2 1 - 5 2 - 2 2 2 - - 17 
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Total 1 3 3 - 6 4 2 2 3 3 2 - 29 
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Qualitativa - - 2 3 3 2 - 2 2 1 1 1 17 

Quantitativa - - 1 - 1 - - - - 1 - 1 4 

Quanti-quali - - - - - - - 3 - 1 1 - 5 

Total - - 3 3 4 2 - 5 2 3 2 2 26 
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Tabela 4: Técnicas de coleta de dados utilizadas nos artigos científicos, 
dissertações e teses 

 

Quantidade de 
Artigos 

Técnica de coleta 
de dados 

Quantidade de 
Artigos 

Técnica de coleta de 
dados 

7 Questionário 1 Relato de memória 

8 Entrevistas 2 Utilização de software/ 
banco de dados  

- Análise 
bibliográfica  

7 Não identificado 

10 Análise 
documental 

- ---------------------- 

2 Observação direta - ---------------------- 

Quantidade de 
Dissertações/ 
Teses 

Técnica de coleta 
de dados 

Quantidade de 
Dissertações/ 
Teses 

Técnica de coleta de 
dados 

8 Questionário 3 Relato de memória 

17 Entrevistas 6 Utilização de software/ 
banco de dados  

6 Análise 
bibliográfica  

- Não identificado 

16 Análise 
documental 

- ---------------------- 

1 Observação direta - ---------------------- 

Fonte: Elaborada pelas autora 

. 

A análise documental, seguida das entrevistas, são as técnicas de coleta de 

dados mais utilizadas nas pesquisas estudadas, sobretudo nas dissertações e teses, 

as quais, por sua própria natureza, exigem um maior aprofundamento nas discussões 

e uma maior amplitude das informações. Os questionários são também bastante 

utilizados pelos pesquisadores, seguidos da utilização de software ou banco de dados 

e das análises bibliográficas. Quanto à observação direta e aos relatos de memória, 

verificou-se que não são técnicas utilizadas de forma expressiva. Disso, pode-se 

depreender que haveria uma dificuldade em observar diretamente a configuração da 

política de cotas nas universidades e de acompanhar os estudantes cotistas para 

colher seus relatos.  

Verificou-se ainda, que algumas pesquisas não definem claramente a 

metodologia adotada, de forma que não foi identificada nenhuma técnica de coleta de 

dados em 7 dos trabalhos estudados, como descreve a tabela 4.  

A tabela 5 apresenta os sujeitos entrevistados nas pesquisas. 
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Tabela 5: Sujeitos entrevistados nas pesquisas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Como podemos observar na tabela 5, os artigos científicos que utilizaram as 

entrevistas como técnica de coleta de dados privilegiaram os estudantes como 

sujeitos de investigação, o que denota uma tendência em discutir a configuração da 

política de cotas a partir da perspectiva dos seu público alvo. Em apenas um dos 

artigos, os gestores foram sujeitos de investigação, o que pode sugerir um menor 

interesse dos autores, em abordar a política de cotas a partir da perspectiva das 

instituições acadêmicas que a implementaram. Ainda, com relação aos artigos 

científicos investigados, observamos que nenhum professor ou representante de 

movimento social, ou autoridade política foi abordado como sujeito de investigação, 

quanto à política de cotas nas universidades. 

Quanto às dissertações e teses consultadas, observamos uma maior 

abrangência de sujeitos entrevistados, sobretudo de gestores, professores e 

representantes de movimentos sociais. Entendemos que a necessidade de ampliar e 

diversificar o número de sujeitos investigados, se compararmos aos artigos 

analisados, dá-se em virtude da busca por uma maior profundidade nas análises e 

discussões, requeridas nas pesquisas acadêmicas conduzidas na pós-graduação 

stricto sensu. Outro dado que nos chama atenção é a entrevista realizada com duas 

autoridades políticas, sendo uma delas, um deputado estadual e a outra, um ex-

governador negro. A presença dessas duas autoridades, uma do Poder Legislativo e 

outra do Poder Executivo, nas pesquisas acadêmicas supracitadas, denotam o 

intenso cunho político da temática estudada e sua repercussão para além dos muros 

das universidades.  

Sujeitos entrevistados Quantidade nos 
artigos científicos 

Quantidade nas 
Dissertações e Teses 

Estudantes 8 3 

Estudantes cotistas 8 9 

Gestores 1 11 

Professores - 5 

Representantes dos 
Movimentos Sociais 

- 4 

Autoridade Política - 2 

TOTAL 17 34 
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1.3. OUTROS ASPECTOS INVESTIGADOS NOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

DISSERTAÇÕES E TESES 

 
Na tabela 6 elencamos os temas mais recorrentes nos trabalhos investigados 

e agrupamos esses trabalhos buscando relacioná-los às temáticas enfatizadas.   

Tabela 6: Temáticas enfatizadas nos artigos científicos, dissertações e teses. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 Verificamos que o tema das cotas é amplamente discutido nos trabalhos, seja 

de maneira geral (15 trabalhos no total, entre artigos, dissertações e teses 

pesquisados), seja de maneira mais focada, através das cotas étnico-raciais (12 

trabalhos no total, entre artigos, dissertações e teses pesquisados). O tema das cotas 

raciais para negros sobressaiu-se dentre os demais, sendo abordado em 23 trabalhos. 

Já os temas das cotas raciais para índios, das cotas para deficientes e das cotas 

sociais foram pouco explorados, totalizando, apenas, cinco trabalhos. Assim, 

depreendemos que o debate sobre a configuração da política de cotas nas 

universidades brasileiras concentra-se na questão étnico-racial, sobretudo na 

ampliação do direito ao acesso a este nível de ensino, da população afrodescendente, 

já que esta apresenta-se em um número bem maior que índios e deficientes no Brasil, 

e é historicamente mais discriminada e socialmente excluída no país.     

 A tabela 7 apresenta as instituições às quais os autores dos artigos científicos 

estudados estão vinculados, bem como a localização geográfica das mesmas. 

Verifica-se que a quantidade de trabalhos, na tabela, excede o número de artigos 

científicos estudados e isso se deve ao fato de que grande parte desses artigos 

possuem dois ou mais autores, cada um deles vinculado à sua instituição de origem. 

Tema enfatizado Quantidade nos 
Artigos Científicos 

Quantidade nas 
Dissertações e Teses 

Cotas Étnico-Raciais  7 5 

Cotas Raciais para Negros 9 14 

Cotas Raciais para Índios - 1 

Cotas Sociais 1 1 

Cotas para deficientes 1 1 

Cotas em geral 11 4 

TOTAL 29 26 
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Dessa forma, um mesmo artigo com dois autores de duas instituições distintas, por 

exemplo, foi quantificado como dois trabalhos: um em cada instituição.   

Tabela 7: Localização geográfica das instituições e quantidade de artigos científicos 
publicados pelos seus pesquisadores. 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Localização 
Geográfica 

 
Instituição 

Quantidade 
de 

Trabalhos 

 

Nordeste 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 3 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 1 

Universidade Federal de Sergipe - UFS 1 

 

 

 

 

 

 

      Sudeste 

FADERGS 1 

Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz 1 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 
PUC/SP 

2 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 1 

Universidade Estadual de Montes Claros- 
Unimontes 

1 

Universidade de Mogi das Cruzes UMC 1 

Universidade de São Paulo - USP 2 

Universidade Estadual do Norte Fluminense - 
UENF 

1 

Universidade Estadual Paulista - UNESP 1 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 1 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 2 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 2 

Universidade Federal Fluminense - UFF 2 

Centro-Oeste Universidade de Brasília - UNB 4 

Sul Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 2 

 

Instituições 
Estrangeiras 

Freie Universitat Berlim 2 

New School University 1 

Universidade de Genebra 1 

Universidade de Toronto 1 

TOTAL 34 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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 Depreendemos da tabela 7, que as Instituições que mais contribuíram, nas 

pessoas dos autores dos artigos a elas vinculados, para o avanço das discussões 

sobre a temática das cotas nas universidades, foram a Universidade de Brasília (UnB) 

e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Percebemos, também, que situa-se na 

Região Sudeste, o maior número de universidades que contribuíram para o avanço 

da temática pesquisada, através da publicação de artigos pelos pesquisadores a elas 

vinculados. Na Região Nordeste temos três instituições que juntas contribuíram com 

5 trabalhos. Entretanto, verificamos que, dentre os artigos científicos analisados, não 

há pesquisadores vinculados às Universidades da Região Norte do país. 

 Outro dado relevante, na tabela 7, é a presença de pesquisadores vinculados 

à instituições acadêmicas estrangeiras, o que denota o interesse desses 

pesquisadores em contribuir para o avanço das discussões sobre a adoção da política 

de cotas para acesso ao ensino superior no Brasil.   

Tabela 8: Localização geográfica das Instituições e quantidade de dissertações e 
teses publicados pelos seus pesquisadores 

DISSERTAÇÕES E TESES 

Localização 
Geográfica 

 
Instituição 

Quantidade 
de 

Trabalhos 

 

Nordeste 

Universidade Federal do Ceará- UFC 2 

Universidade Federal da Paraíba -UFPB 1 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 1 

Sudeste Universidade Estadual Paulista - UNESP 1 

Universidade de São Paulo - USP 3 

Centro-Oeste Universidade de Brasília - UNB 8 

 

 

 

 

Sul 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 
PUC/PR 

1 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul  

1 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 1 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 2 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS 

3 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 1 

Universidade Feevale 1 

TOTAL 26 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Através da tabela 8, constatamos que os pesquisadores que mais contribuíram, 

em nível de pós-graduação stricto sensu, para o avanço das discussões sobre a 

temática das cotas nas universidades, estão vinculados à Universidade de Brasília 

(oito trabalhos), seguidos da Universidade de São Paulo (três trabalhos) e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (três trabalhos). Reiteramos que a UNB 

foi a instituição federal pioneira na adoção da política de cotas para acesso aos cursos 

de graduação e entendemos que, em decorrência deste fato, o tempo de 

implementação das cotas nesta instituição é maior se comparado às demais. Isso 

poderia explicar o maior número de pesquisas e publicações sobre a temática, 

oriundas de pesquisadores vinculados à UNB. 

 A tabela 8, também indica que situa-se na Região Sul do país, o maior número 

de universidades que contribuíram para a discussão da temática pesquisada (sete 

instituições no total) através da publicação de dissertações e teses (dez trabalhos no 

total) pelos seus respectivos programas de pós-graduação stricto sensu. Em seguida 

desponta a Região Nordeste com três instituições que, juntas, contribuíram com 

quatro trabalhos. A Região Sudeste contribuiu também com quatro trabalhos 

publicados. Observamos ainda, que a tabela 8 não apresenta nenhum dado sobre a 

Região Norte do Brasil, pois nenhuma das teses e dissertações analisadas vinculam-

se a programas de pós-graduação stricto sensu de qualquer instituição de ensino 

superior localizada nessa região do país.  

O gráfico 2 revela a porcentagem de artigos, dissertações e teses estudados, 

de acordo com a localização geográfica das instituições às quais os pesquisadores, 

autores desses trabalhos, estão vinculados.  

Gráfico 2: Porcentagem de artigos, dissertações e teses por Região 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Sudeste
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Geográfica

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Instituições estrangeiras
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A Região Sudeste desponta com o maior número de trabalhos analisados: 22 

no total, o que corresponde a 37%; em seguida temos a Região Sul e a Região Centro-

Oeste com 12 trabalhos analisados cada uma: 40% do total. A Região Nordeste 

aparece com nove trabalhos analisados: 15% no total. Por fim temos as instituições 

estrangeiras com seis trabalhos analisados, o que corresponde a 8% do total de 

trabalhos analisados. 

A tabela 9, apresenta a relação dos 18 autores e/ou Instituição mais citados 

nas referências bibliográficas dos artigos científicos analisados.   

 
Tabela 9: Os 18 autores e/ou instituições mais citados nos 29 artigos. 

 

 

N
º 

d
e
 

c
it
a

ç
õ

e
s
 Autor e/ou 

Intituição 

 

N
º 

d
e
 

c
it
a

ç
õ

e
s
 Autor e/ou 

Intituição 

 

N
º 

d
e
 

c
it
a

ç
õ

e
s
 Autor e/ou 

Intituição 

1 21 MAGGIE,  Y.  7 11 TELLES, E. 
E.  

13 7 WELLER, W.  

2 20 FRY,  P  8 10 MOEHLECK
E, S.  

14 6 BOURDIEU, P.  

3 15 HASENBALG, 
C.  

9 9 MUNANGA, 
K.  

15 6 JACOUD, L. B.  

4 13 SANTOS, S. 
A.  

10 8 CARVALHO, 
J. J.  

16 6 PAIXÃO, M.  

5 12 GUIMARĀES, 
A.  S.  A.  

11 7 FRASER,  N.  17 6 SANTOS, R. V  

6 11 GOMES, J. B. 
B.  

12 7 QUEIROZ, D. 
M.  

18 6 IBGE  

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 O número de citações refere-se à quantidade de vezes em que um autor ou 

autora com publicação individual ou em conjunto com outro(s)/outra(as) 

autor(res)/autor(as) é citado/a nas Referências de cada um dos 29 artigos analisados. 

Constata-se, que a autora mais citada é a antropóloga e professora Yvonne Maggie, 

cuja publicação em parceria com Peter Fry, segundo autor mais citado, contabiliza 16 

citações nos artigos analisados. Isso demonstra a importância desses autores, na 

discussão da temática da adoção da política de cotas nas Universidades brasileiras. 

O terceiro autor mais citado é o sociólogo argentino Carlos Hasenbalg, seguido por 

Sales Augusto dos Santos e Antônio Sérgio Alfredo Guimarães. No total, são 06 

autores estrangeiros, 11 autores nacionais e uma instituição nacional (IBGE) dentre 

os 18 mais citados nas referências bibliográficas dos artigos estudados. 
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1.4 CONTRIBUIÇÕES DOS TRABALHOS ACADÊMICOS SOBRE A 

CONFIGURAÇÃO DA POLÍTICA DE COTAS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 

O presente estudo, realizado a partir das análises dos artigos científicos, 

dissertações e teses, traz relevantes contribuições para a compreensão do processo 

de implementação da política de cotas para ingresso na educação superior no Brasil. 

Várias universidades brasileiras foram alvo de investigação, dentre elas a 

Universidade de Brasília (UNB), que desponta como a instituição mais investigada, 

dentre as universidades identificadas nos trabalhos acadêmicos consultados nesse 

estudo, quanto à temática das cotas, nas suas mais variadas perspectivas: quanto ao 

desempenho (CUNHA, 2006), rendimento e evasão (CARDOSO, 2008) e mobilidade 

econômica (COSTA, 2013) de alunos cotistas, e também quanto à avaliação 

socioeconômica da política de cotas para negros  (ARAÚJO, 2013); quanto à opinião 

(MEIRA, 2013), anseios (TEIVE, 2006) e narrativas (FERREIRA, 2009; SILVEIRA e 

WELLER, 2008) de estudantes cotistas e de estudantes do ensino médio sobre as 

cotas (VALVERDE, 2008); e também quanto ao contexto de implementação da política 

de cotas na UNB (BELCHIOR, 2006; MAIO e SANTOS, 2005).  

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi objeto de 

investigação em três dissertações consultadas (KERN, 2011; NOGUEIRA, 2015 e 

BARANZELI, 2014) quanto à abordagem da temática das cotas raciais naquela 

instituição. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UFRJ) também foi objeto de 

análise em três artigos consultados (CICALO, 2012; CICALO, 2013; 

SCHWARTZMAN, 2009) cuja ênfase recaiu nos discursos e debates sobre a política 

de cotas raciais.  A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi objeto de 

estudo em uma dissertação (SILVA, 2015) e em um artigo (TRAGTENBERG, 2009), 

cujas temáticas versaram, respectivamente, sobre análise de desempenho de 

estudantes cotistas da UFSC e sobre os primeiros resultados do Programa de Ações 

Afirmativas na instituição. 

A temática das cotas raciais para estudantes negros foi investigada na 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), em dois artigos científicos 

(MATTA, 2010; AMARAL e RIBEIRO, 2009). Já a Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul (UERGS) foi objeto de análise em uma dissertação (PEREIRA, 2007) 

e um artigo (PEREIRA, 2008) ambos de mesma autoria, os quais versaram sobre a 
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trajetória acadêmica de alunos cotistas com deficiência. A Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), foi objeto de análise em uma dissertação (COSTA, 2012) que 

contemplou o debate em torno da adoção da política de cotas na instituição. A 

Universidade Federal do Ceará (UFC), e a Universidade Estadual de Londrina (UEL), 

foram objetos de análise, cada uma dessas instituições, em duas dissertações 

distintas (NASCIMENTO, 2011; ANCHIETA, 2008) que discutiram ambas, o tema das 

cotas raciais para estudantes negros. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

foi abordada em uma dissertação (ANDRADE, 2007) que tratou da elaboração e 

implementação das cotas raciais e sociais na instituição.  

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) aparece como objeto de estudo 

em uma tese de doutorado (NUNES, 2011), que analisou a discussão sobre as cotas 

raciais para negros naquela instituição. A política de cotas para estudantes indígenas 

da Universidade Federal do Tocantins (UFT) foi abordada em uma das dissertações 

consultadas (PEREIRA, 2011). Um artigo científico (LIMA, NEVES e SILVA, 2014), 

dentre os que foram consultados, analisou as atitudes perante as cotas com 

estudantes dos mais concorridos cursos da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Um outro artigo científico analisado (NETO, MOURÃO, CASTRO, MACIEL e 

FRANCO, 2012) abordou a política de cotas na Universidade Estadual de Montes 

Claros/MG - Unimontes. A Universidade Federal da Bahia foi objeto de análise em um 

artigo (QUEIROZ e SANTOS, 2006) que desenvolveu um estudo de desempenho 

entre os estudantes cotistas e não-cotistas. Já a Universidade Federal Fluminense 

(UFF), foi investigada em um artigo (GÓIS, 2008) que propôs um estudo de diferenças 

entre mulheres brancas e negras no acesso e permanência no ensino superior. 

Uma das dissertações analisadas traz um estudo dos posicionamentos 

contrários às cotas raciais, com base em comentários publicados na Internet. 

Podemos considerar esse estudo inovador por fazer uso de um veículo de 

comunicação cada vez mais abrangente, mas ainda pouco explorado como suporte 

nas análises das opiniões sobre o tema pesquisado, ou seja, a política de cotas para 

ingresso na educação superior no Brasil.  

Cinco artigos científicos do corpus configuram-se como análises teóricas de 

aspectos diversos da política de cotas na Educação brasileira.  Um deles (SANTOS 

et.al, 2008) analisa a importância do Papel do Estado para implantar políticas 

afirmativas para ingresso no Ensino Superior, outro artigo (MAGGIE, 2008) discute a 

política de identidade proposta no Brasil com o fim de combater o racismo; um terceiro 
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artigo (PIOVESAN, 2008) faz um balanço das ações afirmativas no Brasil; um quarto 

artigo (GODINHO, 2009) propõe uma análise dos condicionantes internacionais das 

políticas de combate ao racismo no Brasil e um quinto artigo (HTUN, 2004) traz uma 

discussão de como o Estado constrói o conceito de raça na sociedade e de como 

essas ideias dirigem as transformações políticas.  

Como se pode observar, a análise desenvolvida a partir dos 55 trabalhos que 

compõem o corpus, nos permitiu delinear as perspectivas e tendências das pesquisas 

sobre a política de cotas para ingresso na educação superior no Brasil. Consideramos 

que ainda há muito espaço para discussão sobre essa temática, fazendo-se 

necessário ampliar a investigação em outras universidades do país, sobretudo nas 

universidades da Região Norte, e aprofundar as pesquisas nas universidades que já 

abordaram o tema em questão. 

 

1.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO MAPEAMENTO DA PESQUISA 

ACADÊMICA SOBRE A POLÍTICA DE COTAS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 

 A partir da análise da produção acadêmica desenvolvida neste estudo sobre a 

política de cotas para ingresso na educação superior no Brasil, podemos afirmar que 

o tema em questão vem sendo abordado apenas recentemente no país, pois, somente 

na última década, mais especificamente a partir do ano de 2004, começaram a ser 

publicados os primeiros artigos científicos.  

Os trabalhos acadêmicos analisados possuem um caráter multifacetado e 

interdisciplinar, pois abrangem variados procedimentos metodológicos e várias áreas 

do conhecimento. A área de Educação desponta com o maior número de publicações 

sobre a temática. Entretanto, mesmo com a relevância desse tema de pesquisa e das 

polêmicas em torno dele, consideramos que o número de publicações é, ainda, 

bastante pequeno e muito concentrando: na Universidade de Brasília e nas 

instituições das Regiões Sudeste e Sul do país.  

Constatamos, também, que o maior número de trabalhos publicados sobre o 

tema em estudo, inclusive as três teses encontradas, concentra-se entre os anos de 

2006 a 2012 - ano da publicação da Lei nº 12.711/ 2012, que dispõe sobre o ingresso 

nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio 

no Brasil. Contudo, a partir de 2013 verificamos que tem havido um decréscimo no 
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número de publicações sobre a temática. Julgamos necessário empreender análises 

que contemplem aspectos pouco enfatizados nos trabalhos consultados, por exemplo: 

acompanhamento e avaliação da política de cotas implementada nas universidades; 

estudo sobre a permanência dos estudantes cotistas; estudo de estudantes cotistas 

egressos e maior inclusão de representantes discentes e dos movimentos sociais 

entre os sujeitos das pesquisas. 

   Julgamos que as informações analisadas nesse capítulo são ainda 

insuficientes para delinear as consequências da adoção da política de cotas, para 

ingresso na educação superior no Brasil.  Entendemos que isso se deve ao reduzido 

período de tempo em que foi implantado a política de cotas para ingresso nas 

Universidades brasileiras, tendo em vista que muitas delas só aderiram ao sistema 

após a aprovação da Lei nº 12.711/ 2012. Dessa forma, como muitas questões 

demandam um tempo maior para serem identificadas e analisadas, acreditamos que 

nos próximos anos teremos um cenário bem mais favorável tanto em relação ao 

número de pesquisas sobre o tema no Brasil, quanto em relação à quantidade de 

universidades envolvidas nesse processo, sobretudo as que estão localizadas nas 

Regiões Norte e Nordeste do pais. 
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2 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA  

 

2.1 OS PROCESSOS DE GLOBALIZAÇÃO E A EDUCAÇÃO  

 

Situaremos as nossas discussões na arena global/internacional, por 

entendermos, à partir da perspectiva das abordagens teóricas analisadas, que é 

preciso expandir para este contexto global, mais amplo, a influência exercida no 

interior do Estado-nação para a criação de políticas educacionais. Essa perspectiva 

reflete a importância de considerar, em nossa análise, o complexo fenômeno da 

globalização.  

Ao tratar sobre a temática da globalização, os autores pesquisados interpretam-

na sob diversos prismas, enfatizando, ora as perspectivas político-econômicas, ora as 

perspectivas socioculturais. Questões são levantadas e hipóteses colocadas, no 

intuito de nortear as discussões relacionadas ao tema e sua relação com a educação, 

nos seus diversos níveis. Assim, corroborando o pensamento de Borges (2007), 

entendemos que “[...] a conceitualização da ‘globalização’ não é unívoca, sendo a 

temática trabalhada segundo o foco de análise adotado pelo(a) autor(a).” (BORGES, 

2007, p. 113, grifo da autora). 

Stephen J. Ball, sociólogo da educação inglês, em artigo científico publicado 

em 2001 e intitulado “Diretrizes Políticas Globais e Relações Políticas Locais em 

Educação” defende a existência de uma tese da globalização, cuja natureza remete 

ao Estado Nacional, no tocante ao seu futuro como uma entidade política e cultural.  

“Esta tese é articulada através de quatro perspectivas fortemente inter-relacionadas, 

que têm como referente, respectivamente, a transformação econômica, política, 

cultural e social” (BALL, 2001, p. 101).   Quanto às perspectivas econômica e política, 

o autor traz o questionamento sobre a autonomia dos Estados-Nação, quanto à sua 

capacidade para gerenciar suas economias internas, face aos desafios 

representados, seja pelas mudanças no mercado financeiro global, que tem, nas 

corporações multinacionais1, um mecanismo de poder econômico, seja pelas 

influências das organizações supranacionais2, que exercem pressões político-

econômicas sobre os Estados-Nação. Nesse sentido Ball (2001, p. 101) exclama: 

                                            
1 São corporações industriais (grandes empresas), que possuem matriz em um determinado país e 
atua em diversos e distintos territórios dispersos no mundo. 
2 Diz respeito ao poder que está acima do governo de cada país. 
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“Existe a possibilidade de que nenhum Estado possua, de fato, o controle sobre a sua 

nação!”.  

Quanto às perspectivas cultural e social, Ball (2001) questiona como os efeitos 

da indústria cultural global homogeneizadora, através das mídias sociais, como a 

internet, a televisão o cinema, repercutirão na relevância das culturas e sociedades 

nacionais e locais. Contudo, o autor pondera que as influências das políticas 

transnacionais devem ser analisadas cuidadosamente, pois a “tese da globalização” 

(grifo do autor) pode ser utilizada para explicar quase tudo, de maneira generalizada, 

sem considerar as particularidades estruturais, políticas e sociais das nações, cujas 

diferenças desencadeiam posturas diversas perante os efeitos da globalização, de 

modo que, tais efeitos repercutem de maneira variada e, nessa dinâmica, tanto as 

expressões globais reconfiguram os espaços locais, como são, também, 

reconfigurados por eles, em termos de identidade e cultura. 

No livro Reforming Education and Changing Schools: case studies in policy 

sociology, publicado em 1992, os autores Stephen J. Ball, Richard Bowe e Anne Gold 

formularam uma metodologia de análise de políticas educacionais à qual 

denominaram Abordagem do Ciclo de Políticas (Policy Cycle Approach). Sua proposta 

configura-se como um estudo de trajetórias de políticas educacionais, partindo do 

pressuposto de que há uma complexidade envolvendo a implementação de políticas 

no campo da educação, e que esta deve ser considerada e analisada.  

Para os autores ingleses, as políticas não seguem uma trajetória linear, vertical, 

onde o Estado detém o pleno controle sobre a elaboração, sobre a implementação, 

no nível local, e sobre os resultados, os quais são previamente definidos. Ao contrário, 

na concepção da Abordagem do Ciclo de Políticas, os sujeitos sociais são ativos em 

cada fase do ciclo, seja na fase de formação do discurso da política, de sua 

oficialização através da produção do texto político, e na fase de interpretação desse 

texto, na prática. Esses sujeitos interagem entre si para pensar a política que querem 

criar, e isso envolve, pensar o porquê de tal política, para quem será destinada, e com 

que objetivos; além de intervirem na elaboração do texto oficial e na fase de aplicação 

da política nos espaços para os quais ela se dirige.  

Bowe et al (1992), descreveram as três principais arenas, às quais 

denominaram contextos do ciclo de políticas: o contexto de influência, o contexto da 

produção do texto e o contexto da prática.  
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Figura 1 – Contexto do processo de criação de políticas 

 
 

Contexto de Influência                  
 
 
 
 
 
 
               Contexto de Produção                                 Contexto da Prática 
                 do Texto Político 

Fonte: Bowe R.; Ball, S. J.; Gold, A. (1992, p. 20). 

 

Conforme depreendemos da figura 1, os contextos apresentados não são 

lineares, nem sequenciais, mas, estão inter-relacionados de modo que, o contexto da 

prática pode preceder o contexto de influência, e este, o contexto da produção de 

texto. Não há, nessa concepção de ciclo de políticas, etapas rígidas que se sucedem, 

necessariamente, umas às outras de maneira pré-estabelecida; o que existe é uma 

confluência de elementos que, juntos, configuram um contexto ou mais de um 

contexto, em um determinado momento, de maneira que eles estão imbricados uns 

nos outros, o que significa dizer que no contexto de influência, por exemplo, há a 

prática dos sujeitos para sobreporem seus pontos de vista e ideologias, no texto 

político a ser produzido.   

O contexto de influência é, normalmente, a arena onde os discursos sobre a 

política são construídos, suas bases são elaboradas e os sujeitos sociais interagem 

com seus posicionamentos, interesses e valores para a criação da política. Nesse 

contexto, ocorrem os embates, as disputas e as lutas dos grupos representativos, 

movimentos sociais, governo, partidos políticos, agências internacionais e globais, 

pelo controle ideológico da política. São, então, construídos os discursos sobre a 

política a ser criada, e alguns deles serão legitimados, em detrimento de outros. Os 

discursos em formação atravessam as arenas públicas, onde os meios de 

comunicação e as redes sociais exercem influência preponderante, na disputa pela 

legitimidade desses discursos, que ora receberão apoio, ora serão questionados por 

argumentos e princípios diversos. 

Nesse sentido, as influências globais/internacionais têm se destacado, por 

exercerem um papel cada vez mais relevante na construção dos discursos que 
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balizarão a construção de políticas nacionais. Tais influências internacionais 

articulam-se por meio de redes sociais e políticas, por onde circulam as ideias de 

indivíduos ou grupos vinculados ao mercado acadêmico, através de periódicos, livros, 

conferências e palestras em diversos países. Além disso, o empréstimo de políticas 

também tem se configurado como preponderante no rol das influências internacionais 

nas políticas nacionais e locais.  

Uma segunda maneira de compreender as influências internacionais na 

construção de políticas nacionais para a área da Educação é através das 

recomendações, muitas vezes impositivas, de agências multilaterais e organismos 

internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a 

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

Organização das Nações Unidas (ONU), através da UNESCO - Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Nesse sentido, aponta Mainardes 

(2006, p. 52):  

 

Vários estudos mostram que há uma interação dialética entre global e 
local. Mostram ainda que a globalização promove a migração de 
políticas, mas essa migração não é uma mera transposição e 
transferência, pois as políticas são recontextualizadas dentro de 
contextos nacionais específicos (ROBERTSON, 1995; BALL, 1998a e 
2001; ARNOVE & TORRES, 1999). 

 

Portanto, embora o fluxo de ideias, o empréstimo de políticas e esses 

organismos e agências internacionais influenciem de forma contundente os rumos das 

políticas nacionais, eles não as determinam; uma vez que há um processo de 

recriação e recontextualização no interior de cada Estado-nação. 

O segundo contexto da Abordagem do Ciclo de Políticas é o da produção do 

texto. Esse contexto representa a política, sob diversos formatos: textos oficiais, leis, 

convenções internacionais, recomendações, textos políticos, textos informais, 

pronunciamentos, vídeos, dentre outros suportes textuais. Esse contexto está 

identificado com os interesses mais gerais dos formuladores da política e dos seus 

legisladores; entretanto, por representarem a política, fruto, em grande parte, de 

embates e disputas, esses textos carregam tais marcas que vêm impressas, seja na 

sua falta de clareza ou ambiguidade da linguagem empregada, seja nas contradições 

que possam ser encontradas ou possíveis incoerências. Assim, para que a leitura do 

texto político seja coerente, é imprescindível considerar o processo de produção do 
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mesmo, o que significa interpretá-lo dentro das suas condições de produção, no seu 

contexto espaço-temporal e sujeitos sociais envolvidos. 

O contexto da prática é o terceiro contexto da Abordagem do Ciclo de Políticas. 

Representa o espaço onde a política é interpretada e, segundo Ball e Bowe (1992), 

mais do que isso, a política é recriada pelos sujeitos socialmente incumbidos de 

transformar os textos políticos em ações concretas no contexto local, ou seja, nos 

espaços para os quais a política foi concebida. Nesse sentido, para os autores, as 

políticas educacionais não são “implementadas” simplesmente, ou seja, acatadas 

integralmente, de maneira rígida, verticalizada e imparcial, como o termo em destaque 

possa sugerir. Para os autores, as políticas passam por um processo de interpretação 

e recriação promovida pelos vários sujeitos sociais envolvidos no contexto da prática.   

 Stephen J. Ball, em seu livro intitulado Education Reform: a critical and 

poststructural approach, publicado em 1994, acrescenta outros dois contextos ao ciclo 

de políticas: o contexto dos resultados e o contexto da estratégia política. O contexto 

dos resultados, ou efeitos, refere-se às mudanças ou alterações que a política 

produziu na prática. Para Ball (1994), o termo “resultados” não seria apropriado 

porque remeteria a uma acepção mais inflexível, a uma linguagem mais identificada 

com a prática gerencial. As políticas educacionais, nessa perspectiva, apresentam 

mais do que simples resultados; apresentam efeitos, impactos, mudanças, na 

realidade onde são vivenciadas e nos sujeitos sociais nela inseridos. O contexto da 

estratégia política, enfatiza a necessidade de serem utilizados mecanismos sociais e 

políticos para lidar com os possíveis desequilíbrios e desigualdades gerados ou 

reproduzidos pela política analisada.  

Ball (1994) propõe ainda, que a análise de políticas e programas educacionais 

deve considerar duas diferentes concepções de políticas: a política como texto e a 

política como discurso. Essas concepções possuem, cada uma, suas peculiaridades; 

contudo elas estão, ao mesmo tempo imbricadas, ou seja, “[...] implícitas uma na outra 

[...]” (BALL, 1994, p. 15), formando um texto-discurso.  

A política como texto remete ao entendimento de que há uma dimensão 

histórica que perpassa os sujeitos e a política; e essa dimensão vem impressa nas 

tramas do texto, configurada nas suas contradições, divergências e omissões. Desta 

forma, na análise dos textos políticos, é necessário considerar as condições de sua 

produção e dos seus produtores, bem como de seus leitores. Nesse sentido adverte 

Mainardes: 
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Assim, a análise de documentos de políticas não é algo simples, mas 
demanda pesquisadores que sejam capazes de identificar ideologias, 
interesses, conceitos empregados, embates envolvidos no processo, 
as vozes presentes e ausentes, entre outros aspectos. (MAINARDES, 

2007, p. 38). 

 
 Daí depreendemos, que o pesquisador deve estar atento à leitura e análise 

dos textos políticos, compreendendo que eles são o resultado das disputas pelo 

controle da política, que inclui certas vozes e posicionamentos, na mesma medida que 

exclui outros posicionamentos e outras vozes. 

Ball (1994) também distingue dois estilos de textos: writerly e readerly. O estilo 

writerly, ou, “escrevível” (MAINARDES, 2007, p. 38), mostra-se mais convidativo ao 

interlocutor, ao considerar o seu ativo papel na produção e interpretação do texto 

político, bem como no preenchimento de suas lacunas. O estilo readerly, é mais 

prescritivo, limitando a atuação do interlocutor na produção de sentidos do texto. É 

possível que os dois estilos descritos (writerly e readerly), estejam presentes em um 

mesmo texto, onde haja a combinação de partes mais prescritivas e partes mais 

abertas às contribuições do leitor. Há, também, a possibilidade de que os primeiros 

textos sobre a política possuam um estilo diferente dos textos posteriores que 

norteiam a política ou os programas, no contexto da prática. 

A política como discurso salienta a compreensão de como os sujeitos sociais 

são constituídos discursivamente e que posições ocupam na prática social; de tal 

forma, que seja possível identificar aqueles que detém a autoridade para dizer aquilo 

que pode ser dito e pensado, em que ocasiões e de que maneira peculiar. Ao mesmo 

tempo, reconhecer as construções discursivas que perpassam os sujeitos sociais 

cujas vozes são silenciadas e, consequentemente, têm seus discursos 

desconsiderados. Ou seja, perceber os discursos dominantes e os discursos 

relegados e a que perfis de sujeitos sociais esses discursos estão relacionados. 

A política como texto e a política como discurso podem ser compreendidas 

enquanto conceitos que se complementam. A política como discurso refere-se às 

construções discursivas que permeiam os textos políticos, bem como os seus sujeitos, 

de modo que esses elementos tendem a representar os limites impostos pelo próprio 

discurso. A política como texto, destaca, por sua vez, o controle dos leitores em 

relação ao texto político, a partir do qual, diversas interpretações podem ser reveladas, 

a depender da diversidade de seus leitores.  
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Bob Lingard, ao tratar sobre a temática da educação, no seu artigo É e não é: 

Globalização Vernacular, Política e Reestruturação Educacional, publicado em 2004, 

afirma que “[...] as estruturas locais, nacionais e globais emergentes possuem 

relações “mutuamente constitutivas” (grifo do autor) (LINGARD, 2004, p. 61). Para ele, 

a globalização é uma faceta da política neoliberal, ideologicamente constituída pelo 

livre mercado como sendo algo inevitável aos governos adotarem tais manifestações 

nas suas estruturas e decisões políticas. Entretanto, Lingard (2004) rejeita essa faceta 

da globalização como “[...] resultado da simples homogeneização de cima para baixo 

da política e da cultura” (LINGARD, 2004, p. 59). Rejeita, também, a ideia de que o 

Estado seja impotente diante da globalização. Em vez disso, o autor reconhece que a 

economia e a política, em nível global, passam por um novo momento, em que suas 

bases estão mais identificadas com o liberalismo econômico, mas “[...] mediado pela 

história, política, contingência e complexidade, juntamente com as tensões culturais 

entre a homogeneização e a heterogeneização e tensões políticas entre a integração 

(entre nações) e a fragmentação (dentro das nações).” (LINGARD, 2004, p. 59).  

Dessa forma, Lingard (2004) defende que há um processo de hibridização, resultante 

das tensões entre a homogeneização e a heterogeneização e dos fluxos 

multidimensionais da globalização cultural.  

Ao tratar sobre da temática da educação, Lingard (2004, p. 60) observa que a 

reestruturação do Estado conduzida através da “nova administração pública”3 

ocasionou também a reestruturação das políticas educacionais em nível nacional. 

Todavia, não apenas tal reestruturação tem impactado na configuração de políticas 

educacionais, mas, também, a influência das políticas supranacionais. Nesse sentido, 

o autor assevera que:  

 

Sistemas educacionais reestruturados foram invadidos por essa 
cultura da performatividade4 através da imposição de indicadores de 
desempenho como os novos mecanismos de ligação entre o “centro 
produtor de políticas” e as “periferias que praticam as políticas”, que 
ganharam mais autonomia para alcançar objetivos predeterminados 
(LINGARD, 2004, p. 66).   

 

                                            
3 Conduzida como um “gerencialismo empresarial”, acompanhada por “[...] discursos na literatura sobre 
o Estado emergente “avaliativo”, “competitivo”, “gerencial”, ou “pós-moderno” [...]”. (LINGARD, 2004, p. 
61). 
4 É uma cultura ou um sistema de “terror” que emprega julgamentos, comparações e exposição como 
forma de controle, atrição e mudança. (BALL, 2001, p. 109). 
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 Assim, verificamos que as políticas educacionais vem adquirindo um novo 

contorno político e cultural, sob a forma de indicadores de desempenho 

recomendados, em sua maioria, pelos países centrais capitalistas, aos países 

periféricos. Essas recomendações buscam alinhar as políticas educacionais às 

práticas neoliberais, cujas pretensões centram-se na constituição de sujeitos 

“competentes” e “hábeis” para produzir os conhecimentos necessários à reprodução 

e perpetuação do sistema. 

Lingard (2004) sustenta que organismos supranacionais como a OCDE 

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

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e a APEC 

(Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) tem impulsionado a cultura 

performática, neoliberal e de mercado no interior dos sistemas educacionais 

nacionais. Entretanto, o autor pondera que “[...] os organismos supranacionais 

também proporcionam um certo potencial para políticas supranacionais de uma forma 

mais protetora e socialmente progressista [...]” (LINGARD, 2004, p. 66). Tais políticas 

progressistas referem-se, segundo o autor, àquelas que enfatizam o reconhecimento 

das diferentes identidades dos sujeitos e grupos:  

 

Nesse contexto, as políticas progressistas que têm tido maior sucesso 
nas últimas décadas têm sido aquelas associadas ao reconhecimento 
da diferença – políticas de identidade – e novos movimentos sociais, 
em vez das políticas de redistribuição [...]” (LINGARD, 2004, p. 64). 

    

 De acordo com Lingard (2004, p. 65) políticas de identidade foram adotadas 

sob a forma de ações afirmativas no interior dos governos, visando a não 

discriminação e à igualdade de oportunidade. Contudo, na lógica capitalista atual onde 

“[...] a preferência profissional depende do sucesso educacional e da capacitação para 

o trabalho globalizados, e onde o abismo entre aqueles que estão assim capacitados 

e aqueles que não estão cresceu, tem havido inúmeras reações políticas” (LINGARD, 

2004, p. 64). Essas reações políticas posicionam-se de maneira contrária à adoção 

de ações afirmativas e outras políticas de identidade orientadas para a promoção da 

inclusão, a partir do reconhecimento das diferenças. 

Roger Dale, em artigo publicado em 2004, intitulado Globalização e Educação: 

demonstrando a existência de uma “cultura educacional mundial comum” ou 

localizando uma “Agenda Globalmente Estruturada para a Educação”?, discute o 
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fenômeno da globalização, entendendo que muitas têm sido as especulações sobre 

sua influência dominante na sociedade ocidental na atualidade. Tal fenômeno, 

segundo o autor, tem sido utilizado com frequência e de maneira indiscriminada para 

responder aos dilemas com que essa sociedade se depara, a partir das mudanças 

socioeconômicas, políticas e culturais percebidas, as quais são analisadas como 

consequências da globalização.  

 

A “globalização” é frequentemente considerada como representando 
um inelutável progresso no sentido da homogeneidade cultural, como 
um conjunto de forças que estão a tornar os estados-nação obsoletos 
e que pode resultar em algo parecido com uma política mundial, e 
como refletindo o crescimento irresistível da tecnologia da informação. 
(DALE, 2004, p. 424). 
 

 

Entretanto, Dale (2004) observa que esse tipo de análise, a qual ele chama de 

retórica, deve ser confrontada com uma investigação que considere a natureza e os 

efeitos da globalização, particularmente no que concerne à sua relação com a 

educação: 

 

Partirei da afirmação de que a globalização, na medida em que pode 
afetar as políticas e as práticas educativas nacionais, implica a 
apreciação da natureza e da força do efeito extranacional, o que é que 
pode ser afetado e como é que esse efeito acontece (DALE, 2004, p. 
424-425). 
 

 
   Nesse sentido, Dale (2004) sinaliza a importância de compreender as 

implicações da globalização na esfera da educação, a partir de uma abordagem 

teórica que se comprometa em analisar as categorias: globalização e sua natureza; 

educação, e o que esse termo representa de maneira clara; além da influência 

exercida pela dinâmica da globalização no âmbito da educação:  

 

Eu sugiro que uma teoria efetiva dos efeitos da globalização sobre a 
educação precisa de (a) especificar a natureza da globalização, (b) 
indicar claramente o que é que se quer dizer com “educação” e (c) 
especificar como é que a globalização afeta a educação, quer 
diretamente, de forma identificável, quer indiretamente e, por 
consequência, especificando outras mudanças que possam trazer no 
seu próprio interior ou no setor da educação (DALE, 2004, p. 425, grifo 
nosso). 
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A partir dessa sugestão, Dale (2004) propõe a sua abordagem teórica, a qual 

ele designou como Agenda Globalmente Estruturada para a Educação (AGEE), em 

contraposição à proposta designada como Cultura Educacional Mundial Comum 

(CEMC), desenvolvida pelo professor John Meyer da Universidade de Stanford 

(Califórnia) e colaboradores5. A AGEE, denota que as fronteiras dos Estados-Nações, 

são pressionadas, de modo a serem ultrapassadas, por uma correlação de forças 

supranacionais e transnacionais em nível global, forças essas que tendem a 

influenciar as políticas educativas nacionais.  

Na AGEE, Dale (2004, p. 436) caracteriza a natureza da globalização, da 

seguinte maneira: “[...] a globalização é um conjunto de dispositivos político-

econômicos para a organização da economia global, conduzido pela necessidade de 

manter o sistema capitalista, mais do que qualquer outro conjunto de valores.”. A 

globalização é aqui entendida como uma construção que se dá por meio de atividades 

econômicas, políticas e culturais inter-relacionadas, que pretendem, respectivamente, 

expandir o liberalismo econômico, influenciando as políticas em âmbito nacional a 

fomentarem um padrão cultural global mercadológico e consumista.  

No campo econômico, Dale (2004) enfatiza que é o sistema global, como um 

todo, que vem logrando êxito, não apenas uma ou outra nação, de forma isolada e 

isso deve-se à flexibilidade alcançada por meio das Empresas Transnacionais e das 

transferências financeiras, que, beneficiadas pelos avanços tecnológicos, têm 

circulado ao redor do globo, de maneira cada vez mais veloz. No entanto, o autor 

defende que “isso conduziu também à criação de novas formas de governação6 

supranacional que assumiram formas de autoridade sem precedentes” (DALE, 2004, 

p. 437).  

Para Dale (2004), a globalização pode ser caracterizada como um fenômeno 

não meramente econômico, mas político-econômico e cultural, comprometido, 

sobretudo, com a busca do lucro proporcionado pela expansão da economia 

capitalista global. 

 

                                            
5 No essencial, os proponentes desta perspectiva defendem que o desenvolvimento dos sistemas 
educativos nacionais e as categorias curriculares se explicam através de modelos universais de 
educação, de estado e de sociedade, mais do que através de fatores nacionais distintivos. (DALE, 
2004, p. 425). 
6 Corresponde à forma como o sistema “é coordenado no sentido de alcançar os desejáveis e possíveis 
fins”. (DALE, 2004, p. 440). 
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Portanto, “a política mundial” retém, como “membros de pleno direito”, 
regimes perversos e repressivos no sentido de antecipar a 
possibilidade da sua substituição por regimes menos dóceis à 
expansão da economia global; e os poderosos estados individuais 
estão preparados para fazer vista grossa dos abusos sobre os direitos 
humanos se a chamada de atenção para eles puder eventualmente 
fazer perder mercados e lucros. Estes tipos de ações podem, 
seguramente, ser mais adequadamente explicados através da 
concepção da política mundial que vê o capitalismo como o condutor 
[...]” (DALE, 2004, p. 439, grifo do autor).   
  
 

Percebemos que, na visão de Dale (2004), o capitalismo, através da sua 

centralidade na procura do lucro, é o sistema propulsor das transformações 

socioeconômicas, políticas e culturais ocorridas na atualidade em nível global 

adensadas sob a designação genérica de globalização. Tal sistema incide sobre a 

agenda política dos Estados, o que inclui a educação, concebendo-a com um formato 

político delineado para servir aos interesses da sociedade capitalista, de modo a 

expandir seus contornos, através da sua legitimação e reprodução. 

Quanto à concepção de educação, a AGEE centra-se nas seguintes questões:  

 
[...] a quem é ensinado o quê, como, por quem e em que 
circunstâncias? Como, por quem e através de que estruturas, 
instituições e processos são definidas essas coisas, como é que são 
governadas, organizadas e geridas? Quais são as consequências 
sociais e individuais destas estruturas e processos? (DALE, 2004, p. 
439). 
 

 

 Os encaminhamentos a estas questões aludem aos “[...] princípios e processos 

da distribuição da educação formal, da definição, formulação, transmissão e avaliação 

do conhecimento escolar e em como é que estas coisas se relacionam entre si.” 

(DALE, 2004, p. 439). Tais encaminhamentos, sugerem uma reflexão lógica quanto 

ao financiamento, fornecimento e regulação dos processos educacionais. 

 

Somos solicitados a perguntar como é que estas estruturas e 
processos, que tipicamente referimos sob a designação “sistemas 
educativos”, afetam as oportunidades de vida dos indivíduos e grupos 
e a totalidade das relações dos sistemas educativos com as 
coletividades e instituições sociais mais amplas de que fazem parte. 
(DALE, 2004, p. 439).  

 

Dale (2004) sugere um processo de reflexão acerca do que se concebe como 

educação em sua relação com as oportunidades sociais de indivíduos e grupos, bem 
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como em sua relação com o universo mais amplo das diversas instituições sociais e 

coletividades. Percebemos, daí, a importância conferida à educação enquanto política 

social, de modo que a sua concepção está sempre em processo de disputa e 

negociação, por envolver interesses diversos e, muitas vezes, antagônicos. 

Entretanto, o autor observa, de forma crítica, que as políticas educacionais têm se 

tornado “[...] crescentemente elaboradas através de agendas estabelecidas pela 

economia política global e não como problemas localmente percebidos” (DALE, 2004, 

p. 441).   

Quanto à relação entre globalização e educação, a AGEE pretende situar o 

debate na mudança paradigmática ocasionada pela globalização, particularmente no 

que se refere ao papel assumido pelo Estado e seu impacto direto e indireto sobre as 

políticas educativas e sobre os sistemas educativos, utilizando-se de meios 

específicos a serem seguidos. O foco da AGEE, de acordo com Dale (2004, p. 445), 

“[...] direciona-se no sentido de estabelecer mais claramente as ligações entre as 

mudanças na economia mundial e as mudanças na política e na prática educativas”. 

Nesse sentido, Dale (2010) entende que houve, não uma continuidade quanto 

ao processo de globalização, mas uma ruptura ocasionada pela influência das práticas 

e filosofias neoliberais identificadas com o desenvolvimento da “competitividade” em 

escala global, exercendo sobre a educação e o Estado as pressões e transformações 

necessárias à sua consecução. Desta forma, as concepções de Estado e educação 

vem sofrendo variações consideráveis de sentido, de modo que precisam ser 

repensadas cuidadosamente pelos pesquisadores e sociólogos da educação, para 

evitar equívocos e compreensões anacrônicas.  

Quanto às mudanças relativas ao Estado, Dale (2010) descreve o advento de 

uma configuração política, sob o formato de uma nova gestão pública, a partir da qual 

o neoliberalismo funciona, não contra o Estado, mas através dele. Essa interpretação 

“(...) tem sido denominada como ‘constitucionalização neoliberal’ na medida em que 

regras limitando o papel e a influência dos Estados são decretadas pelos próprios 

Estados” (MAINARDES & ALFERES, 2010, p. 406-407, grifo do autor). Assim, Dale 

(2010) entende que houve uma mudança no papel do Estado, não necessariamente 

uma derrocada, pois, “[...] o Estado, enquanto ator, [...] tem sido e continua sendo 

muito expressivo e poderoso, capaz de mobilizar poder e ação” (DALE, 2010, p. 1110); 

ocorre que ele passou a assumir funções mais direcionadas aos preceitos do 

neoliberalismo, de forma que: 
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Em suma, uma consequência da globalização para a sociologia da 
educação, e para as ciências sociais em geral, é deixar claro que o 
Estado-nação deveria ser considerado como explanandum, o que 
deve ser explicado, mais do que como explanans, parte de uma 
explicação (DALE, 2010, p. 1110, grifo do autor). 

  

Essas transformações no papel do Estado repercutem de forma decisiva no 

papel assumido pela educação, nesse contexto, a qual, além de representar um 

sistema necessário à legitimação do neoliberalismo global, para permitir a 

perpetuação dos interesses econômicos do capital, passa a abarcar uma nova 

configuração política. Essa nova configuração política da educação perpassa as 

atribuições de coordenar “novas atividades, atores e esferas, através dos quais a 

governança educacional7 deve ser alcançada” (MAINARDES & ALFERES, 2010, p. 

407).  

Dentre as considerações empreendidas por Dale (2010), ele tece uma crítica 

ao que denomina “-ismos” metodológicos, especificamente ao “educacionismo”, qual 

seja, “[...] à tendência de considerar “a educação” como uma única categoria para fins 

de análise, com um escopo comum presumido e um conjunto de saberes, práticas e 

pressupostos implicitamente compartilhados” (DALE, 2010, p.1113, grifo do autor). 

Entretanto, o autor afirma que atualmente o termo educação implica um conjunto de 

concepções variadas, de acordo com a variedade de sujeitos e sociedades, sendo, 

portanto, necessária a sua problematização através de questões. Para isso, Dale 

(2010) descreve quatro níveis de questões de educação:  

 

“[...] a prática educativa (“Quem ensina? O quê? A quem? etc.”); as 
políticas educacionais (“como e por quem essas coisas são decididas, 
governadas, administradas, geridas? etc.”); as políticas da educação 
(sobre que bases e no interesse de quem essas coisas são 
determinadas, controladas? Com que relações com os outros setores 
e escalas? etc.”); e o nível de resultados (“Com que consequências 
públicas, particulares, pessoais? etc.”).” (DALE, 2010, p.1115, grifo do 
autor). 

 

A partir das questões de educação propostas por Dale (2010), os 

pesquisadores da educação dispõem de um horizonte mais amplo e crítico para tratar 

dos assuntos referentes à relação entre globalização e educação, que considere, não 

                                            
7 Corresponde às combinações e a coordenação de atividades, atores/agentes, e escalas através das 
quais a “educação” é constituída e ministrada nas sociedades nacionais. (...) compõem a governança 
educacional: financiamento, fornecimento ou oferta; propriedade; regulação. (DALE, 2010, p. 1111).  
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apenas, a descrição do conceito de educação e de globalização, mas, às descrições 

de seus formatos, processos e imbricações.  

Boaventura de Sousa Santos, no livro A Globalização e as Ciências Sociais 

(2002), traz uma relevante contribuição ao tratar sobre o fenômeno da globalização. 

Ele pontua que tal fenômeno tem sido discutido ao longo das últimas décadas, 

especialmente, por sociólogos, os quais o caracterizam de diversas maneiras, na 

perspectiva de um movimento de integração global. Esse movimento envolve a 

intensificação das interações transnacionais, impulsionadas pelos sistemas de 

produção global, pela disseminação mundial das operações financeiras e das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) e pelo deslocamento de pessoas e 

grupos ao redor do globo.    

Ao fazer uma revisão sobre os processos da globalização, nos estudos 

empreendidos sobre o tema, Santos (2002) pondera: 

 

[...] estamos perante um fenômeno multifacetado com dimensões 
econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas 
interligadas de modo complexo. Por esta razão, as explicações 
monocausais e as interpretações monolíticas deste fenômeno 
parecem pouco adequadas. Acresce que a globalização das últimas 
três décadas (...) parece combinar a universalização e a eliminação 
das fronteiras nacionais, por um lado, o particularismo, a diversidade 
local, a identidade étnica e o regresso ao comunitarismo, por outro 
(SANTOS, 2002, p. 26). 
 

 
Podemos depreender, assim, que o fenômeno da globalização parece muito 

mais complexo do que aquilo que pretendem estabelecer as correntes ditas 

dominantes como sendo suas características consensuais, sobretudo, quanto à 

centralidade conferida à dimensão econômica, desconsiderando-se ou minimizando 

as dimensões social, cultural e política. Entretanto, tal fenômeno parece estar longe 

de estabelecer um consenso, o qual só seria justificável na ótica dos interesses dos 

grupos hegemônicos8. “A globalização é [...] um vasto e intenso campo de conflitos 

entre grupos sociais, Estados e interesses hegemônicos, por um lado, e entre grupos 

sociais, Estados e interesses subalternos, por outro [...]” (SANTOS, 2002, p. 27).  

                                            
8 O campo hegemônico atua na base de um consenso entre os seus mais influentes membros. É esse 
consenso que não só confere à globalização as suas características dominantes, como também 
legitima estas últimas como as únicas possíveis ou as únicas adequadas. (SANTOS, 2002, p. 27). 
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Santos (2002), em sua interpretação, chama à atenção para o consenso 

hegemônico de Washington9, o qual, através de um conjunto de quatro consensos 

neoliberais, dos quais outros decorrem, expressa a “paternidade das características 

dominantes da globalização” (SANTOS, 2002, p. 27). São eles: a globalização 

econômica; a globalização social; a globalização política e a globalização cultural. 

No âmbito da globalização econômica, Santos (2002) descreve que o consenso 

neoliberal atua restringindo a regulação do Estado na economia; conferindo direitos 

de propriedade intelectual internacional para invenções e criações inovadoras; e 

subordinando os Estados Nacionais às agências multilaterais – Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Como consequência disso, o consenso neoliberal busca a consecução das seguintes 

exigências: 

 

[...] as economias nacionais devem abrir-se ao mercado mundial; [...] 
os direitos de propriedade privada devem ser claros e invioláveis; o 
setor empresarial do Estado deve ser privatizado; [...] a regulação 
estatal da economia deve ser mínima; deve reduzir-se o peso das 
políticas sociais no orçamento do Estado, reduzindo o montante das 
transferências sociais, eliminando a sua universalidade, e, 
transformando-as em meras medidas compensatórias em relação aos 
estratos sociais inequivocamente vulnerabilizados pela atuação do 
mercado (SANTOS, 2002, p. 26).  

 

Presenciamos uma pressão econômica exercida de modo incisivo, sobretudo 

sobre os Estados nacionais, para abrirem-se a uma lógica capitalista, onde é o 

mercado quem dita os objetivos a serem alcançados e as normas a serem seguidas, 

em nível global. 

Quanto à globalização social, Santos (2002) advoga que uma classe capitalista 

transnacional emergiu em um nível global, ultrapassando os Estados da periferia 

mundial, os quais não conseguiram impor barreiras aos imperativos neoliberais dessa 

emergente classe. Assevera Santos (2002, p. 32) que “as empresas multinacionais 

são a principal forma institucional desta classe capitalista transnacional”. O autor 

analisa que tais empresas produzem um impacto considerável nas desigualdades ao 

redor do mundo ao disseminarem o consenso neoliberal, o qual é “[...] imposto aos 

                                            
9 Foi subscrito pelos Estados centrais do sistema mundial em meados da década de oitenta, na cidade 
de Washington, Estados Unidos. Abrangia “[...] o futuro da economia mundial, as políticas de 
desenvolvimento e especificamente o papel do Estado na economia”. (SANTOS, 2002, p.27). 
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países periféricos e semiperiféricos através do controle da dívida externa efetuado 

pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial.” (SANTOS, 2002, p. 35). 

 Segundo Santos (2002), a disseminação global da pobreza advém do 

desemprego, da redução, em nível mundial, dos custos salariais, além da destruição 

das economias de subsistência. O autor defende, portanto, que o argumento da falta 

de recursos materiais e humanos para explicar as causas da pobreza não condiz com 

a verdade, a qual está atrelada de forma majoritária, aos processos econômicos e 

sociais promovidos pelo neoliberalismo através de suas organizações globais. 

Em relação à globalização política, Santos (2002) discorre sobre a configuração 

do Estado-nação nesse contexto político, em que seus poderes são enfraquecidos e 

ameaçadas a sua autonomia e soberania, sobretudo em se tratando dos países 

periféricos e semiperiféricos. Isso sinaliza, na perspectiva de Santos (2002, p. 37), 

“[...] as assimetrias do poder transnacional entre o centro e a periferia do sistema 

mundial, i.e., entre o Norte e o Sul [...]”.  

 

A atual globalização produz o enfraquecimento dos poderes do 
Estado. A pressão sobre os Estados é agora relativamente monolítica 
– o “Consenso de Washington” – e, em seus termos o modelo de 
desenvolvimento orientado para o mercado é o único modelo 
compatível com o novo regime global de acumulação, sendo, por isso, 
necessário impor, à escala mundial, políticas de ajustamento estrutural 
(SANTOS, 2002, p. 37).   
 
   

Tais políticas de ajustamento estrutural são impostas aos países periféricos 

como uma condição para que eles possam ter suas dívidas externas renegociadas. 

Entretanto, de acordo com Santos (2002), provocam uma desordem no contrato 

social, ao promoverem uma série de medidas, de caráter privatista (de indústrias e 

serviços) e desregulatório (do mercado de trabalho), além de “[...] uma menor 

preocupação com temas ambientais e reformas educacionais dirigidas para a 

formação profissional mais do que para a construção de cidadania [...]” (SANTOS, 

2002, p. 38). 

Com relação à globalização cultural, Santos (2002) observa que o consenso 

neoliberal seleciona aqueles fenômenos que possam ser transformados em 

mercadoria comercializável. Aqui percebemos o imperativo econômico conduzindo as 

escolhas neoliberais, direcionadas à formação de um consumidor genérico e global. 

Partindo desse pressuposto, Santos (2002) discorre sobre os processos de 
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homogeneização cultural, conduzido pelos países centrais no ocidente, 

principalmente pelos Estados Unidos, através de valores e artefatos característicos 

da cultura desse pais, tais como: “[...] o individualismo, a democracia política, a 

racionalidade econômica, o utilitarismo, o primado do direito, o cinema, a publicidade, 

a televisão, a internet, etc.” (SANTOS, 2002, p. 45). O autor sinaliza que esses 

processos poderiam ser chamados ocidentalização ou americanização, ao invés de 

globalização. 

Entretanto, segundo Santos (2002), para alguns autores, a globalização, do 

mesmo modo que produz homogeneização, produz, também, a diversidade. Nesse 

sentido, Santos (2002, p. 48) sugere que “nas atuais circunstâncias, só é possível 

visualizar culturas globais pluralistas ou plurais”.  

 

[...] o tópico da cultura global tem tido o mérito de mostrar que a luta 
política em redor da homogeneização e da uniformização culturais 
transcendeu a configuração territorial em que teve lugar desde o 
século XIX, até muito recentemente, isto é, o Estado-nação (SANTOS, 
2002, p. 47).  
 

A partir dessa citação, vemos novamente a centralidade da discussão em torno 

do Estado-nação, enquanto força homogeneizadora, dessa vez, a partir da 

perspectiva cultural. No entanto, essa força política e cultural tem sido ultrapassada 

pelas culturas globais na atualidade. 

 Para Santos (2002), as faces dominantes da globalização, ao apresentar a 

ideia de um fenômeno linear, monolítico e transparente, obscurece os mecanismos 

ideológicos e políticos que a constituem enquanto fenômeno. Ele salienta a existência 

de duas intencionalidades políticas, as quais denomina: 1.falácia do determinismo, 

cujo objetivo consiste em transmitir a ideia de que a globalização é um processo 

inexorável, além de “[...] espontâneo, automático, inelutável e irresistível que se 

intensifica e avança segundo uma lógica e uma dinâmica próprias suficientemente 

fortes para se imporem a qualquer interferência.” (SANTOS, 2002, p. 50); 2.falácia do 

desaparecimento do Sul, nas relações Norte/Sul, que concebe a globalização como 

um fenômeno uniformemente disseminado ao redor do mundo, em diversos setores e 

atividades e que “[...] os seus arquitetos, as empresas multinacionais, são 

infinitamente inovadoras e têm capacidade organizativa suficiente para transformar a 

nova economia global numa oportunidade sem precedentes.” (SANTOS, 2002, p. 51). 

Entretanto, a globalização dominante tem sido contestada como: 
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[...] anátema já que no seu bojo transporta a miséria, a marginalização 
e a exclusão da grande maioria da população mundial, enquanto a 
retórica do progresso e da abundância se torna em realidade apenas 
para um clube cada vez mais pequeno de privilegiados (SANTOS, 
2002, p. 53). 

 

Observa-se que o autor analisa criticamente a retórica dominante quanto ao 

progresso da globalização, no que se refere à sua tentativa de exacerbar e difundir 

aspectos como o triunfo da inovação, da liberdade e da abundância, em detrimento 

das suas nefastas consequências experimentadas pela imensa maioria da população 

mundial. 

Santos (2002), na sua teoria sobre os processos globais, identifica quatro 

formas de globalização, quais sejam: localismo globalizado, globalismo localizado, 

cosmopolitismo e o patrimônio comum da humanidade. 

O localismo globalizado é um processo segundo o qual um fenômeno local é 

globalizado. A título de exemplo, o autor cita a língua inglesa e o fast food americano 

como localismos que se globalizaram com sucesso. O globalismo localizado é definido 

como as consequências locais dos processos transnacionais derivados dos 

localismos globalizados. Com relação ao globalismo localizado, Santos (2002, p. 66) 

aponta uma sequência de exemplos como:  

 

“[...] criação de enclaves de comércio livre ou zonas francas; [...] uso 
turístico de tesouros históricos, lugares, artesanato e vida selvagem; 
conversão da agricultura de subsistência em agricultura para 
exportação como parte do ajustamento estrutural.” (SANTOS, 2002, p. 
66). 

 

Para o autor, essas duas formas de globalização estão inter-relacionadas, de 

modo a produzir as hierarquizações das práticas político-econômicas interestatais 

necessárias à manutenção da globalização hegemônica. Nessa perspectiva, os 

países centrais do sistema mundial promovem os localismos globalizados, os países 

periféricos adotam os globalismos localizados, já os países semiperiféricos adotam 

tanto localismos globalizados como globalismos localizados.  

   O cosmopolitismo assenta-se nos movimentos de resistência organizados de 

maneira transnacional empreendidos por “[...] Estados-nação, regiões, classes ou 

grupos sociais vitimados pelas trocas desiguais de que se alimentam os localismos 

globalizados e os globalismos localizados [...]” (SANTOS, 2002, p. 67). Esses 

movimentos visam combater a inclusão subalterna, a desintegração e a exclusão 
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através da resistência às trocas desiguais, no sentido de partilha do poder entre elas. 

Como exemplos de cosmopolitismo, Santos (2002, p. 67) menciona as “[...] 

organizações transnacionais de direitos humanos; redes mundiais de movimentos 

feministas; organizações não governamentais (ONG’s) transnacionais de militância 

anticapitalista; redes de movimentos e associações indígenas [...]”. O autor cita, 

também, como relevantes manifestação de cosmopolitismo, o Fórum Social Mundial 

realizado em Porto Alegre, em Janeiro de 2001.  

Quanto ao patrimônio comum da humanidade, Santos (2002) descreve como 

as resistências transnacionais que lutam “[...] pela proteção e desmercadorização de 

recursos, entidades, ambientes considerados essenciais para a sobrevivência digna 

da humanidade e cuja sustentabilidade só pode ser garantida à escala planetária." 

(SANTOS, 2002, p. 70). São exemplos de lutas em favor do patrimônio comum da 

humanidade, aquelas referentes à defesa do meio ambiente e preservação da 

biodiversidade, preservação da Amazônia e da Antártida e dos oceanos. O 

cosmopolitismo e o patrimônio comum da humanidade são conceitos interligados que 

indicam o caráter conflituoso da globalização e não homogêneo, ao demonstrar que 

esse fenômeno é permeado por domínios transnacionais de lutas. Nessa direção, 

Santos (2002) defende: 

 

Aquilo que habitualmente designamos por globalização são, de fato, 
conjuntos diferenciados de relações sociais; diferentes conjuntos de 
relações sociais dão origem a diferentes fenômenos de globalização. 
Nestes termos, não existe estritamente uma entidade única chamada 
globalização; existe, em vez disso, globalizações; em rigor, este 
termo só deveria ser usado no plural. (SANTOS, 2002, p. 67, grifo 
nosso). 

 

 Percebemos, aqui, a ênfase conferida à caracterização da globalização 

enquanto processos multifacetados, ancorados nas diversas dinâmicas das relações 

sociais. Santos (2002), em relação aos demais teóricos analisados, amplia a sua 

percepção acerca do fenômeno, ao aludir às dimensões religiosa e jurídica, além das 

dimensões política, econômica, social e cultural. Além disso, o autor desenvolve um 

maior aprofundamento teórico sobre essas quatro últimas dimensões, em uma 

perspectiva crítica da pretensa hegemonia neoliberal, através de exemplificações e 

articulações pormenorizadas.  
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Santos (2002) diferencia-se, ainda, dos demais teóricos analisados, ao não 

apenas retratar as práticas neoliberais e suas consequências, mas também, as 

resistências transnacionais organizadas a essas práticas em uma perspectiva contra 

hegemônica, relacionando o global e o local, enquanto espaços que se constituem 

mutuamente. Ball (2001) também comunga dessa inter-relação entre os espaços 

global e local, nos domínios da globalização.  

Roger Dale (2004) demonstra ter uma visão mais voltada às dimensões 

econômica e política da globalização, ao enfatizar o sistema capitalista e as práticas 

neoliberais voltadas ao lucro e ao padrão global mercadológico, como propulsores das 

mudanças socioeconômicas, culturais e políticas, dentre elas as políticas 

educacionais, arquitetadas para servir aos interesses do capitalismo e legitimá-lo na 

sociedade. Da mesma forma, Lingard (2004) percebe as políticas educacionais nesse 

contexto da globalização, ou seja, alinhadas aos princípios e práticas neoliberais.  

Dale (2004) situa a discussão da relação entre a globalização e a educação, no 

âmbito do Estado, afirmando que as mudanças no papel do Estado repercutem no 

papel assumido pela educação. Dale (2004) ressalta as mudanças relativas à 

concepção de educação e de Estado, afirmando que o neoliberalismo atua através do 

Estado e não contra ele - constituição neoliberal. Na mesma perspectiva Santos 

(2002) advoga: “o Estado tem de intervir para deixar de intervir, ou seja, tem de regular 

a sua própria desregulação” (SANTOS, 2002, p. 38). 

Os quatro autores analisados comungam da ideia de que a globalização é um 

fenômeno complexo, com múltiplas implicações e nuances, as quais tem repercutido 

de maneira global, mas ao mesmo tempo, diferenciada, nos diversos campos da 

atividade humana e contextos sociais. Comungam também da compreensão de que 

há uma visão hegemônica, capitalista e neoliberal, na versão dominante da 

globalização, que pretende legitimar-se e perpetuar-se, também através das políticas 

educacionais, em nível mundial.     

 

2.1.1 GLOBALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO SUPERIOR E POLÍTICA DE COTAS 

 

O atual cenário da educação superior vem atravessando mudanças 

substanciais em todo o mundo, dentre as quais, um maior acesso das classes sociais 

e étnico-raciais menos favorecidas e historicamente discriminadas. No tocante à 

educação superior pública brasileira, a adoção da política de cotas para o ingresso 
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nos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino (IES), já é uma realidade 

oficialmente estabelecida por meio da Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 201210. 

Entretanto, essa realidade ainda têm gerado polêmicas e embates ideológicos em 

várias instituições, o que sugere um maior esclarecimento desse processo de adoção.  

Um dos argumentos dos críticos à adoção da política de cotas, na educação 

superior no Brasil, é o fato dessa política não ser considerada universalista, mas ao 

contrário, focada e favorável a “[...] determinados grupos socialmente vulneráveis, 

fragilizando a adoção das políticas universalistas que possam atingir todos os 

cidadãos de maneira igualitária” (TAVARES, 2012, p. 91). No entanto, conforme 

afirma Piovesan (2005, p. 47): “ao lado do direito à igualdade surge também, como 

direito fundamental, o direito à diferença”. A autora enfatiza a necessidade de um 

tratamento diferenciado às classes sociais menos favorecidas, pois um tratamento 

genérico a elas destinado seria insuficiente para garantir-lhes a pretendida igualdade 

de fato11. Nessa perspectiva, enfatiza Zago (2006, p.228):  

 
Uma efetiva democratização da educação requer certamente políticas 
para a ampliação do acesso e fortalecimento do ensino público, em 
todos os seus níveis, mas requer também políticas voltadas para a 
permanência dos estudantes no sistema educacional de ensino. 
(ZAGO, 2006, p.228). 

 

A política de cotas visa incentivar os estudantes das camadas populares a se 

apropriarem do bem imaterial e simbólico que o saber representa para o exercício da 

cidadania e mobilidade social, por meio da ampliação do seu acesso à educação 

superior. Tais estudantes são, em sua maioria, oriundos das escolas públicas e 

pertencentes a minorias étnico-raciais com baixo poder econômico tendo, muitas 

vezes, que conciliar o trabalho com a dedicação aos estudos, o que torna desleal a 

concorrência a uma vaga no ensino superior com os estudantes oriundos das escolas 

privadas, que detém um bom poder econômico, tempo e acesso a bons cursos 

preparatórios. 

Ancorados no discurso em favor da equidade, encontram-se os discursos sobre 

ações afirmativas, dentre os quais figura a política de cotas, concebida como um meio 

                                            
10 Regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012, que define as condições gerais de reservas de vagas, estabelece a 

sistemática de acompanhamento das reservas de vagas e a regra de transição para as instituições federais de 

educação superior. 
11 A igualdade de fato “[...] refere-se à realização efetiva da realidade, em concreto” (ROTHENBURG, 2008, p. 

84). 
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de promover a inclusão de indivíduos e de grupos marginalizados em razão de seu 

perfil étnico-racial e do seu pertencimento às classes socialmente menos favorecidas, 

de modo a equipará-los aos demais. A política de cotas insere-se no rol das ações 

afirmativas preconizadas para as instituições públicas federais de ensino como uma 

política pública de democratização do acesso ao ensino técnico de nível médio e ao 

ensino superior, na esfera federal12. A adoção de políticas de ação afirmativa pelo 

Estado têm por finalidade minimizar as desigualdades sociais, sendo a política de 

cotas uma consequência dessa adoção. (BRANDÃO, 2005).  

O discurso em âmbito internacional, sobre a necessidade de acelerar o 

processo de inclusão dos grupos vulneráveis, uma vez que a exclusão perpetua a 

injustiça social e as desigualdades, e a inclusão gera justiça social e igualdade, 

impulsionou a criação de ações voltadas a esse fim: as ações afirmativas. As ações 

afirmativas são efetivadas por meio de políticas transitórias direcionadas a 

determinados grupos, em razão de sua vulnerabilidade social, para sua concreta 

inclusão e reconhecimento.  

 

As ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias que, 
buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o 
processo de igualdade, com o alcance da igualdade substantiva por 
parte de grupos socialmente vulneráveis, como as minorias étnicas e 
raciais, dentre outros grupos. [...] as ações afirmativas objetivam 
transformar a igualdade formal em igualdade material e substantiva, 
assegurando a diversidade e a pluralidade social. (PIOVESAN, 2008, 
p.33-34).  

 
Portanto, podemos constatar que as ações afirmativas são medidas pontuais 

de incentivo, com um fim específico e adotadas por um determinado intervalo de 

tempo, até que os seus objetivos sejam alcançados, quais sejam: a necessária 

inclusão social dos grupos socialmente vulneráveis, de modo a equipará-los aos 

demais grupos na sociedade à qual pertencem, proporcionando-lhes, dessa forma, o 

alcance da igualdade substantiva e material. A política de cotas deverá, então, vigorar, 

até que esses objetivos sejam efetivamente alcançados. 

Conforme advoga Mainardes (2007, p. 97), há uma tendência internacional 

associada “[...] à retórica da sociedade inclusiva, que defende a implementação de 

políticas que enfrentem a exclusão social e promovam a igualdade de oportunidades”. 

Tal retórica encontra-se no cerne das discussões atuais sobre as políticas 

                                            
12 Lei nº 12.711/2012 
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educacionais, que têm sido direcionadas à combater a discriminação e a exclusão 

social; com vistas à promoção da igualdade de oportunidades que proporcione, como 

consequência, a inclusão social das classes e grupos subalternos. Afirma Piovesan 

(2010, p. 245), que “[...] para garantir e assegurar a igualdade não basta apenas proibir 

a discriminação [...]. São essenciais as estratégias promocionais capazes de estimular 

a inserção e inclusão desses grupos socialmente vulneráveis nos espaços sociais”. 

Enquanto a discriminação potencializa a exclusão social, o respeito à diferença 

e, mais do que isso, o reconhecimento das diferentes identidades humanas, 

potencializa a inclusão social.  Afirma Piovesan (2010, p. 253), “[...] o direito ao 

reconhecimento requer medidas de enfrentamento da injustiça cultural, dos 

preconceitos e dos padrões discriminatórios, por meio da transformação cultural e da 

adoção de uma política de reconhecimento.”. Para autores como Nancy Fraser e 

Boaventura de Souza Santos, a realização da justiça e da igualdade só é possível se 

aliada à inclusão social, figurar o reconhecimento de identidades, pois:  

 

Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; 
e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça 
as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou 
reproduza as desigualdades. (SANTOS, 2003, p. 56) 
 
 

Nesse sentido, a concepção de igualdade, passou a abarcar, além da 

concepção de igualdade formal, também a de igualdade material e substantiva. 

Segundo Piovesan (2010), a igualdade material contempla duas vertentes: a 

igualdade orientada pelo critério socioeconômico, que visa à inclusão social e à justiça 

redistributiva e a igualdade enquanto reconhecimento de identidades, qualquer que 

seja ela, segundo critérios como gênero, idade, raça, dentre outros. É o direito à 

igualdade na diversidade, ou seja, o direito à diferença. “O direito à igualdade material, 

o direito à diferença e o direito ao reconhecimento de identidades integram a essência 

dos direitos humanos, em sua dupla vocação em prol da afirmação da dignidade 

humana e da prevenção do sofrimento humano.” (PIOVESAN, 2010, p. 253). 

Tem sido essa, a tônica dos discursos que perpassam os temas relacionados 

às políticas públicas educacionais em nível mundial e, mais especificamente quanto 

ao acesso ao ensino superior, das classes subalternizadas. É o discurso que ecoa em 

favor do direito à igualdade material, dialeticamente relacionado com o direito à 
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diferença, como os dois lados de uma mesma moeda, útil na construção do 

reconhecimento de identidades, sem o qual a dignidade humana não é passível de 

ser alcançada. Corroborando o nosso entendimento, assinala BORGES (2013, p. 

381): “Impõe-se, assim, a exigência ético-política do reconhecimento da diferença, 

garantindo-se a igualdade na diferença, com a consideração das relações materiais e 

simbólicas nas quais se engendra esse reconhecimento”. O ensino superior tem se 

configurado simbolicamente como o lócus educacional promotor da mobilidade social, 

para o alcance da pretendida igualdade material.  

 

2.2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Discutiremos, em nosso estudo, as influências internacionais presentes na 

normativa de direitos humanos e nos documentos internacionais e regional 

(Declaração da Conferência Regional de educação superior na América Latina e no 

Caribe) referentes à adoção da política de cotas para ingresso na educação superior. 

Discutiremos a influência dos organismos e agências internacionais, como a 

Organização das Nações Unidas (ONU), seus Pactos e Convenções Internacionais 

relacionadas ao nosso tema; e a influência da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na construção dos discursos sobre a 

promoção da igualdade e sobre a democratização da educação superior por meio de 

ações afirmativas, visando a inclusão das populações historicamente discriminadas, 

em razão das classes sociais e étnico-raciais a que pertencem. Nesse contexto, serão 

analisados os seguintes documentos e a seguinte normativa internacional e regional, 

conforme os quadros que se seguem: 

Quadro 1: Normativa internacional de direitos humanos que exerce influência na 
configuração do discurso sobre política de cotas para ingresso na educação superior 
 

NORMATIVA INTERNACIONAL ORGANISMO DATA 

1 Declaração Universal dos Direitos Humanos ONU 10/12/1948 

2 Convenção relativa à luta contra as discriminações 
na esfera do ensino 

UNESCO 14/12/1960 

3 Convenção Internacional para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial 

ONU 21/12/1965 

4 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos ONU 16/12/1966 

5 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

ONU 16/12/1966 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 2: Documentos internacionais e regional que exercem influência na 
configuração do discurso sobre política de cotas para ingresso na educação superior 
 

DOCUMENTOS INTERNACIONAIS ORGANISMO DATA 

1 Declaração Mundial sobre Educação para Todos UNESCO 09/03/1990 

2 Educação, um Tesouro a Descobrir – Relatório 
para a UNESCO, da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI 

UNESCO 1996 

3 Declaração Mundial sobre Educação Superior no 
Século XXI: Visão e Ação 

UNESCO 09/10/1998 

4 Educação para Todos: o compromisso de Dakar UNESCO 28/04/2000 

5 La educación superior en los países en 
desarrollo: peligros y promesas  

BANCO 
MUNDIAL/ 
UNESCO 

2000 
 

6 Declaração da Conferência Mundial contra o 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata 

ONU 08/09/2001 

7 Comunicado da Conferência Mundial sobre 
ensino superior: as novas dinâmicas do ensino 
superior e pesquisas para a mudança e o 
desenvolvimento social 

UNESCO 08/07/2009 

8 Declaração de Incheon – Educação 2030: rumo 
a uma educação de qualidade inclusiva e 
equitativa e à educação ao longo da vida para 
todos 

UNESCO 2015 

DOCUMENTO REGIONAL  

 
1 
 

Declaração da Conferência Regional de 
educação superior na América Latina e no Caribe 

UNESCO/ 
IESALC 

06/06/2008 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 Destarte, a abordagem da nossa pesquisa caracterizar-se-à como qualitativa. 

Nosso estudo se valerá de pesquisa bibliográfica e documental, pois, apesar das 

muitas semelhanças entre ambas, há uma diferença quanto à na natureza das fontes: 

a pesquisa bibliográfica utiliza-se de material elaborado por diversos autores sobre 

um assunto específico, enquanto que, a pesquisa documental “[...] vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. (GIL, 1999, p.66).  

 No âmbito da pesquisa bibliográfica, buscaremos referências teóricas e 

acadêmicas relevantes a respeito do nosso objeto de investigação; já no âmbito da 

pesquisa documental, conforme descrito anteriormente, analisaremos a normativa de 

direitos humanos e os documentos internacionais e regional imprescindíveis às 

análises e discussões que pretendemos empreender acerca da influência dos 

http://www.un.org./WCAR/durban.pdf
http://www.un.org./WCAR/durban.pdf
http://www.un.org./WCAR/durban.pdf
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organismos internacionais e agências globais, como a Organização das Nações 

Unidas (ONU), através de declarações, pactos, convenções e conferências 

internacionais, e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), através de declarações e convenções internacionais e regionais, 

relacionadas ao nosso tema de pesquisa. 
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3 A INFLUÊNCIA INTERNACIONAL NA CONFIGURAÇÃO DA POLÍTICA DE 

COTAS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

O contexto de influência reflete os discursos que perpassam a criação das 

políticas, as quais serão o resultado de disputas de interesses e acordos entre os 

sujeitos, grupos, partidos políticos e movimentos sociais que lutam pelo controle 

ideológico da política e para terem reconhecidas as suas demandas. O contexto de 

influência global/internacional tem sido enfatizado nos trabalhos recentes de Stephen 

Ball (MAINARDES, 2006), para o qual tais influências tem se revelado preponderantes 

na constituição das políticas educacionais. 

Nesse sentido, as influências globais/internacionais na construção de políticas 

na área da Educação podem ser compreendidas através do intercâmbio de ideias que 

atravessam as redes sociais e políticas, proporcionando o empréstimo de políticas e 

a disseminação do mercado acadêmico. Uma outra maneira de entender como se 

processam tais influências internacionais dá-se por meio das recomendações dos 

organismos internacionais e agências multilaterais, como, por exemplo, o Banco 

Mundial e a Organização das Nações Unidas (ONU), através da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).  

 O discurso sobre equidade e ações afirmativas para ingresso de grupos sociais 

e étnico-raciais desfavorecidos na educação superior atravessa a esfera global por 

meio do fluxo de ideias, o qual é favorecido pela globalização da tecnologia das 

comunicações, perpassam as redes sociais e políticas, promovendo a transferência 

de políticas entre os Estados-Nação. Parte-se do pressuposto que são, sobretudo, os 

organismos internacionais, como a ONU, através de suas Declarações, Pactos, 

Convenções e Conferências internacionais, e a UNESCO, uma agência especializada, 

através de suas Declarações e Convenções, que têm exercido maior influência no 

delineamento dos discursos sobre a educação como um direito humano, o qual, para 

ser efetivamente exercido, pressupõe o combate à discriminação na esfera do ensino, 

bem como a necessária igualdade nas condições de acesso e permanência dos 

indivíduos e grupos socialmente discriminados.  
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3.1 A INFLUÊNCIA DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS NA CONFIGURAÇÃO 

DA POLÍTICA DE COTAS PARA INGRESSO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A emergência do discurso sobre as concepções de igualdade é de vital 

importância para a compreensão do debate em torno do nosso objeto de pesquisa. A 

formação do conceito de igualdade, na modernidade, está inter-relacionado ao 

desenvolvimento histórico dos direitos humanos. Tais direitos surgiram “como reação 

e resposta aos excessos do regime absolutista, na tentativa de impor controle e limites 

à abusiva atuação do Estado” (PIOVESAN et al., 2010, p. 240). 

 Contudo, a prerrogativa de igualdade formal - apesar de representar um 

avanço do pensamento ocidental, à época e no contexto em que se desenvolveu: em 

concordância com o ideal moderno, burguês e liberal, que buscava limitar o poder de 

atuação do Estado e, assim, assegurar a liberdade de atuação individual, e os direitos 

à segurança e à propriedade - mostrou-se, com o passar do tempo, insuficiente para 

promover o direito à igualdade a todos os cidadãos de maneira indistinta. O que se 

verificou foi uma crescente desigualdade entre as pessoas, nos diferentes espaços 

globais, e um crescente padrão de desrespeito à pessoa humana e aos seus direitos, 

culminando com as barbáries cometidas durante a II Guerra Mundial.  

No contexto do pós-guerra, os direitos humanos encontram um cenário 

favorável à sua reconstrução, a qual passou a embasar-se pelo princípio ético do valor 

da dignidade humana. Nesse cenário, a comunidade internacional, sobretudo, os 

países que promoveram a derrocada dos regimes nazista e fascista, culminando com 

o fim da II Guerra Mundial, passa a concentrar esforços na elaboração de um 

documento global que manifestasse o sentimento de pertença do ser humano a uma 

espécie única, independente das diferenças étnico-raciais e culturais; um documento, 

cuja ótica representasse a universalidade dos valores comuns aos seres humanos. É, 

portanto, nesse contexto, que a III Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada 

em Paris, em 10 de dezembro de 1948, adota a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH). Na visão de Sorto: 

 

Não parece por consequência, impossível a adoção de determinada 
ética universal ou cosmopolita, com o que há de comum entre os 
povos, com o que há de valioso e geral na espécie humana. Nesse 
sentido, a DUDH representa o passo mais avançado no caminho da 
compreensão do que é convergente, significa um gigantesco passo 



63 
 

adiante, deixando para trás, as estupidezes que enlutaram gerações 

de seres humanos (SORTO, 2008, p. 13). 
 
 

A partir da DUDH, o ser humano passa a ser sujeito de direito internacional, ou 

seja, passa a ter sua personalidade jurídica reconhecida internacionalmente. A 

sociedade internacional passa, então, a reconhecer o ser humano como sujeito de 

direitos e obrigações (SORTO, 2008). Tal reconhecimento representa uma proteção 

subsidiária da pessoa humana para além das fronteiras do seu Estado-Nação de 

origem. Essa proteção adquire uma feição universal e abstrata, pois o que se temia 

era a ideia de diferença entre os seres humanos, ideia esta que encontrava-se no 

cerne do constructo ideológico de superioridade de raças e etnias, utilizado como 

argumento para muitas atrocidades cometidas ao longo da história humana, sobretudo 

pelo regime nazista e fascista no âmbito da II Grande Guerra.   

Quanto à sua estrutura textual, “[...] a Declaração é composta de um preâmbulo 

e da parte dispositiva, que é formada por trinta artigos, sendo o primeiro deles 

verdadeira declaração de princípios [...]” (SORTO, 2008, p. 25-26). Ela costuma ser 

dividida13 em duas categorias, conforme o teor dos direitos nela definidos: “os civis e 

políticos, correspondendo aos artigos 3º e seguintes, até o 21; os econômicos, sociais 

e culturais, do Artigo 22 ao 28” (ALVES, 2007, p.  46).   

Dentre os direitos consagrados na Declaração, reafirma-se o direito à vida, à 

liberdade e à igualdade nos campos político, civil, econômico, social e cultural. O 

direito à igualdade pressupõe a igualdade formal, genérica e universal a que todo ser 

humano, por pertencer a uma mesma espécie, possui naturalmente durante toda sua 

existência, o que, no seu contexto histórico, representou um grande avanço no campo 

dos direitos humanos. Tal direito vem expresso sob a fórmula:  

 

Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a 
igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra 
qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra 
qualquer incitamento a tal discriminação.” (ONU, 1948, art. 7º) 
 
 

O artigo 2º, parágrafo 1º, da DUDH, anuncia o ser humano como sujeito de 

direito e liberdades e veda a discriminação de qualquer natureza que impeça ou 

obstrua o seu gozo: 

                                            
13 Inclusive pelas Nações Unidas (SORTO, 2008). 
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Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, 
ou qualquer outra condição (ONU, 1948, art. 2º, 1, grifo nosso). 
 
 

É possível verificar, já no início da Declaração, a preocupação dos seus 

elaboradores em repudiar quaisquer distinções entre os seres humanos, dentre as 

quais, as de raça, cor, origem nacional ou social; utilizadas como motivos para 

segregar tantas gerações, na história da humanidade, até os nossos dias.  A partir 

dessa prerrogativa, a DUDH conclama os indivíduos e órgãos da sociedade para um 

esforço conjunto, no intuito de promover, através de medidas educativas, o respeito 

aos direitos e liberdades proclamados na Declaração, bem como o seu 

reconhecimento e efetiva observância universal por meio da “adoção de medidas 

progressivas de caráter nacional e internacional [...]”. (ONU, 1948, Preâmbulo).  

Nessa direção, os organismos internacionais e grupos passaram a buscar a 

efetivação dos direitos proclamados na declaração, por meio de medidas normativas 

necessárias à eliminação progressiva da segregação étnico-racial e social que, ao 

longo da história, relegou milhões de seres humanos às posições subalternas que 

ocupam até hoje nas mais diversas sociedades. “A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos representa o impulso normativo mais amplamente difundido como ponto de 

partida do movimento contemporâneo de defesa dos direitos humanos” (SORTO, 

2008, p. 21).  

Conforme as palavras de Sorto (2008, p.11), a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos configura-se como um “[...] documento incomparável na História da 

Humanidade, porque é um documento revolucionário que provoca mudanças 

profundas de mentalidade e de atitude no mundo”. Tais mudanças são anunciadas na 

proposta do documento em reconhecer os direitos humanos e liberdades 

fundamentais num plano universal, as quais eram, até então, tratadas de maneira 

difusa em declarações e legislações nacionais (ALVES, 2007). 

Documentos históricos de direito interno importantes14 precederam a adoção 

da DUDH, os quais conjugam ideais iluministas e a visão de mundo ocidental quanto 

aos direitos humanos, sobretudo o direito à vida, à liberdade e à igualdade. A Carta 

                                            
14 Declaração da Virgínia (1776); Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776); Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789).   
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das Nações Unidas15 representa também um importante marco antecessor à DUDH, 

por estabelecer o propósito da ONU de conseguir, por intermédio da cooperação 

internacional, “[...] promover e estimular o respeito aos direitos humanos e liberdades 

fundamentais de todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião” (CARTA DA 

ONU, art. 1º, 3). 

A DUDH é uma “[...] obra coletiva que recolhe as ideias dominantes e as 

tradições ocidentais.” (SORTO, 2008, p. 21). Podemos inferir, então, a partir da 

perspectiva de Santos (2002), que a DUDH representa um localismo globalizado, pois 

partiu das ideias e valores de uma sociedade liberal e burguesa para tornar-se uma 

referência mundial. Tal obra representa, portanto, o texto da política, expressa nos 

interesses mais amplos dos seus elaboradores16. Contudo, a partir da perspectiva de 

Ball, Bowe e Gold (1992) há vários embates travados nas arenas onde diversos atores 

sociais disputam o controle discursivo e textual da política. Assim, de acordo com 

Alves (2007), ocorreram divergências e disputa de interesses também na elaboração 

da referida Declaração: 

 

 [...] a Declaração Universal dos Direitos Humanos adquire, à primeira 
vista, a aparência de exemplo edificante de conciliação e espírito 
construtivo por parte das nações que, unidas, saíram vitoriosas da II 
Guerra Mundial. Na realidade, as divergências foram amplas dentro 
do próprio comitê de redação [...] e perduraram durante a 
consideração do projeto em instâncias superiores. A flexibilização de 
posições não se deu por razões altruísticas, mas por interesses 

próprios (ALVES,2007, p. 47). 
  

 

Conforme podemos depreender da citação, ainda que a DUDH apresente-se 

como uma proposta conciliadora dos valores universais da espécie humana, ela 

representa os valores identificados com a cultura ocidental, cujas nações exerceram 

maior influência na sua elaboração. Nesse sentido, assevera Sorto (2008, p. 12) que 

a Declaração “[...] padece do mal do relativismo, pois é fruto das tradições culturais 

ocidentais que não correspondem às de outros povos [...]”. Entretanto, apesar do seu 

relativismo cultural e político, a DUDH tem sua importância reconhecida 

internacionalmente, em seu contexto histórico de produção, o qual aponta para a 

                                            
15 Assinada em São Francisco, em 26 de junho de 1945, criou a Organização das Nações Unidas (ONU). 
16 O comitê de redação da Comissão dos Direitos Humanos, que elaborou a DUDH, era formado por representantes 

dos Estados Unidos, China (Nacionalista), Líbano, Austrália, Chile, França, Reino Unido e União Soviética 

(Alves, 2007, p. 47).   
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necessidade de valorização do respeito à dignidade da espécie humana, para que a 

própria humanidade seja beneficiada. Desta forma, evitar-se-ia validar “[...] o que 

interessa a alguns por diversas motivações, dentre as quais as que tratam da 

manutenção do poder em Estados governados por regimes políticos totalitários” 

(SORTO, 2008, p.12).  

Ainda na perspectiva das contradições acerca da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, verificamos, em seu texto, marcas de incoerência, conforme atesta 

Herrera Flores:  

 
O Preâmbulo da Declaração diz, primeiramente, que os direitos 
humanos devem ser entendidos como um ideal a conseguir [...]. 
Poucos parágrafos depois, nos famosíssimos artigos 1º e 2º da 
Declaração, já não se fala de um “ideal a conquistar”, mas de uma 
realidade já alcançada: 1º -  todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 
devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. 
E, no artigo 2º, se diz: todos os seres humanos podem invocar os 
direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem 
distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, 
de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, 
de fortuna, de nascimento, ou de qualquer outra situação (HERRERA 
FLORES, 2009, p. 32-33, grifos do autor).  
 
 

As marcas de incoerência textual, acima descritas, estão impressas na 

ambiguidade da linguagem empregada. Tal linguagem revela o processo controverso 

de produção do texto da DUDH, permeado pelos interesses, por vezes antagônicos, 

dos sujeitos sociais envolvidos na sua elaboração. Conforme depreendemos dos 

artigos 1º e 2º, todos os seres humanos são detentores de direitos, 

independentemente de possuírem ou não, a capacidade e as devidas condições para 

exercê-los; mas, nessa acepção, “[...] as pessoas que lutam por eles acabam 

desencantadas, pois, apesar de nos dizerem que temos direitos, a imensa maioria da 

população mundial não pode exercê-los por falta de condições materiais para isso” 

(HERRERA FLORES, 2009, p. 33, grifo do autor). 

O direito à instrução é consagrado no artigo 26, da DUDH, cuja redação 

expressa: 

 
Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no 
mérito. (ONU, 1948, art. 26, grifo nosso). 
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 Observamos, portanto, que o direito à instrução compreende desde o nível 

elementar ao nível superior, além da modalidade técnico-profissional. A instrução 

elementar passa pelo viés da gratuidade e obrigatoriedade, já a instrução superior 

baseia-se no mérito do indivíduo; o qual corrobora e contribui para perpetuar o 

governo do mérito na educação superior, exercendo um rígido controle sobre o seu 

acesso. Acesso reservado às classes privilegiadas na sociedade, em detrimento das 

classes subalternizadas. Na análise desse artigo, entendemos que também a DUDH 

contribui para perpetuar essa realidade.     

Nessa direção, e, corroborando o cenário das múltiplas e divergentes 

motivações e interesses exercidos na elaboração de um texto político, com a 

abrangência e importância da DUDH, assim ilustra Alves (2007, p.47):  

 

A URSS17 insatisfeita com a preponderância das liberdades civis 
“ocidentais”, evitava apoiar com maior ênfase os direitos econômicos 
e sociais para não ameaçar sua postura intransigente a propósito da 
intangibilidade da soberania nacional. Os representantes dos países 
ocidentais, por sua vez não viam maiores inconvenientes nos direitos 
“socializantes” à instrução gratuita, alimentação, moradia, assistência 
médica e serviços sociais, por se adequarem aos ideais do Welfare 

State18, que então despontava (ALVES, 2007, p.47, grifos do autor). 

 
      

Percebemos, a partir do extrato acima, os posicionamentos assumidos pelos 

países que compunham as Nações Unidas, e que viriam revelar a tônica das disputas 

que o mundo passaria a vivenciar no contexto pós II Guerra Mundial: a Guerra Fria. 

Esse cenário seria historicamente marcado pela bipolaridade no campo político-

ideológico, com repercussões no campo social e econômico, em que o ocidente 

capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e os países do Leste comunista, liderados 

pela União Soviética, disputavam espaço no cenário internacional, buscando a adesão 

das diversas nações ao redor do mundo no intuito de constituir uma hegemonia.  

Durante o contexto da Guerra Fria, são elaborados o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos 

Sociais e Culturais19, como instrumentos regulatórios da DUDH, e para exercerem 

um sistema de controle sobre sua implementação. Os dois Pactos foram adotados 

                                            
17 Antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
18 Estado do Bem-estar Social. 
19 Os dois Pactos Internacionais constituem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta 

Internacional de Direitos Humanos. (ALVES, 2007, p. 48). 



68 
 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966 e entraram 

em vigor em 197620. O lapso temporal entre a aprovação da DUDH e a aprovação dos 

Pactos e sua entrada em vigor, “[...] se encontra fundamentalmente em seu caráter 

obrigatório para os Estados-partes. E todos os tipos de controvérsias se fizeram 

presentes, primeiro no sentido Leste-Oeste, em seguida, no sentido Norte-Sul” 

(ALVES, 2007, p.49). 

As controvérsias no sentido Leste-Oeste, refletiram a disputa político-ideológica 

do contexto histórico do período, conforme relata Alves (2007, p. 49): 

 

Ao se decidir o formato que teria o segundo elemento da Carta 
Internacional de Direitos Humanos, alguns países ocidentais se 
opuseram decididamente à ideia de uma única convenção para cobrir 
tanto os direitos civis e políticos quanto os direitos econômicos, sociais 
e culturais, enquanto, do lado oposto, os países socialistas propunham 
a elaboração de um único documento abrangente. Os opositores à 
proposta de uma única convenção, viam nela uma ameaça à noção 
individualista dos direitos humanos [...]. Para os que defendiam a ideia 
de um único instrumento jurídico, a separação poderia significar uma 
diminuição da importância relativa dos chamados “direitos de segunda 

geração” (ALVES, 2007, p. 49, grifo do autor). 

 

Verificamos, portanto, os embates e disputas dos atores sociais, aqui 

representados pelas Nações, as quais exerceram pressões e argumentos no intuito 

de fazerem prevalecer sua influência na formulação do texto político. Em consonância 

com o pensamento de Ball e colaboradores (1992), esses atores sociais interagiram 

com seus posicionamentos, interesses e valores para a criação da política, a qual é 

fruto das disputas e acordos dos grupos que a representam. Corroborando esse 

entendimento, Alves (2007, p.49) assevera: 

 

A questão teve manchas e contramanchas em diversas instâncias. Em 
1951 a proposta de separação obteve a aprovação da Assembleia 
Geral, que determinou a preparação de dois pactos a serem adotados 
e abertos à assinatura simultaneamente, “com” tantas disposições 
similares quanto possível”. A posição ocidental prevaleceu, ficando a 
noção de realização progressiva incorporada ao Artigo 2º, parágrafo 
1, do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais” (ALVES, 2007, p.49, grifos do autor).  

 

                                            
20 Ambos os Pactos Internacionais foram ratificados pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992 (ALVES, 2007). 
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Controvérsias Norte-Sul se fizeram presentes quanto à inclusão nos Pactos, do 

direito à autodeterminação dos povos, fruto do anticolonialismo que, no período da 

Guerra Fria, impulsionou o movimento de emancipação dos países que ainda 

figuravam enquanto colônias europeias; culminando com a aprovação da Declaração 

sobre a concessão da independência aos países e povos coloniais21. Desta forma, 

apesar das controvérsias, o posicionamento do Sul prevaleceu e o direito dos povos 

à autodeterminação, foi introduzido no Artigo 1º de ambos os Pactos, com idênticas 

palavras: “Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 

determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural.” (ONU, 1966, art. 1º, 1). 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em seu artigo 2º, 

parágrafo 1º, em consonância com a redação do artigo 2º, parágrafo 1º da DUDH, 

proíbe qualquer tipo de discriminação quanto ao gozo dos direitos reconhecidos no 

Pacto, bem como reitera o compromisso dos Estados Membros em garantir a 

efetividade no gozo de tais direitos.    

Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a garantir a 
todos os indivíduos que se encontrem em seu território e que estejam 
sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, 
sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem 
nacional ou social, situação. (ONU,1966, artigo 2º, parágrafo 1º). 

 Os Estados-parte, a partir da ratificação desse Pacto, obrigam-se a promover 

medidas de enfrentamento à todo tipo de discriminação que impeça ou obstrua o gozo 

efetivo dos direitos nele elencados, por parte de quaisquer indivíduos ou grupos de 

pessoas. O Comitê dos Direitos Humanos é o mecanismo responsável por 

supervisionar a efetivação do Pacto e elaborar Recomendações Gerais (PIOVESAN, 

2008). A Recomendação nº 18 cita o artigo 26 do Pacto, que trata da não-

discriminação. A discriminação, por sua vez, é definida pelo Comitê, da seguinte 

forma: 

Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência, baseada em 
qualquer condição, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou outra que tenha por objetivo ou 
resultado anular, restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em 
igualdade de condições de todos os direitos e liberdades (PIOVESAN, 
2008, p. 43. Grifo nosso). 

                                            
21 Ocorrida na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 14 de dezembro de 1960. 
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Além de vedar toda e qualquer espécie de discriminação, que obstrua o gozo 

dos direitos civis e políticos elencados no Pacto, a Recomendação nº 18 também 

salienta a obrigação dos Estados-partes, de promoverem medidas, seja em âmbito 

administrativo, legislativo ou judicial, “[...] que visem garantir a não-discriminação, 

sugerindo inclusive a adoção de ações afirmativas por parte do Estado para diminuir 

ou eliminar as causas que perpetuem a discriminação” (PIOVESAN, 2008, p. 43). 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

reafirma em seu artigo 2º, parágrafo 2º, a proibição a toda forma de discriminação no 

gozo dos direitos nele elencados e estabelece, no artigo 2º, parágrafo 1º, a obrigação, 

principalmente de caráter legislativo, dos Estados Membros adotarem medidas 

progressivas para assegurar o exercício efetivo dos direitos reconhecidos no Pacto.  

 O artigo 13 do Pacto enfatiza que toda pessoa tem direito à educação. 

Piovesan (2008, p. 45), parte do entendimento de que a educação, conforme expressa 

no Pacto, seria um meio para o “[...] desenvolvimento do senso de dignidade humana, 

de forma a permitir que o ser humano amplie seu entendimento sobre todos os grupos 

étnicos, raciais, nacionais e religiosos, não os discriminando de nenhuma forma”. 

(PIOVESAN, 2008, p. 45) 

 

Os Estados-parte no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao 
pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua 
dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais. Concordam, ainda, que a educação deverá 
capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma 
sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou 
religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz. (ONU, 1966b, artigo 13, 1). 

 

A educação superior é retratada no inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 13 do Pacto, 

da seguinte forma: “A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se 

acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios 

apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito”. 

(ONU, 1966b, artigo 13, parágrafo 2º, inciso 3°). Observamos, a partir da leitura desse 

inciso, que o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reafirma 

“[...] a concepção de educação superior como um direito de todos, cujo acesso se 

fundamenta no mérito do indivíduo [...]” (BORGES, 2008, p. 134). Tal concepção está 

presente no artigo 26 da DUDH, conforme analisado anteriormente nesse estudo. De 
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acordo com Borges (2008, p. 147), “a questão do mérito, como princípio orientador da 

educação superior, remete à necessidade de formação qualificada dos indivíduos na 

educação básica, para que estes possam estar aptos a ingressar na universidade e a 

permanecer nela”. 

Também com relação ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, foi instituído um Comitê com a incumbência de supervisionar os Estados-

partes, quanto à efetivação do Pacto. Nesse sentido, “o Comitê sugere que sejam 

adotadas todas as medidas cabíveis, com o intuito de prevenir e erradicar qualquer 

forma de discriminação no acesso à educação” (PIOVESAN, 2008, p. 46). 

 
O Comitê entende que a criação de medidas especiais, como as 
“ações afirmativas” não devem ser consideradas discriminações, pois 
elas têm o objetivo de assegurar iguais condições de acesso à 
educação para homens e mulheres provenientes de grupos 
vulneráveis da sociedade (PIOVESAN, 2008, p. 46, grifo do autor). 
 
 

Portanto, a garantia do direito à educação perpassa a necessidade da adoção 

de ações afirmativas, para a proporcionar a equidade no seu acesso, sobretudo em 

relação à educação superior dos grupos em situação de vulnerabilidade social. Pois, 

as consequências históricas demonstram que a mera igualdade formal, impessoal e 

abstrata tem sido insuficiente para promover a justiça social, fazendo-se necessário o 

reconhecimento da diferença, sem que ela seja motivo para discriminações, mas, ao 

contrário, que esse reconhecimento gere inclusão.  

Passaremos, agora, a tratar sobre a Convenção relativa à luta contra as 

Discriminações na Esfera do Ensino adotada em 14 de dezembro de 1960, pela 

Conferência Geral da UNESCO. Essa Convenção, logo no seu preâmbulo, faz 

referência à DUDH, quanto ao princípio da igualdade e da não-discriminação, como 

também, ao direito de todos à educação. A discriminação na esfera do ensino é assim 

entendida no seu parágrafo 1º:  

 

[...] se entende por discriminação toda distinção, exclusão, limitação 
ou preferência fundada na raça, na cor, no sexo, no idioma, na religião, 
nas opiniões políticas ou de qualquer outra índole, na origem nacional 
ou social, na posição econômica ou o nascimento, que tenha por 
finalidade ou por efeito destruir ou alterar a igualdade de tratamento 
na esfera do ensino (UNESCO, 1960, parágrafo 1º).  
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O termo “ensino” é caracterizado na Convenção de forma ampla, abrangendo 

os tipos e as suas etapas, além do acesso e da sua qualidade: “[...] a palavra " ensino" 

se refere em seus diversos tipos e graus, e compreende o acesso ao ensino, ao nível 

e à qualidade desta e as condições em que se dá” (UNESCO, 1960, parágrafo 2º). 

Quanto ao ensino superior, a Convenção, no seu artigo 4º determina “[...] 

generalizar e fazer acessível a todos, em condições de igualdade total e segundo a 

capacidade de cada um, o ensino superior [...]” (UNESCO, 1960, art. 4ª, a). Aqui, 

percebemos que, paralelamente à defesa do mérito individual para o acesso à 

educação superior, há uma preocupação com a igualdade de condições na promoção 

desse acesso. 

A concepção de educação revelada na Convenção parte da ideia de uma 

formação mais abrangente, em termos de compreensão e respeito, tolerância e 

manutenção da paz:    

 

[...] a educação deve atender ao pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e reforçar o respeito aos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais, e que deve aumentar a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais 
ou religiosos, e o desenvolvimento das atividades das nações Unidas 
para a manutenção da paz” (UNESCO, 1960, artigo 5º, parágrafo 1º, 
alínea a). 

 

Depreendemos do exposto, que a concepção de educação conforme 

interpretada na Convenção em análise, revela uma preocupação com aspectos 

individuais e coletivos, identificados com o ideal burguês de respeito às liberdades 

fundamentais. Revela também, uma tônica de incentivo à tolerância e, mais do que 

isso, à amizade entre grupos raciais e religiosos diversos, para a consecução da paz 

entre as nações, tão almejada no pós-II Guerra.  

Mais uma relevante normativa para o nosso estudo, é a Convenção 

Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 

adotada pela ONU em 21 de dezembro de 1965 e promulgada pelo Brasil em 196922. 

Precedida pela Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, de 1963, a Convenção advoga, no artigo 1º, parágrafo 4º, que a adoção de 

certas medidas especiais, não será considerada discriminação racial, utilizando os 

seguintes termos: 

                                            
22 Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. 
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Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais 
tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de 
certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da 
proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou 
indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades 
fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em 
consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes 
grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus 

objetivos (ONU, 1965, art. 1º, 4). 

 

É nesse sentido que se posicionam os discursos sobre a política de cotas para 

ingresso nos cursos de graduação das instituições de ensino superior públicas 

brasileiras: ancorados no discurso em favor da equidade e das ações afirmativas, 

como meio de promover a inclusão de indivíduos e de grupos marginalizados em 

razão de seu perfil étnico-racial e do seu pertencimento às classes socialmente menos 

favorecidas, de modo a equipará-los aos demais. A política de cotas deverá, então, 

vigorar, até que esses objetivos sejam efetivamente alcançados. 

O artigo 1º, parágrafo 1º da Convenção, define a discriminação racial da 

seguinte forma: 

Nesta Convenção, a expressão discriminação racial significará 
qualquer distinção, exclusão restrição ou preferência baseadas em 
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por 
objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 
exercício num mesmo plano (em igualdade de condição), de direitos 
humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, 

social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública (ONU, 
1965, art. 1º, 1, grifo nosso). 

 

Podemos depreender do artigo supracitado que a concepção de discriminação 

racial expressa na Convenção abarca, também, as exclusões e preferências por 

motivo de cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Assim, quaisquer desses 

motivos podem configurar discriminação racial, se eles forem utilizados para restringir 

ou anular o acesso ou exercício de direitos e liberdades em plena igualdade de 

condições. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 4º, os Estados-Partes se obrigam, a 

partir da ratificação da Convenção, a adotar medidas que propiciem o 

desenvolvimento e a proteção de indivíduos ou grupos, de modo a garantir-lhes o 

efetivo gozo dos direitos e liberdades fundamentais, em condição de igualdade: 
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Os Estados-Partes tomarão, se as circunstâncias o exigirem, nos 
campos social, econômico, cultural e outros, as medidas especiais e 
concretas para assegurar como convier o desenvolvimento ou a 
proteção de certos grupos raciais ou de indivíduos pertencentes a 
estes grupos com o objetivo de garantir-lhes, em condições de 
igualdade, o pleno exercício dos direitos do homem e das liberdades 
fundamentais. Essas medidas não deverão, em caso algum, ter a 
finalidade de manter direitos desiguais ou distintos para os diversos 
grupos raciais, depois de alcançados os objetivos, em razão dos quais 

foram tomadas (ONU, 1965, art. 2º, 4). 

 
Desta forma, observamos que a Convenção Internacional para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial avança no conceito de igualdade, quando, 

ao lado da proibição à discriminação, remete à necessidade de alcançar a igualdade 

nas condições, para o efetivo gozo de direitos e liberdades. Assim, a prerrogativa da 

igualdade material ou substantiva é aqui contemplada; em contraposição à igualdade 

meramente formal expressa na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em 

seu artigo 2º, parágrafo 1º, analisado nesse estudo, anuncia a capacidade abstrata de 

todo ser humano para gozar dos direitos e liberdades descritos na Declaração.  

No tocante ao direito à educação, a Convenção assevera, no artigo 5º, alínea 

e), inciso V, que os Estados-partes:   

[...] comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em 
todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade 
perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou 
étnica, principalmente no gozo dos seguintes direitos: [...] direitos 
econômicos, sociais e culturais, principalmente: [...] direito à educação 

e à formação profissional. (ONU, 1965, art. 5º, alínea e), inciso V). 

 

 Entendemos que a Convenção obriga os Estados-partes a garantir, na esfera 

legal, a igualdade quanto ao direito à educação, e a eliminar a discriminação racial no 

exercício de tal direito. A educação é, ainda, enfatizada no artigo 7º da Convenção, 

da seguinte maneira:   

Os Estados Partes, comprometem-se a tomar as medidas imediatas e 
eficazes, principalmente no campo de ensino, educação, da cultura 
e da informação, para lutar contra os preconceitos que levem à 
discriminação racial e para promover o entendimento, a tolerância e a 
amizade entre nações e grupos raciais e étnicos, assim como para 
propagar o objetivo e princípios da Carta das Nações Unidas, da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, e da Declaração das 
Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação racial e da presente Convenção (ONU, 1965, art. 7º, 
grifo nosso). 
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Percebemos, a partir do artigo 7º da Convenção, que, na luta contra os 

preconceitos e a discriminação racial, é concedida especial ênfase ao campo da 

educação e do ensino. As medidas adotadas nesse campo pelos Estados-partes são 

consideradas urgentes para promover a tolerância entre os grupos étnico-raciais e a 

amizade entre as nações. A educação e o ensino representam, ainda, medidas 

imprescindíveis na propagação dos objetivos e princípios contidos nos documentos 

internacionais de direitos humanos da ONU, citados no artigo em análise. 

Passaremos a discorrer sobre as influências que culminaram na adoção da 

Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, cujo intervalo de tempo decorrido entre sua elaboração e aprovação foi de três 

anos. Tal agilidade nos trabalhos preparatórios da Conferência, encobrem, no entanto, 

intensas divergências entre os grupos de países, conforme aponta Alves: 

 

Enquanto o grupo de países afro-asiáticos buscava acima de tudo 
assegurar o fim das práticas discriminatórias e segregacionistas, entre 
as quais, já sobrelevava o apartheid, alguns países ocidentais 
procuravam meios de salvaguardar políticas imigratórias seletivas e 
posições de princípio inflexíveis quanto à liberdade de expressão e 

associação (ALVES, 2007, p.55, grifo do autor). 

    

Desta forma, consideramos a perspectiva de Ball (1994), balizada pelo 

entendimento de que todo texto político é o resultado, sempre provisório, das 

discussões e embates ideológicos que revelam as disputas pelo controle discursivo 

da política no contexto de sua produção. Nessa direção, é emblemática a sugestão 

dos Estados Unidos, de englobar a expressa proibição ao antissemitismo por meio da 

linguagem; ao que “[...] a União Soviética contrapunha emendas abrangendo o 

nazismo, o neonazismo e a equiparação do antissemitismo ao sionismo23 e ao 

colonialismo.  A sugestão e as contrapropostas não foram incorporadas ao texto” 

(ALVES, 2007, p.55). 

O sentimento anticolonial exerceu influência preponderante no movimento de 

descolonização que culminou com a emancipação das colônias europeias, aprovada 

na Declaração das Nações Unidas sobre a Concessão da Independência aos Países 

e Povos Coloniais. No Preâmbulo da Convenção Internacional para a Eliminação de 

                                            
23 Movimento político e filosófico que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e à existência de um 

Estado nacional judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo Reino de Israel. 
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Todas as Formas de Discriminação Racial, há uma expressa referência a esta 

Declaração: 

Considerando que as Nações Unidas têm condenado o colonialismo e 
todas as práticas de segregação e discriminação a ele associados, em 
qualquer forma e onde quer que existam, e que a Declaração sobre a 
Concessão de Independência, a Partes e Povos Coloniais, de 14 de 
dezembro de 1960 (Resolução 1.514 (XV), da Assembleia Geral) 
afirmou e proclamou solenemente a necessidade de levá-las a um fim 
rápido e incondicional, [...] (ONU, 1965, PREÂMBULO). 

 

 O triunfo do movimento de independência das colônias europeias impulsionou 

o ingresso nas Nações Unidas de dezessete novos países da África. Esse fato, além 

de outras influências internacionais no período, dentre elas, a apreensão ocidental 

quanto ao antissemitismo; o ressurgimento na Europa, de atividades de cunho 

nazifascistas; e o regime do Apartheid, em vigor na África do Sul “[...] reorientaram o 

estabelecimento de normas internacionais de direitos humanos, atribuindo prioridade 

à erradicação do racismo” (ALVES, 2007, p. 55).  

O combate ao racismo, por meio de mecanismos legais reconhecidos 

internacionalmente, tornou-se uma prioridade mundial, em virtude do momento 

histórico ter sido favorável ao protagonismo do Sul. O momento em questão é o 

contexto da Guerra Fria, marcado pela distribuição do poder no sistema internacional, 

em uma estrutura bipolar Leste-Oeste. Nesse contexto, os Estados Unidos e a União 

Soviética disputavam estrategicamente o poder, promovendo uma maior abertura dos 

espaços de negociação com os países em desenvolvimento, o que permitiu a estes, 

de acordo com a afirmação de Godinho (2007, p. 190), “[...] exercer influência em uma 

série de foros e eventos internacionais, consagrando princípios como a soberania 

nacional e a não-intervenção em assuntos domésticos, [...]”. 

Entretanto, essa influência do Sul no cenário internacional não seria possível 

sem o ativismo dos sujeitos sociais e representantes dos países desse lócus global, 

os quais protagonizaram as disputas e ações para a consecução, em âmbito 

normativo, dos direitos assegurados na Convenção Internacional para a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação Racial. Nessa direção, corrobora Herrera flores 

(2009, p. 25): “[...] uma nova perspectiva dos direitos como processos institucionais e 

sociais que possibilitem a abertura e a consolidação de espaços de luta pela 

dignidade”. 
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Discorreremos, a partir de agora, sobre a Declaração da Conferência Mundial 

contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, o 

qual foi elaborado durante a III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada na cidade sul-africana de Durban, 

entre os dias 31 de agosto a 08 de setembro de 2001.  

A declaração é composta por uma parte preambular, seguida dos seguintes 

tópicos: questões gerais; origens, causas, formas e manifestações contemporâneas 

de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata; vítimas de 

racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata; medidas de 

prevenção, educação e proteção com vistas à erradicação do racismo, discriminação 

racial, xenofobia e intolerância correlata em níveis nacionais, regionais e 

internacionais; estabelecimento de recursos e medidas eficazes de reparação, 

ressarcimento, indenização e outras medidas em níveis nacional, regional e 

internacional; estratégias para alcançar a igualdade plena e efetiva, abrangendo a 

cooperação internacional e o fortalecimento das nações unidas e de outros 

mecanismos internacionais no combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata. 

No preâmbulo da declaração, identificamos o seu teor e os princípios que a 

norteiam: o respeito ao Estado de Direito, e à autodeterminação dos povos; o respeito 

aos direitos humanos e aos princípios de igualdade e não-discriminação contidos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a reafirmação, de que todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, [...] sem distinção de 

qualquer tipo, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer 

outro tipo de opinião, origem social e nacional, propriedade, nascimento ou outro 

status” (ONU, 2001, p. 5). Ainda no preâmbulo, a declaração enfatiza que a proteção 

do direito à igualdade deve ser tratado como prioridade máxima, cabendo aos Estados 

tomarem “[...]medidas rápidas, decisivas e apropriadas visando eliminar todas as 

formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata” (ONU, 

2001, p. 9). 

Reconhecemos que racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata ocorrem com base na raça, cor, descendência, 
origem nacional ou étnica e que as vítimas podem sofrer múltiplas ou 
agravadas formas de discriminação calcadas em outros aspectos 
correlatos como sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer 
outro tipo, origem social, propriedade, nascimento e outros (ONU, 
2001, p. 9).   

http://www.un.org./WCAR/durban.pdf
http://www.un.org./WCAR/durban.pdf
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Há, também, referências à globalização como um misto de oportunidades e 

desafios para o combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata; para cuja erradicação, segundo a declaração, é necessária a cooperação 

internacional, e em âmbito nacional. Para tanto, o documento apela para uma adesão 

e ratificação universais à Convenção Internacional sobre todas as formas de 

Discriminação Racial. Aqui percebemos o intuito da declaração de exercer sobre os 

Estados, uma influência supranacional na consecução dos seus objetivos. 

  Quanto ao tópico denominado origens, causas, formas e manifestações 

contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, 

a redação do documento considera que a origem e a perpetuação dessas 

manifestações está atrelada à escravidão, ao tráfico de escravos, e ao colonialismo, 

cujas consequências revelam-se na pobreza, marginalização e exclusão social dos 

indivíduos e grupos vitimados por essas condições desumanas. Nessa direção, a 

declaração assevera: 

 

Lembramos que a opressão contra qualquer grupo identificável, 
coletividade ou comunidade sobre bases raciais, nacionais, étnicas ou 
outras que sejam universalmente reconhecidas como não permitidas 
pelo direito internacional, assim como o crime do apartheid, constituem 
sérias violações dos direitos humanos e, em alguns casos, 
qualificados como crimes contra a humanidade (ONU, 2001, p. 15). 
 
 

 Em relação às vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata, a declaração enfatiza, sobretudo, os africanos e 

afrodescendentes, povos indígenas, migrantes e refugiados. O documento expressa 

uma preocupação quanto às condições de desvantagem vivenciada por grande parte 

dessas vítimas, nas áreas da educação, emprego, saúde, moradia, mortalidade infantil 

e expectativa de vida, chamando à atenção para a importância de assegurar tais 

direitos, por meio de estratégias políticas e legislativas, bem como de programas, com 

o intuito de promover a integração social, econômica e política desses grupos. 

Medidas de prevenção, educação e proteção com vistas à erradicação do 

racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata em níveis nacionais, 

regionais e internacionais são previstas na declaração, no tocante à igualdade de 

oportunidades real para todos, pois, segundo o documento, a desigualdade de 

condições econômicas, políticas, sociais e culturais aprofunda ainda mais as 

desigualdades e discriminações; o contrário, ou seja, a promoção da igualdade, gera 
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ainda mais igualdade e inclusão. Para tanto, a declaração preconiza que a Convenção 

Internacional para a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial deve ser 

acatada de maneira universal, pois “[...] seu pleno cumprimento é de suma importância 

para a promoção da igualdade e da não-discriminação no mundo” (ONU, 2001, p. 26). 

Medidas educativas, legislativas, políticas, econômicas e sociais são entendidas como 

essenciais no combate às discriminações:  

 

Acreditamos firmemente que a educação, o desenvolvimento e a 
implementação fiel das nossas normas e obrigações dos direitos 
humanos internacionais, inclusive a promulgação de leis e estratégias 
políticas, econômicas e sociais, são cruciais no combate ao racismo, 
à discriminação racial, à xenofobia e à intolerância correlata (ONU, 
2001, p. 26).    

 

Verificamos a relevância dada ao papel da educação no combate às 

discriminações, nas mais variadas esferas da vida e da atividade humanas, bem como 

no fomento à promoção dos valores da justiça, da igualdade e dos direitos humanos. 

  

Reconhecemos que a educação em todos os níveis e em todas as 
idades, inclusive dentro da família, em particular, a educação em 
direitos humanos, é a chave para a mudança de atitudes e 
comportamentos baseados no racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata e para a promoção da tolerância e 
do respeito à diversidade nas sociedades; ainda afirmamos que tal tipo 
de educação é um fator determinante na promoção, disseminação e 
proteção dos valores democráticos da justiça e da igualdade, os quais 
são essenciais para prevenir e combater a difusão do racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. (ONU, 2001, 

p. 29).    

 
 

Para o alcance da pretensa justiça e igualdade, a declaração em tela conclama 

os Estados a se comprometerem no estabelecimento de recursos e medidas 

adequados à repressão e reparação das consequências de práticas racistas e 

discriminatórias, que se fizeram presentes ao longo da história das sociedades 

humanas: “Estamos conscientes das obrigações morais por parte de todos os Estados 

comprometidos e clamamos a estes Estados a tomarem medidas efetivas e 

adequadas para deterem e reverterem as consequências duradouras destas práticas” 

(ONU, 2001, p. 31). Aqui percebemos a relevância atribuída ao Estado, enquanto 

elemento decisivo na efetivação das medidas de erradicação do racismo e promoção 

da igualdade em nível nacional, corroborando a perspectiva de Dale (2004, p.), de que 
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há pressões supranacionais e transnacionais em nível global sendo exercidas sobre 

os Estados-Nações, de modo a ultrapassar suas fronteiras e influenciar suas decisões 

políticas. Assim, a declaração reconhece uma responsabilidade coletiva das 

organizações supranacionais e no âmbito dos Estados, em preservar: 

 

[...]os princípios de dignidade humana, igualdade e equidade e para 
assegurar que a globalização se torne uma força positiva para todos 
os povos do mundo, a Comunidade Internacional compromete-se a 
trabalhar para a integração benéfica entre os países em 
desenvolvimento na economia mundial e a combater a 
marginalização, determinada a alcançar um acelerado crescimento 
econômico e o desenvolvimento sustentável para a erradicação da 
pobreza, da desigualdade e da privação (ONU, 2001, p. 32).    
 
 

Por fim, a declaração investigada propõe como estratégias para alcançar a 

igualdade plena e efetiva, dentre outras, “[...] medidas especiais ou medidas positivas, 

em favor das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata [...]” (ONU, 2001, p. 32), através da cooperação internacional e do 

fortalecimento das nações unidas e de outros mecanismos internacionais. Mais 

especificamente, o texto do documento destaca que “dentre estas medidas devem 

figurar outras medidas para o alcance de representação adequada nas instituições 

educacionais [...]” (ONU, 2001, p. 33). Assim, o documento em análise: 

 

Solicita que os Estados, apoiados pela cooperação internacional, 
considerem positivamente a concentração de investimentos adicionais 
nos serviços de saúde, educação, saúde pública, energia elétrica, 
água potável e controle ambiental, bem como outras iniciativas de 
ações afirmativas ou de ações positivas, principalmente, nas 
comunidades de origem africana (ONU, 2001, p. 39).      

 

Entendemos, então, que a declaração expressa a necessidade de fomentar 

estratégias, dentre as quais, as ações afirmativas, com o intuito de promover a 

igualdade no acesso à educação, para os grupos discriminados, os quais, em razão 

da discriminação sofrida, permanecem em condições subalternas quanto ao acesso 

aos bens e direitos sociais, dentre eles, a educação. 

Analisaremos, agora, a Declaração Mundial de Educação para Todos: 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Esse documento foi 

elaborado durante a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada entre 

os dias 05 a 09 de março de 1990, na cidade de Jomtien, Tailândia. Nele, a educação 
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é vista como um direito de todos, de fundamental importância para o progresso 

pessoal e social; além de um meio para de atingir um fim, qual seja, o desenvolvimento 

social, econômico e cultural dos países; de modo a tornar o mundo um lugar melhor 

para se viver com saúde e segurança. 

O documento também reconhece a necessidade de melhorar a qualidade da 

educação em geral e de torná-la universalmente disponível. Sua ênfase recai sobre a 

educação básica, a qual, “[...] é fundamental para fortalecer os níveis superiores 

de educação e de ensino, a formação científica e tecnológica e, por conseguinte, para 

alcançar um desenvolvimento autônomo”.  (UNESCO, 1990, p. 3, grifo nosso). A 

educação básica é aqui retratada, conforme já indica o próprio termo, como uma base 

para o fortalecimento dos níveis superiores de educação. 

Segundo a apresentação do presidente do Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (CONSED), Éfrem Aguiar Maranhão, incluída na publicação brasileira 

do documento, Educação para Todos: o compromisso de Dakar: 

 

A Declaração Mundial de Educação para Todos suscitou no Brasil, 
amplo debate, contribuindo para elevar a consciência do poder público 
e da sociedade civil, para a importância da educação como direito 
subjetivo de todas as pessoas, e como condição insubstituível para o 
exercício de uma cidadania ativa, visando a construção de cenários 
sociais pautados pela justiça e pela equidade (UNESCO, 2001, p. 05). 
 
 

Verificamos a influência no Brasil, da Declaração Mundial de Educação para 

Todos, principalmente como forma de despertar a sociedade brasileira e o poder 

público para a efetivação do direito à educação para todos, como prerrogativa do 

exercício da cidadania, da justiça e da equidade. 

Outro importante documento a ser analisado é o conhecido Relatório Jacques 

Delors – em alusão ao presidente da supracitada Comissão que o elaborou - 

Educação, um Tesouro a Descobrir – Relatório para a UNESCO, da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI, apresentado à UNESCO em 

1996. Na sua parte introdutória, denominada “A Educação ou a Utopia necessária”, 

Jacques Delors considera a educação indispensável para o progresso da 

humanidade, em direção aos ideais da paz, liberdade e justiça social. Além disso, o 

autor enfatiza que “[...] a Comissão faz questão de afirmar sua fé no papel essencial 

da educação para o desenvolvimento contínuo das pessoas e das sociedades [...]”. 

(UNESCO, 2010, p.5). Aqui percebemos o discurso em favor da educação como um 
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meio eficaz “[...] a serviço de um desenvolvimento humano mais harmonioso e 

autêntico, de modo a contribuir para a diminuição da pobreza, da exclusão social, das 

incompreensões, das opressões, das guerras...”. (UNESCO, 2010, p.5).  Nessa 

direção, Jacques Delors (2010, p. 6) afirma que “é imperativo que todos aqueles que 

estejam investidos de responsabilidade prestem atenção aos fins e aos meios da 

educação.” 

Depreendemos da apresentação de Jacques Delors, no Relatório, que há um 

discurso em favor da centralidade da UNESCO, como organismo propulsor da 

esperança em um mundo melhor, pela expectativa, à época, do advento de um novo 

século, o século XXI. 

 

Ao aceitarem o mandato que lhes foi confiado, os membros da 
Comissão adotaram, claramente, essa perspectiva e pretenderam 
sublinhar, apoiados em argumentos convincentes, o papel central da 
UNESCO, em acordo perfeito com as ideias que presidiram sua 
fundação, respaldadas na esperança de um mundo melhor à medida 
que sabe respeitar os direitos humanos, colocar em prática a 
compreensão mútua e transformar o avanço do conhecimento em um 
instrumento, não de distinção, mas de promoção do gênero humano. 
(UNESCO, 2010, p. 6). 
 
 

Jacques Delors (2010, p. 08), aponta, também, a tensão existente entre os 

planos global e local, revelada na perspectiva de “[...] tornar-se, aos poucos, cidadão 

do mundo sem perder suas raízes pela participação ativa na vida do seu país e das 

comunidades de base.”. Sobre a perspectiva dessa tensão, Ball entende que “[...] os 

aspectos essenciais giram em torno da questão da contínua relevância das culturas 

nacionais e locais perante os efeitos de unificação e homogeneização da 

ocidentalização [...]” (BALL, 2001, p.101). 

Ao se referir às políticas educacionais, Jacques Delors (2010) aponta para a 

tensão entre a supremacia do efêmero e a elaboração de estratégias ancoradas na 

paciência e negociação, necessárias à resolução dos problemas na área de 

educação. No Relatório (2010), é focalizado o conceito de educação ao longo da vida, 

o qual remete também a uma reflexão sobre as diferentes etapas de ensino. Nesse 

sentido, “Convém reconhecer simplesmente que a educação ao longo da vida permite 

ordenar – e, ao mesmo tempo, valorizar – as diferentes fases de aprendizagem, 

articular as transições e diversificar os percursos individuais. [...]” (UNESCO, 2010, p. 

15). 
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No tocante à educação superior, o Relatório aponta para a necessidade de 

ampliar e diversificar a sua oferta, de modo a evitar a exclusão de grande parte dos 

jovens e o sentimento de ausência de um bom futuro. Nessa direção, a Comissão 

elaboradora do Relatório, aponta: 

 

[...] em muitos países, ao lado da universidade, existem numerosos 
estabelecimentos de ensino superior, alguns dos quais participam no 
processo de seleção dos melhores estudantes, enquanto outros foram 
criados para fornecerem, durante um período de dois a quatro anos, 
uma formação profissional de qualidade e com objetivos bem 
definidos. Essa diversidade corresponde, indiscutivelmente, às 
necessidades da sociedade e da economia, tais como elas se 
manifestam no plano nacional e regional. (UNESCO, 2010, p. 17). 
 
 

Na ótica do Relatório, além da universidade, outras instituições devem ofertar 

uma formação profissional de nível superior, em consonância com seus objetivos de 

fornecer mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho, em um curto espaço 

de tempo. O Relatório ratifica sua posição, ao reafirmar que a universidade deverá 

contribuir com a diversificação de sua oferta, “Como espaço da ciência, fonte de 

conhecimentos, ao instaurar as condições para a pesquisa teórica ou aplicada, ou 

para a formação dos professores.” (UNESCO, 2010, p. 18). 

 

Tendo formulado essas propostas, a Comissão sublinha que essa 
problemática assume uma dimensão particular nos países pobres; daí, 
o papel determinante a ser desempenhado pelas universidades. Ao 
extrair lições do próprio passado para analisar as dificuldades 
vivenciadas, atualmente, por esses estados, as universidades dos 
países em desenvolvimento devem empreender pesquisas 
suscetíveis de contribuir para a solução dos problemas mais graves; 
além disso, compete-lhes propor novas perspectivas de 
desenvolvimento que permitam a construção efetiva, em seus países, 
de um futuro melhor para todos os cidadãos. (UNESCO, 2010, p. 18). 

 

Na segunda parte do Relatório (2010, p. 31), no capítulo 4, são delineados os 

quatro pilares da educação, elaborados pela sua Comissão, os quais perpassam a 

visão de educação ao longo da vida: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a conviver e aprender a ser. Aprender a conhecer, corresponde à importância de 

aprender sobre cultura geral, de maneira ampla, e de estudar, pormenorizadamente, 

determinados assuntos, para, assim, alcançar melhores oportunidades ao longo da 

vida. Aprender a fazer, remete ao desenvolvimento da competência pessoal para 

enfrentar situações diversas, e para o trabalho em equipe. Tais competências são 
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formadas ao oferecer aos jovens e adolescentes, experiências sociais e de trabalho. 

Aprender a conviver, baseia-se na capacidade de desenvolver a compreensão do 

outro, como um ser igual a si, e de reconhecer a importância da interação e 

interdependência dos seres humanos, para o respeito ao pluralismo e a promoção da 

paz. Aprender a ser compreende o desenvolvimento da personalidade, autonomia, 

discernimento e responsabilidade. “Com essa finalidade, a educação deve levar em 

consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido 

estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. (UNESCO, 2010, p. 31). 

A terceira parte do Relatório corresponde às suas orientações. No capítulo 6, 

são elaboradas pistas e recomendações da educação básica à universidade. Quanto 

à universidade, advoga-se a sua centralidade na educação superior. “A universidade 

deve ocupar o centro do sistema educacional mesmo que, à semelhança do que 

ocorre em numerosos países, existam outros estabelecimentos de ensino superior.”. 

(UNESCO, 2010, p. 34). Quanto às funções a serem desempenhadas pela 

universidade, o Relatório propõe as quatro seguintes:  

 
1. preparação para a pesquisa e para o ensino; 
2. oferta de uma formação, em diferentes áreas, bastante 
especializada e adaptada às necessidades da vida econômica e 
social; 
3. abertura a todos para responder aos múltiplos aspectos do que se 
designa por educação permanente, em sentido lato; 
4. cooperação internacional. 
 

Por fim, ainda no tocante à universidade, o Relatório defende que ela deve se 

posicionar, de maneira responsável e independente, acerca dos problemas éticos e 

sociais; e que seu poder intelectual é imprescindível para ajudar a sociedade a refletir. 

Adotado pelo Fórum Mundial de Educação, reunido em Dakar, Senegal, entre 

os dias 26 e 28 de abril de 2000, o documento, Educação para Todos: o 

compromisso de Dakar, retoma a ótica da Declaração Mundial de Educação para 

Todos (UNESCO, 1990), ao reafirmar os compromissos pela educação básica e a 

obrigatoriedade dos governos em alcançar as metas de educação para todos, pois:  

 

[...] toda criança, jovem ou adulto tem o direito humano de se beneficiar 
de uma educação que satisfaça suas necessidades básicas de 
aprendizagem, no melhor e mais pleno sentido do termo, e que inclua 
aprender a aprender; a fazer; a conviver e a ser. É uma educação que 
se destina a captar os talentos e o potencial de cada pessoa e 
desenvolver a personalidade dos educandos para que possam 
melhorar suas vidas e transformar a sociedade. (UNESCO, 2001,p. 8). 
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Verificamos que o documento ratifica a concepção de educação expressa no 

Relatório da Comissão Internacional sobre educação para o século XXI (1996), ao 

retomar os quatro pilares propostos para a educação, ao longo da vida: aprender a 

aprender; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser. 

A educação é entendida no documento em análise, também, como um direito 

fundamental do ser humano, com vistas ao desenvolvimento sustentável, ao alcance 

e manutenção da paz, no plano interno dos países e nas suas inter-relações. Além 

disso, a educação é concebida como um meio “[...] indispensável para alcançar a 

participação efetiva nas sociedades e economias do século XXI, afetadas pela rápida 

globalização” (UNESCO, 2001, p. 8). Percebemos, assim, que o discurso do 

documento está imbricado ao discurso expresso no Relatório Jacques Delors (1996) 

e na Declaração Mundial de Educação para Todos (1990); qual seja; o de que a 

educação é um direito e um meio para se atingir um fim: o desenvolvimento do ser 

humano ao longo da vida, para garantir a ordem social e econômica capitalista, 

pautada na estabilidade interna dos países e em nível global.   

A Declaração de Incheon – Educação 2030: rumo a uma educação de 

qualidade inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida para todos é o 

documento resultante do Fórum Mundial de Educação, realizado em Incheon, Coréia 

do Sul, em maio de 2015, com o apoio do Banco Mundial, dentre outros organismos 

e agências24. Nesse Fórum, reuniram-se “[...] ministros, chefes e membros de 

delegações, chefes de agências e oficiais de organizações multilaterais e bilaterais e 

representantes da sociedade civil, dos docentes, da juventude e do setor privado [...]” 

(UNESCO, 2015, p. 1). 

No preâmbulo da Declaração, há uma retomada dos documentos elaborados 

nas conferências Mundiais de Educação para Todos realizadas em Jomtien (1990) e 

Dakar (2000), analisados anteriormente:   

 

[...] a visão do movimento global Educação para Todos, iniciado em 
Jomtien, em 1990, e reiterado em Dakar, em 2000 – o mais importante 
compromisso com a educação nas últimas décadas, que tem ajudado 
a promover progressos significativos na educação. Reafirmamos 
também que a visão e a vontade política serão refletidas em inúmeros 
tratados de direitos humanos, internacionais e regionais, que 
estabelecem o direito à educação e sua inter-relação com outros 

                                            
24 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP); UNESCO; Unicef; Fundo das Nações Unidas 

para Atividades Populacionais (UNFPA); ONU Mulheres (UN WOMEN); Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados (UNHCR). 
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direitos humanos. Reconhecemos os esforços feitos; contudo, 
constatamos, com grande preocupação, que estamos longe de 
alcançar a educação para todos (UNESCO, 2015, p. 1). 
 

  
A Declaração reconhece a distância no alcance da educação para todos; 

contudo, a tônica do documento revela um impulso motivador em direção a uma nova 

visão para a educação rumo ao ano de 2030. Essa visão apresenta-se como 

transformadora e universal, cujo propósito objetiva a transformação de vidas através 

da educação; esta compreendida como preponderante para o desenvolvimento 

sustentável, para a realização do ser humano, a conquista da paz e da tolerância. 

“Comprometemo-nos, em caráter de urgência, com uma agenda de educação única e 

renovada, que seja holística, ousada e ambiciosa, que não deixe ninguém para trás.” 

(UNESCO, 2015, p. 1).  

A perspectiva transformadora e universal da educação, explicitada na 

Declaração de Incheon (2015), é “[...] inspirada por uma visão humanista da educação 

e do desenvolvimento, com base nos direitos humanos e na dignidade; na justiça 

social; na inclusão; na proteção; na diversidade cultural, linguística e étnica [...]”. 

(UNESCO, 2015, p. 1). A educação é, aqui retratada, como um direito humano 

fundamental a partir do qual outros direitos podem ser efetivados. 

A Declaração enfatiza, também, que os esforços dos atores sociais reunidos 

no Fórum (FME 2015), serão concentrados “[...] no acesso, na equidade e na 

inclusão, bem como na qualidade e nos resultados da aprendizagem, no contexto de 

uma abordagem de educação ao longo da vida” (UNESCO, 2015, p. 1, grifo nosso). 

A proposta de educação ao longo da vida é, então, ratificada na Declaração de 

Incheon (2015). Outra consideração relevante é o foco no acesso, na equidade e na 

inclusão.  

 

Inclusão e equidade na e por meio da educação são o alicerce de uma 
agenda de educação transformadora e, assim, comprometemo-nos a 
enfrentar todas as formas de exclusão e marginalização, bem como 
disparidades e desigualdades no acesso, na participação e nos 
resultados de aprendizagem. Nenhuma meta de educação deverá ser 
considerada cumprida a menos que tenha sido atingida por todos. 
Portanto, comprometemo-nos a fazer mudanças necessárias nas 
políticas de educação e a concentrar nossos esforços nos mais 
desfavorecidos, especialmente aqueles com deficiências, a fim de 
assegurar que ninguém seja deixado para trás (UNESCO, 2015, p. 2, 
grifo nosso). 
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 Nesse sentido, a Declaração de Incheon (2015), afirma seu compromisso em 

promover a equidade e ampliação do acesso à educação superior e à pesquisa, 

garantindo, ao mesmo tempo, a sua qualidade.  

 

Comprometemo-nos a promover, com qualidade, oportunidades de 
educação ao longo da vida para todos, em todos os contextos e em 
todos os níveis de educação. Isso inclui acesso equitativo e mais 
amplo à educação e à formação técnica e profissional de qualidade, 
bem como ao ensino superior e à pesquisa, com a devida atenção à 
garantia de qualidade (UNESCO, 2015, p. 2, grifo do autor). 
 
 

O documento afirma, também, que a responsabilidade dos governos é 

fundamental para o sucesso da implementação da agenda proposta para a educação. 

  

Reafirmamos que a responsabilidade fundamental para a 
implementação bem sucedida desta agenda, cabe aos governos. 
Estamos determinados a estabelecer marcos legais e políticos que 
promovam a prestação de contas e a transparência, bem como a 
governança participativa e parcerias coordenadas em todos os níveis 
e setores, além de apoiar a luta pelo direito à participação de todas as 
partes interessadas (UNESCO, 2015, p. 3, grifo do autor). 
 

 

Depreendemos da citação a cobrança exercida sobre os governos, no intuito 

de implementar a agenda estabelecida para a educação, em nível mundial, até 2030. 

Desta forma, destacamos os mecanismos de pressão das agências globais e 

organismos internacionais, além de outros atores sociais25, sobre os contextos 

regionais e nacionais, defendendo, inclusive, a coleta e análise de dados, a prestação 

de contas e a elaboração de relatórios nacionais. 

 

Fazemos um apelo para que haja sólida colaboração, cooperação, 
coordenação e monitoramento, tanto global quanto regional, para a 
implementação da agenda de educação baseada na coleta e na 
análise de dados, assim como na elaboração de relatórios nos 
contextos nacionais, no âmbito de entidades, mecanismos e 
estratégias regionais (UNESCO, 2015, p. 3). 
 

 

                                            
25 “Ministros, chefes e membros de delegações, chefes de agências e oficiais de organizações multilaterais e 

bilaterais e representantes da sociedade civil, dos docentes, da juventude e do setor privado” (UNESCO, 2015, p. 

1), reunidos no Fórum Mundial de Educação, realizado em Incheon, Coréia do Sul, em maio de 2015.  
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Assim, entendemos, a partir da análise do documento em tela, que a cúpula do 

Fórum Mundial de Educação/2015, representada sobretudo pela UNESCO e Banco 

Mundial, busca estabelecer uma agenda única para as políticas educacionais em nível 

mundial, regional e nacional.  

Passaremos a analisar, os documentos específicos sobre a educação 

superior.  Primeiramente, abordaremos a Declaração Mundial sobre a Educação 

Superior no Século XXI: Visão e Ação. Esta Declaração é fruto da 1ª Conferência 

Mundial sobre a Educação Superior, convocada pela UNESCO e realizada em Paris, 

França, de 5 a 9 de outubro de 1998; da qual participaram diversos atores sociais e 

instituições de vários países26; o que revela a importância que a educação superior 

representa para o futuro da sociedade, no que concerne ao seu desenvolvimento 

sustentável, para promover a democracia, a paz e a proteção dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais (UNESCO, 1998). 

A educação superior é definida no preâmbulo da Declaração (UNESCO, 1998), 

nos seguintes termos: 

 
[…] todo tipo de estudos, de formação, ou de formação para pesquisa 
em nível pós-secundário, oferecidos por universidades ou outros 
estabelecimentos de ensino, aprovados como instituições de 
educação superior, pelas autoridades competentes do Estado” 
(UNESCO, 1998, p. 19, tradução nossa)27. 

 
 

De acordo com a Declaração (UNESCO, 1998), a educação superior tem se 

deparado com vários desafios, dentre eles, a dificuldade em garantir a igualdade nas 

condições de acesso e permanência nos estudos28. As disparidades no acesso à 

educação superior e à pesquisa são relatadas no documento, o qual enfatiza o 

aumento da estratificação social como o responsável pelo aumento das diferenças 

nas oportunidades de ensino dentro dos próprios países.  

                                            
26“Representantes de 182 Estados, responsáveis pelo ensino e pela educação superior, docentes, investigadores, 

estudantes, parlamentares, representantes das organizações intergovernamentais e não-governamentais, de 

diversos setores da sociedade, do mundo da economia e do trabalho, de organismos financeiros e editoriais.” 

(UNESCO, 1998, p.7). 
27 Traduzido do original: [...] todo tipo de estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel 

postsecundario, impartidos por uma universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por 

las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior”. (UNESCO, 1998, p. 19). 

 
28 No original: “La educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades relativos a la 

financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos [...]”. (UNESCO, 

1998, p. 19). 
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Entendemos que o discurso do documento em tela focaliza a educação superior 

como um meio eficaz para promover o progresso da sociedade, baseada no 

conhecimento, e seu desenvolvimento de maneira sustentável. Para tanto, a 

educação superior deve empreender uma grande transformação e uma renovação 

jamais vista, de modo a superar a crise de valores vivida pela sociedade na 

contemporaneidade: 

[...] a própria educação superior tem de proceder à mais radical 
mudança e renovação que porventura lhe tenha sido exigido 
empreender, de forma que a sociedade contemporânea, que na 
atualidade vive uma profunda crise de valores, possa transcender às 
considerações meramente econômicas e assumir dimensões 
fundamentais da moralidade e da espiritualidade (UNESCO, 1998, p. 
20, grifo do autor, tradução nossa). 29 

O objetivo da UNESCO em convocar a Conferência Mundial sobre a Educação 

Superior no Século XXI: visão e ação configura-se em uma proposta de reforma 

profunda nesse nível educacional, para o enfrentamento dos desafios arrolados na 

Declaração em análise (UNESCO, 1998). Depreendemos, daí, a influência global que 

a UNESCO busca exercer sobre a educação superior, ao convocar a supracitada 

Conferência e elaborar essa Declaração, além do documento de orientações sobre 

Mudanças e Desenvolvimento na Educação Superior, publicado em 1995, como 

parte dos preparativos da Conferência. 

A Declaração em tela (UNESCO, 1998) faz menção à Carta das Nações Unidas 

(ONU, 1945); aos Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos (1966) e dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) e, especialmente, à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), ao citar o artigo 26, parágrafo 1º, analisado 

anteriormente nesse estudo, o qual trata do acesso à educação superior: 

 

Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução superior, esta, baseada no 
mérito (ONU, 1948, art. 26, grifo nosso). 
 
 

                                            
29 Traduzido do original: [...] la propia educación superior ha de emprender la transformación y la renovación 

más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedade contemporánea, que en la actualidad 

vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y asumir 

dimensiones de moralidad y espiritualidade más arraigadas. (UNESCO, 1998, p. 20, grifo do autor). 
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Na Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: Visão e 

Ação, o mérito para o ingresso na educação superior é tratado, sobretudo, em 

consonância com os princípios estabelecidos na Convenção Relativa à Luta Contra 

as Discriminações na Esfera do Ensino (1960), cujo artigo 4º, determina “[...] 

generalizar e fazer acessível a todos, em condições de igualdade total e segundo a 

capacidade de cada um, o ensino superior [...]” (UNESCO, 1960, art. 4ª, a).  

Há, também, na Declaração em análise (UNESCO, 1998), uma retomada à 

perspectiva de uma educação ao longo da vida, conforme descrita no Relatório da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI (1996) e confirmada nas 

Conferências Mundiais de Educação para Todos, de Jontiem (1990) e Dakar (2000).  

 

[...] os sistemas de educação superior devem [...] colocar os 
estudantes no centro das suas preocupações, na perspectiva de uma 
educação ao longo da vida, para assim permitir sua integração total 
na sociedade mundial do conhecimento, do novo século (UNESCO, 
1998, p. 21, grifo do autor, tradução nossa). 30 

 

Verificamos, aqui, uma preocupação central da UNESCO quanto à educação 

superior, em preparar os estudantes para propiciar-lhes uma integração na “sociedade 

do conhecimento” do século XXI (UNESCO, 1998). Outra preocupação da UNESCO, 

expressa na Declaração em tela, é relativa à qualidade da educação superior a qual 

exige: 

 

“[...]a firme participação não só de governos e instituições de educação 
superior, mas também de todas as partes interessadas, incluindo 
estudantes e suas famílias, professores, o mundo dos negócios e a 
indústria, os setores públicos e privados da economia, os parlamentos, 
os meios de comunicação, a comunidade, as associações 
profissionais e a sociedade, exigindo igualmente que as instituições de 
educação superior assumam maiores responsabilidades para com a 
sociedade e prestem contas sobre a utilização dos recursos públicos 
e privados, nacionais ou internacionais (UNESCO, 1998, p. 21, 
tradução nossa). 31   

                                            
30 Traduzido do original: “[...] los sistemas de educación superior deberían: [...] colocar a los estudiantes en el 

primer plano de sus preocupaciones en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a fin de que 

se puedan integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento del siglo que viene [...]”30. (UNESCO, 

1998, p. 21, grifo do autor). 

 
31 Traduzido do original: “[...] a firme participación no sólo de gobiernos e instituciones de educación superior, 

sino también de todas las partes interesadas, comprendidos los estudiantes y sus familias, los profesores, el mundo 

de los negocios y la industria, los sectores público y privado de la economía, los parlamentos, los medios de 

comunicación, la comunidad, las asociaciones profesionales y la sociedad, y exigen igualmente que las 
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A Declaração enfatiza que a utilização de mecanismos de cooperação e 

intercâmbio internacionais são decisivos para a educação superior em nível mundial. 

Os participantes da Conferência Mundial sobre a Educação Superior proclamam, na 

Declaração, as funções e missões da educação superior, a formação de uma nova 

visão sobre a mesma; além do estabelecimento de recomendações destinadas à 

concretude das ações descritas no documento. 

As missões e funções da Educação Superior são elencadas nos artigos 1º e 2º 

da Declaração, quais sejam: a missão de educar, formar e realizar pesquisas 

(UNESCO, 1998, art. 1º) e a função ética, autonomia, responsabilidade e função 

preventiva (UNESCO, 1998, art. 2º). A formação de uma nova visão sobre a educação 

superior está delineada nos artigos 3º ao 10º (UNESCO, 1998), dentre os quais, 

focalizamos os artigos 3º e 8º como os mais relevantes para o nosso tema de 

investigação: igualdade no acesso (art. 3º) e diversificação como forma de ampliar a 

igualdade de oportunidades (art. 8º).  

Quanto à igualdade no acesso à educação superior (UNESCO, 1998, art. 3º), 

a Declaração ratifica o parágrafo 1º do artigo 26 da DUDH, ao defender que este deve 

ser baseado no mérito individual, vedada a discriminação por motivo de raça, sexo, 

idioma, religião ou por motivos culturais, econômicos e sociais, tampouco por 

incapacidades físicas.  

 

De acordo com o Artigo 26, §1: da Declaração Universal de Direitos 
Humanos, o acesso à educação superior deve ser baseada no mérito, 
capacidade, esforços, perseverança e determinação daqueles a 
buscam, e, na perspectiva de uma educação ao longo da vida, pode 
ser desenvolvida em qualquer idade, considerando devidamente as 
competências adquiridas anteriormente. Como consequência, para o 
acesso à educação superior não se poderá admitir qualquer 
discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião ou em 
considerações econômicas, culturais e sociais, e tampouco em 
incapacidades físicas. (UNESCO, 1998, art. 3º, a, tradução nossa). 32 

                                            
instituciones de educación superior asuman mayores responsabilidades para con la sociedad y rindan cuentas sobre 

la utilización de los recursos públicos y privados, nacionales o internacionales. (UNESCO, 1998, p. 21).   

 
32 Traduzido do original: “De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el acceso a los estudios superiores debería estar basado en los méritos, la capacidad, los 

esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de 

toda la vida, podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las competencias adquiridas 

anteriormente. Em consecuencia, en el acceso a la educación superior no se podrá admitir ninguna discriminación 

fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en 

incapacidades físicas.”. (UNESCO, 1998, art. 3º, a). 
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Já na concepção da alínea b, do mesmo artigo, a equidade nas condições de 

acesso à educação superior perpassa o fortalecimento dos níveis anteriores de 

educação, especialmente, o fortalecimento e o vínculo entre educação secundária e 

superior. A educação, como um todo, passa a ser vista, como um ciclo contínuo, ao 

longo da vida, que inicia-se com a educação infantil, até a educação superior; cujas 

instituições devem fomentar o ciclo e atuar em parceria com os pais, as mães, escolas, 

estudantes, entidades comunitárias, dentre outros. 

 

A igualdade no acesso à educação superior deve começar pelo 
fortalecimento e, se necessário, por uma nova orientação do seu 
vínculo com os demais níveis de ensino, mais concretamente com a 
educação secundária. As instituições de educação superior devem ser 
consideradas como componentes de um sistema contínuo, o qual elas 
devem fomentar e para o qual devem também contribuir, começando 
com a educação infantil e primária e tendo continuidade ao longo da 
vida. As instituições de educação superior devem atuar em estreita 
colaboração com pais e mães, escolas, estudantes, grupos 
socioeconômicos e entidades comunitárias [...] (UNESCO, 1998, art. 
3º, b, tradução nossa).33 

 

Todavia, segundo a alínea d, do artigo 3º (UNESCO, 1998), o acesso à educação 

superior deve ser facilitado aos membros de grupos específicos e menos favorecidos 

socialmente. 

Deve-se facilitar ativamente o acesso à educação superior dos 
membros de alguns grupos específicos, como os povos indígenas, 
os membros de minorias culturais e linguísticas, de grupos menos 
favorecidos, de povos que vivem em situação de dominação 
estrangeira e pessoas portadoras de deficiências, pois estes 
grupos, tanto coletivamente como individualmente, podem possuir 
experiências e talentos, que são de grande valor para o 
desenvolvimento das sociedades e nações. Uma assistência material 
especial e soluções educacionais podem contribuir para superar os 
obstáculos com os quais estes grupos se deparam, tanto ter acesso à 
educação superior, como para permanecer nesse nível de estudos 
(UNESCO, 1998, art. 3º, d, grifo nosso, tradução nossa).34 

                                            
33 Traduzido do original: “La equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el fortalecimento 

y, de ser necesario, una nueva orientación de su vinculación con los demás niveles de enseñanza, y más 

concretamente con la enseñanza secundaria. Las instituciones de educación superior deben ser consideradas 

componentes de un sistema continuo al que deben también contribuir y que deben fomentar, que empieza con la 

educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y prosigue a lo largo de toda la vida. Los 

establecimientos de educación superior deben actuar en estrecha colaboración con los padres, las escuelas, los 

estudiantes y los grupos socioeconómicos y las entidades elegidas [...]”. (UNESCO, 1998, art. 3º, b). 

 
34 Traduzido do original: “Se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior de los miembros de 

algunos grupos específicos, como los pueblos indígenas, las minorías culturales y lingüísticas, de grupos 

desfavorecidos, de pueblos que viven en situación de ocupación y personas que sufren discapacidades, puesto 

que esos grupos, tanto colectiva como individualmente, pueden poseer experiencias y talentos que podrían ser muy 
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No tocante à diversificação, como forma de ampliar a igualdade de 

oportunidades, o artigo 8º (UNESCO, 1998) pontua que a educação superior deve 

diversificar seus modelos e seus critérios de seleção para atender à demanda, cada 

vez maior e mais diversificada, dos grupos e indivíduos. 

 
A diversificação de modelos de educação superior e dos métodos e 
critérios de recrutamento é essencial tanto para responder à tendência 
internacional de massificação da demanda como para dar acesso a 
distintos modos de ensino e ampliar este acesso a grupos cada vez 
mais diversificados, com vistas a uma educação ao longo da vida, 
baseada na possibilidade de se ingressar e sair facilmente dos 
sistemas de educação (UNESCO, 1998, art. 8º, b, tradução nossa).35 
 
 

São, ainda, estabelecidas Declaração (UNESCO, 1998), as recomendações 

para a ação, as quais estão elencadas do artigo 11 ao 17: avaliação da qualidade (art. 

11); o potencial e o desafio da tecnologia (art. 12); reforçar a gestão e o financiamento 

da educação superior (art. 13); o financiamento da educação superior como serviço 

público (art. 14); compartilhar conhecimentos teóricos e práticos entre países e 

continentes (art. 15); da “perda de quadros” ao “ganho de talentos” científicos (art. 16); 

parcerias e alianças (art. 17). 

O segundo documento específico sobre a educação superior a ser analisado é 

La educación superior en los países en desarrollo: peligros y promesas, (A 

educação superior nos países em desenvolvimento: perigos e promessas) produzido 

no ano 2000, em uma parceria entre a UNESCO e o Banco Mundial. Para tanto, foi 

convocado o Grupo Especial sobre Educação Superior e Sociedade, que reuniu 

especialistas de treze países com o propósito de investigar o futuro da educação 

superior em um mundo em desenvolvimento.  

Já no seu preâmbulo, o documento, segundo sua visão, anuncia a necessidade 

dos países em desenvolvimento em melhorar a qualidade da educação superior, sob 

                                            
valiosos para el desarrollo de las sociedades y naciones. Una asistencia material especial y soluciones educativas 

pueden contribuir a superar los obstáculos con que tropiezan esos grupos tanto para tener acceso a la educación 

superior como para llevar a cabo estúdios en ese nivel.”. (UNESCO, 1998, art. 3º, d, grifo nosso). 

 
35 Traduzido do original: “La diversificación de los modelos de educación superior y de las modalidades 
y los criterios de contratación es indispensable para responder a la tendencia internacional de 
masificación de la demanda y a la vez para dar acceso a distintos modos de enseñanza y ampliar el 
acceso a grupos públicos cada vez más diversos, con miras a la educación a lo largo de toda la vida, 
lo cual supone que se pueda ingresar en el sistema de educación superior y salir de él facilmente”. 
(UNESCO, 1998, art. 8º, a). 
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pena de não conseguir beneficiar-se da economia mundial baseada no conhecimento. 

Aqui, já inferimos uma tônica neoliberal, cuja interligação entre aspectos econômicos 

e educacionais tornou-se um imperativo.  

 

A qualidade dos conhecimentos gerados nas instituições de educação 
superior e a sua disponibilidade para a economia em geral tem se 
transformado em um problema cada vez mais sério para a 
competitividade dos países, o que constitui um fenômeno grave para 
o mundo em desenvolvimento (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 
11).36 
 
 

 Verificamos a lógica de mercado que perpassa a concepção de educação 

superior, nesse documento conjunto. É a visão do conhecimento, não como um fim 

em si mesmo, nem como formação e construção da cidadania, mas, como um meio 

para alcançar objetivos econômicos, ou seja, visando a sua utilidade. Nesse sentido, 

a equipe elaboradora do documento elegeu alguns pontos como prioridades para 

alcançar a melhoria da qualidade e da quantidade na oferta de educação superior, 

dentre eles: 

 

Fornecer, a um crescente número de estudantes (especialmente entre 
os que pertencem aos setores menos privilegiados) conhecimento e 
habilidades especializadas, porque os especialistas são, cada vez 
mais, necessários em todos os setores da economia mundial (BANCO 
MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 12).37 

 

 Depreendemos que há, na concepção dos elaboradores do documento em 

análise, uma ênfase na melhoria da qualidade e ampliação da oferta da educação 

superior, sobretudo às classes menos privilegiadas. Contudo, o foco direciona-se 

novamente, aqui, à expansão da economia mundial, para cuja dinâmica é necessária 

a utilização do conhecimento especializado de indivíduos cada vez mais competentes, 

habilitados e inovadores.  

                                            
36 Traduzido do original: “La calidad de los conocimientos generados em las instituciones de educación 

superior y la disponibilidad de éstos para la economía en general se han ido transformando en un 
problema cada vez más serio para la competitividad de los países, lo que constituye un fenómeno grave 
para el mundo em desarrollo.” (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 11) 
 
37 Traduzido do original: “Proveer a un creciente número de estudiantes (especialmente entre los que 
pertenecen a los sectores menos aventajados) conocimiento y habilidades especializadas, porque los 
especialistas son cada vez más necesarios en todos los sectores de la economía mundial” (BANCO 
MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 12). 
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 As recomendações do grupo de elaboradores centram-se na constituição de 

um sistema de educação superior, com metas claras e estratégias, para lidar com o 

aumento da demanda por esse nível de ensino; demanda essa que tem sido absorvida 

pelo setor privado e pela criação de novos tipos de instituições de educação superior. 

Recomendam também que os sistemas de educação superior gozem de [...] suficiente 

autonomia, na medida em que os governos forneça clara supervisão, evitando a 

administração excessiva.” 38 

 

As ações neste plano requerem criatividade e perseverança. É 
necessária uma nova visão sobre o que a educação superior pode 
alcançar, como, também, um melhor planejamento e padrões mais 
elevados de gestão. Devem ser utilizados os pontos fortes de todos os 
atores – públicos e privados -, de tal modo que, ao final, envolva a 
comunidade internacional para fornecer apoio sólido e coordenado, 

como também, liderança nesta área tão decisiva. (BANCO MUNDIAL; 

UNESCO, 2000, p. 12).39 
 

 O documento em tela, demonstra, explicitamente o seu caráter impositivo, ao 

indicar o novo formato que a educação superior deve assumir para cumprir com os 

interesses do mercado capitalista, seja na mudança nos padrões de planejamento e 

gestão dessas instituições, seja na sua forma de financiamento, com provimentos 

oriundos do setor público e do setor privado. Desta forma, podemos inferir que há uma 

retórica de agenda globalmente estruturada, que está sendo concatenada pelo Banco 

Mundial, em parceria com a UNESCO, para a educação superior. Isso demonstra a 

ofensiva da ideologia hegemônica de mercado, atuando de maneira incisiva para 

submeter os conhecimentos produzidos nesse nível de educação, sobretudo nas 

áreas de ciência e tecnologia, aos interesses do desenvolvimento, dentro dos padrões 

capitalistas, tanto na esfera econômica, quanto na esfera social. 

                                            
38 Traduzido do original: “suficiente autonomía, en la medida que los gobiernos suministren clara 

supervisión, evitando la administración excessiva” (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 13). 
 
 
39 Traduzido do original: “Las acciones en este plano requieren creatividad y perseverancia. Se necesita 
una nueva visión sobre lo que puede lograr la educación superior, como asimismo una mejor 
planificación y estándares más altos de gestión. Deben utilizarse las fortalezas de todos los actores –
públicos y privados-, de tal modo que al final intervenga la comunidad internacional para suministrar 
apoyo sólido y coordinado, como también liderazgo en esta área tan decisiva.” (BANCO MUNDIAL/ 
UNESCO, 2000, p. 12). 
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O capítulo 2 do documento focaliza o interesse da sociedade na educação 

superior e defende que existe uma relação diretamente proporcional entre educação 

e aumento da remuneração e produtividade:  

 

Efetivamente, a educação torna possível o aumento das 
remunerações e da produtividade, o que resulta na prosperidade dos 
indivíduos e da sociedade. Permite aos primeiros, gozar de uma vida 
espiritual mais elevada, oferece benefícios culturais e políticos à 
sociedade, e, por último, pode estimular o senso de independência e 
iniciativa, que são bens de imenso valor na sociedade do 
conhecimento. (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 41).40 
 
 

Aqui se confirma a ênfase na sociedade do conhecimento como aspecto 

principal a nortear a concepção de educação, sobretudo do Banco Mundial.  

Respondendo à questão colocada por Dale (2004) sobre a concepção de educação 

das várias instâncias e instituições, depreendemos da leitura do documento que o 

Banco Mundial possui uma concepção mercadológica e utilitarista da mesma, cujo 

compromisso deve centrar-se no preparo das sociedades, sobretudo dos países em 

desenvolvimento, para atuar segundo à lógica da economia mundial de mercado. 

Nesse sentido, até o próprio documento reconhece que “[...] ao favorecer a 

predominância das forças de mercado, os benefícios públicos derivados da educação 

superior, assim como a sua correspondente responsabilidade social, passam a um 

discreto segundo plano” (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 42).41 

O documento também reconhece que a educação superior tem contribuído 

para promover a mobilidade social de indivíduos pertencentes às classes sociais 

economicamente menos favorecidas: “[...] a educação superior tem sido um poderoso 

mecanismo de mobilidade ascendente, a qual tem feito prosperar muitos indivíduos 

talentosos, por mais humilde que tenha sido sua origem social.” (BANCO MUNDIAL; 

                                            
40 Traduzido do original: “En efecto, la educación hace posible que aumenten las remuneraciones y la 
productividad, lo que redunda en la prosperidad de los individuos y la sociedad. Permite a los primeros 
gozar de una vida espiritual más elevada, aporta a la sociedad beneficios culturales y políticos, y por 
último, puede estimular el sentido de independencia e iniciativa, que son bienes de enorme valor en la 
sociedad del conocimiento.” (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 41).  
 
41 Traduzido do original: “Merced al predominio de las fuerzas del mercado, los beneficios públicos 

derivados de la educación superior, así como la correspondiente responsabilidad social, pasan a un 
discreto segundo plano. (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 42).    
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UNESCO, 2000, p. 45)42. Contudo, essa mobilidade social está firmemente baseada 

no mérito e no talento individual: 

 

Um importante elemento a favor do interesse público na educação 
superior é o papel que esta desempenha na construção de uma 
sociedade meritocrática, capaz de conseguir os melhores líderes 
políticos e servidores públicos, assim como os melhores médicos e 
professores, advogados e engenheiros, líderes empresariais e civis 
(BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 45)43 
 
 

 Quanto ao acesso à educação superior dos seguimentos menos favorecidos, o 

documento enfatiza a difícil tarefa com que estes grupos se deparam ao pleitear uma 

vaga nesse nível de educação, em razão do seu despreparo educacional, pela baixa 

qualidade do ensino básico que receberam, perpetuando, assim, sua exclusão. O 

documento caracteriza esses grupos da seguinte maneira: 

 

Os seguimentos desfavorecidos – tratam-se de grupos raciais, 
linguísticos ou religiosos em determinadas sociedades, ou de 
mulheres, praticamente em todas elas – encontram dificuldade para 
competir, em igualdade de condições, pelo acesso à educação 
superior. Em geral, receberam um ensino básico e secundário 
insuficientes, o que dificulta muito mais o prosseguimento nos estudos 
(BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 45)44 
 
 

Os elaboradores do documento em tela constatam que os grupos 

desfavorecidos da sociedade estão sub-representados na educação superior. A essa 

constatação, a orientação expressa no documento é a de que “[...] é necessário ajudar 

os grupos mais desfavorecidos a superar os problemas endêmicos que os exclui do 

                                            
42 Traduzido do original: “por otra parte, en numerosos países la educación superior ha sido un 
poderoso mecanismo de movilidad ascendente, lo cual ha hecho prosperar a muchos individuos de 
talento, por humilde que haya sido su origen social.” (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 45).    
 
43 Traduzido do original: “Un importante elemento a favor del interés público en la educación terciaria 

es el papel que ésta desempeña en la constitución de una sociedade meritocrática, capaz de procurarse 
los mejores líderes políticos y funcionarios públicos, así como los mejores médicos y profesores, 
abogados e ingenieros, líderes empresariales y civiles.”  (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 45).    
 
44 Traduzido do original: “Los segmentos desfavorecidos – trátese de grupos raciales, lingüísticos o 

religiosos en determinadas sociedades, o de las mujeres prácticamente em todas ellas- encuentran 
dificultades para competir en igualdad de condiciones por el ingreso a la educación superior. Han 
recibido por lo general enseñanza básica y secundaria insuficientes, lo cual dificulta mucho más la 
prosecución de sus estudios.” (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 45).    
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sistema” (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 45)45. A forma de ajudar a ampliar o 

acesso desses seguimentos sociais à educação superior, segundo o documento, deve 

ser de longo prazo, ou seja, através do investimento estatal nos níveis anteriores ao 

nível superior de ensino:  

 

[...] como solução à longo prazo, é necessário que o Estado invista em 
todos os níveis, com vistas a que um maior número de integrantes dos 
grupos desfavorecidos recebam uma boa preparação para concorrer, 
em igualdade de condições, ao nível de educação superior” (BANCO 
MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 45).46 
 
 

Portanto, a solução sugerida para a maior inclusão dos grupos desfavorecidos 

na educação superior está focada apenas no longo prazo, a partir de investimentos 

nos níveis básicos de ensino, como meio de melhor prepará-los para competir de 

forma igualitária. Não há a preocupação dos elaboradores em propor medidas de curto 

ou médio prazo de forma a, também, promover a inclusão desses grupos, na 

educação superior, como as ações afirmativas, por exemplo. Assim, percebemos que 

a tônica do documento, quanto ao acesso à educação superior, dos seguimentos 

sociais desfavorecidos, revela a meritocracia como fundamento e a ênfase na 

qualidade, segundo os padrões da sociedade do conhecimento. 

O terceiro documento específico sobre a educação superior a ser analisado é 

a Declaração da Conferência Regional de educação superior na América Latina 

e no Caribe. Esta Declaração é fruto da Conferência Regional de Educação Superior 

– CRES 2008, realizada na cidade de Cartagena das Índias, Colômbia, entre os dias 

04 e 06 de junho de 2008, com o apoio do Instituto Internacional da UNESCO para a 

Educação Superior na América Latina e no Caribe (IESALC/ UNESCO) e de outras 

colaborações47. A conferência contou com a participação de mais de 3500 integrantes 

                                            
45 Traduzido do original: “[...] es necessário ayudar a los grupos más desfavorecidos a superar los 
problemas endémicos que los excluyen del sistema.” (BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 45). 
    
46 Traduzido do original: “[...] como solución de largo plazo, es necessário que el Estado invierta en 

todos los niveles, com vistas a que un mayor número de integrantes de los grupos desfavorecidos 
reciban una buena preparación para postular en igualdad de condiciones al nível educativo superior.” 
(BANCO MUNDIAL; UNESCO, 2000, p. 45). 
 
47 “Ministério de Educação Nacional da Colômbia, com a colaboração dos governos do Brasil, Espanha, 

México e da República Bolivariana da Venezuela”. (UNESCO; IESALC, 2008, p. 1). 
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da comunidade acadêmica regional48. A CRES 2008 auxiliou na compreensão das 

necessidades regionais da América Latina e do Caribe quanto à educação superior, e 

das ideias que “[...] fundamentam e impulsionam a consolidação, expansão e 

crescente qualidade e pertinência da Educação Superior na região” (UNESCO; 

IESALC, 2008, p. 1). 

A declaração da CRES 2008 apresenta as instituições e atores sociais que 

participaram na fase de preparação da conferência49 e faz um balanço das 

oportunidades e demandas da educação superior na região, considerando as 

mudanças no contexto internacional e a integração regional com foco no compromisso 

social desse nível de educação, na sua qualidade e pertinência, bem como, na 

autonomia de suas instituições, por meio da criação de políticas sustentáveis e 

inovadoras. 

 
Essas políticas devem visar a uma Educação Superior para todos e 
todas, tendo como meta alcançar uma maior cobertura social com 
qualidade, equidade e compromisso com nossos povos; devem 
induzir o desenvolvimento de alternativas e inovações nas propostas 
educativas, na produção e transferência de conhecimentos e 
aprendizagens, assim como promover o estabelecimento e 
consolidação de alianças estratégicas entre governos, setor produtivo, 
organizações da sociedade civil e instituições de Educação Superior, 
Ciência e Tecnologia. Devem também considerar a riqueza da história, 
das culturas, das literaturas e das artes do Caribe e favorecer a 
mobilização das competências e dos valores universitários desta parte 
de nossa região, para edificar uma sociedade latino-americana e 
caribenha diversa, forte, solidária e perfeitamente integrada 
(UNESCO; IESALC, 2008, p. 2, grifo nosso). 
 
  

Verificamos que a concepção de educação superior na presente declaração é 

de base universalista, com foco no compromisso social e na equidade, abrangendo 

todos os cidadãos e cidadãs latino-americanos. A meritocracia defendida no 

documento “A educação superior nos países em desenvolvimento: perigos e 

promessas”, como fundamento para o acesso à educação superior é, aqui, substituída 

                                            
48 “Diretores, professores, pesquisadores, estudantes, funcionários administrativos, representantes de 
governos e de organismos nacionais, regionais e internacionais, de associações e redes e outros 
interessados na Educação Superior.” (UNESCO; IESALC, 2008, p. 1).  
 
49 “O amplo processo de preparação deste evento contou com a ativa participação das comunidades 
acadêmicas da região, incluídos os estudantes, representados pela Organização Continental Latino-
Americana e Caribenha de Estudantes (OCLAE)” (UNESCO; IESALC, 2008, p. 1). 
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pelo compromisso social com todos os povos da região, para seu pleno 

desenvolvimento histórico, cultural, social e também, econômico.  

A educação superior na América Latina e Caribe, conforme expressa na 

declaração, é de fundamental importância para o desenvolvimento da região, cujos 

obstáculos e desafios, se não enfrentados oportunamente, com o auxílio desse nível 

de ensino, “[...] se aprofundarão as diferenças, desigualdades e contradições que hoje 

impedem o crescimento da América Latina e do Caribe com equidade, justiça, 

sustentabilidade e democracia para a maioria dos países que a integram” (UNESCO; 

IESALC, 2008, p. 2). Depreendemos, portanto, o grau de importância conferido à 

educação superior na América Latina e no Caribe, na perspectiva dos atores sociais 

que elaboraram a Declaração da CRES – 2008.  

 

A Educação Superior é um direito humano e um bem público social. 
Os Estados têm o dever fundamental de garantir este direito. Os 
Estados, as sociedades nacionais e as comunidades acadêmicas 
devem ser os atores que definem os princípios básicos nos quais se 
fundamenta a formação dos cidadãos e cidadãs, cuidando para que 
ela seja pertinente e de qualidade (UNESCO/IESALC, 2008, p. 3). 
 

A declaração defende a educação superior como um direito humano e um bem 

público social a ser garantido pelos Estados, e acrescenta: 

 

O caráter de bem público social da Educação Superior se reafirma à 
medida que o acesso à mesma seja um direito real de todos os 
cidadãos e cidadãs. As políticas educacionais nacionais constituem 
a condição necessária para favorecer o acesso a uma Educação 
Superior de qualidade, mediante estratégias e ações consequentes. 
(UNESCO/IESALC, 2008, p. 3, grifo nosso). 
  

Verificamos que a tônica dessa declaração difere dos documentos produzidos 

para a educação, especificamente para a educação superior, em nível internacional, 

sobretudo, do Banco Mundial. Aqui, é retomado o direito à educação enquanto direito 

humano, sem a imposição da meritocracia, mas enquanto condição premente para o 

desenvolvimento da região. Ao contrário do documento anteriormente analisado (A 

educação superior nos países em desenvolvimento: perigos e promessas), que 

preconizava o financiamento privado da educação superior, em parceria com o setor 

público, aqui, é conferida a centralidade ao Estado, quanto ao financiamento da 

educação superior: 
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A Educação Superior como bem público social enfrenta correntes que 
promovem sua mercantilização e privatização, assim como a redução 
do apoio e financiamento do Estado. É fundamental reverter esta 
tendência, de tal forma que os governos da América Latina e do Caribe 
garantam o financiamento adequado das instituições de Educação 
Superior pública e que estas respondam com uma gestão 
transparente. A Educação não pode, de modo algum, reger-se por 
regulamentos e instituições com fins comerciais, nem pela lógica do 
mercado. O deslocamento do nacional e do regional em direção ao 
global (bem público global) tem como consequência o fortalecimento 
de hegemonias que existem de fato (UNESCO; IESALC, 2008, p. 3). 
 

 

 A declaração em análise recomenda, também, que o crescimento das 

instituições de educação superior deve estar atrelado à flexibilidade e à diversidade - 

característica dos povos da América latina e do caribe – necessárias para a garantia 

do acesso e da permanência de todos e todas, nessas instituições, de maneira 

equitativa e com qualidade. Desse modo, é possibilitada a integração à Educação 

Superior, de setores da sociedade: 

 
[...] como os trabalhadores, os pobres, aqueles que vivem em lugares 
afastados dos principais centros urbanos, as populações indígenas e 
afrodescendentes, pessoas portadoras de necessidades especiais, 
migrantes, refugiados, pessoas em regime de privação de liberdade e 
outras populações carentes ou vulneráveis. (UNESCO, 2008, p. 4). 
 
 

 Salientamos, portanto, que há um aumento da demanda social por educação 

superior na América Latina e no Caribe, cujo cenário, segundo a perspectiva da 

declaração, exige o aprofundamento de políticas de equidade para seu acesso, bem 

como a utilização de “[...] novos mecanismos de apoio público aos estudantes (bolsas, 

residências estudantis, saúde e alimentação, tanto como o acompanhamento 

acadêmico), destinados a permitir sua permanência e bom desempenho nos sistemas. 

 A declaração reivindica, também, os valores sociais e humanos da educação 

superior, ao afirmar que:  

 

É necessário promover o respeito e a defesa dos direitos humanos, 
incluindo: o combate a toda forma de discriminação, opressão e 
dominação; a luta pela igualdade, a justiça social, a equidade de 
gênero; a defesa e o enriquecimento de nossos patrimônios culturais 
e ambientais; a segurança e soberania alimentar e a erradicação da 
fome e da pobreza; o diálogo intercultural com pleno respeito pelas 
identidades; a promoção de uma cultura de paz, tanto quanto a 
unidade latino-americana e caribenha e a cooperação com os povos 
do Mundo. (UNESCO, 2008, p. 3).    
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Destarte, a educação superior assume os compromissos anteriormente 

elencados, os quais, de acordo com a Declaração, devem manifestar-se nas 

prioridades de pesquisa científica, na cooperação interinstitucional e extensão, assim 

como em todos os programas de formação. 

 O último documento a ser analisado em nosso estudo é o Comunicado da 

Conferência Mundial sobre Ensino Superior: as novas dinâmicas do ensino 

superior e pesquisas para a mudança e o desenvolvimento social. Essa 

conferência foi realizada em Paris, no período de 05 a 08 de julho de 2009.  O 

Comunicado estrutura-se a partir da introdução e de mais sete tópicos, a saber: 

responsabilidade social da educação superior; acesso, igualdade e qualidade; 

internacionalização, regionalização e globalização; ensino, pesquisa e inovação; 

educação superior na África; convite à ação: estados membros; convite à ação: 

UNESCO.  

 Já, na introdução, afirma-se que os resultados e as recomendações das 

conferências regionais realizadas em diferentes partes do mundo, assim como a da 

América Latina e do Caribe, realizada em Cartagena das Índias, Colômbia em 2008 

(CRES 2008), são levados em consideração no Comunicado, cujo texto confere 

especial ênfase ao investimento em educação superior, afirmando que:  

 

[...] nunca na história foi tão importante investir na educação superior 
como força maior na construção de uma sociedade inclusiva e de 
conhecimento diversificado, além de avançar em pesquisa, inovação 
e criatividade (UNESCO, 2009, p.2).  

 

Nessa perspectiva, o investimento em educação superior é descrito como de 

responsabilidade de todos os governantes. Corroborando a perspectiva do Relatório 

Jacques Delors (UNESCO, 2010, p.5), no qual a educação é vista como um meio para 

diminuir a pobreza e a exclusão, o Comunicado declara que “[...] a pesquisa e o ensino 

superior contribuem para a erradicação da pobreza, para o desenvolvimento 

sustentável e para o progresso” (UNESCO, 2009, p.2).  

Como responsabilidade social da educação superior, o Comunicado estabelece 

a necessidade de avançar no conhecimento e busca de solução sobre questões de 

diversas dimensões: culturais, científicas, econômicas e sociais. O conhecimento 

gerado no âmbito da educação superior deve contribuir “[...] para atingir os desafios 

mundiais, com relação a segurança alimentar, mudanças climáticas, uso consciente 



103 
 

da água, diálogo intercultural, fontes de energia renovável e saúde pública.” 

(UNESCO, 2009, p.2). É também responsabilidade social da educação superior, 

conforme o comunicado, o foco na interdisciplinaridade, a promoção do pensamento 

crítico e da cidadania ativa, de modo a contribuir “[...] para o desenvolvimento 

sustentável, a paz, o bem estar e a realização dos direitos humanos, incluindo a 

igualdade entre os sexos” (UNESCO, 2009, p.2).  

 

A educação superior não deve apenas fornecer práticas sólidas para o 
mundo presente e futuro, mas deve também contribuir para a educação de 
cidadãos éticos, comprometidos com a construção da paz, com a defesa 
dos direitos humanos e com os valores de democracia (UNESCO, 2009, 
p.2).  

 

Portanto, a concepção de educação superior nesse documento mundial é muito 

ampla, e envolve aspectos econômicos, mas sem os imporem como principal meta a 

ser atingida. Ao invés disso, são descritos outros aspectos, entendidos como 

relevantes, como o desenvolvimento ético e crítico do cidadão, a formação de valores 

democráticos e dos direitos humanos, para o alcance da paz, esta concebida como 

uma construção. 

Quanto ao acesso, igualdade e qualidade, o Comunicado reconhece os 

esforços dos Estados Membros em ampliar o acesso à educação superior como forma 

de promover a igualdade, com foco na qualidade. No entanto, reconhece, também que 

“[...] esforços devem ser feitos a fim de garantir o sucesso dos aprendizes” (UNESCO, 

2009, p.3). 

Em acesso crescente, o ensino superior deve buscar as metas de 
igualdade, relevância e qualidade, simultaneamente.  Igualdade não é 
simplesmente uma questão de acesso – o objetivo deve ser a 
participação e a conclusão efetiva, enquanto o estudante recebe um 
auxílio. Este auxílio deve incluir suporte financeiro e educacional 
adequados para aqueles que vivem em comunidades pobres e/ou 
marginalizadas (UNESCO, 2009, p.3). 

 

 Aqui, verificamos que o comunicado amplia a noção de igualdade, não só como 

forma de garantir o acesso à educação superior, mas, também, como forma de 

garantir a participação do mesmo e a sua conclusão com êxito, seja através de auxílio 

financeiro, seja através de suporte educacional para os grupos marginalizados.  

O comunicado pressupõe uma concepção de educação superior que abrange 

diversos tipos de instituições, como as instituições públicas, privadas e de ensino à 
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distância (EAD), de modo a alcançar a meta de educação para todos (EPT). Essa 

confluência de esforços tem como foco principal, a promoção e o desenvolvimento da 

sociedade do conhecimento, a qual, [...] precisa de diversidade nos sistemas de 

educação superior com uma gama de instituições que tenha uma variedade de ordens 

e abranja tipos diferentes de alunos. (UNESCO, 2009, p.3). Desta forma, a ênfase do 

documento recai sobre áreas específicas do conhecimento, sobretudo nas áreas de 

Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, mas também, ao contrário, 

diferentemente do que o documento do Banco Mundial preconiza (A educação 

superior nos países em desenvolvimento: perigos e promessas), aqui, a área das 

Ciências Sociais e Humanas é entendida como fundamental para toda a sociedade. 

 Embora, no comunicado, haja uma preocupação quanto ao acesso e à 

igualdade na educação superior, a tônica revela-se também nos elementos da “cultura 

da performatividade” (LINGARD, 2004, p. 66), focalizada nos padrões de avaliação e 

qualidade. 

 
Expandir o acesso traz desafios à qualidade do ensino superior. 
Garantia de qualidade é uma função fundamental na educação 
superior contemporânea e deve envolver investidores. Qualidade 
requer estabelecer sistemas que garantam a qualidade e padrões de 
avaliação assim como promover a qualidade cultural dentro das 
instituições (UNESCO, 2009, p.3). 

 

 Portanto, depreendemos que o Comunicado em análise recomenda 

intervenções, tanto para proporcionar o acesso à educação superior dos grupos 

marginalizados, como forma de promover sua igualdade, quanto para garantir os 

padrões de qualidade exigidos. Tais padrões de qualidade consideram, também, a 

importância de desenvolver a independência do pensamento e sua criticidade bem 

como a capacidade dos estudantes de aprenderem durante a vida inteira. 

 

Critérios de qualidade devem refletir todos os objetivos da educação 
superior, notavelmente o propósito de cultivar o pensamento crítico e 
independente nos estudantes e a capacidade de aprender por toda a 
vida. Eles devem estimular a inovação e a diversidade. Garantir a 
qualidade do ensino superior requer o reconhecimento da importância 
de se atrair e reter uma equipe de ensino e pesquisa comprometida, 
talentosa e qualificada (UNESCO, 2009, p. 4). 

 

 Assim, visualizamos uma confluência de aspectos da performatividade - 

identificados com o sistema da sociedade do conhecimento, a qual requer políticas de 
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desempenho, avaliação, e foco na qualidade, inovação e diversificação da oferta de 

educação superior – com outros aspectos, os quais orientam que “[...] a cooperação 

internacional na educação superior deve ser baseada na solidariedade e no respeito 

mútuo, além de na promoção de valores humanísticos e diálogo intercultural”. 

(UNESCO, 2009, p.4). Esses aspectos humanísticos direcionam-se ao cultivo dos 

valores da solidariedade e do respeito mútuo para uma cultura de paz, essenciais para 

a sobrevivência da sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da investigação realizada, pontuamos que, tanto a normativa de direitos 

humanos, quanto os documentos internacionais e o documento regional analisados, 

pressupõem, em geral, o princípio da não-discriminação, da igualdade material e da 

educação como um direito de todos. É a retórica da sociedade inclusiva, da qual trata 

Mainardes (2007). Entretanto, quanto à educação superior, há divergências 

consideráveis entre os pontos de vista.  

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a concepção de igualdade 

está mais identificada com a igualdade formal e universal, à qual, na ótica do 

pensamento burguês, todos as pessoas, por pertencerem à espécie humana, 

possuem. Nessa lógica, por já possuírem a igualdade, também fazem jus à liberdade 

e ao gozo de direitos, vedados quaisquer tipos e formas de discriminação. Quanto ao 

direito à educação superior, este deve estar disponível, mas seu acesso deve basear-

se no mérito individual. Reafirmamos que essa visão contribui para exercer um rígido 

controle das classes dominantes, sobre o acesso à educação superior de outros 

grupos sociais. Assim, reiteramos que o texto da DUDH contribui para perpetuar essa 

realidade.  

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos Sociais e Culturais, instrumentos regulatórios da DUDH, 

corroboram a visão da Declaração, mas avançam no entendimento de que há a 

necessidade de promover medidas especiais, como as ações afirmativas, 

direcionadas ao acesso à educação de grupos em vulnerabilidade social. Aqui, já 

percebemos o início da transição do discurso da igualdade formal para o discurso da 

igualdade material, o qual pressupõe o reconhecimento da diferença, para que,  

através de ações específicas, esse reconhecimento gere inclusão.  

De forma ainda mais incisiva, posicionam-se a Convenção Internacional para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ONU, 1965) e a Declaração 

da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata (ONU, 2001), ao defenderem que não constituem discriminação 

racial as ações afirmativas tomadas por um período necessário ao alcance do objetivo 

de assegurar o progresso e o gozo dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais, aos indivíduos e grupos economicamente desfavorecidos. 

Reafirmamos que é nesse sentido que se posicionam os discursos sobre a política de 

http://www.un.org./WCAR/durban.pdf
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cotas para ingresso nos cursos de graduação das instituições de educação superior 

públicas brasileiras: ancorados no discurso em favor da equidade e das ações 

afirmativas, como meio de promover a inclusão de indivíduos e de grupos 

marginalizados em razão de seu perfil étnico-racial e do seu pertencimento às classes 

socialmente menos favorecidas de modo a equipará-los aos demais. 

Os documentos específicos sobre educação, analisados nesse estudo, 

denotam uma ênfase sobre a melhoria e universalização da educação básica de modo 

a fortalecer os níveis superiores de educação.  

É emblemático o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI (Relatório Jacques Delors), por influenciar outros 

documentos e políticas educacionais (Educação para Todos: o compromisso de 

Dakar; Declaração de Incheon – Educação 2030: rumo a uma educação de qualidade 

inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida para todos) a partir de uma 

concepção de educação continuada, ou, ao longo de toda a vida, e baseada nos 

quatro pilares propostos para a educação (aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser) como forma de promover o progresso social e 

individual.  

Nesse Relatório, a educação é vista, não como um fim em si mesma, mas, 

como um meio útil para se atingir um objetivo. Entendemos que o relatório revela uma 

orientação de cunho neoliberal, sobretudo quanto à educação superior, ao enfatizar a 

necessidade de diversificação de sua oferta, para que, além das universidades, outras 

instituições possam promover uma formação profissional de nível superior de modo a 

fornecer mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho. Essa mesma 

concepção de educação superior é revelada no documento do Banco Mundial em 

parceria com a UNESCO: a educação superior nos países em desenvolvimento: 

perigos e promessas (2000) e a Declaração Mundial sobre a Educação Superior no 

Século XXI (1998). 

A Declaração de Incheon – Educação 2030: rumo a uma educação de 

qualidade inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida para todos (UNESCO, 

2015) retoma a pauta da educação continuada e da equidade no acesso e inclusão, 

também, no tocante à educação superior.  Assim, entendemos, a partir da análise 

dessa declaração, que as organizações supranacionais, aqui representadas pela 

UNESCO e pelo Banco Mundial, buscam estabelecer uma Agenda Globalmente 

Estruturada para a Educação (DALE, 2004). É importante pontuar, também, que os 
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documentos mais recentes, sobretudo a Declaração de Incheon e a Conferência 

Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata 

(ONU, 2001), revelam a tônica da globalização, seja de maneira direta, como é o caso 

em que ela é retratada na Conferência; seja de maneira indireta, como faz a 

Declaração, ao reconhecer a diversidade cultural, linguística e étnica dos povos. 

O Banco Mundial demonstra uma identificação com as ideias liberais, ao limitar 

a atuação do Estado na educação superior, centrando-a no imperativo econômico e 

concebendo-a, sobretudo, como um nível imprescindível para alcançar patamares de 

excelência na sociedade do conhecimento. Também a Declaração Mundial sobre a 

Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação corrobora essa visão de educação 

superior, e propõe a sua diversificação como forma de promover a igualdade de 

oportunidades, ampliando o acesso, desde que esteja baseado no mérito individual. 

No entanto, a Declaração (UNESCO, 1998, artigo 3º, alínea d) recomenda que o 

acesso à educação superior deve ser facilitado aos membros de grupos específicos, 

como os povos indígenas, pessoas com necessidades especiais e os menos 

favorecidos socialmente.  

A Declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América 

Latina e no Caribe expressa uma concepção de educação superior divergente dos 

documentos analisados sobre esse nível de ensino, sobretudo com relação ao mérito. 

O governo do mérito é, aqui, substituído pelo compromisso social com os povos da 

região e o acesso à educação superior é defendido como um direito humano e um 

bem público social para todos a ser garantido pelos Estados.  

Identificamos, a partir dos textos analisados, amplas divergências quanto à 

concepção de educação superior, quanto ao mérito e quanto à igualdade, o que reflete 

as orientações ideológicas dos seus produtores. Percebemos que o protagonismo dos 

sujeitos do Sul, principalmente em âmbito regional, conferiu uma perspectiva contra-

hegemônica e cosmopolita (SANTOS, 2002) ao representar uma tônica de resistência 

às concepções hegemônicas de educação. 

Assim, anunciamos que nossa investigação apontou a necessidade de novos 

estudos, no sentido de averiguar como essas políticas e essa pauta, engendrada na 

normativa internacional e nos documentos internacionais, em torno da adoção de 

ações afirmativas/cotas para ingresso na educação superior, tem sido incorporada 

pelo Estado brasileiro, em termos de programas, políticas e ações.   
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