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A universidade na sociedade do conhecimento:  

transformações,  dilemas e desafios 
 

The university and the knowledge society: 
transformations, dilemmas and challenges 

 
Curso Intensivo 

(disciplina Tópicos Especiais em Educação 2015.1) 
Professores Visitantes 

Prof. Dr. Robert Cowen, Professor Emérito, Institute of Education, University of London; 
Pesquisador Sênior, University of Oxford 

Profa. Dra. Maria C. M. de Figueiredo-Cowen, ex-Brazilian Lektor, Institute of Education, 
University of London 
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A natureza, o novo papel da universidade contemporânea na sociedade do conhecimento, bem 
como a sua internacionalização, vêm constituindo um foro de debate na maioria dos países de 
maneira global. Tal temática tem sido discutida em publicações – livros, artigos, periódicos -, 
assim como em eventos educacionais – seminários, simpósios e congressos nacionais e 
internacionais. Governos estão cada vez mais empenhados em reformas dos seus sistemas 
universitários em todas as áreas. Temas referentes a qualidade do ensino, produção e 
desenvolvimento da pesquisa, capacitação de pessoal, governança e financiamento são áreas de 
interesse de acadêmicos e formuladores de políticas e também dos usuários dos sistemas. 
 
Este curso proporcionará oportunidades para: 

• O desenvolvimento de subsídios à discussão sobre as transformações dos sistemas 
universitários; 

• A reflexão crítica sobre o sistema universitário brasileiro. 
 
O curso será ministrado em inglês com tradução consecutiva.  
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O curso objetiva discutir criticamente os desafios atuais que perpassam pelos sistemas 
universitários na sociedade do conhecimento. 
 
Ementa: A formação e o desenvolvimento dos sistemas universitários; o desenvolvimento 
temporão e tardio de alguns sistemas universitários; modelos de universidade e suas relações com 
grupos de poder; mudanças e transformações nos modelos de universidade; economia do 
conhecimento - classificações e rankings; a nova gestão pública e suas repercussões na 
universidade; novas formas de se trabalhar no campo da educação comparada; responsabilidade 
social e ética da universidade. 
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14:00 -  15:30    Unidade 01  
Universidades: Inglaterra, França, Alemanha e EUA  
A criação dos sistemas “modernos” de universidades e sua relação com o Estado. A universidade 
e a formação do Estado. Universidades: seleção, socialização e treinamento de elites. 
Universidades e suas diferentes relações com a economia, política e “modernização”. 
Universidades e democracia - como uma forma de política e como uma aspiração; a 
democratização das universidades – o crescente ingresso na universidade de diferentes grupos de 
faixas etárias diversificadas (Martin Trow e as formas “de elite, de massa e universal” de 
universidades). Modelos de sistemas universitários  dicotômicos (Inglaterra),  tricotômicos 
(França),  e   diferenciados (EUA).  Universidades: diferenciação e  sistemas de status dentro das 
nações.  
15:30 – 15:45  Intervalo 
15:45 – 17:15  Unidade 02    
Universidades: China e União Soviética 
As universidades e as ideologias políticas e a formação dos sistemas universitários socialistas. 
Formas de controle político e universidades. As universidades socialistas e a economia, incluindo 
as politécnicas, as monotécnicas e os planos quinquenais. As universidades socialistas e a Igreja 
(ou sistemas tradicionais de crença), incluindo a Polônia e Cuba, a União Soviética e a China. 
Universidades e “modernização”: teorias, políticas e práticas. Conceitos de modernização 
socialista e as responsabilidades da universidade: currículo e sistemas de crença. 
17:30 – 18:30 Lançamento do segundo volume em português da obra Educação 
Comparada: panorama internacional  e  perspec t ivas  
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09:00 -  10:30    Unidade 03    
Universidades:  Brasil, Japão e Argentina 
As universidades e seu desenvolvimento temporão  e tardio. Os casos especiais do Brasil e Japão. 
Argentina e Chile. Estado e sua formação, tradição religiosa, e nacionalismo. A formação das 
elites brasileira e japonesa. As influências estrangeiras no Brasil, Japão e Argentina e seus sistemas 
universitários. Padrões de hierarquias das universidades e no interior dos sistemas de ensino 
superior – as razões, as estruturas e suas consequências, incluindo o sistema educacional (ensino 
fundamental). O conceito de “transitologias”  e o drama do ensino superior japonês – seus 
aspectos contínuos e descontínuos. A relação entre a universidade e a economia e a produção 
econômica no Brasil, no Japão e na Argentina. Noções da economia do conhecimento e a 
reforma contemporânea nestes três países. O discurso atual sobre “globalização”, NAFTA, a 
Área Europeia para o Ensino Superior, o processo de Bolonha, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, o Banco Mundial e a OCDE. 
10:30 – 10:45  Intervalo 
10:45 – 12:15  Unidade 04   
Transferência de modelos de universidades  - Humboldt, napoleônico, Oxbridge    
A universidade de Humboldt e a Europa, incluindo a Suécia e Grécia – e surpreendentemente o 
Japão e os EUA. O modelo napoleônico e a África franco-fônica. O modelo Oxbridge e o 
império britânico. Universidades e impérios – e o português e o espanhol? O império soviético e 
a exportação dos modelos de ensino superior: Europa Central e o Leste Europeu, e a China. Os 
novos impérios; a OCDE, o Banco Mundial, os sistemas de classificação (ranking) e a noção de 
uma “universidade de excelência mundial”. 
12:15 – 14:00  Almoço 
14:00 – 15:30  Unidade 05   



 

A tradução de universidades  -  Japão, EUA e (novamente) Japão  
O conceito de tradução refere-se ao movimento de mudança  deliberada de modelo institucional, 
internacionalmente. Quem decide o que deve ser mudado e quando ocorre o movimento de 
mudança? Como se sabe o que decidir? Os exemplos a serem utilizados são o movimento da 
universidade alemã para o Japão, o movimento da universidade alemã para os EUA,  o 
movimento da universidade americana para o Japão  – com ênfase na sua tradução. 
15:30 – 15:45  Intervalo 
15:45 – 17:15  Unidade 06    
A transformação da universidade – o doutorado, a cátedra e a pesquisa acadêmica 
A ênfase da palestra será sobre o conceito de “transformação” - a maneira pela qual as 
instituições mudam durante um período de 30 anos ou mais, depois que elas foram “transferidas”  
e  “traduzidas”.  Serão oferecidos exemplos a partir do cotidiano das universidades. As 
universidades e sua gramática interna ou as “entrelinhas” (small print). As mudanças de definição 
do doutorado, da cátedra e do bom aluno: (a) as noções tradicionais, de acordo com os principais 
modelos de universidades, sobretudo o modelo de Humboldt e (b) as novas definições do 
doutorado, da cátedra e do bom aluno, incluindo os novos estilos de ensino e aprendizagem, o 
fenômeno dos coursebooks (livros-textos para professores e alunos, contendo textos, tarefas, 
materiais, estratégias de aprendizagem etc.), para o estudante como consumidor. Os sistemas 
universitários: o modelo tradicional de elite, de massa e sistemas de ensino superior e suas 
deficiências. Sistemas universitários internacionais: a internacionalização e as universidades de 
excelência mundial. Antigas e novas formas de hierarquia, incluindo e-learning (aprendizagem não 
presencial). 
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09:00 -  10:30  Unidade 07    
Universidades de excelência mundial  -  reputação, classificação (ranking) e a economia 
do conhecimento 
 O crescimento recente em benchmarking, medido pela produtividade em pesquisa – a OCDE. A 
universidade como uma atividade econômica, a “universidade de excelência mundial”: ilustrações 
do discurso internacional – Europa e Leste da Ásia. Benchmarking. As novas formas de 
classificação – o sistema de classificação do The Times Higher Education, e o sistema de Xangai. O 
uso político e as implicações de tais classificações – monitoramento, supervisão (Foucault, 
governança e governabilidade) e a reação dos políticos. Exemplos: Vietnã e China. 
10:30 – 10:45  Intervalo 
10:45 – 12:15  Unidade 08   
Governança e globalização – as novas regras do jogo nas universidades 
A  palestra abordará os princípios do Novo Gerenciamento Público, mostrando como este 
gerenciamento começou gradualmente a afetar os sistemas de ensino superior da Austrália, do 
Canadá e da Grã-Bretanha. Mostrará também como isto vem se tornando uma prática 
convencional, com uma rapidez crescente, e como vem reconstituindo fluxos de poder nas 
universidades, reconectando-as ao (a) mercado econômico, (b) Estado nacional e a (c) agências 
regionais e internacionais. As novas formas de governança e suas variações. 
12:15 – 14:00 Almoço 
14:00 – 15:30 Unidade 09   
Lendo o global - novas maneiras de pensar  comparativamente sobre um mundo em 
mudança e a responsabilidade social e ética das universidades 
A palestra tratará da nova teorização em educação comparada, a qual se transformou com incrível 
velocidade na última década. Mudanças dos objetivos da antiga educação comparada, das antigas 
formas de produzir educação comparada e das antigas formas de explicar educação comparada 
aos estudantes. Esta palestra, portanto, é sobre as novas “leituras do global” em educação 
comparada e o trabalho qualificado de alguns novos  acadêmicos. A tradição clássica das 



 

responsabilidade sociais e éticas da universidade. A verdade e o poder. As universidades, o 
Estado e a Igreja. Conceito de liberdade acadêmica, seus princípios, ameaças e defesa. Crises da 
universidade: na Alemanha nazista; a universidade e o Vietnã; a universidade e “a pesquisa 
relevante e sólida”. Transparência e responsabilidade (Lyotard, Bauman, Said – e Ringer). A 
questão da internacionalização. 
15:30 – 15:45 Intervalo 
15:45 – 17:15 Unidade 09  
Conclusão 
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09:00 -  10:30 Seminário 
A discussão deverá ser orientada para temas subjacentes aos tópicos desenvolvidos durante o 
curso: o ensino superior brasileiro no contexto mundial, teorias de modernização no Brasil, o 
papel da Igreja no ensino superior no Brasil e na América Latina,  o paralelo entre as 
universidades e as sociedades no Brasil e na América Latina.  
10:30 – 10:45 Intervalo 
10:45 – 12:00 Debate (Quest ion Time)  
12:00 – 12:15 Encerramento  
14:00 – 15:30  Atendimento (alunos matriculados) 
15:30 – 15:45  Intervalo 
15:45 – 17:15 Atendimento (alunos matriculados) 
 

 #
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Professor Robert Cowen é um acadêmico e pesquisador de renome internacional por 
ser um dos maiores especialistas contemporâneos em educação comparada e políticas 
de ensino superior. Sua extensa e relevante produção acadêmica tem atraído inúmeros 
mestrandos, doutorandos e pós-doutores de vários países nos diferentes continentes,  
que aspiram trabalhar sob sua orientação. Tem atuado como Professor Visitante em 
universidades de excelência em diversos países incluindo a Argentina,  Austrália, 
Bélgica,  Brasil,  Canadá,  Egito,  Espanha, Itália e Japão.  Sua ampla experiência e seu 
prestígio evidenciam-se nas suas inúmeras participações como conferencista principal 

em congressos internacionais em diferentes países, como por exemplo, na Europa (Alemanha, Áustria, 
Chipre, Dinamarca, França, Inglaterra, Itália,  Espanha,  Grécia, Luxemburgo, Noruega, Suécia,  dentre 
outros países), na América do Norte (Estados Unidos, Canadá), América Latina (Argentina e Brasil) e Ásia 
(China, Cingapura, Coréia do Sul,  Japão). Como Consultor, Professor Cowen tem liderado projetos de 
pesquisa e treinamento para a UNESCO,  o British Council e o Banco Mundial. Foi também consultor em 
projetos de avaliação da pós-graduação da CAPES. 
 
A produção científica de Robert Cowen tem sido considerável, e seu último livro,  International Handbook of 
Comparative Education, obra em dois volumes organizados com Andreas Kazamias, tem tido um grande 
impacto no avanço da pesquisa em educação. Uma edição em português do primeiro volume foi 
recentemente lançada no Brasil (MEC-CAPES-UNESCO, disponível em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002177/217707por.pdf), e uma edição em português do 
segundo volume será lançada durante o curso ministrado no PPGE/UNESA.  
 
 

Maria de Figueiredo-Cowen é atualmente Consultora em Educação e Tradutora, e 
Diretora Acadêmica da EdUKationBR. Seu último projeto, terminado recentemente, 
foi a Coordenação da tradução do International Handbook of Comparative Education, 
organizado por R Cowen & A Kazamias (Springer, Dordrecht, 2009),  projeto  
patrocinado pela UNESCO, MEC e CAPES. Até 2010, foi Brazilian Lektor no 
Institute of Education, University of London (em parceria com a CAPES e o 
Itamaraty) e Coordenadora dos Programas de Cooperação Acadêmica com a América 

do Sul.  No Institute of Education, implementou o Leitorado Brasileiro, tendo desenvolvido forte associação 
acadêmica com o Brasil e outros países da América do Sul, desde 1988. Inúmeros esquemas de 
cooperação com universidades, Ministérios de Educação, Secretarias de Educação, e instituições nacionais 
de pesquisa e desenvolvimento criaram oportunidades para intercâmbio de professores e alunos, pesquisa 
conjunta, publicações, e programas de treinamento a nível de pós-graduação. Organizou inúmeros 
congressos e simpósios internacionais em Londres e no Brasil, com apoio dos Ministérios de Educação e 
do British Council,  CAPES, INEP e CNPq. No Brasil, foi Pró-Reitora de Planejamento Acadêmico na 
Universidade Estadual de Montes Claros/Unimontes; Diretora da Faculdade de Educação, Letras e 
Ciências Sociais e Professora Titular de Literatura Francesa/Unimontes; Fundadora e Diretora da Aliança 
Francesa em Montes Claros, em parceria com a Embaixada da França; Assessora Regional da CAPES no 
DGE 38/MG. 
 
Sua  formação acadêmica inclui: PhD em Educação, Universidade de Londres; MSc em Gestão e 
Planejamento Educacional, Universidade de Wisconsin; vários cursos de especialização, Universidade de 
Paris (Sorbonne), Instituto Nacional de Administração Educacional, e IIPE/UNESCO;  Bacharelado e 
Licenciatura em Letras, UFMG. Suas publicações na Europa e no Brasil incluem: Paulo Freire at the Institute, 
(org. com Denise Gastaldo) e inúmeros capítulos em livros e artigos em periódicos acadêmicos, nas áreas 
de educação, literatura brasileira e literatura francesa. Fala português,  língua vernácula; é bilíngue em  
francês, espanhol e inglês; é semi-fluente em italiano.   



 
Programação at a glance 

 19/05 20/05 21/05 22/05 
 

MANHÃ 
 

9:00-
10:30h 

 Unidade 3 
Universidades:  
Brasil, Japão e Argentina 

Unidade 7    
Universidades de excelência 
mundial  -  reputação, 
classificação (ranking) e a 
economia do                       
conhecimento 

Seminário  

10:30 - 10:45 Intervalo 
10:45-
12:15h 

 Unidade 4 
Transferência de modelos de 
universidades - Humboldt, 
napoleônico, Oxbridge    

Unidade 8 
Governança e globalização - 
as novas regras do jogo nas 
universidades 

Debate (Question 
Time) 
 
 
Encerramento 

12:45 - 14:00 Almoço 
 

TARDE 
 

14:00-
15:30h 

Abertura 
Unidade 1 
Universidades: Inglaterra, França, 
Alemanha e EUA 

Unidade 5   
A tradução de universidades  -  
Japão, EUA e (novamente) Japão  
 

Unidade 9 
Lendo o global - novas 
maneiras de pensar 
comparativamente sobre um 
mundo em mudança e a                                 
responsabilidade social e 
ética das universidades 

Atendimento  
Individual aos 
participantes matriculados 
na disciplina Tópicos 
Especiais em Educação 
 

15:30 - 15:45 Intervalo 
15:45-
17:15h 

Unidade 2 
Universidades: China e União 
Soviética 

Unidade 6 
A transformação da universidade - 
o doutorado, a cátedra e a 
pesquisa acadêmica 

Unidade 9  
Conclusão 

Atendimento  
individual aos 
participantes matriculados 
na disciplina Tópicos 
Especiais em Educação 

 


