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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo compreender as influências internacionais na definição da 
política curricular do ensino superior cabo-verdiano e da Universidade de Cabo Verde. Para tanto, 
optou-se por uma pesquisa de base documental tendo em vista uma análise qualitativa. As fontes 
permitiram inferir os principais organismos internacionais que influenciam diretamente na definição 
do programa de governo. Este, por sua vez, influencia na definição da política do ensino superior 
que, por consequência, influencia a política da Uni-CV. Desse modo, percebe-se, nessas políticas, 
que a concepção curricular pauta-se na ideia do currículo por competência que traz, no seu âmago, 
a questão da mercantilização da própria educação. Assim, currículo tende a ser global para preparar 
o aluno para um mercado cada vez mais global e competitivo. Neste, a política educacional, de modo 
geral, e o próprio processo de ensino e aprendizagem passam a estar atrelados à prestação de contas. 

Palavras-chave: Política curricular. Ensino superior. Influências internacionais. Concepções 
governamentais. 

 

 

Abstract 
The present article aims to understand the international influences in the definition of the curricular 
policies of Cape Verdean higher education and the University of Cape Verde. Therefore, we opted 
for a documentary research base as a qualitative analysis. The sources allowed to infer that the main 
international organisms influence directly in the definition of the government program. This, for 
your times, influences in the definition of the policies of the higher education that consequently 
influences the policies of Uni-CV. Thus, you know, in these policies that the curricular conception 
is determined by the idea of competency-based curriculum that brings in its core the question of the 
commodification of the education itself. Thus, curriculum tends to be global to prepare the student 
for an increasingly global and competitive market. In this, the educational policies, in general and 
the proper process of education and learning starts to be linked to the rendering of accounts. 

Key Words: Curricular policies. Higher education. International influences. Governmental 
conceptions. 
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Introdução 
 

O presente texto tem como foco as influências internacionais na política curricular do 
ensino superior cabo-verdiano e da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV). Para tanto, se fez 
uma um entrelaçamento entre as políticas curriculares do ensino superior cabo-verdiano e as 
políticas curriculares da Universidade de Cabo Verde2, sem desconsiderar o aspecto macro e 
o contexto da globalização e as fortes influências internacionais que chegam a ser definidores 
de certos caminhos a serem percorridos pelos diferentes países na definição e concretização 
das políticas educacionais, levando, inclusive, a exercer certo controle sobres essas políticas 
e até mesmo sobre o Estado Nação. 

Apresenta-se uma análise, a partir dos textos legais, como: a constituição da República 
de Cabo Verde, as Leis de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Plano de Educação Para 
Todos (PepT), Programa de Governo para a VIII Legislatura (2011-2016); assim como, 
documentos da Uni-CV, tais como: o Estatuto, Regulamento Geral Provisório dos Cursos de 
Graduação (RGPCG), Regime Jurídico de Graus de Diploma do Ensino Superior (RJGDES), 
Plano Curricular do curso de Ciências da Educação, no sentido de perceber as concepções 
curriculares do governo e, especificamente, da Uni-CV, onde foi o lócus da investigação. A 
partir da análise qualitativa de base documental, apresentam-se as influências internacionais 
nas políticas curriculares nacionais do ensino superior, partindo do contexto da globalização 
e das ações políticas impostas aos países periféricos pelos organismos internacionais, tendo 
como foco a realidade cabo-verdiana. 

Acredita-se que essa pesquisa traz relevantes questionamentos sobre a autonomia dos 
países, especialmente os chamados periféricos que são economicamente desfavorecidos na 
definição das políticas do currículo e das políticas educacionais.  
 
 
Currículos, textos e (com)textos: das concepções governamentais à Uni-CV 
 

No contexto da globalização e dos seus efeitos sobre o sistema educativo, percebe-se que 
os debates sobre a política curricular do ensino superior são cada vez mais tensos e exigem 
certa acuidade para a sua análise e compreensão profunda, devido à sua complexidade.  

Nesse processo de análise da política curricular, é premente considerar alguns 
documentos que são fundamentai. Por exemplo, cita-se a Constituição da República de Cabo 
Verde, artigo 78º, que assinala algumas incumbências do Estado para garantir a educação, 
entre as quais destacamos: promover a educação superior, tendo em conta as necessidades de 
quadros qualificados e a elevação do nível educativo, cultural e científico do país; fomentar 
a investigação científica fundamental e a investigação aplicada, preferencialmente nos 
domínios que interessam ao desenvolvimento humano sustentado e sustentável do país. E aos 
poderes públicos cabe ainda: a) organizar e garantir a existência e o regular funcionamento 
de uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a 
população; b) incentivar e apoiar, nos termos da Lei, as instituições privadas de educação 
que prossigam para fins de interesse geral. 
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As Bases do Sistema Educativo (LBSE), aprovada pela Lei nº 103/III/90, de 29 de 
Dezembro e alterada pela Lei nº 113/V/99, de 18 de Outubro, e esta alterada pela Lei 
54/VII/2010, de 8 de Março, no seu artigo 15º, aponta a concepção de currículo nacional e a 
forma da sua efetivação.  

 
1. Para efeitos do presente diploma, entende-se por currículo nacional, o 
conjunto das aprendizagens a desenvolver pelos alunos que frequentem o 
sistema e os subsistemas educativos referidos no artigo 12º. 
2. O currículo nacional concretiza-se através da definição de planos de estudo 
elaborados com base em matérias curriculares, nos termos aprovados por diploma 
regulamentar. (Grifo meu). 
 

Verifica-se que a LBSE apresenta um conceito de currículo nacional um tanto quanto 
minimalista e que não contempla o currículo no seu sentido mais amplo. O currículo é 
reduzido às aprendizagens, ou seja, menciona uma concepção que não mostra, 
fundamentalmente, o que ele é, de fato, e sem reconhecer o seu potencial político pedagógico 
e formativo. Historicamente, o currículo carrega em si muitos problemas, no que concerne à 
sua compreensão. E é, nesse sentido, que a LBSE, por meios dos legisladores, poderia 
proporcionar a todos os implicados, nos cenários educacionais, um conceito que 
possibilitasse uma melhor compreensão das propostas formativas. Segundo Macedo (2009, 
p. 27), “o currículo indica caminhos, travessias e chegadas, que são constantemente 
realimentados e reorientados pela ação dos atores/autores da cena curricular”. Partindo desse 
conceito apresentado por Macedo (2009) e por outros autores apresentados neste trabalho, 
percebo que a concepção de currículo exposta na LBSE leva em conta mais as chegadas e 
pouco o processo de travessia. E quando se diz que o currículo “concretiza-se através da 
definição de planos de estudo”, reduzem-se todas as ações ao plano, que, muitas vezes, é 
modificado no calor da ação formativa.  

Outro aspecto apresentado, no inciso segundo do artigo supracitado, mostra claramente 
que a tendência é a prescrição do currículo e o que se espera é a sua concretização ou 
aplicação. Isso pode engendrar um processo de subordinação das instituições de ensino, 
ferindo a sua autonomia e com consequências diretas, especialmente sobre a atuação dos 
professores, estudantes e outros atores. De acordo com Sacristán (2000, p. 111-112), 

 
O currículo comum contido nas prescrições da política curricular supõe a 
definição das aprendizagens exigidas a todos os estudantes e, portanto, é 
homogêneo para todas as escolas. Implica a expressão de um tipo de normatização 
cultural, de uma política cultural e de uma opção de integração social em torno da 
cultura por ele definida.  
 

O mesmo autor deixa patente, ainda, que 
 
Ordenar a prática curricular dentro do sistema educativo supõe indubitavelmente 
pré-condicionar o ensino, porque as decisões em torno de determinados códigos 
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que se projetam inexoravelmente em metodologias concretas, com distinto grau 
de eficiência em seus efeitos, ainda que não existisse uma intenção explícita de 
fazê-lo, se é que se considera este aspecto um âmbito de competência próprio das 
escolas e dos professores. (SACRISTÁN, 2000, p. 114, grifo meu). 
 

Essa tendência da prescrição fere a autonomia das universidades, tanto pública como 
privada, prevista nos seus estatutos, além de desempenhar um claro papel de controle sobre 
as decisões curriculares e sobre todo o processo do desenvolvimento curricular, 
principalmente quando se estabelecem as determinações reguladoras e avaliativas do ensino 
superior, tendo em vista a qualidade.  

Examinando o PepT (2003-2015), verifiquei que há referência ao ensino superior em 
dois momentos: primeiro, quando fala da evolução das despesas anteriores da educação com 
indicação até o ano 2000; e o segundo momento, quando é apresentada a estrutura do sistema 
educativo. Destaca-se que, em um único parágrafo, fala do ensino superior. E se não bastasse, 
mostra somente um simples conceito e caracterização, não oferecendo maiores detalhes: 

 
O ensino superior compreende o ensino superior universitário e o ensino 
politécnico e visa assegurar preparação científica cultural e técnica de nível 
superior que habilite para o exercício de actividades profissionais e culturais e 
fomente o desenvolvimento das capacidades de concepção, de inovação e de 
análise crítica. (PEpT, 2003, p. 08). 
 

O PepT é um dos documentos mais importantes do país, no que concerne ao planejamento 
da educação. Por essa razão, poderia apresentar mais detalhes sobre planos para o ensino 
superior, entretanto ainda não se tem disponível o Plano Estratégico específico para esse nível 
de ensino. Esse documento seria importante para a minha análise, mas, como já frisado, ainda 
está sendo elaborado pelo Ministério do Ensino Superior3.  

Outro documento relevante para essa análise é o Programa de Governo para a VIII 
Legislatura (2011-2016), que apresenta aspectos que apontam detalhes significativos para a 
melhor compreensão da política curricular do ensino superior e da Uni-CV. Um dos objetivos 
desse programa é “capacitar os recursos humanos e produzir conhecimento propiciador de 
crescimento económico” (p.29 ). Nesse sentido, uma de suas ações é: 

 
trabalhar tanto no fortalecimento da Direcção Geral do Ensino Superior, dotando-
lhe de capacidade efectiva para avaliar, acompanhar e inspeccionar as instituições 
de ensino existentes no país, como no estabelecimento de mecanismos que 
recompensem a abertura de cursos em áreas científicas e nos níveis de formação 
que agreguem mais valor ao esforço de desenvolvimento do país. Almejamos por 
uma verdadeira reorientação da oferta formativa do ensino superior, em 
função das prioridades de desenvolvimento social, económico e cultural. 
(PROGRAMA DO GOVERNO PARA A VIII LEGISLATURA - 2011-2016, 
p.29. Grifo meu). 
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De certo modo, o objetivo citado dita a concepção dos cursos superiores e o próprio 
currículo, perspectivando-o a partir do ponto de vista economicista. Assim, segundo o 
programa, 

 
Um elemento-chave do esforço educacional é a formação sobre o 
empreendedorismo e o aumento de oportunidades para a juventude. Levaremos 
a cabo uma análise curricular para garantir que o ensino do 
empreendedorismo comece desde as escolas secundárias até aos institutos do 
ensino técnico e às universidades, como forma de assegurar que formaremos 
pessoas com o potencial de serem auto empregados e de criarem empregos. 
(PROGRAMA DO GOVERNO PARA A VIII LEGISLATURA - 2011-2016, p. 
29. Grifo meu). 
 

Verifica-se, por meio desse programa, que todo o processo formativo deve ser relevante 
para a geração de autoemprego, tendo em vista, principalmente, o crescimento econômico do 
país, ou seja, a visão do mercado desempenha um papel chave, em relação às necessidades 
econômico-políticas do Estado. Ainda em nível curricular, o Governo, através desse 
programa, já sinaliza sobre o que se quer para a política curricular e arremata que uma das 
soluções é colocar o empreendedorismo no currículo, desde as escolas secundárias até as 
universidades. O Governo também deixa claro, por meio do referido programa, que o 
“objectivo é a criação de uma sociedade do conhecimento com uma força laboral competente 
e capacitada capaz de competir com os melhores no mundo” (PROGRAMA DO GOVERNO 
PARA A VIII LEGISLATURA - 2011-2016, p. 26); e, para tanto, estabelece algumas ações, 
entre as quais:  

 
- Adequar o conteúdo do ensino às exigências dos novos tempos, com ênfase em 
disciplinas chave e na informática, dotando os formandos de competências 
essenciais a mercados de trabalho, marcados cada vez mais por tecnologias 
sofisticadas de informação e comunicação;  
- Consolidar o sistema integrado de educação-formação-emprego para 
responder às necessidades estratégicas do país; 
- Regular o sistema do Ensino Superior, garantindo a qualidade e a relevância das 
formações. (PROGRAMA PARA A VIII LEGISLATURA, 2011-2016, p. 26. 
Grifo meu). 
 

Esse mesmo programa demonstra claramente que o Governo conta com as instituições 
do ensino superior para atingir certos objetivos. 

 
Incitaremos as instituições de ensino superior, em geral, mas de modo muito 
particular, a universidade pública, sob supervisão conjunta da Direcção 
Geral do Ensino Superior e do instituto de emprego e formação profissional, a 
oferecer cursos profissionalizantes em diversos pontos do território nacional, 
numa articulação estreita com os planos de desenvolvimento local e regional e 
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com o sector empresarial. (PROGRAMA PARA A VIII LEGISLATURA, 2011-
2016, p. 29. Grifo meu). 
 

Nesse sentido, analisando o Estatuto da Uni-CV, percebo que, no artigo 4º do referido 
documento, são apresentados os seguintes valores que acompanham as ações da 
universidade: a) a Liberdade; b) a Excelência; c) a autonomia; d) a qualidade; e) o 
empreendedorismo; f) a sustentabilidade e g) a internacionalidade. A maioria dos valores 
elencados, na ordem que estão apresentados no referido artigo do estatuto, são fundamentais 
para pautar as ações da Universidade, mas chamou à atenção a questão do empreendedorismo 
que tem sido muito valorizado pelo atual governo. Conforme o Artigo 4º, alínea “e”,  

 
O empreendedorismo – A Uni-CV promove a educação para a iniciativa e 
assume-se como um espaço privilegiado de promoção de uma cultura de 
iniciativa empresarial, contribuindo para o desenvolvimento da iniciativa 
criadora e da capacidade empreendedora da sociedade cabo-verdiana. (Grifo 
meu). 
 

Esta é uma das questões presentes no discurso do atual governo e que está plasmada no 
programa da oitava legislatura (2011-2016). A despeito de não ser o principal, mas encontra-
se entre os valores elencados; e é um dos que são fortemente incentivados pelo atual governo.  

Nesse raciocínio, como afirma Ball (2010), compreende-se que a educação 
empreendedora está presente nas políticas educacionais em diversos países e conectada 
diretamente com as políticas governamentais, no que se refere à competitividade 
internacional da economia e do conhecimento. Ball (2010, p. 496) assegura que a  

 
imaginação neoliberal em constante evolução e adaptação (SHAMIR, 2008, p. 03) 
que está incorporada em um currículo de reforma e na reforma curricular: mas 
uma imaginação que é posta em prática pelo Estado, e não contra ou por cima 
dele. Trata se de um novo senso comum global para a educação e para o que 
significa ser um destinatário de educação, ser um professor, ser um destinatário 
de empreendedorismo. O setor público é o objeto de uma reforma e substituição 
exógena e o sujeito de uma reforma e reimaginação endógena. E juntamente com 
tudo isso uma parte maior do Estado é mercantilizada enquanto as políticas 
privatizadas e o conhecimento delas se tornam novas oportunidades de lucro. 
 

Em síntese, a presença do empreendedorismo no currículo escolar é uma evidente 
penetração da cultura empresarial na esfera educacional. Isso nada mais é que uma infiltração 
escancarada da concepção neoliberal no currículo, com a perspectiva de ligar a sala de aula 
ao mercado de trabalho. Nesse veio, nota-se, declaradamente, a mercantilização da própria 
educação: 

 
Talvez o que estejamos testemunhando seja uma profunda mudança epistêmica 
de um paradigma educacional modernista para um paradigma pós-modernista – 
deixando para trás o ‘autêntico’ aprendiz modernista/comprometido com o bem 
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estar comum, para criarmos um aprendiz superficial, flexível, solitário, responsivo 
e responsável (coletivamente representado como capital humano), desprovido de 
‘socialidade’, a derradeira mercantilização do social. A lógica disso tudo é o fim 
da ‘era da educação’ (TUSCHLING; ENGEMANN, 2006, p. 465 apud BALL, 
2010, p. 496). 
 

Como afirma Gentili (1994), o que se presencia, atualmente, por meio das diferentes 
políticas públicas, é a construção de um novo senso comum ou um novo imaginário social 
que, de forma sutil, começa a ser defendido pela maioria; e as ideias ou receitas neoliberais 
são reconhecidas e validadas pela sociedade, como o caminho ideal para resolver os 
problemas. 

Depois da análise dos principais documentos que orientam a política curricular do ensino 
superior cabo-verdiano, faz-se necessário compreender, mais especificamente, as políticas 
curriculares adotadas pela Uni-CV, por meio de outros documentos e algumas práticas. 

Outro documento analisado e que se caracteriza como relevante para entender a política 
curricular na Uni-CV é o seu Regulamento Geral Provisório dos Cursos de Graduação que, 
no capítulo II, seção I, Artigo 7º, no inciso I, esclarece que “os cursos da Uni-CV orientam-
se segundo uma concepção curricular baseada no desenvolvimento de competências, 
associadas aos perfis de desempenho esperados dos diplomados no termo do respectivo 
percurso de formação”. 

O mesmo artigo, no inciso II, apresenta o seguinte conceito de currículo: “Currículo 
refere-se ao conjunto das aprendizagens consideradas necessárias, em um determinado 
tempo e situação, organizadas em uma estrutura e sequência definidas para um determinado 
processo formativo” (Grifo meu). 

Então, ficam claros dois aspectos significativos para entender a política de currículo na 
Uni-CV: a concepção do currículo é baseada na abordagem por competências e também a 
concepção de currículo que orienta as ações formativas. O currículo, por competência, é algo 
relativamente recente em Cabo Verde e orienta não só o ensino superior, mas também todo 
o sistema educativo. Sobre o segundo aspecto conceitual, que o apresenta como “conjunto 
das aprendizagens consideradas necessárias”, fica evidente que o currículo é apresentado 
como pré-configurado, estático e leva em conta o fim e não os processos, ou seja, todo o 
complexo processo político cultural que permeia a realidade escolar, as experiências do 
cotidiano, o próprio processo de ensino, as tensões, os enfrentamentos, as fugas, as 
dificuldades, entre outros, é desconsiderado.  

Como foi citado anteriormente, o currículo é concebido como conjunto de 
aprendizagens. Então, o que seria plano curricular? O artigo 3º do Regime Jurídico de Graus 
de Diploma do Ensino Superior diz que o 

 
b) Plano curricular de curso, o projecto de formação que explicite a 
fundamentação do curso no contexto do ensino superior, seus objectivos, os 
requisitos conformadores do perfil de entrada, o perfil de competências do 
diplomado e possíveis saídas profissionais, o plano de estudos, a memória 
descritiva das unidades curriculares, a duração da formação e respectiva expressão 
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em créditos, quando couber, as metodologias de aprendizagem e o sistema de 
avaliação. 
 

Levando em consideração essa concepção, recorreu-se ao plano curricular do curso de 
Ciências da Educação para entender a fundamentação do curso. Depois de uma análise 
cuidadosa, percebi que as informações apresentadas no Plano são generalistas e não permitem 
que se chegue a uma conclusão sobre o assunto. Os professores foram questionados e todos 
os entrevistados disseram que não é claro o fundamento teórico e epistemológico do curso. 

O RGPCG da Uni-CV, no art. 7º, define ainda o programa como “a descrição detalhada 
dos objectivos e do conteúdo da unidade curricular, as metodologias de ensino-
aprendizagem, o regime de avaliação e, caso exigido, o regime de exame, a bibliografia e o 
cronograma”. 

Obviamente, os docentes têm certa liberdade de elaborar os programas das unidades 
curriculares em que lecionam, mas, segundo o RGPCG, no seu artigo 17º:  

 
1. Para cada unidade curricular deve existir e ser tornado público, pelos Serviços 
Académicos, nos primeiros sete dias do período lectivo, um programa no qual são 
fixados os objectivos, os conteúdos programáticos, as metodologias, as formas de 
avaliação, a bibliografia e a respectiva calendarização. 
2. Os programas devem obedecer ao formato e às directivas aprovados pelo 
Conselho Científico. 
3. A elaboração dos programas das diferentes unidades curriculares é da 
responsabilidade dos respectivos docentes, sendo sujeito à aprovação da 
Comissão de Coordenação do Curso. (Grifo meu). 
 

Além de ser elaborado de acordo com as regras apresentadas pelo conselho científico, o 
programa deve passar pelo crivo da comissão de coordenação do curso. Mas o processo não 
termina por aí, o artigo 7º, nos incisos V e VI, respectivamente, nos diz que:  

 
5. Depois de apreciados e aprovados pela Comissão de Coordenação de Curso, os 
Programas devem ser remetidos ao Conselho Pedagógico e ao Conselho 
Científico. 
6. Uma vez aprovados, os programas deverão ser divulgados no seio dos 
estudantes antes do início de cada período lectivo ou até ao primeiro dia de aula. 
 

Se essas ações forem colocadas em prática, talvez possam levar ao controle do trabalho 
docente. Não afirmo taxativamente que existe um controle, porque no cotidiano as coisas 
podem tomar outros rumos. Entretanto, a intenção no documento é clara. Isso fica ainda mais 
evidente quando, no artigo 19º do RGPCG, é exigida a apresentação de um relatório das 
unidades curriculares:  

 
1. No final de cada semestre lectivo deverá o docente responsável por cada 
unidade curricular elaborar um relatório contendo o número de sessões de trabalho 
realizadas, discriminando o tipo (por ex., aulas teóricas, seminários), as 
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actividades realizadas, uma análise crítica dos objectivos alcançados e não 
alcançados, os conteúdos programáticos não abordados (em relação ao programa 
a que se refere à alínea a) do item 3 do artigo 7º). 
Em anexo devem constar os seguintes elementos: 
a) Uma cópia dos enunciados dos testes de frequência e dos exames da época 
normal; 
b) Uma cópia das pautas; 
c) Outros elementos que o Conselho Pedagógico considerar pertinentes; 
2. O relatório referido no número anterior será entregue à Coordenação do Curso, 
que o apreciará e, posteriormente, o enviará ao Conselho Pedagógico até um mês 
após o termo do semestre lectivo, onde ficará arquivado, devendo ser facultado 
aos outros órgãos internos sempre que solicitado. 
 

Todas as exigências frisadas nos artigos 7º, 17º e 19º levam para uma padronização do 
trabalho docente; feito isso, o controle fica facilitado. A intenção do controle e centralização 
rígida de aspectos pedagógicos, determinados pelo RGPCG, pode deixar brechas para inferir 
que se quer garantir que os docentes estão a trabalhar para o mercado e disfarçada de um 
discurso de qualidade.  

 
Como se sabe, temos vivido momentos decisivos de reformulação do sistema 
educacional combinados com processos de reestruturação da própria sociedade, 
ambos ocorrendo em um ambiente de globalização e de imposição do mercado. 
Esses processos de reformas educativas e curriculares e a implantação de novas 
políticas para a organização do sistema educacional trazem modificações para o 
trabalho docente em termos de maior ou menor controle sobre o trabalho 
pedagógico, maior ou menor autonomia do professorado sobre o seu fazer e pensar 
e em termos de aumento do grau de intensificação do trabalho realizado. Isso faz 
com que os efeitos sobre o trabalho docente tenham repercussão direta sobre as 
práticas curriculares, o que torna inseparável a ação docente e o currículo. Os 
processos de controle de um são inseparáveis das formas de controle sobre o outro, 
como fica evidente nas políticas de avaliação. (HYPOLITO; VIEIRA; PIZZA, 
2009, p. 101-102). 
 

Assim sendo, os docentes trabalham entendendo que existe uma prestação de contas. 
Desse modo, estes se tornam trabalhadores melhor controlados e o empregador terá mais 
garantia de que o trabalho está sendo feito da melhor forma. Todas as suas ações ficam 
dependentes das definições prévias dos gabinetes, ou seja, as instâncias hierarquicamente 
superiores outorgam às outras inferiores a responsabilidade e o controle. Como o currículo 
está submetido ao controle da Comissão de Coordenação de Curso, do Conselho Científico 
e Conselho pedagógico, isso pode possivelmente levar os atores curriculares a assumirem 
uma posição secundária e de relativa passividade. 
 
 



EMANUEL ALBERTO C. MONTEIRO 
 

 
218 

As influências internacionais nas políticas curriculares nacionais do ensino 
superior 

 
No contexto da globalização e com os diferentes discursos sobre a internacionalização, 

é difícil não pensar sobre currículo e as inúmeras influências que possa receber, 
especialmente no caso cabo-verdiano, cujo ensino superior é relativamente recente.  

Nessa conjuntura, a palavra de ordem é se preparar para competir. O nosso país, a 
despeito de economicamente desfavorecido, não quer ficar de fora e deseja ser competitivo. 
A pressão internacional para consolidação da economia gera nos operadores econômicos e 
nos governantes certa ansiedade, visto que, segundo os dados mais recentes publicados pelo 
Instituto Nacional de Estatística em 2014, o país tinha uma dívida pública de 90% do PIB e 
uma taxa de desemprego, em 2014, de 16.4%. Essa aspiração fica evidente no Programa do 
Governo para VIII legislatura do Governo 2011-2016 (p. 39. Grifo meu), no qual fica claro 
que para o Governo  

 
Não podemos competir ou sonhar construir uma economia dinâmica, competitiva 
e inovadora com prosperidade partilhada por todos se não tivermos recursos 
humanos capazes de competir com os melhores no mundo. De facto, na super 
competição do mundo de hoje, o conhecimento ultrapassou o capital como sendo 
o mais importante factor de produção. (Grifo meu). 
 

Assim, fica evidente a responsabilidade que o Governo coloca nas mãos da universidade, 
de produzir conhecimentos cada vez mais pertinentes ao desenvolvimento econômico e 
recursos humanos aptos para “competir com os melhores do mundo”. Com isso, a perspectiva 
formativa caminha, necessariamente, em uma lógica economicista e que acrescente valor à 
intenção de crescimento e desenvolvimento econômico do país.  

Nesse sentido, o Governo, por meio do Decreto Lei nº 20/2012, de 19 de Julho, 
estabelece o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES); e este, no seu 
artigo 2º, diz que “as instituições do ensino superior têm por objectivo a qualificação de alto 
nível dos cabo-verdianos, a produção e difusão do conhecimento, bem como a formação 
cultural, artística, tecnológica e científica dos estudantes, num quadro de referência 
internacional”. 

Dessa maneira, o Governo pretende que as instituições sejam referências internacionais, 
mas a questão que coloco é: como ser referência internacional tendo em conta os inúmeros 
constrangimentos do país e com um ensino superior relativamente recente em Cabo Verde? 
O RJIES, no seu artigo 43, possibilita uma pista ao deixar claro que  

 
Até ao termo do período de instalação, as universidades e os institutos 
universitários, as instituições politécnicas e demais estabelecimentos de ensino 
superior devem preencher os requisitos previstos neste capítulo, tendo em 
vista a aproximação progressiva a padrões internacionalmente reconhecidos, 
sob pena de revogação da acreditação, de alteração da sua denominação e 
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estatuto jurídico e ou de outras consequências previstas no presente diploma. 
(Grifo meu). 
 

Nesse mesmo sentido, o RJGDES, no artigo 16º, informa que 
 
1. O ciclo de estudos conducente ao grau de licenciatura tem uma duração normal 
compreendida entre seis e oito semestres curriculares de trabalho dos alunos, 
quando realizado a tempo inteiro, sem prejuízo do disposto na lei. 
2. Na fixação da duração deste ciclo de estudos para as diferentes áreas de 
formação, os estabelecimentos de ensino superior devem adoptar parâmetros 
similares aos vigentes em instituições internacionais de referência. (Grifo 
meu). 
 

A despeito da Uni-CV manter relações com outras universidades, como as brasileiras e 
as dos Estados Unidos, as instituições europeias, sem dúvida, são as que mais influenciam o 
ensino superior cabo-verdiano. Isso se deve à estreita relação que o país mantém com a União 
Europeia e, especialmente, pela forte relação com Portugal, que é também um dos principais 
parceiros econômicos de Cabo Verde. O que ratifica a afirmação é apresentado na LDBSE, 
Lei nº 113/V/99, de 18 de Outubro (p. 3): 

 
Pretende-se com esta autorização legislativa a harmonização do novo regime do 
ensino superior em Cabo Verde com o chamado “modelo de Bolonha”, bem 
como o enquadramento do sistema do ensino superior resultante da criação da 
Universidade de Cabo Verde, por forma a aproximar o sistema educativo cabo-
verdiano aos patamares almejados e em experimentação a nível 
internacional, designadamente na Europa, por forma a, designadamente, 
assegurar as vantagens da mobilidade e do sistema de créditos para efeito das 
equivalências de formação e qualificação a nível internacional, de modo mais 
abrangente possível. (Grifo meu). 
 

Antes de apresentar qualquer análise sobre o modelo ou padrão de Bolonha que, de certo 
modo, inspirou as políticas educacionais em Cabo Verde, é necessário entender o Plano de 
Bolonha dentro do seu contexto político, que transcende uma mera declaração. Esta deve ser 
atrelada à Estratégia de Lisboa, lançada pelos primeiros ministros europeus, no ano 2000, 
com a missão de alavancar a competitividade, tornando-o o bloco mais competitivo do 
mundo. 

Segundo Robertson (2008 apud RASCO, 2013, p. 413), 
 
O tratado de Lisboa reconfigura o espaço da teoria econômica europeia. Ainda 
que se continue abordando questões como a cidadania, a ecologia e a democracia, 
não há dúvida de que seu terreno de ação saiu de uma política social ou keynesiana 
para uma política de intenção neoliberal. Dar prioridade à competitividade 
econômica e, em especial, à economia baseada no conhecimento, não é nada mais 
do que adotar formas disfarçadas de neoliberalismo.  
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Com isso, as universidades são transformadas em lugares de excelência para 

concretização das prioridades econômicas, ficando, assim, reféns das mudanças do mercado. 
E com o processo de Bolonha, o currículo nacional começa a perder lugar para um processo 
de legitimação do conhecimento internacionalmente reconhecida. 

De uma forma sintetizada, pode-se afirmar que as políticas curriculares, de certo modo, 
apresentam as ações e intenções do poder central do país e estes são influenciados pelos 
organismos internacionais, no que se diz respeito à seleção e à organização de conhecimentos 
considerados como fundamentais para a formação de determinados grupos de indivíduos. 
Todo o delineamento feito tende a sofrer alterações com o tempo, por meio de reformas 
vislumbradas como necessárias e pelas fortes influências internacionais. Segundo Lopes 
(2004, p. 101), 

 
pelas mudanças curriculares, o poder central de um país constrói a positividade de 
uma reforma muito mais ampla que a dos currículos, visando sua legitimação. As 
práticas curriculares anteriores à reforma são negadas e/ou criticadas como 
desatualizadas, de forma a instituir o discurso favorável ao que será implantado 
[...]. 
Se por um lado o currículo assume o foco central da reforma, por outro as escolas 
são limitadas à sua capacidade, ou não, de implementar adequadamente as 
orientações curriculares oficiais. O currículo oficial, com isso, assume um 
enfoque, sobretudo, prescritivo. 
 

Relativamente à prescrição do currículo, apontado pela autora supracitada, entende-se 
que o enfoque prescritivo do currículo oficial, na maioria das vezes, possivelmente, se deve 
a duas questões fundamentais: primeiro, pela existência de fraca ou nenhuma participação 
dos professores e outros atores curriculantes na elaboração e no pensar as políticas 
curriculares. A segunda questão se refere às ações políticas impostas aos países periféricos 
pelos organismos internacionais, devido à forte dependência dos outros países centrais. 
Sendo assim, a prescrição aparenta como óbvia e necessária e a prática pedagógica como 
momento de implantação das propostas oficiais.  

A despeito da dependência dos países periféricos e da imposição de propostas que não 
são geradas endogenamente, estas poderão ser ressignificadas pelo poder central e pelos 
atores curriculares das escolas que materializam e produzem as políticas. Entretanto, a 
despeito da possibilidade de ressignificação e recontextualização, não se deve ser ingênuo no 
sentido de entender que todos os países possuem capacidade para tal, especialmente os que 
não possuem um corpo de especialistas suficiente e nem uma autonomia intelectual, 
tornando-se dependente dos outros. Além disso, as exigências e condições para 
financiamentos sempre vêm atreladas às supostas soluções para políticas educacionais, o que 
pode dificultar grandes mudanças. Nesse sentido, entende-se que, nas relações institucionais 
entre o Estado e as grandes agências internacionais, nem sempre existem possibilidades de 
releituras e adaptações das ações instituídas, que permitem agir com autonomia em relação 
ao que se quer para o país. 



As influências internacionais na política curricular do ensino superior cabo-verdiano [...] 
 

 
221 

 
Para se utilizar o espaço de recontextualização existente é preciso construir outras 
concepções que se afastem da interpretação economicista da educação e 
aproveitem os híbridos culturais para uma tentativa de desconstruir hierarquias 
estabelecidas. Determinados marcos globais e locais precisam ser intelectual e 
politicamente enfrentados, inserindo-se neles outros sentidos sintonizados com 
um projeto político-social que vise, ao menos, a diminuição das diferentes formas 
de exclusão no mundo capitalista. (LOPES, 2004, p. 116) 
 

A política curricular, obviamente, vai além de meras propostas documentadas e práticas 
curriculares. Ela é, sobretudo, definição de aspectos culturais, valores, forma de produção de 
conhecimento, a melhor maneira para o entendimento do mundo e a definição de quais 
conhecimentos são mais significativos, levando em consideração a atualidade da sociedade 
e as suas perspectivas futuras. De acordo com Ball (1994 apud LOPES, 2004, p. 113), “as 
políticas estão sempre em processo de vir a ser, sendo múltiplas as leituras possíveis de serem 
realizadas por múltiplos leitores, em um constante processo de interpretação das 
interpretações”. 

Pela maneira como as políticas curriculares são definidas, percebo que existe uma 
inquietação fundamental que é a definição coerente de uma gama de competências e 
habilidades, com pouca atenção para o processo ensino-aprendizagem, concentrando-se a 
preocupação nos resultados. Quando o foco é este último, todo o processo formativo é 
prejudicado, visto que a dinâmica formativa pauta-se pelo resultado final; assim, o complexo 
processo de aprendizagem do sujeito em formação é relegado.  

Falar de políticas curriculares implica também em falar dos professores e no seu papel. 
Eles são os atores que ajudam a materializá-las e é quem pode auxiliar na concepção de tais 
políticas pela posição privilegiada, enquanto autor/ator do currículo. Esses profissionais, 
muitas vezes, são responsabilizados pelas mazelas escolares e, pouco a pouco, estão perdendo 
sua credibilidade perante à sociedade, devido à própria desvalorização da profissão docente. 
Essa desvalorização vai desde a falta de condições materiais de trabalho, descaso no que se 
refere ao plano de carreira e salário, até o não reconhecimento desse profissional, enquanto 
intelectual que pode contribuir na definição de políticas educacionais. Nessa linha de 
raciocínio, Pacheco (2002, p. 134-135) afirma: 

 
Estamos perante políticas curriculares inconsequentes, na medida em que não 
intersectam, de forma substantiva, as práticas de decisão no interior das escolas e 
não levam os professores a assumirem-se como decisores políticos. É uma 
ideologia profissional relacionada com as ideias de eficácia, de produtividade, de 
reflexividade. O controlo é indirecto no discurso, mas directo na prática, no 
seguimento de um modelo de política curricular descentralista e centralista em 
termos de assunção de responsabilidades. 
 

Nessa mesma perspectiva, Imbernón (2006, p. 20) corrobora: 
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O professor ou professora não deveria ser um técnico que envolve ou implementa 
inovações prescritas, mas deveria converter-se em um profissional que deve 
participar ativa e criticamente no verdadeiro processo de inovação e mudança a 
partir de e em seu próprio contexto em um processo dinâmico e flexível. 
 

As diferentes reformas curriculares deveriam ser pensadas levando em consideração o 
papel fundamental e a participação dos professores, ou seja, a classe docente deve ser 
vislumbrada como possuidora de um conhecimento necessário para contribuir, o que 
transcende a experiência pedagógica. Para tanto, a própria formação docente deve 
perspectivar o desenvolvimento do aspecto crítico, para que esses profissionais possam 
analisar criticamente, e com certa clareza, as principais questões e reivindicações da classe, 
quais sejam: estatuto da classe, planos de cargos, carreiras e salários, condições de trabalho 
etc. Além dos aspectos formativos, a própria prática e os conhecimentos ali produzidos são 
fundamentais para uma participação efetiva nas questões políticas.  

Ora, os professores, na maioria das vezes, não são chamados para uma participação 
efetiva, mas lhes são cobradas a eficácia, a qualidade e, sobretudo, a prestação de contas que, 
muitas vezes, vem atrelada de forma quase sutil ao processo de avaliação docente. O que 
poderá estar por detrás dessas cobranças? Será a procura de um “bode expiatório”? Nessa 
lógica, Pacheco (2002 p. 135) esclarece que 

 
a argumentação à volta da eficácia, qualidade, prestação de contas, autonomia, 
entre outros, desloca o cursor da responsabilidade política da Administração 
central para os professores, fazendo crer que as reformas e as mudanças 
curriculares falham porque não assumem a profissionalidade, não trabalham no 
sentido da colegialidade e não assumem posições de liderança. 
 

Pode-se afirmar, então, que quando se tem um Estado-regulador que pauta os seus 
princípios políticos nos pressupostos neoliberais, defende para a educação os mesmos 
princípios do livre mercado, tendo em vista a melhoria da qualidade educacional, esses 
aspectos são mais patentes. Desse modo, uma das estratégias é encarar a baixa qualidade da 
educação como consequência da ineficácia da ação dos professores, transferindo para a 
escola a responsabilidade de solucionar os mais gritantes problemas para os quais o próprio 
poder central não apresenta solução.  

Segundo Pacheco (2000, p. 147), 
 
O dedo acusador do neoliberalismo vai para as escolas, em geral, e para as 
burocracias letárgicas que as controlam, em particular, tornando- as 
irresponsáveis tanto para os pais como para o Estado. Daí que as escolas deixem 
de ser controladas pelo Estado e passem a funcionar de acordo com os princípios 
do mercado livre, isto é, entregando aos pais a escolha e gestão das escolas que 
desejam para os seus filhos. 
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Sendo assim, no contexto da globalização, prega-se muito o princípio de um currículo 
global que prepara o aluno para um mercado cada vez mais global e competitivo, onde a 
meritocracia é valorizada e os que não demonstrarem ter esse mérito estarão excluído. Essa 
exclusão é vislumbrada como consequência natural. 

Nesse sentido, sobressai a performatividade, que é um dos conceitos fundamentais para 
entender e analisar a elaboração de políticas públicas, visto trazer consigo certos aspectos 
sutis que fazem toda diferença quanto à elaboração, à organização do currículo e a sua 
efetividade. No entender de Ball (2010), esse conceito aparece como útil, fundamentalmente 
pelo que ele representa, isto é, a forma como o sistema de gestão de desempenho trabalha na 
subjetividade dos indivíduos, incentivando os indivíduos à autoavaliação para estarem 
cientes das melhorias a serem feitas. Tal fato também leva os sujeitos a se sentirem 
incompetentes quando não conseguem realizar as suas tarefas, de forma eficiente e com a 
qualidade esperada, e esses são considerados como máquinas de produção de resultados, 
gerando uma competitividade exacerbada entre os indivíduos, desconsiderando o aspecto 
social e emocional desses indivíduos nesse processo. A performatividade parece ser mais 
eficaz quando o indivíduo assimila mentalmente a ideia e começa a aplicá-la nele mesmo, ou 
seja, quando começa a se cobrar a eficácia, produtividade com maior rapidez e a 
autovalorizar-se para poder ter um desempenho melhor do que tinha e melhor do que os 
outros. “A performatividade opera melhor quando conseguimos querer para nós mesmos 
aquilo que querem de nós” (BALL, 2010 p. 487). 

Esse mesmo autor nos alerta, ainda, que a performatividade terá efeito de duas ordens, 
no que se refere à educação:  

 
O efeito de primeira ordem da performatividade é o de reorientar as atividades 
pedagógicas e acadêmicas, favorecendo aquelas com maior probabilidade de 
terem um impacto positivo mensurável em resultados de desempenho de grupos, 
instituições e, cada vez mais, nações e, portanto, desviando a atenção dos aspectos 
de desenvolvimento social, emocional ou moral, os quais não têm nenhum efeito 
imediato mensurável no valor do desempenho […] Um efeito de segunda ordem 
é que para muitos professores isso modifica a forma como eles vivenciam seu 
trabalho e as satisfações que obtêm dele – seu sentido de propósito moral e 
responsabilidade pelos seus alunos são distorcidos. A prática pode passar a ser 
percebida como inautêntica e alienante. Compromissos são sacrificados em favor 
da impressão. Mas a força e a lógica da performatividade são difíceis de evitar. 
Evitá-las pode significar desapontar a nós mesmos, aos nossos colegas e à nossa 
instituição. (BALL, 2010, p. 487-488). 
 

Assim, as atividades pedagógicas ganham novas dimensões e a cultura da própria escola 
e da sala de aula muda. O processo de ensino e aprendizagem passa a estar atrelado à 
prestação de conta; além disso, em vez de ser vislumbrado como processo, passa a ser visto 
como produto que pode ser mensurável. No que concerne à ação de professores, ela se torna 
solitária, visto que o individualismo e a vontade de superar o outro imperam e a coletividade 
é superada.  
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As perspectivas da política curricular apresentada articulam-se em um debate mais 
amplo em torno das questões relativas à globalização, que tem influenciado a forma de 
entender e conceber o currículo. Assim, a seguir, apresento uma síntese dos efeitos da 
globalização nas políticas curriculares. 

Muitos países, como Cabo Verde, tendem a adotar certas medidas na política curricular, 
como a adaptação dos conhecimentos e dos conteúdos a serem ensinados, a avaliação e o 
controle e, sobretudo, a forma de organização do currículo, para poder acompanhar as 
mudanças internacionais. A tendência é tornar as decisões mais alinhadas possível com as 
medidas internacionais para poder acompanhar e se adequar ao que acontece em nível 
mundial. Essa atitude é fortemente incentivada e orquestrada pelas agências internacionais. 
Assim, o currículo é preparado também com esse fim e cada vez mais pressionado pela 
existência das avaliações internacionais e, consequentemente, pelos rankings das instituições 
de ensino, ou seja, subsiste uma tendência de reconceptualização das politicas curriculares, 
firmando a abordagem continuadamente tecnicista do currículo.   

Com tudo isso, constitui-se como relevante que Cabo Verde construa o seu próprio 
caminhar; caso contrário, poderá, simplesmente, chegar onde os outros chegaram sem muita 
inovação ou diferencial que tanto se quer, mas sem ignorar a possibilidade de estabelecer 
parcerias. Além disso, é possível que não se consiga alcançar o desiderato de uma sociedade 
mais justa, mais democrática, visto que o fosso de desigualdades tende a ser cada vez maior, 
com o país refém dos organismos internacionais.  
 
 
Considerações concluindo... 
 

Dessa forma, é premente se pensar em uma universidade outra para a sociedade cabo-
verdiana, que possui diversos e complexos desafios sociais, partindo da concepção de que se 
faz necessário pensar o ensino superior como um bem público e que deve produzir 
conhecimentos públicos capazes de contribuir para a mudança social. Para tanto, é preciso se 
pensar o ensino superior não tolhido em um discurso, pautado nas relações de mercado e no 
discurso de competências que, muitas vezes, só servem para circunscrever as ações, tornando 
dispensáveis outras reflexões e possiblidades formativas. Para Rasco (2011), há que se 
repensar as estratégias e concepções mercantilistas que nos são impostas sem, portanto, 
questionar a quem servem e quais os seus sentidos e intenções do suposto rigor e excelência 
a serem alcançados.  

Faz-se necessário pensar também de forma endógena o ensino superior em Cabo Verde, 
partindo da nossa história e das nossas experiências e perspectivar caminhos alternativos aos 
que nos são determinados, tendo em conta um forte sentido ético e político e assunção de 
valores, considerando sempre a responsabilidade social das universidades e as suas possíveis 
contribuições.  

Desse modo, ficou evidente que as políticas curriculares do ensino superior cabo-
verdiana e da Universidade de Cabo Verde são fortemente influenciadas, quer pelos parceiros 
estratégicos com mais experiência no ensino, pesquisa e produção de conhecimento, quer 



As influências internacionais na política curricular do ensino superior cabo-verdiano [...] 
 

 
225 

pelos organismos internacionais, devido ao próprio processo de globalização que incentiva a 
adaptação à realidade internacional e competição; e essas influências são decisivas na 
definição das políticas de currículo. O RJIES deixa claro que as instituições devem preencher 
os requisitos, considerando os padrões internacionais, sob pena de revogação da acreditação. 
Ainda nesse sentido, o governo, no seu Programa da VIII Legislatura, apresenta como 
objetivo “a criação de uma sociedade do conhecimento com uma força laboral competente e 
capacitada capaz de competir com os melhores no mundo” (p. 26). Esse anseio por 
acompanhar os padrões internacionais e para que o país esteja apto para a competição, de 
certo modo, é um terro fértil para a absorção das imposições internacionais especialmente 
dos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. 

Tudo isso, muitas vezes, leva os mais atentos a questionarem a própria capacidade de 
autonomia de um Estado como Cabo Verde, cuja balança comercial é deficitária, dependendo 
economicamente do exterior e com uma tênue experiência no campo universitário. Nesse 
contexto, como afirma Giddens (2000, p. 28), devido às grandes influências e pressões das 
diversas agências internacionais, “as nações veem-se obrigadas a repensar as próprias 
identidades”. Portanto, os países, na condição de Cabo Verde, tendem a não ter facilidades 
na produção endógena das suas políticas. A tendência é fazê-las a partir de cópias de ideias 
implementadas de outras realidades, incorrendo-se no modismo que, muitas vezes, não 
atende às demandas socioeducacionais, assumindo discurso acerca da internacionalização 
que não passa de mera adaptação e submissão às visões de mundo mais em voga. 
 
 
Notas 
 
1. O presente texto foi elaborado a partir da tese do doutoramento do próprio autor que contou com o 

financiamento da CAPES. 
2. A República de Cabo Verde é um arquipélago constituído por dez ilhas e oito ilhéus vulcânicos, sendo 9 

ilhas habitadas e os ilhéus desabitados. Com uma superfície total de 4.033km2, fica situado no Oceano 
Atlântico Norte, a 500 km a oeste do Senegal, entre os paralelos 15 e 17 de latitude norte, na encruzilhada 
de três continentes, nomeadamente, África, América e Europa. O arquipélago encontra-se dividido em dois 
grupos, consoante a posição geográfica das ilhas: o de Barlavento (constituído pelas ilhas de Boa Vista, Sal, 
Santa Luzia, São Nicolau, São Vicente e Santo Antão) e o do Sota-vento, constituído pelas ilhas Santiago, 
Fogo, Brava e Maio. A capital é a cidade da Praia, situada na Ilha de Santiago 

3. Esperei até o último momento, visto que está em processo de elaboração, mas ainda não está sendo 
socializado, portanto não pude trazer detalhes. 
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