


Ensino Superior - Quais foram os
principais tópicos do Plano de Ação es-
tabelecido na Conferência Regional de
Educação Superior da América Latina e
Caribe e de que forma ele pode melho-
rar o ensino superior na região?

O Plano de Ação apresenta recomen-
dações aos governos, instituições de
educação superior e suas respectivas
redes, conselhos e agências interna-
cionais, agrupadas em cinco eixos
temáticos: expansão da cobertura da
educação superior, tanto na graduação
como na pós-graduação, com qualidade,
pertinência e inclusão social; políticas
e programas de acreditação, avaliação
e promoção da qualidade; pesquisa e
inovação educacional direcionada a
todos os níveis de educação; construção
de uma agenda para o desenvolvimento
da ciência, tecnologia e inovação na
região; e cooperação e integração da
educação superior na região.

As várias recomendações que com-
põem esses cinco tópicos configuram
um amplo painel de ações que permitiria
superar as atuais deficiências dos siste-
mas nacionais de educação superior e
construir uma oferta caracterizada pelos
princípios mencionados no plano.

Ensino Superior - E que princípios
são esses?

São três os princípios básicos que
servem de referências para as demais
proposições da Declaração da Confe-
rência. O primeiro reafirma a educação
superior como "um direito humano
e um bem público social". Caberia
ao Estado assegurar este direito, que
se traduziria na possibilidade real de
acesso à educação superior de todos
que o demandem. O segundo princípio
reafirma o papel da educação superior
como instrumento indispensável para a
superação de nossos problemas sociais,
a luta contra a pobreza e a fome, a gera-
ção de riquezas, a preservação do meio
ambiente, o aperfeiçoamento da demo-
cracia e a promoção de uma cultura de
paz e de respeito à diversidade cultural.
Este princípio impõe a todos, governos
e sociedade civil, a preocupação com o
desenvolvimento integral e equilibrado

dos sistemas educativos em todos seus
níveis, da educação pré-escolar à pós-
graduação. O terceiro princípio reivin-
dica o caráter humanista da educação
superior, que deve estar voltado para a
formação integral dos estudantes como
indivíduos, cidadãos e profissionais,
dotados de responsabilidade ética, so-
cial e ambiental, capazes de participar
ativa e criticamente na construção do
nosso futuro.

Ensino Superior - Como as univer-
sidades ou os educadores dos diversos
países da América Latina podem par-
ticipar desse Plano de Ação?

Adotando estas recomendações e
outras iniciativas coerentes com os
princípios orientadores da Conferên-

consolidar uma agenda regional a ser
apresentada e debatida na conferência
mundial. A conferência da América
Latina e Caribe traduz as posições da-
queles que participaram deste evento
e que aprovaram a Declaração Final. A
conferência mundial espera debater e
consolidar uma plataforma atualizada
para o desenvolvimento dos sistemas de
educação superior baseada na coopera-
ção solidária entre países e que reafirme a
importância da educação superior para a
construção de um futuro mais justo, equi-
tativo e sustentável, que aponte direções
e que leve à mobilização dos diversos
atores públicos e privados, individuais e
institucionais, para enfrentar este desafio.
Além disso, a conferência mundial deba-
terá as proposições levantadas em seis

cia no desempenho de suas funções
institucionais, no caso das instituições
de educação superior, ou profissionais,
no caso dos educadores. A presença de
mais de 400 instituições e mais de 3,5
mil participantes na Conferência de-
monstra a força e a dimensão dessa co-
munidade na América Latina para lutar
pelos objetivos ali estabelecidos. Fato
também comprovado pela realização
de dezenas de seminários, conferências,
encontros nacionais e internacionais
realizados ou programados na região,
que tiveram os temas propostos como
pauta dos debates.

Ensino Superior - Como o Plano de
Ação pode influenciar o debate durante
a Conferência Mundial de Educação
Superior que será realizada em Paris,
em julho deste ano, e como a América
Latina pode ser beneficiada?

O trabalho de articulação e coope-
ração regional do lesalc consiste em

encontros preparatórios que estão sendo
realizados em várias partes do mundo,
com as posições e propostas que serão
levadas pelas representações oficiais dos
países-membros da Unesco e de agências
internacionais, ONGs, redes e conselhos
de educação superior, observadores con-
vidados, entre outros.

Ensino Superior-Depois da conferên-
cia de Cartagena foi criado um portal de
iniciativas em educação superior da Amé-
rica Latina e do Caribe. Como funciona
esse portal e qual é seu objetivo?

O portal é um espaço de encontro
daqueles que trabalham em prol da
educação superior na América Latina
e Caribe, sempre aberto à participação
e cooperação de todos. O objetivo é
levar o debate sobre as recomendações
da Conferência Regional e de outros
temas de educação superior para um
público ampliado e promover o proces-
so de cooperação e integração entre os
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diversos profissionais vinculados às ini-
ciativas de implantação dos princípios
e recomendações da conferência. Para
participar basta acessar o site do lesalc
e buscar uma forma de atuação que
seja mais conveniente, seja registrando
experiências ou simplesmente se infor-
mando do que está ocorrendo na região
em relação a esse tema. No site podem
ser encontradas informações sobre
estudos em realização ou já realizados,
seminários, encontros nacionais e in-
ternacionais, blogs de especialistas em
educação superior, boletim e biblioteca
digital do lesalc, entrevistas etc.

Ensino Superior - Em que pontos a
educação superior na América Latina
ainda deve avançar?

Os cinco eixos temáticos menciona-
dos no Plano de Ação representam os te-
mas em que se deve avançar na América
Latina e Caribe e todos apresentam de-

As dificuldades para a promoção de
reformas da educação superior derivam
de sua complexidade e da dificuldade de
se construir uma agenda de consenso
para sua implantação. Os entraves são
vários e complexos e cada participante
nesse processo deve ter sua própria lista,
como a carência de recursos públicos,
deficiências dos demais níveis educa-
cionais, pobreza, descontinuidade ou
ausência de políticas públicas especí-
ficas, resistência à mudança, interesses
corporativos, impossibilidade de propor
uma reforma de consenso etc. Nesse
contexto, me parece que a premissa fun-
damental para um processo de melhoria
consiste na capacidade de se construir
no interior das instituições, do Estado e
da sociedade distintas coalizões de inte-
resse comum capazes de levar adiante
um processo de reforma na escala em
que cada coalizão se estabelece, desde a
sala de aula até as reformas nacionais.

safios significativos, seja pela dimensão
do que deve ser realizado, seja pelo nível
de carência ao qual estamos submetidos.
Isto torna difícil e temerário identificar a
área que mais falta avançar. Porém, se ti-
vesse que escolher uma, arrisco dizer que
seria a pós-graduação, principalmente
os programas de mestrado e doutorado.
Pode-se afirmar que, com raras exceções,
a pós-graduação não é significativa na
maioria dos sistemas de educação supe-
rior na região. Este fato torna mais difícil
enfrentar os desafios que se impõem para
a superação de carências da educação
superior na região.

Ensino Superior - Quais são as
maiores dificuldades a serem superadas
para melhorar a educação superior na
América Latina?

Ensino Superior - Em termos de qua-
lidade do ensino superior, como estamos
em relação aos países desenvolvidos?

A comparação é complexa, pois não
existem critérios e processos padroniza-
dos para medir a qualidade da educação
superior entre países. Os chamados
rankings de universidades devem ser
vistos com reservas devido aos critérios
que adotam para definir qualidade. Ou-
tros indicadores, como, por exemplo,
desempenho escolar, abandono, repetên-
cia, tempo médio de duração dos cursos,
aprendizagem etc., são parciais e precá-
rios devido às deficiências dos sistemas
de informações estatísticas na região.
Indicadores um pouco mais precisos de
produção científica e tecnológica, e que
estão fortemente relacionados com os
sistemas de pós-graduação, nos permi-

tem inferir que a qualidade e a produti-
vidade, tanto dos sistemas de educação
superior dos países desenvolvidos como
dos países emergentes da Ásia, crescem
a uma taxa superior àquela apresentada
pela América Latina e Caribe.

Ensino Superior-. Eem termos de quan-
tidade, do acesso ao ensino superior ou
mesmo procura de cursos superiores?

Em termos de quantidade, a taxa
média de cobertura da América Latina
e Caribe é de cerca de 24%, enquanto
a cobertura dos países desenvolvidos
supera os 50%. Alguns fatores afetam
esta cobertura, como a oferta reduzida
de vagas pelos sistemas nacionais, a
retenção prévia na educação básica,
questões socioeconômicas que impos-
sibilitam a continuidade dos estudos
de parte significativa dessa população,
e o desempenho escolar que leva ao
abandono dos estudos na educação
superior. Em cada país ocorre uma
combinação diferenciada desses fatores,
que contribuem para que se tenham na
América Latina e Caribe baixas taxas
de cobertura quando comparadas com
a taxa dos países desenvolvidos.

Ensino Superior - Para que a educa-
ção superior na América Latina melhore,
que parte deve ser feita pelos governos
e que parte deve ser feita pelas próprias
universidades? E qual é o papel da ini-
ciativa privada nesta questão?

As recomendações que compõem os
cinco eixos temáticos do Plano de Ação
da Conferência Regional 2008 estão
dirigidas tanto aos governos quanto
às instituições de educação superior.
Em cada tema, estes e outros agentes,
instituições ou indivíduos, podem co-
laborar, cada um no respectivo âmbito
de atuação. A Conferência reconhece
a contribuição que a iniciativa privada
pode oferecer para a construção de
um sistema de educação superior de
qualidade e pertinente, desde que as
instituições privadas reconheçam que
se trata de "bem público social" e,
portanto, estejam comprometidas com
os objetivos e princípios que o Estado
estabeleça para sua oferta. •
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