
Conferência Mundial de Ensino
Superior da Unesco conclama países
a intensificar troca de saberes,
especialmente para a integração das
nações em desenvolvimento

Lúcia Jardim, de Paris

O
mundo precisa estar mais bem pre-
parado para, se não prevenir,
ao menos saber escolher com
mais rapidez e eficácia as sa-
ídas para enfrentar uma crise
econômica da amplitude da

que surpreendeu o planeta a partir de setem-
bro do ano passado. O homem necessita
aperfeiçoar o uso dos recursos naturais
e buscar reverter os efeitos das mu-
danças climáticas. A profissionaliza-
ção é ferramenta essencial para que
os países pobres promovam o desen-
volvimento sustentável. As constatações
levaram a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) a elevar o ensino superior a uma
de suas prioridades em educação, depois
de quatro dias de intensos debates durante a
Conferência Mundial de Ensino Superior 2009,
realizada na sede da organização, em Paris.

Passados 11 anos do último encontro global para discutir os
rumos da educação superior, alguns novos desafios ingressaram
na pauta, como a globalização, irreversível, e a entrada definitiva
da tecnologia na aprendizagem. Mas as questões centrais permanecem as
mesmas: a democratização do acesso, o papel do Estado, o aprimoramento da
qualidade e a responsabilidade social foram, invariavelmente, os principais
pontos de preocupação dos mais de mil participantes da Conferência Mundial
de Ensino. "Nesta reunião, cada um pôde trazer e debater os seus problemas
locais. Chegamos à conclusão de que, na raiz, as dificuldades são basicamente



Todos em
prol da África

As soluções permanecem dis-

tantes e não serão, evidentemente,
padronizadas. As particularidades e
necessidades de cada país devem ser
respeitadas. Mas em meio a tantas in-
terrogações, uma prioridade máxima
se instaura: o desenvolvimento do
ensino superior na África deve ocupar

um lugar de destaque não apenas
na Unesco, mas em todos os países
que tiverem condições de contribuir,

inclusive o Brasil. A atenção especial
ao continente levou um participante
africano a todas as mesas de debates

ao longo da conferência, realizada

de 5 a 8 de julho. Brasil, Coréia
e China tiveram suas iniciativas

de parceria com a África
saudadas no discurso

de encerramento do
diretor-geral da entida-
de, Koichiro Matsuura.

"A cooperação não é
somente necessária, é con-

dição sine qua non para um
mundo mais sustentável.

Não se pode falar em ensi-
no superior em isolamento",

conclamou Matsuura.
O combate à pobreza ganha,

portanto, uma nova força por meio
do ensino superior, visto como
uma ferramenta fundamental para
o crescimento econômico e erra-
dicação da miséria. Além disso, é
formando cidadãos responsáveis
e ativos que os Estados incitarão
a população a defender a paz, os
direitos humanos e os valores da
democracia, bandeiras da ONU, à
qual a Unesco é subordinada.



as mesmas para todos, embora em
degraus diferentes de complexidade",
atestou a relatora-geral do documento
final, Suzy Halimi (veja as principais
resoluções do documento final na
página 30).

A série de troca de idéias conduziu a
Unesco a incitar os 150 países presentes
a reforçar o engajamento na formação
de professores e pesquisadores e a am-
pliar as parcerias público-privadas, com
o objetivo claro de suprir a demanda
tanto de candidatos quanto de qualida-
de, a que Estado não está sendo capaz de
atender, independentemente da situação
econômica de cada região.

s conclusões da Unesco sur-
giram não apenas dos quatro
dias de reuniões na França,
mas são resultado de encon-

tros regionais que vinham ocorrendo
desde o ano passado. Foram cinco reu-
niões, em Cartagena (Colômbia), Ma-
cau (China), Nova Déli (índia), Dacar
(Senegal), Bucareste (Romênia) e Cairo
(Egito). Nesses eventos, as prioridades
foram se estabelecendo e as diretrizes
- presentes no documento final dessa
conferência mundia l , desenhadas.

A interdisciplinaridade aparece como
um elemento-chave na formação dos
profissionais dos anos 2000. Não basta
ser especialista em uma área se os co-
nhecimentos se esgotam nela mesma.
Mais uma vez, os intercâmbios de pro-
fessores e pesquisadores de diferentes
campos, e de distintos estabelecimentos,
emergem como um diferencial no suces-
so dos cursos de graduação.

No ponto de vista dos especialistas,
o Brasil ainda tem muito a avançar na
interdisciplinaridade dos cursos. "A
modernização dos currículos univer-
sitários ainda é muito burocrática. O
Brasil, que apelidei de 'bolha Brasil',
tem de favorecer mais a mobilidade.
É um país muito autorreferente, com
cursos ainda muito fechados em si",
analisa a subdiretora adjunta para a
gestão do programa de Educação da
Unesco, a mineira Ana Luiza Macha-
do, para quem o Chile é um exemplo
a ser seguido. "As realidades são se-
melhantes, mas em matéria de ensino
o Chile está muito à frente. Lá, os
alunos recebem aulas de professores
de diversas áreas de conhecimento. O
profissional do futuro não pode estar
isolado no seu mundinho."

Neste contexto, os rankings mun-
diais de qualidade podem aparecer
como um incentivo, diz a Unesco,
mas não devem ser uma meta cujo al-
cance seja calculado pela instituição,
de acordo com os critérios eletivos
de cada classificação. A China foi
criticada por adotar claramente essa
postura, em busca de reconhecimento
e inserção internacional.

O papel do Estado no processo de
aprimoramento do ensino superior,
polêmica das mais vivas durante a
conferência, teve seu lugar consoli-
dado. No entender da Unesco, devem
ser os Estados os principais gestores
do maior número de universidades
possível, até mesmo em cumprimento
à Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos. Alianças com o setor
privado, no entanto, são bem-vindas
para aperfeiçoar qualidade e o acesso,
deficiências ainda presentes na imensa
maioria dos países participantes.

rítico dos gestores bra-
sileiros e defensor das
alianças público-priva-
das, Fábio Garcia dos

Reis, diretor de operações do Centro
Unisal - Unidade Lorena, julga as
universidades do Brasil mal-admi-
nistradas e malpreparadas para in-
gressar no cenário global de ensino
superior. Na sua opinião, além de
estar excluído das redes de interna-
cionalização, o país ainda impede o
avanço das entidades privadas.

"O Brasil é muito estatizante no
ensino superior, indo no sentido
oposto do que eu tenho ouvido aqui.
Hoje em dia, no mundo todo as ins-
tituições privadas estão assumindo a
função social de formar pessoas ao

Ana Luiza Machado: o Chile é
exemplo a ser seguido
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lado do Estado, como parceiros, e não
contra ele", argumenta. "O Estado
precisa supervisionar e criar mecanis-
mos para assegurar a qualidade, mas
não limitar a atuação dos organismos
privados. A democratização passa
pelo privado", completa.

Na realidade, não é apenas o aces-
so limitado que preocupa a Unesco.
A falta de apoio aos estudantes
durante o percurso universitário é
igualmente uma barreira ainda grave

a ser vencida para o sucesso pleno
dos cursos. Também aí reside uma
abertura à iniciativa privada, que
pode ajudar a ampliar a oferta de
bolsas de estudo e melhorar as con-
dições dos alunos durante o período
acadêmico. Para a Unesco, um aluno
que precisa se preocupar se terá o
que comer ao final do dia não tem as
mesmas ferramentas para aproveitar
ao máximo o que o mundo universi-
tário tem a lhe oferecer.

Plenário da Conferência: Unesco
pede esforço para reduzir as
diferenças de desenvolvimento

A inda neste sent ido da
ampliação do acesso ao
ensino superior, as novas
tecnologias e o ensino a

distância ganham, enfim, um espaço
privilegiado entre os especialistas.
Além de ajudar na democratização
das vagas, também ameniza o proble-
ma da falta de professores. "Hoje, o
professor não é mais o dono do co-
nhecimento, mas, sim, o catalisador
dele. Estamos vivendo um momento
histórico na educação em que as tec-
nologias não são mais apenas uma
ferramenta", diz o professor Stavros
Xanthopoylos, diretor-executivo do
FGV Online, da Fundação Getulio
Vargas, que esteve no evento apre-
sentando os programas de EAD do
centro brasileiro.

"Estou convencido de que o ensino
a distância é o melhor instrumento
para democratizar o acesso à pro-
fissionalização. O nosso Ministério
da Educação está no caminho certo;
vem agindo não no sentido de uma
regulamentação punitiva, mas, sim,
de melhoria contínua."

O incentivo ao ensino a distância foi
citado no documento final da conferên-
cia, que ao mesmo tempo destacou a
necessidade de os cursos não presenciais
serem fiscalizados periodicamente pelo
governo, a fim de garantir a qualidade e
a seriedade das instituições.

Já a palavra internacionalização
ganha um novo significado, refletindo
também os desafios de menor escala
- a regionalização do ensino ocupa
espaço central no desenvolvimento
das instituições pequenas e médias.
A organização incentiva a promoção
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de parcerias com empresas regio-
nais para atender às expectativas
locais. Ao mesmo tempo, as grandes
universidades devem se preocupar
em cada vez mais se abrirem para
o mundo, acolhendo e financiando
estudantes, docentes e pesquisadores
estrangeiros em uma proporção cada
vez maior. Neste ponto, a integração
regional e a internacional se cruzam:
o intercâmbio de alunos e profissio-
nais é tão importante em nível local
como em global.

Fábio Reis acredita que no caso
brasileiro ainda falta muito a ser
feito nessa área. "Qual é o índice
de internacionalização das nos-
sas instituições? Os do Brasil são
ridículos. Não recebemos alunos
estrangeiros, não fazemos coope-
ração. Há muito discurso, mas na
prática, é outra história."

controle dos cursos ofe-
recidos, entretanto, deve
ser rigoroso. As "fábricas
de diplomas", aliás, foram

duramente atacadas pelos estudiosos
reunidos em Paris. O comunicado final do
evento estabelece que os governos devem
"neutralizar" esses estabelecimentos de
"qualidade medíocre". O ministro da Edu-
cação brasileiro, Fernando Haddad, bateu
forte nesta tecla durante a sua intervenção
no plenário, no último dia da conferência.
Ele admitiu a ineficiência do setor público
em combater o problema, mas insistiu
que o governo tem agido para identificar
e fechar os cursos de instituições com
"comportamento desviante".

"O documento final é forte em relação
ao que considera uma fraude no sistema
educacional. Isso é muito importante
vindo da Unesco, de reconhecer que a
expansão traz riscos", afirmou o ministro

à revista Ensino Superior. "Enquanto os
sistemas ainda forem deficientes, dificil-
mente poderão participar de uma integra-
ção maior. O intercâmbio tem de ser feito
com bases sólidas de qualidade."

O ministro ficou satisfeito com o des-
taque acordado em relação à América
Latina durante as discussões, mesmo
que o foco das preocupações tenha sido
a África. Haddad defendeu a criação
de rankings nacionais, com parâmetros
apropriados para cada país em desenvol-
vimento. "Os rankings internacionais
partem de uma visão unilateral. No âm-
bito nacional, poderíamos estabelecer
parâmetros mais consensuais", disse.

Fábio Reis acredita, no entanto, que
os mecanismos brasileiros ainda devem
ser aprimorados. "Os mecanismos de
controle de qualidade brasileiros ainda
são extremamente acadêmicos. É um
absurdo que se exija que o coordena-



dor do curso tenha doutorado para que
a avaliação atinja nota 5. É uma visão
restrita demais, algo que os europeus já
superaram há tempos. A empregabilida-
de, o diálogo com o mercado são fatores
bem mais relevantes."

Para o diretor da Divisão de Ensino
Superior da Unesco, Georges Haddad,
uma oposição público x privado não faz
mais sentido atualmente (leia entrevis-
ta na pagina 34). "A oposição atual é
qualidade versus falta de qualidade. O
que é preciso fazer é que o conteúdo
do privado e do público seja o mesmo.
É aí que entram as responsabilidades
políticas e governamentais, de dizer e
fazer cumprir a premissa de que, tanto
no público quanto no privado, o que não
está bom será sancionado."

Para ele, as avaliações são essenciais
para reforçar o combate às instituições
corrompidas, e a Unesco quer ter um papel
vigilante ainda mais forte neste sentido.
"Estamos lançando um portal de infor-
mações sobre as instituições de cada país,
em que o Estado é o responsável pela pu-
blicação do conteúdo do seu país. Assim,
poderemos saber o que está acontecendo
e cobrar de cada governo."

Em suas conclusões finais, a
Unesco incita os estabele-
cimentos do mundo inteiro
a assumir responsabilidades

e contribuir para reduzir as diferenças
de desenvolvimento, reforçando a
transferência de conhecimento entre
as fronteiras, em particular em direção
aos países emergentes. Para o sucesso
dessas trocas de experiências, porém,
é necessária a criação de sistemas na-
cionais de homologação e garantia de
qualidade. Esses sistemas, colocados
em rede, proporcionariam o aumento da
colaboração entre os países, a exemplo
do Processo de Bolonha, na Europa.

Em uma iniciativa inspirada na co-
munidade européia, o projeto Espaço
de Encontro Latino-americano de
Ensino Superior (Enlaces) foi lançado
oficialmente em junho, no Peru, mas
ainda não há previsão de ser posto em
prática (leia entrevista na página 32).
Na realidade, para que o Enlaces se
transforme enfim em um mecanismo
de aperfeiçoamento universitário no
espaço latino-americano, é preciso
que a coordenação das redes universi-
tárias já existentes seja concluída.

Haddad na Unesco: intercâmbio tem
de ser feito com base de qualidade

Text Box
Foto

Text Box
JARDIM, Lúcia. Conhecimento para os emergentes. Ensino Superior, São Paulo, ano 10, n. 131, p. 26-31, ago. 2009.




