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universidade, e várias instituições bra-
sileiras já atingiram ou superaram esta
faixa. Isso é muito importante e há um
movimento muito grande acontecendo.
Há dez anos, nem se falava nisso, e hoje
a maioria das grandes universidades já
tem diretoria de relações internacionais
e já participa das maiores redes inter-
nacionais. Já temos reitores brasileiros
presidindo organizações internacio-
nais. Mas é verdade que ainda existe
um campo aberto, especialmente na
própria América Latina, que o Brasil
precisa explorar melhor. Precisamos
entender que um papel importante na
educação superior na América Latina
é o caminho mais certo para a integra-
ção regional, e o Brasil pode ter uma
liderança forte nesta área.

Ensino Superior - O documento
final da conferência aborda a questão
da formação de profissionais capazes
de compreender melhor a atualidade
e os contextos político e econômico.
As universidades ainda formam muitos
maus profissionais ?

O problema é que o conhecimento
produzido é sempre passado, e hoje o
conhecimento está avançando rápido
demais. Dizem que a partir de 2010, a
cada cinco anos, as profissões vão mu-
dar totalmente. Pode ser um exagero,
mas a realidade é que, se as universi-
dades não estiverem em sintonia com o
mais avançado que existe, nós corremos
o risco de diplomar para o passado, o
que é gravíssimo. Algumas estruturas
curriculares são tão rígidas que as uni-
versidades não abrem espaço para o
estudante transitar pelas outras áreas
de maneira mais arejada. E mesmo
quando se abre este espaço, às vezes o
estudante não vai, treinado sob esta ótica
da profissionalização específica. Vamos
ter de abrir a cabeça das pessoas, e isso
é uma atividade cotidiana, de criar uma
nova cultura de transdisciplinaridade,
de percurso, ao invés de curso, de mais
optativas do que obrigatórias. A grande
batalha da flexibilização dos modelos
de formação mal começou. As for-
mações têm de ensinar a aprender e
a criticar, a problematizar.

"Este será o
século do Brasil"
Mas o país terá de superar seus próprios
problemas, diz diretor da Unesco

Georges Haddad, diretor da
Divisão de Ensino Superior
da Unesco, ex-membro da
Comissão de Especialistas

sobre o Ensino Superior nos Países em
Desenvolvimento e ex-presidente da
Universidade Paris 1-Sorbonne, diz que
o Brasil foi um dos atores mais engaja-
dos na conferência mundial, mas ainda
tem problemas e desafios a superar.
Para o diretor, o ensino superior deve
ser visto como um "serviço da honra
do espírito humano" e, nesse cenário, o
Brasil tem uma contribuição a dar, sen-
do um ator de peso na solidariedade e
cooperação internacional. O verdadeiro
desafio, porém, é não criar o colonialis-
mo do saber e do conhecimento e buscar
a equivalência entre as regiões.

Ensino Superior - Qual é o balanço
que o senhor faz da conferência?

É difícil fazer um balanço agora,
porque ainda é muito cedo. Tentamos
produzir algo eficaz, atrativo, e acho
que conseguimos.

A Unesco mostrou que ela é a insti-
tuição capaz de reunir todas as suas for-
ças e energias em torno de uma missão,
o ensino superior e a pesquisa.

A primeira conferência, de 1998,
mostrou a importância do ensino su-
perior e que era necessário criar as
condições para uma dinâmica de trocas
e diálogos em torno disso.

Essa conferência de agora consolidou
a mensagem da conferência de 98, e foi
além: mostrou que a Unesco deve dar ao
ensino superior um espaço prioritário.



Ensino Superior - Quais as lições
que os debates trazem para a evolução
dos sistemas de educação superior?

Os desafios do século 21 são dois:
a interdisciplinaridade e o desafio dos
valores. Hoje, é importante compreen-
der que nós devemos formar e preparar
pessoas qualificadas, mas também
formar cidadãos responsáveis e capa-
zes de ter uma visão crítica, assumir
as suas responsabilidades e participar
da aventura do desenvolvimento, em
particular em direção aos países menos
favorecidos. Eu acredito que é nesse
item que a Unesco marcou um ponto
muito grande.

Além de toda essa ideologia da edu-
cação superior a serviço da economia,
nós compreendemos que o ensino su-
perior está a serviço de muito mais do
que isso. Ele está a serviço da honra do
espírito humano. E o engajamento dos
participantes neste sentido foi total.

Ensino Superior - Como os países
desenvolvidos e os em desenvolvimento
poderão cooperar mutuamente para o
avanço do ensino superior?

O verdadeiro desafio é que o ensino
superior não crie uma nova forma de
colonialismo, que seria o colonialismo
do saber e do conhecimento. É preciso
que o ensino superior se transforme em
uma batalha equivalente para todos.

Mas a primeira condição é que os
países se sintam responsáveis por isso.
É muito fácil responsabilizar os países
ricos, dizendo que são eles que devem
fazer. Não. Para desenvolver o ensino
superior nos países pobres, é preciso
que eles mesmos tratem o assunto
como prioridade.

Ensino Superior - Como o senhor vê
o Brasil no cenário mundial?

O Brasil trouxe um grande apoio
à conferência. Foi um contribuinte
importante. Trouxe experiências in-
teressantes aos debates em relação à
formação de uma rede.

O Brasil foi um dos atores mais
generosos e mais engajados nesta con-
ferência. Mas ainda tem seus próprios
problemas e desafios.

ensino. O que o senhor sugere?
Uma oposição público x privado

não tem mais sentido hoje. A opo-
sição atual é qualidade versus falta
de qualidade.

É preciso fazer com que o conteúdo
do privado e do público seja o mesmo.
É aí que entram as responsabilidades
políticas e governamentais, de fazer
cumprir a premissa de que, tanto no
público quanto no privado, o que não
está bom será sancionado.

Estamos lançando um portal de
informações sobre as instituições de
cada país, em que o Estado é o res-
ponsável pela publicação do conteúdo
do seu país. Assim, poderemos saber
o que está acontecendo e cobrar de
cada governo.

É um país em expansão. Se conse-
guir se desenvolver bem — e ele está no
bom caminho -, vai se tornar um ator
maior na solidariedade e na cooperação
internacional.

Não de uma forma condescendente
à solidariedade, mas de uma forma
diferente, que vai mobilizar os países,
torná-los responsáveis, e permitir que
sejam parceiros. É o que eu espero de
um país como o Brasil, que foi capaz de
integrar culturas, estrangeiros.

Eu aposto: o século 21 será o século
do Brasil. Estou persuadido disto. Fala-se
bastante da China e da índia, mas eu acho
que o modelo do Brasil, em tudo que ele
representa em diversidade, trocas e diálo-
gos, tem as melhores condições de sucesso.
Vocês têm uma generosidade muito forte.

Ensino Superior - O senhor acredita
que o Brasil está bem integrado na glo-
balização do ensino superior, especial-
mente em comparação a outros países
emergentes, como a China?

Acho que são dois mundos muito
diferentes. A China é um país milenar,
muito mais populoso que o Brasil. A
Unesco tenta ver as coisas como elas
são. Ela é um espelho da realidade e
tentamos mostrar onde cada país pode
mudar para melhorar.

Sentimos uma aceitação muito
grande das sugestões pelos países,
sobre o que deve e o que não deve
ser feito. Não podemos mais nos
contentar com palavras: precisamos
de ações.

Ensino Superior - O ensino privado
é uma porta importante de acesso à
graduação, sobretudo nos países em
desenvolvimento, mas ainda existe
preconceito quanto à qualidade do

Ensino Superior - O senhor está
satisfeito com a evolução do processo
de Bolonha na Europa?

Ele tem o mérito de existir. Mas
existe sempre a face visível e a face
escondida dos processos que criamos. A
visível é a mobilidade, a solidariedade, a
cooperação, a consolidação da Europa.
A face escondida de Bolonha é que al-
guns o utilizam para atrair as melhores
competências e os melhores cérebros
para as universidades mais ricas.

Poderemos criar desequilíbrios ain-
da mais fortes se nós não tomarmos
cuidado. Mais uma vez, vai ser preciso
contar com a responsabilidade política
européia, e não com as próprias univer-
sidades, para resolver essa disfunção.

Acredito que Bolonha pode servir
de inspiração enquanto espírito de so-
lidariedade, mas não como modelo para
outras regiões do mundo. Cada um deve
adaptar um modelo próprio para as suas
realidades e diversidades.
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