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Transição
e crítica
Brasileiro responsável pelo processo de
mudança no comando na Unesco diz que a
universidade brasileira relega a outros cursos
a qualificação para o mercado de trabalho

Lúcia Jardim, de Paris

Ocarioca Márcio Barbosa
perdeu uma batalha, mas
não a guerra. Na falta do
apoio do Itamaraty para uma

candidatura brasileira própria às eleições
para diretor-geral da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco), ele assistiu de
camarote à derrota daquele que seria o
seu principal adversário na disputa, o
controverso egípcio Farouk Hosni, para a
inóspita candidata búlgara Irina Bokova
(leia mais na página 14). Por pura falta
de opção, os oito concorrentes de Hosni
uniram-se em torno de Bokova e a leva-
ram ao mais alto cargo da organização.

O escolhido poderia ter sido Barbosa?
Sim. Mas isso, agora, é página virada na
vida deste engenheiro de formação, que
durante nove anos ocupou a sala ao lado
do todo-poderoso Koishiro Matsuura na
sede do órgão em Paris. À revista Ensi-
no Superior, Barbosa faz um balanço
sobre a gestão que se encerra, falou
como o Brasil poderia sair da lista de
países carentes de educação e, é claro,
de ensino superior. Confira a entrevista
concedida no escritório que ele ainda
ocupa - pelo menos por mais alguns
meses, já que está encarregado de fazer
a transição para a próxima gestão.

Ensino Superior - Qual a sua vi-
são sobre a candidata vencedora,
Irina Bokova?

Ela é diplomata bilateral junto à Fran-
ça. Uma pessoa muito cuidadosa, corre-
ta, educada, qualificada. A Irina sempre
foi mais ativa em relação a diálogos
culturais e humanísticos. Trabalhamos
juntos e temos um bom relacionamento.
Foi um certo alívio elegê-la, especial-
mente do secretariado atual. Sabemos
que ocorrerão mudanças, naturais como
em toda administração, mas o rumo será
mantido. Vai ser muito bom.

Ensino Superior - Que balanço o
senhor faz da gestão que se encerra?

O mundo vive em uma conjuntura em
que se esperaria que a Unesco tivesse
uma agressividade, ou uma postura
mais visível. Que fornecesse respostas
e tivesse envolvimento em questões



prioritárias. A razão de algumas análi-
ses de que a Unesco não cumpre o seu
papel é que encontramos em 2001 uma
organização completamente destruída e
despreparada para cumprir esse papel.

Ensino Superior - Foi difícil mudar?
Tenho de fazer um mea-culpa: de-

moramos muito para fazer tudo o que
precisava ser feito. A razão foi absoluta
falta de dinheiro. O orçamento era bai-
xíssimo. Nós acabamos a renovação do
prédio agora em setembro, depois de
cinco anos e US$ 100 milhões. A base
de gestão de modernidade que implan-
tamos vai dar à próxima direção-geral
condições de reagir a essa expectativa.

Ensino Superior - Enquanto se-
cretário-geral adjunto da Unesco e
brasileiro, quais os principais desafios,
ou soluções, que o senhor apontaria na
educação brasileira?

O Brasil não tem questões muito gra-
ves, mas está no grupo que chamamos
de E-9, formado por nove países com
alta densidade populacional e um vo-
lume muito grande de pessoas carentes
de educação. Às vezes o problema é de
inclusão, ou de evasão, ou, então, um
sistema educativo que cobre apenas o
ensino fundamental e secundário. São
problemas distintos de Bangladesh,
Brasil, China, Egito, índia, Indonésia,
México, Nigéria e Paquistão. O Brasil
se destaca positivamente no grupo por-
que resolveu o problema de acesso. A
oferta do ensino primário e secundário
é comparada ao que existe no mundo
desenvolvido.

Ensino Superior - Mas por que o
Brasil continua integrando o E-9?

A questão problemática do Brasil está
mais na qualidade, no desnível de todas
as etapas do ensino, o que não deixa
de ser um reflexo do desenvolvimento
do país como um todo. A economia é
emergente, mas continua muito injus-
ta. Há quem critique as abordagens
de verificação de desempenho, como
o Enem e outras formas de avaliação.
Mas eu acho que o cerne da questão
está correto. O governo precisa avaliar

o que está acontecendo como resultado
dos investimentos que ele faz. Atacando
a falta de qualidade, o Brasil provavel-
mente deixará de ser rotulado como um
dos países do E-9.

Ensino Superior - E no nível do
ensino superior?

Existe o problema da ausência de es-
colas técnicas. Dar uma formação técnica
é importante para a inserção no mercado
de trabalho, mas isso foi se desmontando
ao logo do tempo. Agora é que estão vol-
tando a dar atenção às escolas técnicas. Já
a universidade tinha um grande problema
de excedentes, em que o governo dava
acesso teórico, mas na prática não tinha
vagas para todos. Então surgiu a comple-

Ensino Superior - Outro tema abor-
dado na conferência foi a internacionali-
zação das universidades, apontada como
um dos pontos-chave para o sucesso das
instituições de ensino. Como o senhor vê
o Brasil no cenário mundial?

O Brasil está atrás por uma questão
de mercado. Na hora em que o setor
privado atua na educação como atua
em commodities ou em qualquer outro
bem, aquilo vira terra de ninguém.
O negócio é lucro. Ele é vulnerável
demais. Basta você ver a quantidade
de escolas que fazem franchising para
oferecer cursinhos de MBA. Se não
colocar condicionantes, acaba se per-
mitindo uma invasão de conceitos que
não são adaptáveis à nossa realidade.

mentaridade do ensino privado. Mas aí
surgiu todo um debate político em cima
dessa questão, já que os resultados ficaram
bem abaixo das expectativas.

Ensino Superior - Na conferência
mundial da Unesco sobre o ensino su-
perior, em julho, essa questão foi uma
das mais polêmicas.

Acredito que não existe um único
modelo que possa ser considerado como
universal. Não existe modelo com respon-
sabilidade integral do Estado. Há espaço
devido e adequado para a iniciativa pri-
vada, mas o que está faltando é um pouco
mais de harmonia e de responsabilidade
do governo em fazer com que essa con-
cessão para o sistema privado tenha qua-
lidade também. Não faz sentido montar
todo o esquema que o [ministro Fernando]
Haddad montou no ensino financiado pelo
governo e esquecer que o privado, que é
complementar, não está sob as mesmas
regras. Aí é que está o erro, e não em
permitir que ele complemente.

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

E a famosa dissociação do currículo
escolar da realidade atual, do papel
social da universidade no contexto.
Se olhar os currículos das escolas,
elas têm exatamente o mesmo cur-
rículo que eu estudei, há 30 anos. A
universidade não escutou para onde
estava caminhando a necessidade.
A conseqüência é que vão surgir os
complementos de ensino posteriores.
A universidade hoje no Brasil pas-
sou a ser uma espécie de secundário
avançado, bem teórico e pouco prag-
mático, na expectativa de que ofertas
posteriores vão qualificar o indivíduo
para o mercado de trabalho.

Text Box
JARDIM, Lúcia. Transição e critica. Ensino superior, São Paulo, ano 12, n. 134, p. 14-15, nov. 2009.




