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Conferência realizada pela OCDE pede que as universidades aprimorem sua capacidade de 
antecipar os problemas mundiais  

   
Referência em Paris: o Brasil foi citado como exemplo de maior 
proximidade entre a sociedade e a academia  
 
A crise econômica eclodida em 2008 trouxe à tona uma das 
funções mais fundamentais do ensino superior, em especial da 
pesquisa acadêmica: é preciso mais eficiência na antecipação dos 
problemas mundiais. Essa foi a principal mensagem que a 
Conferência Geral sobre a Gestão dos Estabelecimentos de Ensino 
Superior, realizada pela OCDE, tentou transmitir aos participantes 
do evento, ocorrido em Paris em setembro. 
 

A conferência é promovida a cada dois anos e atrai nomes destacados do setor - não apenas 
nos 34 países-membros da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico), considerados os mais ricos do mundo - mas também de outros Estados 
convidados. Ao longo de três dias, os experts da organização mediaram mesas-redondas 
formadas pelos mais diversos estudiosos do ensino superior no mundo.  
 
Diante da crise, muitos países, como a França, têm paralisado os investimentos em educação - 
inclusive o setor privado. Sob o ponto de vista da OCDE, uma organização voltada para as 
interações entre o mercado e a sociedade, a turbulência econômica foi uma oportunidade para 
lembrar aos acadêmicos que as pesquisas têm de ser relevantes e estar em colaboração direta 
com os interesses da sociedade e do "mundo real", como um bom número de palestrantes se 
referiu às problemáticas atuais. Neste sentido, foi também em tom de apelo pela 
responsabilidade das instituições que renomados nomes, como o prêmio Nobel de Medicina Luc 
Montagnier - um dos descobridores do vírus HIV - conclamaram os presentes a redirecionar 
parte das pesquisas que são realizadas nos laboratórios e centros de pesquisas mundo afora. 
Os estudos precisam refletir as demandas da sociedade: mais do que um dever, este deveria 
ser um ponto intrínseco ao setor, como lembrou Merle Jacob, membro da Unesco para 
Sistemas de Inovação e de Pesquisa. 
 
O Brasil, por exemplo, foi citado mais de uma vez como exemplo de país onde os anseios da 
sociedade estão sendo ouvidos pela academia. O membro-fundador da Academia de Ciências 
do Marrocos Albert Sasson enalteceu o centro de pesquisas genéticas da Embrapa, onde as 
novas tecnologias caminham lado a lado com as necessidades agrícolas do país. "Me pergunto 
sobre a real utilidade de grandes instituições americanas e europeias abrirem portas no 
Oriente, se eles sequer chamam os locais para participar desse processo." 
 
Neste novo contexto, ganham também espaço as discussões sobre tolerância e liberdade de 
pensamento no ambiente universitário: para que pesquisadores americanos possam chegar a 
novas conclusões em parceria com chineses, por exemplo, é preciso que ambos respeitem as 
visões de cada cultura. "Neste mundo globalizado, mas com preconceitos ainda latentes, 
precisamos conseguir quebrar as barreiras que impedem as instituições de maior prestígio de 
escutar as menores e mais distantes", afirmou Sasson. 
 
Além disso, as instituições precisam aprender a desenvolver projetos de longo prazo, tendo 
como ponto estrutural a interdisciplinaridade. "Os efeitos da crise econômica atual ainda vão 
ser sentidos em dez anos. Quantas das instituições aqui presentes estão prevendo como 
formar, em seus bancos, os profissionais que vão lidar com essa realidade?", questionou 
Richard Yellard, chefe da Divisão de Ensino Superior da OCDE. 
 
Já Charles Reed, da Universidade do Estado da Califórnia, destacou que os investimentos 
trazem benefícios a longo prazo para a economia e a sociedade: não apenas aprimoram a 
qualidade da instituição como aumentam a sua capacidade de acolhimento de estudantes 



qualificando o mercado de trabalho do futuro. E Reed fala com a propriedade de um gestor que 
teve de assegurar a qualidade do ensino no complexo composto por 23 campi - o maior 
sistema universitário dos Estados Unidos, com 450 mil alunos - mesmo tendo de fazer frente a 
um corte de nada menos do que US$ 600 milhões no orçamento. "Nos Estados Unidos, a maior 
população universitária do mundo, a ampliação do acesso virou um problema importante. Mas 
as instituições perceberam que, quanto mais elas mesmas se ampliam e se tornam fortes, 
mais o corpo profissional do país também se enriquece", explicou. "Desta forma, todos 
crescemos juntos." 
 
A conferência ocorreu na mesma semana em que um relatório da própria organização 
mostrava que o ensino superior continua sendo o maior mecanismo contra crises econômicas: 
o desemprego entre os jovens de 15 a 29 anos graduados não passou de 1,7% nos países-
membros da OCDE, enquanto essa taxa aumentou 4,8% entre os sem diploma. 
 
O tema O ensino superior em um mundo em profunda mutação - fazer mais com menos 
norteou a Conferência, mas causou certo desconforto entre alguns dos participantes. "O que 
precisamos não é fazer mais com menos, mas muito mais, com mais", exortou Rasha Sharaf, 
diretor da unidade de Planejamento Estratégico do Ministério do Ensino Superior egípcio. 
 
Sharaf não foi o único a reclamar do tema da megaconferência. "Vou dizer a verdade: eu 
detesto a expressão "fazer mais com menos", confessou Malcolm Grant, presidente da 
Universidade College London, no encerramento do evento. E continuou: "É um expressão 
política que exprime o desejo de querer sempre mostrar mais resultados com menos custos. 
Mas nem sempre isso é possível", reconheceu  Grant, antes de citar exemplos de alguns 
pontos que de fato podem ser aprimorados com verbas reduzidas, como o aumento da 
interdisciplinaridade, do engajamento, da sustentabilidade e das colaborações internacionais. 
 
Outro assunto polêmico foi a ascensão da importância dos rankings internacionais. A última 
divulgação da The Times Higher Education, com nova metodologia, provocou debates na 
comunidade acadêmica internacional. 
 
Diante da constatação de que nem todas as instituições um dia vão figurar no topo dos 
rankings mundiais de qualidade, ou sequer farão parte dessas listas, a diretora do 
Departamento de Educação da OCDE, Barbara Ischinger, incitou os participantes da 
conferência a abandonarem a busca desenfreada por posições em rankings - considerados 
como "uma doença", por outro palestrante - e a se concentrarem com maior empenho nos 
públicos locais.  
 
"O mundo saiu da recessão, mas não da crise econômica. O empenho de cada universidade em 
formar profissionais competentes e aptos a encontrar soluções precisa fazer parte da 
estratégia de cada país para sair mais rápido de toda e qualquer crise que se venha a 
enfrentar no futuro." 
  
Fonte: Ensino Superior, out. 2010. Disponível em: 
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