
Se, por um lado, em um cenário global, em diversas re-
giões do planeta, ainda presenciamos níveis alarmantes
de miséria, desigualdade e exclusão, por outro, as so-
ciedades contemporâneas são caracterizadas, cada vez
mais, pela importância que atribuem à educação e ao
conhecimento no seu processo de desenvolvimento.

Diante dessa realidade, os países que integram a
Ibero-américa encontram um grande desafio para a
construção de um futuro próspero, com sociedades
democráticas, justas e respeitadoras dos direitos hu-
manos: o fortalecimento dos sistemas de educação,
ciência, tecnologia e cultura. Permitir o acesso a esses
sistemas e o crescimento deles nos países ibero-ame-
ricanos é um desafio que precisamos assumir.

Essa é a proposta da Organização dos Estados Ibero-
americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura
(OE1), um organismo internacional de caráter gover-
namental para a cooperação entre os países ibero-
americanos no campo da educação, da ciência, da tec-
nologia e da cultura, no incentivo ao desenvolvimento
integral, à democracia e à integração regional.

"A OEI é uma organização dos governos, dos minis-
térios de educação e cultura dos países ibero-ame-
ricanos. Temos uma importante tradição de 50 anos
e, sobretudo, trabalhamos na criação de redes entre
os ministérios para apoio mútuo, para o trabalho
conjunto e para conseguirmos uma melhor educa-
ção para todas as crianças e jovens", ressalta Álvaro
Marchesi, secretário-geral da OEI. Espanhol, formado
em Psicologia pela Universidade de Madri, foi um dos
responsáveis pela reforma educacional implantada
em 1990 em seu país.

Os Estados Membros da OEI são todos os países ibe-
ro-americanos que compõem uma comunidade de
nações formada pela Argentina, Bolívia, Brasil, Co-
lômbia, Costa Rica, Chile, Cuba, El Salvador, Equador,
Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras,
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto
Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Ve-
nezuela. A sede central da sua secretaria-geral está
em Madri, na Espanha, e a organização conta ainda
com Escritórios Regionais na Argentina, no Brasil, na
Colômbia, em El Salvador, na Espanha, no México e
no Peru, assim como escritórios técnicos no Chile,
em Honduras, na Nicarágua e no Paraguai.

A Ibero-américa caracteriza-se por sua diversidade e
por seus contrastes, que expressam uma alta hete-
rogeneidade. Interessante que, em muitos casos, as
diferenças de desenvolvimento entre regiões de um
mesmo país são mais notórias do que as existentes
entre países diferentes. As estatísticas demonstram
que a desigualdade é uma constante, particularmen-
te em muitos dos países latino-americanos, e que a
exclusão é a grande ameaça para a coesão social.

A situação do Brasil

No contexto atual, a utilização das novas tecnologias
e o acesso ao conhecimento não ocorrem de forma
homogênea, reforçando assim as desigualdades na
apropriação da informação.

Para Álvaro Marchesi, acabar com essas desigualda-
des é, hoje, um dos principais desafios do sistema
educacional brasileiro. "Acredito que o Brasil tem
melhorado muito em termos de educação. Hoje
existem mais escolas e mais alunos estudando, mas
pelo fato de, no país, existirem setores sociais mais
ricos do que outros, acentuam-se as grandes desi-
gualdades sociais entre as escolas, entre os alunos e
entre as regiões. Sendo assim, eu acho que um pon-
to muito importante é, primeiro, concentrar esforços
para vencer as desigualdades, pois as possibilidades
são muito diferentes. Nos setores mais pobres exis-
tem muitos alunos que não terminam o ensino fun-

to fica mais evidente que

As demandas sobre o papel da educação nas socieda-
des emerqentes crescem a cada dia. A cada momen-



damental", analisa. "Essa é uma situação difícil. São
muitos anos sobre uma mesma estrutura, mas, se a
sociedade tomar consciência desse desafio e colocar
em prática iniciativas, investimentos, melhoramento
das escolas mais desatendidas, acredito que, em 10
anos, estaremos sentindo melhoras", completa.

Atuação do MEC

Na visão de Álvaro Marchesi, o MEC tem atuado de
forma efetiva e possui um bom projeto. Um projeto
ambicioso que vai além da transformação: é exigên-
cia, investimento, avaliação, etc., mas que, para ser
colocado em prática, exige o apoio dos estados, mu-
nicípios, da sociedade e das famílias. Segundo ele,
assegurar que as crianças de 3, 4 e 5 anos tenham
também uma escola obrigatória é um bom caminho
contra a falta de oportunidades iguais para todos.

Quanto ao sistema de cotas, Marchesi faz uma aná-
lise interessante. "É uma situação muito complexa.
Acredito ser necessário estabelecer alguma estraté-
gia que compense as desigualdades. Para ser justo,
é necessário compensar, mas a forma como isso vai
ser feito deve ser discutida. No meu ponto de vista,
é necessário combinar 2 estratégias: uma de longo
prazo - possibilitar um ensino atrativo, de qualidade,
que ofereça a todos as mesmas condições, e outra de
curto prazo - permitir que aqueles alunos que não
tiveram acesso a uma boa escola tenham uma nova
oportunidade hoje."

Oportunidades iguais para todos

qual descobrimos a nossa responsabilidade com
a permanência da vida na terra e o respeito que
devemos ter com o meio ambiente. Queremos
que os alunos tenham consciência da repercussão
de suas ações no impacto ambiental; arte e cultu-
ra - acreditamos que a incorporação da arte, da
música, do teatro nas escolas é também uma via
de conhecimento mútuo, de conhecimento de
outras culturas, enfim, de outras maneiras de en-
tender a vida, a criatividade. Sob essa perspectiva
não estamos trabalhando apenas no Brasil, mas
também em outros países ibero-americanos."

3. Formação técnico-profissional: "Sabemos que uma
sólida formação técnico-profissional é uma boa
estratégia para o desenvolvimento econômico e
social dos países. Acreditamos que pode ser tam-
bém uma estratégia muito atrativa para milhares
de jovens que estão longe dos bancos escolares
há muitos anos, ou que não possuem uma forma-
ção conectada com o mercado de trabalho, senti-
rem interesse em voltar a estudar ou vontade de
completar sua formação."

Para isso, a OEI conta hoje com quatro gran-
des projetos, e quem nos explica cada um deles é seu
secretário-geral:

1. Alfabetização: "Nosso objetivo é conseguir que,
dentro de 8 anos, todos os analfabetos tenham
educação básica. Hoje ainda são 34 milhões de
pessoas analfabetas, e temos um grande projeto
com os governos e com os ministérios de educa-
ção, que conta com a ajuda mútua entre os países.
Queremos seguir nessa direção. Esse é o primeiro
grande projeto que tem a OEI."

2. Educação em valores e para a cidadania: "Pensamos
que, em sistemas democráticos, o conhecimento é
um grande valor para a vida e para os países. En-
tão, nesse projeto, temos, sobretudo, 3 estratégias
fundamentais: utilização do esporte como meio
para inclusão de valores nas escolas: o jogo limpo,
o trabalho em equipe, o esforço; educação sobre
o meio ambiente e sustentabilidade - nós esta-
mos vivendo um momento muito importante, no



4. Criação da Universidade de Pós-Graduação da OEI:
"Nós estamos trabalhando e já contamos com a par-
ceria de universidades da Espanha, Brasil, Colômbia
e México. Temos também projetos de investigação
e promoção dos professores. Esperamos que, já no
próximo ano, apresentemos aos ministros da edu-
cação o projeto da universidade de pós-graduação
de pesquisa e ciência da OEI. Vamos fazer uma
articulação em conjunto com as universidades e
uma via de informação semipresencial, por meio
das quais poderemos ajudar economicamente os
estudantes. A idéia é criar um espaço ibero-ameri-
cano de conhecimento, de mobilidade. Enfim, nós
queremos ajudar os ministérios e os países a me-
lhorar a educação e a cultura e queremos também
que os países entendam que trabalhar junto com
outros é mais eficaz do que trabalhar sozinho. Sen-
do assim, pertencer a uma comunidade de língua
portuguesa-espanhola é uma boa oportunidade.
Essa é nossa função."

Educação e susteníabilidade

O sucesso da sustentabilidade não depende apenas
da educação, mas está intrinsecamente ligado a ela. A
educação sozinha não é capaz de solucionar a ques-
tão da sustentabilidade.

Entretanto, a educação é nossa melhor forma de promo-
ver e fixar comportamentos e valores que a sustentabili-
dade exige. A educação nos permite compreender nos-
sas relações com um meio ambiente social e natural.

Para isso, a escola não pode permanecer entre quatro
paredes. Ela precisa criar possibilidades e situações
para que os alunos tenham experiências. A escola
também deve aprender com a vida.

Na opinião de Álvaro Marchesi, as crianças aprendem
com a reflexão, mas também com exemplos e com
ações. Porém, a reflexão, muitas vezes, é a mais uti-
lizada dentro das escolas. "Pensar, ouvir, discutir é
muito importante, mas não é suficiente. É importante
os alunos sentirem que a escola é uma escola susten-
tável", afirma.

A integração ibero-americana

A colaboração entre os países ibero-americanos é
uma necessidade e uma oportunidade de superar li-
mites e possibilitar uma incorporação ativa na socie-
dade global.

A criação de intercâmbios, o acesso irrestrito à in-
formação de processos e experiências, a formação
técnica e a geração de propostas educacionais que
superem as fronteiras são algumas das funções pró-
prias da cooperação internacional.

A ação da OEI deve estar pautada nessas premissas,
de modo a permitir que se acentue a busca de res-
postas às necessidades surgidas das dinâmicas dos
processos sociais, culturais, científicos e educativos
das sociedades ibero-americanas.

"Nós cruzamos as experiências entre os diversos
países da ibero-américa. Levamos, por exemplo,
as experiências brasileiras para que colombianos,
mexicanos e outros povos saibam o que está sen-
do feito aqui no Brasil, e assim por diante. Além do
Brasil, Colômbia, Chile e Guatemala estão fazendo
coisas interessantes que precisam ser divulgadas
para que possam servir de exemplo e inspiração",
explica-nos Álvaro Marchesi sobre a importân-
cia da interação e da troca de experiências entre
os países que compõem a Ibero-américa. "O que
podemos apontar como valor agregado é o co-
nhecimento, por todos os países, de experiências
interessantes, permitindo que todos possam pen-
sar juntos, estabelecer relações, etc. Com a era da
internet não temos mais fronteiras para dificultar
essa discussão", completa.

Projeto Linha Direta e OEI

Desde agosto de 2006, a parceria da OEI e do Projeto
Linha Direta viabiliza a distribuição da Revista Linha
Direta para mais de 1.500 secretários de educação.

Na visão do secretário-geral, será uma experiência
também muito interessante. "Estamos muito satis-
feitos com nossa parceria com o Projeto Linha Direta.
Mas a oportunidade de chegar a um número maior de
pessoas interessadas no mundo educativo, com no-
vos projetos, com a possibilidade de conhecer outras
experiências e trocar opiniões nos anima ainda mais.
Temos muito interesse em colaborar com o Projeto
Linha Direta, trazendo experiências, discussões e re-
flexões que estão sendo realizadas em outros países
da Ibero-américa", finaliza.

Essa será uma grande oportunidade para fomentar
o intercâmbio entre os países Ibero-americanos,
incentivando a troca de experiências entre as ins-
tituições de ensino e agregando valor mútuo em
prol de uma melhor qualidade de ensino nesses
países.

Text Box
Fonte: Revista Linha Direta, a. 10, n. 116, p. 46-48, nov. 2007.




