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Declaração da XII Conferência Regional da 

Internacional da Educação para América Latina  

 

La Plata, Argentina  

27 de abril de 2019  

  

Os sindicatos da educação afiliados à Internacional da Educação para 

América Latina, reunidos na cidade de La Plata, Argentina, renovamos 

nossa vocação de luta em defesa de uma educação pública laica, gratuita 

e de qualidade, com plena garantia dos direitos humanos e trabalhistas. 

Também reafirmamos a urgência em defender a democracia, contra o 

avanço de setores conservadores e neoliberais que promovem governos 

autoritários para impor suas agendas privatizantes e de mercantilização 

da educação. Fazemos um apelo à unidade para resistirmos àqueles que 

se propõe a retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da 

educação, enfraquecer a democracia e roubar os recursos dos povos da 

nossa América Latina. 

1. Os sindicatos afiliados à Internacional da Educação para América 

Latina, defendemos o direito de nossos povos viverem em democracia, 

com liberdade e autodeterminação. Lutamos por uma educação pública, 

gratuita e de qualidade, como direito social. 

 

2. A conjuntura regional evidencia um retorno do conservadorismo 

neoliberal que havia sido praticamente erradicado pelos nossos povos 

na primeira década deste século. Nesta nova onda de governos 

neoliberais, o desmantelamento do Estado se aprofunda, com o 

esvaziamento das políticas públicas, desmonte das indústrias nacionais, 

aniquilação dos direitos trabalhistas e sindicais, implementação de 

abordagens empresariais na gestão do que é público e a perseguição 

contra os sindicatos e as organizações sociais. 

 

3. Essa dinâmica que permeia a política educacional, responde a  
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       uma abordagem global orquestrada a partir de diferentes estruturas 

que se apresentam como entidades técnicas, mas cujas ações são 

profundamente políticas e ideológicas e estão focadas na implantação 

de modelos educacionais padronizados e minimalistas. 

 

4. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), são organismos que pretendem convencer os países do Sul que 

devemos nos limitar ao ensino de línguas e matemática para erradicar a 

pobreza. Essas instituições apontam que os filhos e filhas da classe 

trabalhadora devem frequentar uma escola que os ensine a trabalhar, 

com currículos baseados nos que pseudo-especialistas em educação 

chamam de habilidades e competências para o mercado de trabalho. 

 

5. Essas bandeiras dos currículos mínimos e das receitas 

padronizadas para os países do Sul, também são levantadas pelas 

agências burocráticas do sistema das Nações Unidas, como a UNESCO e 

UNICEF, através da Agenda 2030; além das agências de cooperação 

internacional como a USAID (norte- americana) e a UKAID (do Reino 

Unido). 

 

6. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 

2030, da mesma forma que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

de 2015, abrem as portas para que organismos financeiros e o setor 

empresarial privado atuem como um governo global e definam os 

padrões que nossas políticas públicas têm que atender. A Agenda 2030 

indica um roteiro para os nossos governos e deixa bem claro o modelo 

de desenvolvimento que receberá investimentos e cooperação e quais  

modelos de desenvolvimento não serão apoiados e, inclusive, serão 

desqualificados. 

 

7. A atuação da cooperação para o desenvolvimento não é 

gratuita. Além de trazer uma agenda política e ideológica aos modelos 

educacionais, abre caminho para que grupos empresariais desses 

países possam fazer negócios aqui no Sul. Não raro, vemos nossos 

Ministérios da Educação se deixando deslumbrar com especialistas 

estrangeiros que vêm para vender uma solução em avaliação, em 

plataformas digitais, na elaboração de currículos, etc. Esses atores estão 

totalmente alinhados em torno de um único modelo de educação, que 

responde a uma visão única de desenvolvimento que, por sua vez, tem 

um sistema de indicadores únicos para medir o sucesso ou fracasso 

desse mesmo modelo. 
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8. Os neoconservadores neoliberais com seus amigos da OCDE, do 

Banco Mundial, do BID e das Nações Unidas, esperam que os 

professores assegurem às empresas mão de obra capaz de resolver 

operações matemáticas e ler algumas instruções, mas rejeitam que 

nossos estudantes sejam estimulados ao pensamento crítico, à história 

da nossa região, à literatura, às artes, às ciências e tecnologias, em 

função de uma indústria soberana. 

 

9. As ferramentas para avaliação de docentes e estudantes, medem 

se atendemos ao modelo, se produzimos em massa estudantes com 

algumas noções básicas de matemática e da língua. A ferramenta Teach, 

que é o novo experimento do Banco Mundial, é um guia de observação 

implementado durante dois momentos de 15 minutos nas aulas da 

educação primária. Com 30 minutos de observação, o Banco Mundial 

pretende dizer como consertar o universo de uma sala de aula. Sempre 

que o Banco Mundial, a OCDE ou o BID quiserem dar lições sobre 

pedagogia e processos de ensino, devemos lembrar que eles são 

engrenagens do sistema financeiro. 

 

10. Vemos como os tecnocratas da OCDE, das IFI (Instituições 

Financeiras Internacionais) das Nações Unidas, as associações de 

cooperação para o desenvolvimento e os nossos próprios governos 

utilizam sistemas de ensino como laboratórios experimentais. Eles são 

tecnocratas que nunca estiveram na sala de aula, que nunca 

trabalharam numa comunidade e tampouco se sentaram com 

estudantes para ouví-los e buscar respostas a partir de suas próprias 

experiências e conhecimento, como ensinou Paulo Freire. Mesmo assim, 

se aventuram a improvisar modelos curriculares e afirmam que os 

professores e professoras custam muito caro para a região e são 

culpados de que os alunos não saiam da pobreza. 

 

11. O desmantelamento do Estado e a busca de oportunidades de 

negócios, criam um mecanismo de co-governo com o setor empresarial, 

por meio do modelo de parceria público-privada que promove a 

participação do setor empresarial na formulação de políticas públicas e 

o lucro privado com recursos públicos. Na maior parte da região, os 

Ministérios da Educação têm parcerias público-privadas e as apresenta 

como uma forma de remediar a ação do Estado e como o caminho para 

alcançar uma suposta qualidade, a cobertura e trazer a famosa 

"inovação" para as aulas. 

 

12. Assim, as autoridades educacionais muitas vezes se tornam as 

melhores aliadas do setor privado, facilitando e promovendo o 
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comércio educacional a partir dos próprios ministérios de educação. 

Este comércio se dá tanto através da compra de serviços de grupos 

privados com verbas públicas e da contratação deles para a elaboração 

dos currículos e dos processos avaliativos, como na participação do 

setor empresarial nas tomadas de decisão, entre outras formas. 

 

13. Ao mesmo tempo, os governos aumentam seu endividamento para 

sustentar as políticas educacionais e as reformas elaboradas pelas 

Instituições Financeiras Internacionais, promovendo avaliações 

padronizadas e a desregulamentação do trabalho no setor educacional. 

 

14. Este modelo estimula as escolas a atuarem como entidades isoladas 

e não como parte de um sistema educacional. Em muitos países, vemos 

escolas competindo entre si pelos recursos disponíveis, para aumentar 

o número de matrículas e receber mais verbas, para conseguir mais 

acesso a material tecnológico, e até mesmo para se tornarem parte das 

experiências de parceria público-privadas ou dos projetos que as IFI 

implantam. Essa dinâmica de competição e rivalidade entre instituições 

educacionais é o exemplo mais claro de como somos governados por 

políticas educacionais esvaziadas do que é pedagógico, e permeadas 

por uma visão empresarial e economicista. 

 

15. Nesse sentido, o interesse aparente do setor privado e das 

autoridades é manter o financiamento público para beneficiar os 

negócios de grupos privados. A educação é pública porque é financiada 

com impostos, mas cada vez mais é concebida, administrada, gerida e 

avaliada por grupos privados. A questão é que o Estado usa recursos 

públicos para financiar um modelo de caráter privado. 

 

16. Consequentemente, essa visão privatizante visa que os  

trabalhadores e trabalhadoras da educação não participemos das 

decisões sobre a política educacional; percamos a estabilidade do 

emprego e os espaços coletivos de construção do pensamento crítico 

junto à comunidade educativa e, acima de tudo, que tenhamos menos 

relevância na elaboração do modelo pedagógico que, segundo a 

concepção dominante, deve atender às demandas da sociedade civil, 

entendida por eles como o setor empresarial e a rede de fundações e 

ONGs financiadas por ele. A visão privatizante quer esvaziar a educação 

pública de sua natureza transformadora e exige que os professores 

trabalhem de acordo com esse currículo mínimo e empobrecido. 

 

17. Esses organismos se equivocam quando pensam que é possível 

desmantelar nossos sistemas educacionais sem que lutemos para 

defendê-los. Os setores que pretendem retirar os direitos que 
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conquistamos e que acham que vamos desaparecer enquanto 

organizações, estão equivocados. 

 

18. Os setores empresariais que pensam que os estudantes aceitarão 

submissos a esse modelo mercantilista que quer transformá-los em 

objetos de comércio, e condená-los a experiências educacionais 

mínimas e empobrecidas, também estão equivocados. 

 

19. Os sindicatos estão convocados a elaborar propostas para organizar, 

representar e mobilizar todos os trabalhadores e trabalhadoras da 

educação contratados sob regimes privatizados e desregulamentados, 

que é uma realidade que cresce em nossa região. 

 

20. Rumo ao Centenário de Paulo Freire cujos ensinamentos continuam 

permeando nossas ações, o Movimento Pedagógico Latino-Americano, a 

IEAL e as organizações que a integram, somos a expressão da decisão 

coletiva de defender a educação como um direito social e um 

instrumento crucial para a emancipação dos nossos povos. 


