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Desde 1993, a Sra. María de Ibarrola é diretora-geral da Fundação do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores em Educação do México para a Cultura dos Docentes.  É professora titular do 

Departamento de Pesquisa Educativa do Centro de Pesquisa e Estudos Aprofundados do Instituto 

Politécnico Nacional, desde 1977, e pesquisadora com distinção do Conselho Nacional da Ciência e 

da Tecnologia desde 1985.  É também consultora da UNESCO em matéria de educação técnica e 

formação profissional na América Latina. 

 
 
 

A Sra. Ibarrola salienta que o título escolhido para o grupo de trabalho lembra que de um lado a 

"inevitável competição" no mercado de trabalho exige preparação e formação adequadas, e que 

requer, por outro lado, a análise das relações existentes entre a educação e o mercado de trabalho.  

Neste sentido, ela apresenta cinco teses que tratam sucessivamente da formação e do trabalho, da 



igualdade de oportunidades em termos de educação e das relações existentes entre a educação e o 

trabalho nas Américas. 

A Sra. Ibarrola propõe inicialmente dois cenários dicotômicos e representativos dos recentes debates 

sobre o futuro do trabalho no século 21.  O primeiro cenário, característico da situação dos países 

ricos, é centralizado nos efeitos da globalização e dos avanços tecnológicos e pode revelar-se, 

segundo o ponto de vista adotado, otimismo ou pessimismo.  Os otimistas apresentam a globalização 

dos mercados, a transformação dos sistemas de produção e a competição no setor de trabalho como 

algo inevitável e benéfico para o desenvolvimento econômico.  Esta abordagem baseia-se em uma 

indispensável adaptação das competências da mão-de-obra e dos programas educacionais, chegando 

até a propor um reconhecimento das competências adquiridas no mercado de trabalho.   

 

Os pessimistas afirmam que, cada vez mais, as novas tecnologias substituem a mão-de-obra e 

obrigam as sociedades a escolher entre um modelo em que uma pequena parte da população 

trabalha muitíssimo, enquanto que uma maioria está desempregada e sua subexistência depende do 

sistema público, ou um modelo em que a organização do trabalho permite uma distribuição mais 

equitável dos empregos graça a uma redução da carga horária semanal de trabalho e graça a 

programas de partilha da carga horária de trabalho.    

 

O segundo cenário, característico da situação dos países em desenvolvimento, é baseado na 

desigualdade e na heterogeneidade dos sistemas de produção.  Aqui, a distribuição per capita 

bastante variável do produto nacional bruto (PNB) faz com que os concorrentes estejam longe de 

uma situação de igualdade.  De fato, um certo número de empresas oferece empregos de qualidade, 

bem remunerados, que permitem ao empregado o acesso à classe média, contribuindo ao mesmo 

tempo com uma parcela importante do produto nacional bruto.  Entretanto, estes empregos 

representam apenas uma pequena porcentagem do conjunto de empregos, cuja grande maioria tem 

apenas um trabalho irregular, sem salário mínimo nem benefícios, férias pagas, seguro social ou 

seguro emprego.  Em alguns países, já se observa boa parte da população que, por falta de instrução 

é totalmente inativa e sem perspectiva de futuro, enquanto que outros indivíduos devem se voltar 

para atividades ilegais a fim de completar sua renda.  
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Em segundo lugar, a amplitude das mudanças que marcaram o século 20 e principalmente os últimos 

vinte anos, exige mais do que nunca que o desenvolvimento econômico seja subordinado ao 

desenvolvimento democrático e ao desenvolvimento social.  O desafio não consiste apenas, para 

cada sociedade, em se integrar na nova economia mundial, mas também em criar, para o conjunto da 

população, oportunidades de trabalho digno que permitirão diminuir as desigualdades em todos os 

setores da vida, incluindo na produtividade do trabalho. 

 

Em terceiro lugar, a Sra. Ibarrola afirma que, atualmente, somos obrigados a tomar decisões bastante 

complexas em termos técnicos, que exigem aliás certos conhecimentos básicos, entre outros, de 

natureza moral.  Um novo tipo de alfabetização se impõe:  o conhecimento da matemática e da 

ciência é na verdade essencial, mas o conhecimento da cultura e da tecnologia básica também o são, 

sem o que não saberíamos evitar os erros e os horrores do passado.  Como resultado disto, a 

educação deve incluir as ciências humanas, a ética e o civismo, de maneira que os jovens não se 

tornem simplesmente "autômatos que trabalham." 

 

Em quarto lugar, a igualdade de oportunidades em matéria pedagógica está longe de ser adquirida 

nas Américas, apesar dos importantes esforços realizados nesta direção.  É verdade que existe uma 

aparente igualdade quando se observa o acesso à educação primária.  No entanto, o quadro piora em 

relação à presença dos alunos no nível do secundário, e torna-se catastrófico em termos de ensino 

superior.  Nesta última área, a distância que separa de um lado os Estados Unidos e o Canadá, e de 

outro os países do Sul, é enorme.  Esta distância tem como resultado a abertura de um terrível 

abismo entre estas regiões, no que se refere ao número de trabalhadores qualificados.  Estes 

problemas não serão resolvidos sem que escolhas fundamentais sejam feitas, principalmente entre a 

centralização e a descentralização das decisões em matéria educativa e pedagógica. 

 

Enfim, a desigualdade em termos de escolaridade é resultado de políticas inadequadas.  Não são os 

docentes, muitas vezes insuficientemente formados e mal remunerados, que devem ser apontados 

como responsáveis pelas falhas deste setor, mas sim os governos que consagram menos de quatro 

por cento do PNB para a educação. 
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Concluindo, a Sra. de Ibarrola elabora algumas recomendações: 

 

- primeiro, deve-se assegurar a educação pública e democrática em todos os níveis de 

ensino; particularmente, os países da América não podem se contentar em financiar uma 

escola primária, negligenciando o ensino secundário e universitário, como no passado; 

 

- segundo, deve-se dar uma atenção particular aos grupos mais vulneráveis, a saber os 

jovens, e principalmente àqueles que não concluíram sua formação primária; 

 

- por último, a educação deve ser reconhecida como um investimento. A frequente 

tendência é negligenciá-la, enquanto que deveria ser considerada prioritária, pois acaba 

sendo fundamental para assegurar o futuro desenvolvimento. 

 

 
 
 

O Pe. Patricio Cariola é pesquisador do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, onde 

foi diretor de 1969 a 1995.  É professor do Estado e mestre em Educação pela Universidade 

Harvard.  Em 1978, fundou a Rede Latino-Americana de Informação e Documentação em 

Educação.  Foi relator pela América Latina na Conferência Mundial de Educação para Todos 

realizada em 1990.  Em 1995, recebeu o prêmio Interamericano de Educação "Andres Bello".  É 

autor de diversos estudos sobre educação na América Latina e atualmente é conselheiro do Ministro 

de Educação do Chile. 

 
 
 

O Pe. Cariola salienta a enorme distância criada em termos de formação da mão-de-obra entre os 

países da Ásia do Sudeste e os da América Latina.  Em 1960, estas duas regiões estavam no mesmo 

nível;  hoje, a triste realidade nos obriga a constatar que os países latino-americanos ficaram muito 

aquém dos países da Ásia. 
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A globalização, o crescimento da economia e a integração econômica só têm sentido na medida em 

que se pode adicionar um valor aos produtos.  Por certo, a renda nacional pode aumentar mesmo sem 

valor agregado, mas então permanecerá sempre concentrada nas mãos de um grupo muito pequeno.  

Para que os frutos do crescimento econômico possam ser melhor distribuídos, é preciso proporcionar 

aos cidadãos uma formação adequada. 

É verdade que enormes progressos foram feitos na área do ensino superior e também que o nível do 

ensino secundário sofreu uma importante melhoria.  Entretanto, estas estatísticas são enganosas, pois 

o índice de matrículas das zonas urbanas são muito mais elevados que o das zonas rurais;  e a isto 

deve-se agregar o fato que o ensino pré-escolar na América Latina é fraco.   Esta deficiência é de 

importância capital, pois a carência de estímulo intelectual das crianças nos seus lares tende a 

condená-las a nunca irem além do nível alcançado pelos seus pais. 

 

De acordo com um estudo efetuado pelo diretor da Divisão Regional da UNESCO para a América 

Latina, não se pode negar que o rendimento dos sistemas escolares básicos dos países latino-

americanos é insuficiente.  Uma vez mais, esta realidade é muito frequentemente mascarada pelas 

enganosas estatísticas.  De fato, praticamente 45% dos alunos do nível primário repetem seu ano 

escolar.  Apenas durante 1990, 17 milhões de crianças ocupavam lugares que deveriam ter sido 

deixados, a fim de abrir vagas aos novos alunos, causando assim consideráveis despesas.  Resultado: 

não somente o sistema escolar é muito ineficaz, mas também suas falhas acarretam uma enorme 

proporção de analfabetos funcionais.  Quando se observa a relação direta entre a leitura e os diversos 

níveis de desenvolvimento, o resultado é desastroso.  Felizmente, este fenômeno não é observado 

nos colégios e escolas privadas. 

 

Segundo o Sr. Cariola, a causa do fenômeno da repetência está principalmente na atitude passiva 

inculcada nos estudantes.  Mas uma outra fonte do problema é, sem sombra de dúvida, o fato que os 

filhos dos parlamentares dos países latino-americanos frequentam quase que exclusivamente as 

escolas particulares.  Como consequência disto, as pessoas que decidem têm pouco ou nenhum 

contato com a realidade do sistema escolar público e não estão, de maneira alguma, em condições de 

constatar o lastimável estado do ensino oferecido neste setor. 
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Enfim, o sistema escolar público deverá ir além do ensino básico, para ensinar não só o uso da 

tecnologia moderna, mas também para veicular valores éticos. 

 
 
 

O Sr. Pierre Van Der Donckt é Secretário-Geral Executivo da Organização Universitária 

Interamericana.  Foi chefe da missão governamental do Centro de Estudos Políticos e 

Administrativos de Quebec da ENAP, de 1981 a 1985, depois de exercer, entre 1978 e 1981, as 

funções de Vice-Ministro Adjunto, responsável principalmente pela Direção Geral de Ensino e de 

Pesquisa Universitária no Ministério da Educação.  Ocupou a função de Delegado-Geral de Quebec 

no México, de 1985 a 1989, e conduziu as atividades de cooperação em 23 países do continente 

americano.  É membro do Conselho de Administração da Fundação Canadense para as Américas. 

 
 
 

O Sr. Pierre Van Der Donckt orienta sua reflexão em torno de dois temas:  a importância de gerir as 

grandes transformações ocorridas desde a década de sessenta, e a necessidade de uma cooperação 

interamericana em matéria de educação.  Em primeiro lugar, se nossos sistemas de educação 

sofreram importantes modificações no passado, os abalos sísmicos que sacodem o mundo atual os 

levarão a sofrer transformações ainda mais profundas.  De fato, o atual modelo universitário está 

esgotado:  sem uma reforma radical, as universidades entrarão em crise dentro em pouco.  Os 

resultados alcançados até o momento são certamente positivos, ou seja, espetaculares;  entretanto, os 

problemas persistem.  É preciso atacar tais problemas com determinação, e isto apesar da diminuição 

dos recursos financeiros disponíveis, pois a educação continua sendo a chave do desenvolvimento 

econômico e social. 

 

Na escola primária, os lamentáveis índices de participação e de sucesso escolar das crianças latino-

americanas são bastante inquietantes.  Por outro lado, no nível universitário um número 

demasiadamente grande de estudantes entra na universidade e permanece durante anos, sem ter a 

atitude nem a vontade de ter sucesso.  Ainda por cima, a proliferação de instituições privadas não foi 

acompanhada de processos rigorosos e transparentes de avaliação da qualidade do ensino.  Enfim, as 

iniciativas governamentais frequentemente não têm prosseguimento, principalmente no que se refere 

ao financiamento do sistema escolar. 
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O mundo engajou-se em uma impiedosa corrida, na qual as oportunidades de sucesso dependem da 

qualidade e do dinamismo do capital humano.  Mesmo no Canadá,  somos chamados a trabalhar na 

reengenharia do conjunto do sistema escolar.  Este processo consiste em um novo pacto equitativo 

entre as classes sociais, que não deve tornar mais vulnerável aqueles que já o são.  Ao contrário, 

embora tenhamos de nos preocupar com aqueles que estão no fim da fila, é preciso também preparar 

aqueles que estarão na frente.  E isso não pode ser feito apenas no interior das fronteiras nacionais:  

será necessário abrir nossas instituições pós-secundárias para o resto do mundo, principalmente para 

o conjunto dos países das Américas. 

 

Em segundo lugar, todo projeto de transformação dos sistemas de educação deve considerar o 

contexto da integração e da evolução dos países americanos, que exigem a operacionalização de  

novos instrumentos de cooperação.  Nossa visão do continente americano não deve ficar limitada 

apenas no contexto da concorrência econômica, devendo fundamentar-se principalmente e, antes de 

tudo, na cooperação – razão pela qual deve-se forçosamente proporcionar aos jovens uma educação 

verdadeiramente interamericana. 

 

Para este fim, a Organização Universitária Interamericana propõe a criação do Colégio das 

Américas.  Este projeto inspira-se no do Colégio da Europa, fundado em Bruges, em 1950, com o 

objetivo de inculcar em seus estudantes uma visão aberta do continente europeu.  Este novo Colégio 

será montado a partir do próximo ano e oferecerá quatro programas, a saber: um programa de gestão 

e análise das políticas do setor público; um programa de intercâmbio de estudantes, chamado "Inter-

Américas", para permitir aos jovens estudar durante um ano em um país estrangeiro;  um programa 

consagrado ao tema da integração em todos as suas dimensões, ou seja, cultural, social e 

tecnológica;  e, finalmente, dez redes de cooperação para formar novos profissionais em um quadro 

interamericano. 

 
 
 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 
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No período de discussões, voltamos à problemática dos recursos que os países latino-americanos 

consagram à educação.  A opinião de vários participantes é que os orçamentos destinados à educação 

devem ser aumentados, pois está claro que estão bem abaixo dos oito por cento do PNB, 

recomendado pela UNESCO, para sair do subdesenvolvimento. 

 

Não somente os recursos destinados à educação são insuficientes, mas também são distribuídos de 

maneira desigual entre o Norte e o Sul, e inclusive entres as zonas urbanas e as zonas rurais.  

Segundo a opinião de alguns, é importante proporcionar educação, principalmente onde as 

necessidades são mais urgentes e consequentemente onde os resultados têm a possibilidade de serem 

mais evidentes, isto é, nas regiões rurais desfavorecidas.  Além disto, as diferenças entre a educação 

dos meninos e das meninas, problema este de ordem cultural, também devem ser niveladas. 

 

O baixíssimo rendimento dos sistemas escolares latino-americanos e também o problema da 

repetência escolar foram evocados novamente.  A repetência de um ano escolar deve ser 

compreendida da maneira correta, ou seja, como um sintoma do não cumprimento de aspectos  

fundamentais do sistema educativo.  O fato de uma criança repetir seu ano escolar não significa 

forçosamente que os programas estejam sobrecarregados, mas simplesmente que ela não aprendeu, 

no momento apropriado, o que deveria ter aprendido.  Com demasiada frequência os docentes, 

insuficientemente preparados e mal remunerados, são na realidade formados quando exercem a 

profissão.  Pesquisas suplementares devem ser realizadas nesta área:  não se deve restringir à 

aplicação de modelos encontrados em outros lugares, mas sim efetuar estudos em cada país a fim de 

proporcionar um ensino interativo nas salas de aula. 

 

Porém, nota-se que em certos países, entre outros no Brasil, conseguiu-se diminuir dramaticamente a 

desistência escolar através de um melhor apoio financeiro às famílias de baixa renda, sob forma de 

bolsas.  Aliás, a repetência escolar seria suscetível de ser gerida de maneira racional e econômica, 

fazendo com que o aluno refaça apenas os cursos em que foi reprovado, ao invés de repetir o ano 

escolar todo. 
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A quem cabe enfrentar estes desafios?  Ao Estado?  Ao setor privado?  À mídia?  Aos 

parlamentares?  Alguns avaliam que tem se insistido de maneira indevida na distinção entre os 

sistemas escolares público e privado.  É a qualidade da educação que conta e, às vezes, a escola 

privada o faz melhor a custos inferiores.  Entretanto, todos estão de acordo que o Estado tem um 

importante papel a desempenhar, mas a natureza e a envergadura precisas deste papel não são fáceis 

de serem definidas.  Na verdade, deve-se aproximar ainda mais as pessoas que decidem e os 

cidadãos, descentralizando a tomada de decisões e permanecendo à escuta dos cidadãos.  Entretanto, 

é preciso evitar uma descentralização a todo custo, que desfavoreceria as regiões pobres.  Ainda por 

cima, o Estado tem o dever de estabelecer as normas, a fim de assegurar uma formação de qualidade. 

 

A missão e a responsabilidade da mídia na educação foram abordadas várias vezes.  Não há dúvidas 

de que a mídia tem um enorme poder e que poderia ser um grande educador, mas tudo está ainda 

por ser feito, para definir os vínculos que deveriam existir entre, de um lado, o ensino escolar e, por 

outro lado, o mundo da Internet e da televisão a cabo.  Ainda por cima, existem poucas leis para 

regulamentar o papel da mídia e, na maior parte dos países latino-americanos, ela não enfrenta o 

desafio de contribuir ativamente para a educação. 

 

Quanto aos parlamentares, seu papel principal deve ser buscar um consenso dentro da população.  

Eles também devem exercer um melhor controle sobre o desenvolvimento dos sistemas de educação, 

o que implica o estabelecimento de normas de qualidade no assunto.  Porém, os parlamentares 

demonstram ignorância quase total do não cumprimento do sistema escolar e não possuem as 

informações necessárias para fazer um trabalho sério.  Frequentemente, os eleitos que intervêm neste 

campo têm apenas preocupações altamente financeiras. 

 

O conteúdo dos programas escolares constitui também uma importante preocupação:  será que 

devemos privilegiar a alfabetização técnica e tecnológica dos futuros trabalhadores para torná-los 

funcionais e produtivos?  Ou, ao contrário, devemos preparar os jovens para seu papel de futuros 

cidadãos, dando ainda mais ênfase ao civismo, à ética e à moral?  Enquanto todos estão convictos da 

importância de uma mão-de-obra bem instruída e tecnologicamente experiente, principalmente nas 
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áreas da saúde e da proteção do meio ambiente, alguns se preocupam com a tendência de ver a 

educação apenas como preparação para exercer um trabalho produtivo em uma economia 

mundializada.  Na opinião destes, a educação tem uma vocação muito mais nobre, ou seja,  a 

formação de jovens líderes do futuro dos países latino-americanos. 

 

De fato, a educação deveria ser considerada como um investimento, mas os governos agem 

frequentemente tendo em vista a obtenção de resultados imediatos.  Os Estados devem cessar de agir 

em uma perspectiva a curto prazo, através de programas de estudos elaborados na maioria das vezes 

em função dos parcos recursos;  ao contrário, eles deveriam desenvolver políticas a longo prazo.  

Nesta ótica, a criação do Colégio das Américas é acolhida favoravelmente. 

 


