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O Sr. Daniel E. Bosley é Presidente da Comissão dos Regulamentos do Governo da Câmara dos 

Representantes de Massachusetts, após ter presidido durante três anos a Comissão Conjunta do 

Comércio e do Trabalho.  Desde 1993, preside a equipe de trabalho de promoção das exportações 

do Council of State Governments / Eastern Regional Conference, cujo mandato é examinar os 

meios de incrementar a eficiência dos programas de promoção das exportações no mercado 

internacional. 

 
 
 

O Sr. Bosley destaca a vastidão das transformações tecnológicas ocorridas desde a década de 

sessenta.  Do ponto de vista dos Estados Unidos, os desafios a serem enfrentados derivam mais das 

novas tecnologias que da globalização do comércio:  as tecnologias da indústria pesada que 

viveram seu apogeu há cerca de trinta anos, cederam lugar às tecnologias de comunicação, 



eminentemente evolutivas, de maneira que cerca de 43 milhões de empregos foram perdidos nas 

indústrias tradicionais desde 1979. 
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Os conhecimentos procurados nos trabalhadores de hoje são cada vez mais altos: 80 por cento dos 

empregos que serão criados em Massachusetts, daqui até o ano 2000, exigirão uma formação pós-

secundária, e no entanto, ainda hoje nos Estados Unidos, de cada seis pessoas apenas uma possui 

um nível de leitura equivalente ao do sexto ano escolar.  Os programas de reciclagem são reativos 

demais:  será necessário agir mais rapidamente para prevenir a perda de empregos.  Ainda por 

cima, a aprendizagem de um segundo idioma tornou-se primordial nos dias de hoje. 

 

Dois tipos de formação devem ser aprimorados: uma formação profissional especializada, destinada 

a satisfazer as necessidades e os critérios de um emprego específico em uma indústria precisa; e 

uma formação geral, suscetível de passar aos alunos os conhecimentos básicos.  Uma vez tudo 

ponderado, esta última é a mais importante das duas, pois torna os alunos adaptáveis, polivalentes 

e, consequentemente, aptos a evoluir e assumir funções multidisciplinares em um trabalho que se 

efetuará principalmente em equipe. 

 

A fim de melhor assegurar a formação necessária, é essencial que se faça uma parceria entre os 

governos e as empresas.  O aperfeiçoamento profissional deve tornar-se parte integrante das 

práticas de cada empresa e deve ser reconhecido como um trunfo comercial, e não como uma 

vantagem social.  Entretanto, os governos terão sempre um papel importante a desempenhar, 

principalmente na área da alfabetização.  Além disto, em cooperação com o setor privado, o setor 

público pode privilegiar a formação à distância, reagrupar e coordenar a multiplicidade dos 

programas existentes de formação profissional, padronizar as competências necessárias e 

regulamentar os programas de formação. 

 
 
 

O Sr. Francisco Xavier Salazar Sáenz é secretário das Comissões de Educação e do Patrimônio 

Histórico e Cultural da Nação do Senado de México. É mestre em Administração e com 

escolaridade completa de doutorado em Ciências Sociais.  Foi presidente e diretor-geral de várias 

empresas mexicanas e lecionou no Instituto Esperanza, na Universidade La Salle e na Universidade 
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Autônoma de San Luis Potosí. Durante seus anos de ensino, trabalhou intensivamente para 

múltiplos sindicatos, entre outros para a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários, 

que reúne 100 mil sindicados, na qual exerceu a função de secretário-geral de 1985 a 1989. 

 
 
 

O Sr. Salazar Sáenz afirma que, se o sistema de economia central planificada revelou-se pouco 

eficaz, a economia de mercado, cada vez mais submetida à ideologia neoliberal, não consegue 

também resolver todos os problemas.  De fato, com o liberalismo, problemas tais como 

desemprego, marginalização, exlusão e abismo entre ricos e pobres pioraram. 

 

A educação não escapa da influência da economia.  No contexto de uma economia globalizada, 

duas tendências podem ser adotadas em matéria de educação: uma formação que se limite a tornar 

o trabalhador mais produtivo ou uma formação que não lhe permita apenas sobreviver, mas 

também viver melhor em comunidade.  É preciso privilegiar esta última, pois o desenvolvimento 

harmonioso do ser humano integral exige o ensino de valores espirituais e éticos, que temos a 

tendência de ignorar nos dias de hoje.  Aliás, estes valores lembram o ideal da universidade, onde 

o estudante é chamado a descobrir a verdade de uma maneira relativamente autônoma, através de 

diálogos e análises. 

 

Quem deve determinar os valores a serem ensinados?  Isto cabe aos pais, antes de tudo, e à 

sociedade, seguidos.  Previamente, um grande consenso deve ser estabelecido sobre um conjunto 

de políticas econômicas e educativas, que resistem às mudanças de governo, que tenham sido 

estabelecidas em uma perspectiva de longo prazo. 

 

O que os legisladores devem fazer para promover a educação?  Em primeiro lugar, eles devem 

eliminar os obstáculos à formação de consenso, principalmente o excesso de burocracia, a 

ineficiência e a indiferença, e incitar os cidadãos a uma participação mais ativa.  Em seguida, devem 

aumentar a verba destinada à educação.  Enfim, eles devem concentrar suas ações no seguimento 
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de um objetivo fundamental da educação, ou seja, a promoção e a solidificação da identidade 

nacional, pois cada cultura contribui para o enriquecimento global.. 

 
 
 

O Sr. Ruben Vélez Nuñez exerce a função de secretário-geral do Parlamento Andino, do qual foi  

também vice-presidente.  Licenciado em ciências políticas e sociais, doutor em jurisprudência e 

advogado. Professor na Universidade de Buenos Aires, tem como área de especialização os órgãos 

internacionais e o direito penal intelectual.  Foi membro, entre outros, do Congresso Nacional do 

Equador e vice-presidente da Comissão de Reformas Constitucionais.   

 
 
 

O Sr. Vélez Nuñez aborda o tema da educação em três ângulos.  Em primeiro lugar, embora 

possamos afirmar que o acesso à educação melhorou nos últimos tempos, a luta contra o 

analfabetismo está longe de ter sido vencida.  O próximo século será o dos conhecimento e os 

países não podem mais ser divididos segundo suas riquezas, mas segundo a qualidade da educação 

de sua população. 

 

Nos países andinos será preciso criar um programa educativo de qualidade para coletivizar o saber 

e construir assim uma comunidade civilizada.  É indispensável criar opções de educação inovadoras 

e abertas aos setores marginalizados.  São necessárias verbas consideráveis para este fim além de 

soluções concretas, como a universidade virtual e a escola itinerante, suscetíveis de ampliar o acesso 

à educação em todas as regiões. 

 

Em segundo lugar, é indispensável criar uma cultura democrática fundamentada na solidariedade.  

Hoje, o poder político em países andinos está em crise nos países latino-americanos: a 

reestruturação do Estado, a despolitização da sociedade civil, a ausência de clareza nos objetivos 

dos governos e o caos administrativo minam a credibilidade das instituições políticas junto aos 

cidadãos e são assim influências negativas sobre o processo democrático do Estado.  

 

A cultura democrática compreende normas de conduta, papéis e comportamentos que favorecem a 
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igualdade entre os indivíduos, sem no entanto criar entraves para sua liberdade.  Mas, na verdade, 

não existe atualmente um programa de educação para a democracia que favoreça a participação dos 

cidadãos na vida pública.  

 

Isto leva o Sr. Nuñez a falar, em terceiro lugar, da formação dos próprios parlamentares.  Os 

pontos fracos que se pode constatar nos parlamentares são numerosas: dependência estrutural e do 

Executivo, ausência de leis e controles, deficiência dos procedimentos, carência de informação, falta 

de conhecimentos dos temas tratados pelos Parlamentos, inadequada metodologia de exame dos 

projetos de lei e recusa de colaboração por parte de outras instituições  entre outras.  

Definitivamente, no próprio âmago da reforma da educação deve ser uma melhor formação dos 

parlamentares, sem no entanto negligenciar a reforma dos partidos políticos e dos regimes 

eleitorais.   É por isso que o Parlamento Andino criou, entre outros, o Centro Andino de 

Formação e Desenvolvimento de Legisladores, a fim de solidificar a democracia dentro da 

comunidade andina, através da montagem de programas de formação. 

 
 
 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

 

Ficou claro na discussão que a principal preocupação dos participantes consiste no ensino de 

valores morais e humanos.  Diante da força das novas tecnologias, a transmissão do patrimônio 

tradicional torna-se cada vez mais precária.  Na verdade, os estudantes aprendem como fazer 

funcionar um computador, mas ignoram frequentemente os princípios morais de seus pais.  

Portanto, o ser humano não é uma máquina e ele é instruído não só para achar um emprego, mas 

também para obter um enriquecimento pessoal.  Enfim, o desenvolvimento sustentável deverá 

significar que poderemos manter os valores tradicionais, favorecendo um desenvolvimento 

econômico são. 
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Quem deve definir os valores a serem ensinados?  Trata-se do papel do legislador?  Do educador? 

 Do cidadão?  De acordo com a opinião de muitos, deve-se provocar um diálogo próprio para a 

criação de um consenso antes de estabelecer normas.  Todos os elementos da sociedade, incluindo 

sobretudo os pais, devem contribuir para isto.  Com relação a este aspecto, o principal valor a ser 

ensinado poderia ser a importância de participar de todas as facetas da vida em sociedade, pois este 

valor indispensável à vida democrática ainda não está completamente assimilado nos diversos 

países latino-americanos. 

 

Nota-se que neste aspecto, como também em muitos outros, existe o risco de que os mais ricos e 

os mais fortes imponham seus valores aos demais, através da força de seus próprios meios 

econômicos e de comunicação.  De fato, como reagir diante dos valores inculcados nas crianças 

por intermédio das tecnologias modernas, que são mais eficazes que a transmissão do patrimônio 

cultural feita pelos pais?  Parece claro que não basta ensinar os valores tradicionais na escola e no 

lar: toda a sociedade deve ser mobilizada para estabelecer consenso e defender os princípios 

fundamentais nos quais acreditam. 

 

Entretanto, exaltamos que a participação dos pais é às vezes dificultada por obstáculos reais, 

econômicos e outros mais.  Eles participarão do processo de consulta apenas se suas opiniões 

forem ouvidas, o que muito frequentemente não acontece, pois a cultura política que impera nas 

instituições educativas não favorece em nada a participação dos outros.  Aliás, mesmo uma 

participação mínima nas atividades relacionadas à educação de seus filhos, poderia impor custos 

insuportáveis às pessoas pobres, principalmente referente aos gastos com babás, jardins de infância 

e locomoção.  Uma séria abordagem deste tema deverá resolver estes importantes obstáculos.  

A busca de um justo equilíbrio entre os papéis respectivos do Estado, dos educadores, do setor 

privado e dos cidadãos preocupa vários intervenientes.  Alguns afirmam que os governos não 

poderão assumir os custos da educação em todos os níveis; deveriam pelo menos assegurar a 

educação básica e, nos níveis superiores, uma partilha seria essencial.  Outros já sustentam que 

cabe principalmente ao Estado prover às necessidades dos sistemas de educação em todos os 

níveis. 
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No que se refere à parceria entre o Estado e o setor privado, que alguns recomendam 

insistentemente para enfrentar as exigências da economia globalizada, questiona-se: até que ponto é 

adequado subvencionar empresas com fins lucrativos que também aproveitam desta formação?  

Quais deveriam ser as modalidades desta parceria no que se refere, por exemplo, à escolha dos 

docentes e dos programas de ensino?  A resposta poderia consistir em uma partilha das 

responsabilidades, definida em função do setor econômico envolvido e das necessidades locais 

precisas.  Lembra-se também que o Estado não saberia desempenhar seu exato papel sem uma 

verdadeira comunicação entre parlamentares e o sistema de educação, o que é essencial para 

permitir aos eleitos intervir com total conhecimento de causa. 

 

Entretanto, nota-se que o problema não consiste necessariamente nas verbas que o Estado dedica à 

educação, já que diversos Estados latino-americanos reservam uma proporção relativamente elevada 

de seus recursos para tal fim.  O que gera problema é o emprego destes recursos: com demasiada 

frequência, o excesso de burocracia, o desperdício, a ineficiência e a corrupção têm por efeito o 

desvio destes recursos de sua utilização legítima.  Aliás, a preferência que muitos educadores 

manifestam de permanecer nas cidades e, em certos países, a presença de uma multiplicidade de 

etnias complicam a busca de soluções.  Neste sentido, é importante criar técnicas inovadoras, tais 

como escolas itinerantes, a fim de deslocar o ensino rumo aos estudantes, ao invés de esperar que 

estes venham por si próprios.  Muitos deles vão inclusive estudar no exterior, a elevados custos, 

para receber um ensino adequado. 

 

Enfim, é primordial implantar o princípio de imputabilidade dos educadores, de modo que sejam 

avaliados regularmente e prestem contas de suas atividades, sobretudo junto aos pais.  Os 

educadores resistem à idéia do estabelecimento de normas públicas e universalmente reconhecidas, 

mas a publicação dos resultados de exames nacionais padronizados, lamentáveis em muitos casos, 

seria suscetível de mobilizar a opinião pública. 


