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Argentina aprova um novo projeto
educativo para transformar a sociedade

Há muitos anos,
que as mobilizações
sociais iniciadas na
Carpa Blanca, luta-
vam na Argentina
contra a comercia-
lização da educação
e a privatização do
sistema educativo.
Ontem no Congres-
so Nacional, depois
de um amplo deba-
te em que participa-
ram os diferentes
setores da sociedade,
finalmente foi apro-
vado um modelo
inovador do ensino,
tanto básico como
universitário, visan-
do um novo sistema
público de educação,
mais democrático,
sustentável e plural.

Além disso, esta
reforma foi acompa-
nhada por uma cha-
mada à comunidade
internacional: “de-
vemos superar a
concepção homo-
gênea do neolibera-
lismo e avançar de-
cididamente a cons-
trução de identida-
des culturais, o de-

senvolvimento de
filosofias humanis-
tas integrantes de
homens e mulheres,
a criação de estrutu-
ras globais produti-
vas, justas e susten-
táveis. Para uma
nova globalização
alternativa, é neces-
sário consolidar a
educação pública re-
formada e influenci-
ada pelo protago-
nismo da sociedade
civil, considerando
o conhecimento co-
mo patrimônio cole-
tivo da humanidade
e a educação como
um direito social
que deve ser garan-
tido pelos Estados”.

E isso é precisa-
mente o que se apro-
vou ontem na Ar-
gentina! O novo sis-
tema educativo está
destinado a propor-
cionar não só saber
técnico (vinculado
ao trabalho), mas
também saber polí-
tico (para uma cida-
dania ativa e o for-
talecimento de uma

democracia) e saber
crítico (que permita
superar os obstácu-
los do pensamento
único).

Tanto as escolas
como as universida-
des terão como eixo
transversal a educa-
ção baseada em va-
lores (solidarieda-
de, democracia, jus-
tiça, cultura da paz,
etc.). Neste sentido,
serão abertos cen-
tros docentes para a
comunidade e serão
promovidas alian-
ças sociais.

Também se im-
pulsará a  construção
coletiva do conheci-
mento, estimulando
a diversidade e a
pluralidade do sa-
ber. Neste sentido,
os conteúdos cientí-
ficos serão o produ-
to de amplos con-
sensos, que inclui-
rão as expressões
sociais e culturais de
todas as regiões e
nações do mundo.
De uma forma com-
plementar, também

se revalorizará o
papel da arte.

Através de uma
educação democrá-
tica, serão produzi-
dos espaços de par-
ticipação e reflexão,
onde tanto os estu-
dantes como os di-
ferentes agentes da
comunidade edu-
cativa terão um pro-
tagonismo ativo.
Também se prevê-
em pedagogias no-
vas orientadas à
promoção de um
modelo novo: o eco-
desenvolvimento.
Desde uma perspec-
tiva global, será ela-
borada uma reedu-
cação ética para a
sustentação.

O projeto começa-
rá a desenvolver-se
a partir do próximo
ano acadêmico e
sem dúvida este
inovador sistema
educativo, fruto das
lutas sociais argen-
tinas, será converti-
do numa referência
mundial no âmbito
educativo.

Com a reforma, a sociedade argentina envia uma mensagem ao
mundo: a educação é um fator crucial para estabelecer as bases
para outra mundialização mais solidária e democrática.
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