
 

 

DECLARAÇÃO 
IV REUNIÃO: PARA UM MOVIMENTO PEDAGÓGICO LATINO-AMERICANO 

BELO HORIZONTE, BRASIL. 
15-17 NOVEMBRO 2017 

 

O IV Encontro Pedagógico Latino-Americano, convocado para tratar como tema central 
“Democracia e resistência: educação pública em luta” analisa o contexto e os desafios da 
educação pública, as condições enfrentadas pelo movimento sindical e recomenda as 
estratégias que o Movimento Pedagógico Latino-Americano deve definir para ser 
implementado por cada organização em seu país. 

 

Nesse quadro, ressalta que: 
 

1. A partir de 2014, os efeitos das medidas econômicas, através das quais os governos do 
norte e suas organizações multinacionais transferiram para nossos países os custos da 
crise econômica global, iniciada em 2008 com o estourar da bolha financeira nos países 
desenvolvidos, se tornaram acentuados na região. Isso foi expresso pelo aumento das 
taxas de juros, organizada pela autoridade monetária do governo dos EUA, queda dos 
preços das commodities, como  petróleo,  soja,  trigo,  cobre entre outras, que haviam se 
se tornado a principal receita cambial da grande maioria dos países latino-americanos. 
Este fenômeno atingiu diretamente as economias emergentes, iniciando-se um período 
recessivo que encerrou abruptamente o ciclo de crescimento econômico, que havia 
assegurado as condições adequadas para as agendas sociais e para a expansão dos 
investimentos públicos e que impulsionaram num grupo de países latino-americanos, 
governos populares. 

 

2. Neste contexto, a direita iniciou um período de ataques e erosão desses governos que, 
após anos de luta pelo movimento popular, foram constituídos como uma alternativa às 
políticas neoliberais em determinados países da região. Este processo começa em 
Honduras com o golpe de estado executado em 2009, continua no Paraguai em 2012 e no 
Brasil com o golpe institucional de 2016. Os mecanismos utilizados pela direita em atingir 
os governos eleitos legitimamente marcam e caracterizam várias etapas, a saber: calúnia 
e perseguição contra líderes políticos que representam o modelo democrático 
progressivo; mecanismos institucionais utilizados de forma ilegítima e conveniente para 
endossar derrotas de presidentes; uso de mídia de massa e redes sociais; a cumplicidade 
dos sistemas judiciais para cobrir os governos de fato com a legalidade e a geração de 
cenários de conflito permanente para promover  ações de rua desestabilizadoras. 

 

3. Esta política  agressiva,  em  relação  aos setores populares, que tem sido uma constante 
histórica  na  América  Latina,  se manifesta  com  particular  virulência  através  de  uma 
estratégia  de  perseguição  sistemática  das  lideranças  sindicais  e  ação  coletiva  dos 
trabalhadores e suas organizações.



 

 

 
 

4. Este ataque ao movimento sindical visa enfraquecer sua capacidade de luta e resistência, 
aprofundar a precarização do trabalho bem como eliminar os direitos conquistados pela 
classe trabalhadora. 

 

5. Neste contexto, a Educação Pública está sofrendo as consequências da aplicação da 
lógica privatizadora e mercantilizadora do neoliberalismo. O risco desse aprofundamento 
de políticas é agravado em um quadro internacional caracterizado pelo fortalecimento 
da tendência à liberalização econômica impulsionada pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e pelo progresso nas negociações de acordos de livre comércio  para 
bens e serviços, tais como a TISA, promovida pela Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) em associação com o Banco Mundial (BM) e outras 
instituições financeiras internacionais. 

 

6. Este novo estágio político da direita na América Latina gera condições favoráveis para a 
tentativa de capturar recursos públicos através de corporações empresariais, que 
tentam lucrar com educação e conhecimento. Mas a verdade é que não são só, os 
recursos orçamentários é que estão em disputa, mas a tentativa de redefinir o papel 
social da Educação Pública a partir de uma perspectiva mercantilizadora. Desta forma, a 
contradição entre Educação como mercadoria ou como direito social, que mantemos 
desde o Movimento Pedagógico, está mais uma vez no centro deste confronto. 

 

7. Para os setores dominantes, essa ofensiva é expressa no impulso de um conjunto de 
medidas cuja matriz se repete, com praticamente nenhuma variação, nos diferentes 
sistemas educacionais dos países latino-americanos. Estamos nos referindo aos 
processos de avaliação por resultado, com abordagem punitiva, à medida do sucesso 
educacional através de um parâmetro economicista, as reformas curriculares que visam 
garantir em diferentes níveis a formação subordinado à lógica do “empreendedorismo” 
empresarial e à flexibilização do trabalho. A organização dos sistemas educacionais de 
acordo com este modelo está orientada para a promoção de um currículo e uma 
metodologia global que visam gerar as condições necessárias para favorecer o avanço do 
processo de transnacionalização comercial, cuja expressão mais clara é encontrada nos 
documentos do Banco mundial. Nesses documentos, as organizações sindicais e os 
direitos trabalhistas dos professores são apontados como um obstáculo à imposição 
dessas reformas. 

 
8. Para enfrentar essas políticas é imperativo para o movimento sindical da educação, a 

unidade e o fortalecimento de suas organizações e a articulação com os alunos, com as 
comunidades educativas e com a sociedade, na formulação e articulação de uma 
proposta de política pública alternativa dessa educação que é  promovida pelos 
neoliberais. Esta estratégia deve ser desenvolvida no âmbito de uma mobilização, 
articulada com organizações sindicais da educação, movimentos de estudantes, 
movimentos sociais, intelectuais e da sociedade em geral. 



 

 

9. Desde o seu lançamento, o Movimento Pedagógico Latino-Americano orientou as 
organizações sindicais de educação para se tornarem o sujeito coletivo que protagonize 
o debate sobre as políticas educativas dos países e para recuperarem o conhecimento 
político-pedagógico construído dia a dia através do ensino e da sistematização de 
experiências pedagógicas que respondem pelo esforço e dedicação em sala de aula, para 
garantir uma educação pública de qualidade. Ao refletir sobre essas experiências 
pedagógicas, os sindicatos conseguiram mostrar a força transformadora e política do 
trabalho docente. Os casos foram sistematizados, no que diz respeito ao 
desenvolvimento de estratégias, para o trabalho colaborativo entre professores, 
metodologias de sala de aula para construir um sentido coletivo, metodologias para 
integrar o conhecimento de povos indígenas, direitos humanos, gêneros, meio ambiente, 
construção de cidadania e desenvolvimento de conteúdo sobre a história da América 
Latina. 

 

Por tudo que foi apresentado: 
 

O IV Encontro:  "Rumo a um Movimento Pedagógico Latino-Americano" reunido na Cidade 
de Belo Horizonte, Brasil, entre 15 e 17 de novembro de 2017, insta todas as organizações, 
afiliadas à Educação Internacional na América Latina a: 

 

9.1 Reafirmar que, a partir do Movimento Pedagógico Latino-Americano, assumimos 
o desafio de construir coletivamente as bases de uma proposta educativa 
enraizada na cultura e na tradição política da educação como ferramenta de 
serviço aos setores populares. Isso explica o confronto com o modelo de 
mercantilização educacional funcional para a desigualdade social promovida 
pelos tecnocratas, apoiados pelas empresas corporativas que promovem o 
mercado livre e os programas de ajuste neoliberal. 

 

9.2 Continuar a organizar a iniciativa de desenvolver e consolidar em cada país o 
Movimento Pedagógico, articulado a partir da sala de aula, para construir em 
consulta e participação com professores uma proposta de política educacional 
pública alternativa ao neoliberal. Esta proposta deve incorporar o conhecimento 
derivado das práticas pedagógicas dos professores, das escolas públicas que 
visualizamos nas suas diferentes amostras de experiências em sala de aula, 
durante as reuniões do Movimento Pedagógico. Esta proposta procura fortalecer 
as identidades locais em cada país, recuperar a educação como direito social 
secular, administrada e financiada pelo Estado e promover a mobilização social 
com o objetivo de defender a validade da educação pública e frear a privatização 
e o comércio educacional. 

 

9.3 Continuar promovendo a participação da associação de professores como parte 
do campo popular no caminho da resistência social, da defesa da democracia e 
da plena validade dos direitos humanos em nosso continente. 



 

 

 
9.4 Continuar a construir o processo, para celebrar o centenário do nascimento de 

Paulo Freire no ano de 2021. Unir todas as organizações filiadas à Educação 
Internacional na América Latina, para que, a cada 19 de setembro, este 
aniversário seja celebrado, estendendo a convocação as comunidades 
educacionais e movimentos sociais. 

 

9.5 Convocar um dia de luta latino-americana para enfrentar a privatização e a 
comercialização educacional e o ajuste na educação pública. 

 
9.6 Ratificar a defesa do direito à educação pública como o eixo de nossa ação na 

base sindical, estudantil e com a comunidade educacional. Os sindicatos da 
educação têm a força simbólica, nascida da ação coletiva, da militância com as 
companheiras e os companheiros, do afeto entre os povos latino-americanos, no 
sentido de pertencer a uma grande pátria, maior do que podemos ver e mais 
livre do que a lógica do mercado pode conceber. 

 

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2017 
 

Subscrevemos as seguintes organizações afiliadas à a Educação 
Internacional para a América Latina. 

 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, Brasil.  
Federação dos sindicatos de professoras e professores, PROIFES, Brasil.  
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CONTEE, Brasil. 
Confederação de Trabalhadores da Educação da Argentina, CTERA, Argentina. 
Federação Nacional de Professores Universitários, CONADU, Argentina. 
Confederação de Educadores Argentinos, CEA, Argentina. 
Federação Nacional de Professores de Ensino Secundário, FENAPES, Uruguai. 
Federação Uruguaia de Professores Trabalhadores Educação primária, FUM-TEP, Uruguai.  
União Nacional de Educadores do Paraguai, UNE-SN, Paraguai. 
Organização dos Trabalhadores da Educação do Paraguai, OTEP-A, Paraguai. 
Sindicato Unitário de Trabalhadores da Educação do Peru, SUTEP. Peru. 
Faculdade de professores do Chile, CPC, Chile. 
Sindicato Integra2, Sindi2, Chile. 
Federação de Academias de Universidades Estaduais, FAUECH, Chile.  
Federação Colombiana de Educadores, FECODE, Colômbia. 
Associação Sindical de Professores Universitários, ASPU, Colômbia. 
Federação de Educadores da Venezuela, FEV, Venezuela. 
Associação Dominicana de Professores, ADP, República Dominicana. 
Federação de Professores da UASD, FAPROUASD, República Dominicana. 
Associação de Técnicos de Educação, ANPROTED, República Dominicana. 
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação, SNTE, México. 
Associação Nacional de Educadores, ANDES 21 de Junho, El Salvador. 



 

 

 
Faculdade Profissional de Superação Magisterial de Honduras, COLPROSUMAH, Honduras.  

Faculdade Profissional da União Magisterial de Honduras, COPRUHN, Honduras. 
Faculdade Profissional de Pedagogia de Honduras, COLPEDAGOGOSH, Honduras. 
Movimento Panamenho Unido, MPU, Panamá. 
Sindicato Educadores de Costa Rica, SEC, Costa Rica.  
Associação Nacional de Educadores, ANDE, Costa Rica. 


