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Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores, 

 

Desejo iniciar meu pronunciamento sublinhando que o Oitavo “Objetivo de 

Desenvolvimento do Milênio” tem sido o menos discutido e implementado: a 

parceria global para o desenvolvimento. Tal parceria é condição essencial para 

o cumprimento dos sete demais objetivos, cujo ônus não pode cair 

exclusivamente sobre os ombros dos países pobres. O Oitavo Objetivo exige o 

compromisso dos países mais ricos na ajuda aos mais pobres para que vençam 

os obstáculos estruturais que os mantêm presos em armadilhas de pobreza.  

 

O Brasil tem-se empenhado, apesar de suas limitações econômicas, na 

construção de importantes parcerias no âmbito da cooperação Sul-Sul. A 

América do Sul, os países lusófonos e diversos outros países da América 

Latina e África têm-se beneficiado dessa cooperação brasileira, que é, acima 

de tudo, solidária. 

 

A UNESCO, pelo seu peso moral e por sua vocação, deve desempenhar papel 

central no Oitavo Objetivo do Milênio, construindo parcerias mundiais por 

meio da cooperação técnica e financeira internacional em suas esferas de 

competência.  



 

No campo da Educação, desejo ressaltar em primeiro lugar um elemento 

conceitual. O Brasil considera Educação um bem público, e não mercadoria, 

sujeita às regras do mercado e do lucro.  

 

O Presidente Lula da Silva lançou, há poucos meses, o Plano de 

Desenvolvimento da Educação, conjunto histórico de medidas que tratam de 

maneira sistêmica os desafios educacionais do País em todos os níveis. O 

Plano parte do princípio de que a educação constitui responsabilidade do 

Estado, mas também é um esforço social mais amplo que não se desenrola 

apenas na escola, mas tem lugar na família, na comunidade e em todos os 

espaços de interação, especialmente no trabalho. Nesse sentido, a educação 

impõe uma forte mobilização e conscientização social, tanto quanto sólidos 

mecanismos de accountability, viabilizando o projeto de desenvolvimento do 

País. 

 

A visão sistêmica de nosso Plano permitiu superar as “falsas oposições” entre 

níveis de educação: não é possível cuidar apenas da educação básica sem 

considerar o ensino superior, nem separar a educação científica da educação 



profissional. Um dos aspectos mais relevantes do Plano é a valorização dos 

profissionais de educação, inclusive no plano salarial. 

 

Como disse, o Brasil tem-se empenhado no aprofundamento da cooperação 

internacional em educação, tanto no plano Sul-Sul, em particular no âmbito do 

Programa Educação para Todos e dos países do chamado “E-9”, quanto no 

formato triangular, Norte-Sul-Sul. Apoiamos o Fundo de Cooperação Sul-Sul 

recentemente estabelecido, para o qual estamos fazendo uma primeira 

contribuição no valor de 40 mil dólares. Apoiamos com entusiasmo a 

cooperação com os doadores do “Fast Track Initiative - FTI”. 

 

Mas não basta apenas mobilizar mais recursos. É fundamental pôr à 

disposição da UNESCO, das agências internacionais e dos mecanismos 

bilaterais de cooperação um banco de projetos baseado nas melhores práticas 

educacionais vigentes em nossos países. Nesse sentido, o Brasil pretende 

organizar, no próximo ano, seminário internacional voltado para a 

apresentação e o compartilhamento de programas de êxito e de larga escala já 

aplicados tanto no Brasil quanto em países em desenvolvimento em áreas 

como financiamento educacional, bolsa escola / família, avaliação de 

qualidade, de alimentação escolar, distribuição gratuita de livros didáticos e 



formação de professores. Nossa intenção é consolidar um portfolio de 

melhores práticas, que poderão colocar a cooperação internacional em novas 

bases, construídas sobre programas consolidados em escala nacional que 

poderão transformar-se em políticas públicas em países em desenvolvimento. 

 

No plano do ensino superior, o Brasil apóia com entusiasmo o trabalho que a 

IESALC está fazendo na América Latina e no Caribe, a partir da visão de que 

as universidades constituem agentes de transformação do sistema educacional 

como um todo. O Brasil tem apoiado financeiramente diversos projetos da 

IESALC. Nesse sentido, apoiamos a realização da conferência mundial sobre 

ensino superior em 2009, e sua reunião preparatória, em Cartagena, em 2008. 

 

Na área da alfabetização e da educação de jovens e adultos, o Brasil terá a 

honra de sediar a VI Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA) em maio de 2009. 

 

No campo da Cultura, o Brasil participa ativamente do esforço internacional 

em apoio às políticas nacionais para a promoção e conservação das 

manifestações culturais consubstanciadas no patrimônio físico e imaterial, em 

harmonia com o disposto na Convenção sobre Diversidade Cultural. 



 

O Brasil se empenha na valorização econômica da indústria cultural por meio 

de incentivos fiscais e reconhece seu papel para o desenvolvimento 

econômico. Por outro lado, mais que mero instrumento do crescimento, a 

cultura é um fim em si mesmo, tendo em vista sua importância na afirmação 

da identidade nacional, regional, civilizacional. Pela sua própria conformação 

nacional, com sua secular experiência de mestiçagem étnico-cultural, o Brasil 

rejeita o chamado “conflito de civilizações” e defende com veemência o 

diálogo entre civilizações. 

 

No campo da Ciência e Tecnologia, o Brasil está reduzindo o hiato entre a 

pesquisa científica e sua vinculação com o sistema produtivo. Nesse sentido, 

assinei, com o Presidente Lula, lei de incentivos fiscais à produção nacional de 

ciência e tecnologia com base em parcerias público-privadas. Além disso, o 

Brasil está duplicando, em quatro anos, seus pólos de educação tecnológica e 

profissionalizante. 

 

O Brasil ocupa hoje o 15o. lugar na produção científica mundial, com 

crescimento 4 vezes acima da média mundial. Em breve estaremos entre os 

dez países com maior produção em ciência e tecnologia.  



 

O estilo de cooperação internacional desenvolvido pelo Brasil nessa área é 

peculiar. Não nos interessam os chamados brain drain e tied aid. Queremos 

contribuir para a criação endógena de capacidades no mundo em 

desenvolvimento. Por meio da formação local de recursos humanos, o Brasil 

está auxiliando países na América Latina e na África a consolidarem seus 

próprios programas de pós-graduação e pesquisa. 

 

No campo da comunicação, o Brasil organizará, em novembro deste ano, no 

Rio de Janeiro, o II Foro de Governança da Internet, de onde devem surgir 

elementos consensuados entre os principais parceiros na construção da 

sociedade do conhecimento. 

 

Vale ressaltar a forte expansão da educação a distância no País, em especial no 

âmbito da Universidade Aberta do Brasil. 

 

Desejo concluir minhas palavras sublinhando o papel da UNESCO. Na visão 

do Brasil, deve-se evitar a dispersão de recursos e esforços em uma miríade de 

projetos de alcance limitado, sem visão sistêmica, de interesse apenas de 



círculos burocráticos e consultorias, mas de escasso valor para os países 

beneficiados.  

 

O Brasil defende que a UNESCO se dedique a intervenções mais 

estruturantes, de apoio aos sistemas nacionais, ajudando os países a formarem 

quadros com visão abrangente de Estado, capazes de planejar e elaborar 

políticas nacionais transformadoras. 

 

O Brasil reitera seu apoio aos mecanismos inovadores de cooperação, a 

exemplo da conversão da dívida externa em investimentos educacionais. 

 

A UNESCO deve fortalecer a cooperação técnica internacional, pondo à 

disposição dos países um banco de projetos baseado nas melhores práticas 

nacionais existentes. O Brasil está dando o primeiro passo, como já afirmei, e 

por isso reitero o convite aos membros e parceiros da UNESCO para 

apresentarem suas melhores experiências no próximo ano em nosso País. 

 

Muito obrigado. 


