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XIV Discurso de Reeleição da 

Assembleia Geral da OEI 

 
Sr. Presidente do Conselho Administrativo da OEI, 

Ministro Dr. Ángel Hernández, Ministros, Chefes de 

Delegações, autoridades, convidados especiais, 

caros colaboradores da OEI. 

Estendo minhas saudações e agradecimentos 

àqueles que estão conosco na inauguração e aos 

presidentes que o fizeram virtualmente, assim como 

a Sua Santidade o Papa Francisco. 

Gostaria de começar este discurso agradecendo ao 

governo de meu país por propor minha reeleição com 

tanta determinação e generosidade, pela confiança 

que depositaram em mim e no projeto que estou 

desenvolvendo, que quero continuar. Muito obrigado 

ao chanceler José Manuel Albares e, em particular, à 

ministra espanhola da Educação e Formação 

Profissional, Pilar Alegría, que está conosco neste 

momento importante para mim. Mas também para 

cada um dos governos dos países membros da OEI, 

21 repúblicas, um principado e um reino, que 

unanimemente depositaram sua confiança 
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e apoio para que eu permaneça à frente da Secretaria-

- Geral da OEI durante os próximos quatro anos. É uma 

grande honra e uma fonte de orgulho para mim 

assumir esta responsabilidade, na qual eu garanto 

que não vou decepcioná-los. 

Minha gratidão também vai para a equipe da OEI que 

me acompanhou ao longo dos anos: o Secretário-

Geral Adjunto, os Diretores Gerais do Gabinete, 

Administração, Finanças e Recursos Humanos, os 

Diretores Gerais de Cultura e Bilinguismo e 

Divulgação da Língua Portuguesa, os Diretores de 

Educação e Ensino Superior e Ciência, os 

responsáveis pelos Direitos Humanos, Comunicação 

e Serviços Jurídicos, os Diretores de Escritórios, 

funcionários e colaboradores. A todos vocês, muito 

obrigado! 

Além das considerações pessoais, acredito que 

estamos diante da evidência de que a educação, a 

ciência e a cultura nos unem. Eles são, como diria o 

clássico Néstor García Canclini, fios que compõem o 

tecido híbrido de nossa identidade ibero-americana e 

que, acrescentaria, servem à nossa integração. 

O amplo consenso alcançado por ocasião de minha 

reeleição é um bom exemplo a ser seguido em um 

momento em que as diferenças procuram se impor 

sobre o que nos une. 
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Não vou reiterar o que vivemos, ou melhor, sofremos 

nos últimos anos: vocês o conhecem melhor do que 

ninguém e, além disso, cair no catastrofismo não só 

não ajuda, como muitas vezes bloqueia e paralisa. 

Vou apenas ilustrar isto com alguns dados globais: 

186 milhões de crianças e jovens foram confinados 

durante a pandemia sem atenção educacional 

presencial, 60 milhões ficaram completamente fora da 

escola porque não tinham conectividade; a perda de 

habilidades de leitura aumentou em mais de 10%, a 

taxa de evasão no ensino superior varia entre 10% e 

25%, dependendo do país, e temos sido a região do 

mundo que perdeu a maioria dos dias de atividade de 

ensino presencial. 

Esta é minha principal preocupação e o núcleo do 

projeto político cooperativo que em breve submeterei 

à sua consideração e, se necessário, à aprovação 

com o Orçamento-Programa 2023-2024. 

Não há espaço para um retorno à normalidade, nem 

nova nem velha, pois, como argumenta Foucault, 

ninguém pode determinar o que é normal e o que 

não é. 

Ceder à inércia de voltar ao passado não é uma 

opção, porque esse passado, o passado de 2019, se 

manifestou com a crise como carente de qualidade, 

injusto e excludente: em suma, profundamente injusto 

e ineficaz. Vamos trabalhar para 
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um futuro transformador e inovador. Esse será meu 

compromisso para os próximos quatro anos. 

De forma não exaustiva, vou explicar-lhes quais serão 

as prioridades de trabalho da OEI nos próximos anos, 

todas elas definidas, como será descrito no 

Orçamento-Programa 2023-2024 em torno de eixos 

estruturais e eixos missionários, todos eles 

relacionados à educação, ciência e cultura. 

Na educação, consideramos prioritário dar 

continuidade ao programa regional de assistência à 

primeira infância, já que, como já foi demonstrado, o 

investimento social que traz mais benefícios é aquele 

feito nesta etapa vital. Também colocaremos entre 

nossas prioridades a melhoria da inclusão e a atenção 

à diversidade a fim de minimizar a cultura de 

privilégios e as exclusões injustificáveis que 

desprezam o valor da diversidade. A transformação 

digital da educação é, sem dúvida, nosso grande 

eixo global de trabalho, no qual já avançamos com o 

importante apoio do BID, da CAF e da cooperação 

espanhola. O objetivo é ir além dos recursos virtuais 

de emergência que implementamos durante a 

pandemia, para criar e ampliar modelos híbridos de 

aprendizagem que tenham conectividade de banda 

larga, metodologias inovadoras, abundante 
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recursos digitais e professores qualificados e 

comprometidos. 

Continuaremos a representar a América Latina e o 

Caribe no Comitê Diretor Global do ODS da Agenda 

2030, graças à confiança depositada em nós por 

vocês e ao reconhecimento que nos foi dado por 

este órgão de governo das Nações Unidas. A partir 

desta posição, promoveremos o diálogo com órgãos 

intergovernamentais e a sociedade civil, e 

colaboraremos na elaboração de relatórios e 

estudos, especialmente o Relatório de Monitoramento 

Global da Educação para Todos, fazendo parte do 

Conselho do Relatório de Monitoramento Global da 

Educação, cujo próximo estudo prepararemos sobre 

liderança educacional. 

A direção do ensino superior e da ciência é talvez uma 

das que mais cresceram nos últimos anos, o que pode 

estar relacionado ao crescimento da matrícula 

universitária em nossa região: já líder mundial com 33 

milhões de estudantes, que podem se tornar 45 

milhões até 2030. Juntamente com a CAF, 

produzimos um importante relatório, o único 

apresentado pela Ibero-América no recente 

Congresso Mundial de Educação Superior, graças à 

colaboração de reitores da República Dominicana, o 

que mostra que nossas universidades fizeram um 

grande esforço 
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para garantir a continuidade educacional durante a 

pandemia, mas neste caso, também, o que eles 

aplicaram foi educação remota de emergência e não 

educação virtual genuína. Para melhorar esta 

situação, na OEI criamos um guia para a avaliação 

externa da qualidade do ensino superior a distância e, 

posteriormente, juntamente com a RIACES, um selo, 

Kalos Virtual Ibero-América, que credencia e certifica 

a qualidade dos graus virtuais e híbridos. A UNAM no 

México, UNAD na Colômbia, UTPL no Equador e 

UNED na Espanha já conseguiram o credenciamento 

com este selo. 

Continuaremos a trabalhar para melhorar a qualidade 

do ensino superior, como mencionado acima, e por 

meio da promoção da mobilidade acadêmica e da 

internacionalização daremos continuidade e apoio ao 

programa de bolsas de Paulo Freire + PhD, que tem 

sido tão bem recebido. 

Também no ensino superior durante o próximo biênio 

implementaremos um programa de apoio à 

transformação digital das universidades para dar 

continuidade ao que aconteceu durante a pandemia, 

mas de forma sistemática e progressiva. A 

universidade pós-pandêmica deve ser uma 

universidade digital para todos os propósitos e em 

toda a extensão do conceito. 
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Menção especial deve ser feita à ciência, uma área 

na qual continuaremos a trabalhar globalmente e a 

partir de nossos dois centros especializados: o 

Observatório de Ciência, Tecnologia e Sociedade, 

com sede em Buenos Aires, e o Centro de Inovação, 

localizado em Bogotá. Vamos nos concentrar na 

disseminação da ciência para alcançar uma maior 

apropriação social e despertar mais vocações, 

especialmente entre as mulheres. Difundiremos a 

ciência por diferentes meios, como a Noite dos 

Pesquisadores Ibero-americanos, defenderemos o 

conceito de ciência aberta e ciência em espanhol e 

português, com incentivos para publicação em nossos 

idiomas oficiais, e continuaremos a produzir 

numerosas publicações sobre ciência, incluindo "O 

Estado da Ciência na Ibero-América" por meio dos 

indicadores de ciência e tecnologia que produzimos 

em conjunto com a UNESCO. 

Implementaremos o Plano de Ação que nos foi 

confiado pelo Fórum Científico recentemente 

realizado em Buenos Aires, com a presença de 

ministros e altas autoridades de seus países, assim 

como apoiaremos os grupos de trabalho criados pela 

Conferência de Ministros da Ciência CELAC, uma 

tarefa que demonstra confiança na OEI e nos enche 

de orgulho e responsabilidade. 
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Criamos, dentro da Secretaria-Geral, um Instituto 

Ibero-americano de Formação e Aprendizagem para 

a Cooperação, cujo objetivo é responder às 

necessidades de formação contínua, aberta e 

qualificada em todas as áreas de missão da OEI: 

educação, cultura, ciência, bilinguismo e difusão da 

língua portuguesa. Em um curto período de tempo, 

este instituto já ofereceu numerosos e variados 

cursos, que irão aumentar nos próximos anos. 

Para a OEI, a educação técnica e profissional é 

fundamental para alcançar níveis mais altos e 

melhores de empregabilidade e para melhorar a 

produtividade de nossas economias. A primeira linha 

de trabalho prioritária que realizaremos na ETP será 

apoiar a dupla formação profissional como modelo 

que favorece o acesso dos jovens ao trabalho, um 

modelo alinhado com as características e 

necessidades de nossa região, cujo início é iminente, 

pois temos recursos suficientes para realizá-lo. Em 

segundo lugar, nos concentraremos no 

fortalecimento das políticas públicas e na 

virtualização da ETP e, finalmente, continuaremos     a 

trabalhar no fortalecimento das competências digitais 

e transversais dos diferentes atores envolvidos na 

ETP. 
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Gostaria de aproveitar esta oportunidade para 

convidá-los para o Congresso Ibero-americano sobre 

a dupla formação profissional que, com o apoio do 

Ministério da Educação e Formação Profissional da 

Espanha, será realizado em abril próximo. 

Em meu segundo mandato, um dos novos 

desenvolvimentos foi o lançamento de um Programa 

Ibero-americano de Direitos Humanos, Democracia 

e Igualdade, herdeiro do Instituto de Educação em 

Direitos Humanos e Democracia da OEI, que operava 

em Bogotá. Agora, em resposta a repetidas 

solicitações, foi transformada em uma iniciativa mais 

ampla, tornando-se um programa baseado na 

Secretaria-Geral e ativo em todos os países 

membros. Ela desenvolverá múltiplas iniciativas e fará 

parcerias, como já está fazendo, com várias entidades 

como o sistema das Nações Unidas, organizações 

regionais, sociedade civil organizada, universidades 

etc. 

Suas áreas prioritárias de trabalho serão: 

1. Contribuir para o fortalecimento de nossas 

democracias e apoiar a nova agenda social. 

2. Promover uma cidadania ibero-americana cada 

vez mais participativa e fortalecida por seus 

valores. 
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3. Comprometer-se com a defesa dos direitos 

humanos e com a defesa da igualdade entre 

homens e mulheres. 

A cultura é uma das áreas de missão que 

tradicionalmente tem tido o maior desenvolvimento na 

OEI, certamente devido à grande variedade e riqueza 

cultural que a Ibero-América possui. Nos próximos 

quatro anos, vamos nos concentrar em duas áreas 

principais: por um lado, em tudo relacionado à 

contribuição da cultura para a economia e o emprego 

na região por meio das indústrias criativas e culturais. 

Em segundo lugar, destacar a digitalização da cultura 

e seu impacto no audiovisual e nos diferentes meios 

de comunicação que geram diferentes formas de 

produção e consumo e, muito importante, promover a 

defesa da autoria e dos direitos de propriedade 

intelectual. 

A profissionalização dos agentes culturais, 

especialmente dos gestores, será outra grande 

prioridade. Vamos implementá-la por meio de novos 

programas em linha com a realidade atual da cultura. 

Esta profissionalização estará associada à proteção 

social dos artistas, uma iniciativa que 

desenvolveremos em conjunto com a Organização 

Ibero-americana de Seguridade Social. 

E, por último, mas não menos importante, a promoção 

da cultura ibero-americana por meio do patrimônio, a 
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educação artística, a promoção da leitura ou a 

celebração de grandes eventos culturais como o CIB 

Fest ou nossa participação nos congressos das 

academias de idiomas. 

A difusão das línguas espanhola e portuguesa, 

juntamente com outras línguas específicas de cada 

território e comunidade, é uma nova área de atividade 

para a OEI que se justifica pelo fato de nossa 

organização ser oficialmente bilíngue, espanhola e 

portuguesa. Também porque estas duas línguas 

intercompreensivas, com 850 milhões de pessoas, 

formam a maior comunidade bilíngue do mundo e 

porque realizamos nossas atividades em uma região 

onde existem centenas de línguas diferentes. 

Trabalharemos para promover a pesquisa e a ciência 

em espanhol e português, e continuaremos a 

experiência bem-sucedida da Conferência 

Internacional sobre a Língua Espanhola e 

Portuguesa (CILPE). Também continuaremos a 

apoiar a educação intercultural bilíngue e multilíngue, 

as escolas de fronteira, a criação e difusão de 

recursos digitais em línguas indígenas e, finalmente, 

a Década Internacional das Línguas Indígenas, na 

qual a OEI participa por meio do Instituto Ibero-

americano de Línguas Indígenas (IIALI) e do Fundo 

para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da 

América Latina e do Caribe (FILAC). 
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Nas centenas de iniciativas de cooperação realizadas 

pela OEI, nem uma só é realizada sem um parceiro 

ou aliado, como evidenciado por uma densa rede de 

relações multilaterais, que continuaremos a construir 

no futuro. Primeiramente, como já mencionado, como 

representante da América Latina e do Caribe no 

Comitê Gestor Global do ODS nº 4 das Nações 

Unidas. Aumentaremos a colaboração técnica e 

financeira com os bancos multilaterais de 

desenvolvimento, BID, CAF e BCIE, bem como com 

a União Europeia, que nos apoia em numerosos 

projetos importantes graças à sua certificação e, 

naturalmente, com as  organizações do sistema ibero-

americano, como SEGIB, OISS, OIJ e COMJIB. 

Continuaremos a colaborar com organizações com as 

quais compartilhamos o status de parceiros, tais 

como SICA, CPLP e Fundação EULAC. 

E, é claro, continuaremos nossa colaboração com 

entidades privadas e numerosas ONGs, bem como 

com a cooperação bilateral. 

Gostaria de fazer uma referência especial ao 

recentemente criado Instituto Ibero-americano de 

Educação e Produtividade (IIEyP) da OEI, do qual 
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foi-lhes fornecido um folheto descritivo. O objetivo é 

abordar o que talvez seja o problema mais grave e 

endêmico de nossa região: desde 1960 não 

melhoramos nossos níveis de produtividade na região 

e, embora seja verdade que podemos atribuir esta 

disfunção ao fato de que nossas economias estão 

baseadas na venda de matérias-primas, a famosa 

maldição das commodities, não é menos verdade que 

as escassas (às vezes inexistentes e muitas vezes 

obsoletas) habilidades do capital humano contribuem 

decisivamente para este grave problema e, em vista 

disso, os sistemas educacionais são continuamente 

desafiados. 

Para resolver este problema, o Instituto OEI convoca 

fóruns, publica relatórios, publica uma revista e, o 

mais importante, trabalha com os setores 

empresarial, comercial e governamental, o que não só 

torna possível seu funcionamento, mas também 

garante sua sustentabilidade. 

Não posso esquecer de agradecer ao Conselho 

Consultivo, composto por trinta pessoas muito 

importantes no mundo educacional devido à sua 

relevância acadêmica ou institucional, por sua 

abnegada colaboração: seus relatórios, intervenções 

em eventos e opiniões qualificadas sempre foram 

oportunas e valiosas. Com vistas à próxima gestão, 

serão realizadas mudanças 
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neste conselho consultivo, em particular no que diz 

respeito à promoção de uma maior participação em 

seu funcionamento e decisões. 

Como organização de cooperação multilateral, a OEI 

lidera as redes sociais e a mídia em toda a Ibero- 

América, e o faz em um contexto convulsivo, incerto e 

volátil no qual a reputação e a credibilidade são os 

dois bens mais preciosos. Tenho repetido com 

frequência o título da famosa obra de Jacques 

Delors, Educação: um tesouro a descobrir, e 

acrescentaria que esta afirmação também se aplica 

à cultura e à ciência. Bem, hoje temos a obrigação 

de tornar o público consciente do tesouro que a 

educação, a ciência e a cultura representam e que, 

sem elas, voltaríamos à barbárie em que a 

humanidade viveu milhares de anos atrás. Nos 

próximos anos, estou empenhado em aumentar a 

presença nas redes sociais e na mídia de mensagens 

e notícias positivas sobre educação, especialmente 

aquelas geradas por seus ministérios: é hora de pôr 

um fim ao clichê de que tudo de bom que é feito na 

educação é produzido na Finlândia, em Cingapura 

ou na Coréia. Com o devido reconhecimento a esses 

países, iniciativas e experiências educacionais, 

culturais e científicas maravilhosas estão sendo 

produzidas em nossos próprios países que merecem 

ser divulgadas dentro e fora da região. 
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Com absoluta humildade, gostaria de compartilhar 

com vocês que os resultados obtidos nos últimos 

anos endossam esta ambiciosa proposta para o 

futuro, com sustentabilidade financeira, múltiplas 

alianças estratégicas, forte expansão territorial e 

crescente descentralização, diversificação de 

programas, gestão rigorosa e transparente e 

transformação digital. Em resumo, temos uma ampla 

estrutura operacional país por país, numerosos 

recursos de pessoal qualificado, múltiplas alianças 

institucionais e recursos materiais. 

Os números falam por si: 19 escritórios e uma sede 

em Madri, mais de 3.000 colaboradores incluindo 

gerentes, funcionários públicos e técnicos, cerca de 

500 projetos de cooperação sendo implementados 

simultaneamente, nos últimos quatro anos mais de 

2.000 acordos de cooperação assinados com as mais 

variadas entidades e cerca de 20 milhões de 

beneficiários diretos durante a recente administração 

e um orçamento de cerca de 370 milhões de dólares. 

Em tempos de pandemias e uma guerra que tem um 

impacto direto sobre nós, estes números representam 

um aumento de 50% em nosso volume de atividade. 

Obrigado a todos vocês! 

Estamos orgulhosos de servir à região; a todos vocês, 

Ministros, que nos vêem como um bem público 

regional que os ajuda a 



16 

 

 

 

para realizar políticas públicas em favor dos mais 

necessitados de nossa região e, graças a este apoio, 

fazer crescer a OEI, a OEI que pertence a todos 

vocês, para que sua geometria esteja de acordo com 

a de uma grande região, a Ibero-América. Nossa 

Ibero-América. 

E sempre sem retórica vazia e fazendo com que a 

cooperação realmente aconteça: para o bem de 

todos. 

Aceito com gratidão e orgulho a confiança que vocês 

depositaram em mim e em minha equipe, uma 

confiança que espero cumprir plenamente, não 

apenas com palavras, mas, acima de tudo, com 

resultados. 

 

Mariano Jabonero, Secretário-Geral da 

Organização de Estados Ibero-americanos para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) 

 

Santo Domingo, 25 de novembro de 2022 


