
Diálogo Inter-regional sobre Educación y Desenvolvimento
na América Latina, o Caribe e a África
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NOTA CONCEITUAL

Na região da América Latina e Caribe, a educação é reconhecida como um direito
humano fundamental, um bem público e social e uma responsabilidade não delegável
dos Estados.

A educação é uma ferramenta essencial para alcançar a integração solidária entre povos
e Estados.

Esta posição foi refletida na Conferência Regional de Educação Superior na América
Latina e Caribe - 2018 que, de acordo com o quarto Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (GDS) da Agenda 2030 adotada pela UNESCO, estabelece "assegurar uma
educação inclusiva, eqüitativa e de qualidade", para fazer avançar as transformações
sociais e econômicas que permitam aos países e cidadãos da região desenvolver os
conhecimentos, competências e habilidades necessárias para se integrar efetivamente
em uma dinâmica global complexa e incerta.

Por sua vez, a Declaração da III Reunião Ministerial sobre Educação da
Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe (CELAC) acordou a
configuração de um "espaço regional de educação superior como instância de integração
acadêmica e cooperação solidária que facilite o diálogo e as sinergias com parceiros
extra-regionais - com especial ênfase na cooperação Sul-Sul - em estreita colaboração
com o Espaço Latino-Americano e Caribenho de Educação Superior (ENLACES), para
avançar com os acordos propostos no âmbito das Conferências Regionais de Educação
Superior na América Latina e no Caribe".

No continente africano, como estabelecido na Visão 2063 da União Africana, "a
revolução da educação e das habilidades em ciência, tecnologia e inovação" é
considerada um eixo prioritário para atingir o objetivo de ter cidadãos educados e
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qualificados, com a aspiração de contribuir para a realização de um continente próspero
baseado no crescimento inclusivo e no desenvolvimento sustentável.

Por sua vez, a Estratégia Continental Africana para a Educação 2016-2025,
instituída para contribuir para a visão de um continente pacífico, integrado e liderado
pelos cidadãos no centro da comunidade internacional e da economia do conhecimento,
visa fornecer os recursos humanos necessários para alcançar esta realização.

Essas abordagens exigem transformações radicais nos sistemas e instituições
educacionais em nível nacional, regional e continental. Para isso, a internacionalização
entre regiões deve defender uma cooperação interinstitucional baseada numa relação de
solidariedade entre iguais para a construção do conhecimento, promovendo o diálogo
intercultural, respeitando as idiossincrasias e identidades dos países participantes,
fomentando a organização de redes interuniversitárias e fortalecendo as capacidades
nacionais através da colaboração e interação interinstitucional com pares acadêmicos em
nível regional e internacional em prol do desenvolvimento sustentável, inclusivo e
eqüitativo das nações.

Neste contexto, a reunião para o Diálogo Inter-regional sobre Educação e
Desenvolvimento na América Latina, Caribe e África será realizada de 28 a 31 de
março de 2023 em Buenos Aires.

Esta reunião visará dar seguimento à agenda de trabalho acordada na reunião de
Diálogo Inter-regional sobre o papel da cooperação inter-regional Sul-Sul-Norte
no ensino superior para o desenvolvimento: enfoque na África, América Latina e
Caribe e Europa, co-organizada pelo Ministério da Educação da Argentina, CELAC e
OBREAL Global, em 23 de novembro na cidade de Barcelona.

Este encontro procura promover a continuidade dos diálogos inter-regionais para
aprender sobre práticas e experiências em torno das questões definidas como
prioritárias por ambas as regiões (mudança climática, energia, pesquisa conjunta e
ciência aberta, treinamento profissional e educação para o trabalho) e colaboração
Sul-Sul. Assim como as perspectivas e a importância de expandir este tipo de
colaboração multi-regional. que contribuem para o desenvolvimento sustentável e a
prosperidade de nossos povos.
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