Ajudar a transformar sonhos em
realidade

Por Maria Josefina Arce
A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) assinalou que “a
educação salva vidas”. E Cuba fez com que isso se transformasse em realidade em muitos lugares do
mundo.
A vasta cooperação cubana na área de educação possibilitou que inúmeras pessoas pobres
aprendessem a ler e escrever.
A implementação do método “Yo si puedo” (Eu posso) idealizado por renomados professores cubanos,
abriu novos horizontes e dignificou pessoas adultas que não sabiam escrever seu próprio nome e eram
totalmente marginalizadas.
Mais de 10 milhões de pessoas, especialmente na América Latina e o Caribe, deixaram de ser
analfabetos e tiveram chance de mudar sua vida, de reinserir-se na sociedade.

O Equador foi uma nas nações beneficiadas pelo programa cubano, reconhecido por sua eficácia e
economia por organismos internacionais como a UNESCO, que lhe entregou o Prêmio Alfabetização
2006, Rei Sejong.
“Yo si puedo” entrou no Equador durante o governo de Rafael Correa, determinado a elevar o bem-estar
de seus compatriotas. O trabalho de especialistas cubanos em parceria com colegas equatorianos
permitiu alfabetizar dezenas de milhares de pessoas.
A cooperação se estendeu à educação superior. A Rede equatoriana de Pedagogia entregou em Havana
um reconhecimento à Ilha pelos bons resultados obtidos através da cooperação, que viabilizou dois
programas de mestrado online.
O prêmio foi entregue no Segundo Congresso Internacional Ciência e Educação, que decorre nestes dias
na capital em formato presencial e virtual, com a participação de 1.400 delegados de 13 países.
De acordo com a organização que promove a pesquisa e a capacitação online no Equador, 95
estudantes participaram da 1ª edição o mestrado.
O segundo programa também superou as expectativas. Contou com um número considerável de
participantes, o que motivou diversificar a oferta acadêmica adicionando a educação especial.
Os dois países estão comprometidos com a realização de programas de doutoramento, que abre uma
enorme possibilidade de cooperação entre os dois países, segundo a organização equatoriana.
Cuba, com seu compromisso de educação acessível e de qualidade para todos, fez com que outros
povos tivessem a possibilidade de transformar seus sonhos em realidade, afirmou a Rede Equatoriana
de Pedagogia.
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