
 

 
 

 

 
A CPAL na Semana de Ação Mundial pela Educação 

 A Campaña Mundial por la Educación (CME) está formada por diversas vozes 
da sociedade civil, ONGs, sindicatos, centros educacionais e sociais. Surgiu no ano 

2000 na Espanha e hoje está presente em 124 países com dois objetivos 

principais: 1) Urgir os governos a cumprirem os acordos que assinaram nas 

reuniões internacionais da ONU: Jomtien (Tailândia, 1990 ) e em Dakar (Senegal, 

2000) e, 2) Mobilizar a sociedade para defender e promover o direito universal à 
educação de qualidade. Atualmente o CME se concentra no cumprimento da 

Agenda 2030, assinada na Conferência da ONU em Inchéon (Coréia, 2015), e nos 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente o nº 4, referente à 

educação de qualidade e vitalicia para todos.  

Além de produzir material e promover cursos de conscientização de pessoas, 

grupos e instituições em prol da educação para todos, a CME promove anualmente 
a Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que em 2021 acontece de 

26 a 30 de abril. O lema desta SAME, Mil Millones de Voces (Um bilhão de vozes), 

considera o financiamento da educação, duramente golpeado pela pandemia 

Covid-19, com graves consequências para as populações marginalizadas, como 

deserção escolar, falta de condições e recursos para o estudo, exclusão digital, 
entre outros. 

Na luta pela equidade educacional na América Latina e no Caribe, destaca-se 

a CLADE (Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação), presente em 18 

países, onde exerce incidência política pública, mobilização social, articulação 

interinstitucional, pesquisa e produção de conhecimento. 

A Campanha Mundial pela Educação, a Semana de Ação Mundial pela 

Educação e a CLADE vêm respaldar a opção da CPAL para investir talentos, 

recursos e esforços de suas 15 redes apostólicas e das 12 províncias que a 

compõem, no enfrentamento da injustiça educativa. A Conferência de Provinciais 

Jesuítas de América Latina e Caribe (CPAL) publicou em março de 2019 o livro A 

Companhia de Jesus e o direito universal a uma educação de qualidade (DUEC), 
tema que vem sendo trabalhado nas instituições educativas jesuítas. No dia 

12/12/2020, a CPAL incentivou Jesuítas, colaboradores, comunidades e obras 

apostólicas a assumir e a assinar o Pacto Educativo Global, iniciativa do Papa 

Francisco em sintonia com os objectivos do DUEC. 

SAME é uma ajuda para sensibilizar, conscientizar e mobilizar sobre a justiça 
educativa e a praticar a incidência política junto aos governos. Por isso, a CPAL 

convida a todos – pessoas, comunidades, grupos e instituições – a aderir à SAME, 

não como um acréscimo à sua agenda, mas como uma magnífica oportunidade 

para enriquecer a missão comum e colaborar com tantos outros com quem 

comungamos no serviço ao direito universal a uma educação de qualidade. 

 

Lima, 21 de abril de 2021. 

 

 
P. Roberto Jaramillo, S.J. 

Presidente de la CPAL 
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