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#UmBilhãodeVozes 
     

     Acabamos de celebrar a Semana de Ação Mundial pela Educação (SAME-2021) cuja 
principal tarefa foi destacar o fato de que a pandemia está afetando a educação de 
mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo, e a crise mundial de financiamento repercute 
negativamente no avanço da agenda do Desenvolvimento Sustentável em seu Objetivo 
nº 4: garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

     A SAME, promovida anualmente desde 2005 pela Campanha Mundial pela Educação, 
é um grito dos povos para que os governos envolvam as organizações da sociedade 
civil na elaboração dos orçamentos da educação e mantenham a intenção estratégica 
de cumprir o compromisso assumido sobre o financiamento interno (Marco de Ação 
2030 dos ODs) alocando pelo menos 4% a 6% do produto interno bruto (PIB) e/ou pelo 
menos 15% a 20% dos gastos públicos em educação. 

     Conforme afirma seu presidente Refat Sabbah: “a CME reafirma seu compromisso de 
continuar fazendo campanha por uma educação de qualidade gratuita, equitativa e 
inclusiva financiada com fundos públicos para todos, bem como a necessidade de 
melhorar e monitorar de perto os mecanismos nacionais e internacionais de 
financiamento da educação. Isso inclui um apelo aos sistemas de educação sólidos, 
financiados com fundos públicos que cumpram com os padrões de referência de 
financiamento da educação acordados internacionalmente, defendendo a justiça fiscal 
como um instrumento fundamental para financiar a educação pública e uma resposta 
eficaz à crescente comercialização da educação e o desenvolvimento dos chamados 
mecanismos inovadores de financiamento”. 

     A CPAL, com a liderança da aliança EduRed - FLACSI FyA, AUSJAL, fez-se presente na 
SAME 2021 com três iniciativas: 

 uma mensagem de adesão e apoio do presidente em nome de toda a 
conferência (https://tinyurl.com/6sdbjtck), 

 quatro vídeos de colaboradores da missão na Companhia de Jesus (Fe y Alegría-
Perú, Centro Gumilla de Caracas, Assistência Educativa da Província do México e 
Rede Educativa Jesuíta do Equador) que podem ser vistos em 
https://tinyurl.com/ny39vytc,  

 um conversatório virtual intitulado: Educar em tempos de Covid: iniciativas 
inspiradoras, no qual foram apresentadas as experiências atuais de criatividade 
educativa no Paraguai, México, Brasil e Panamazônia; webinar disponível no 
canal do YouTube Somosjesuitas: https://tinyurl.com/4jykrzvw. 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
https://tinyurl.com/6sdbjtck
https://tinyurl.com/ny39vytc
https://tinyurl.com/4jykrzvw
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     Educar sempre foi, é e será para nós, colaboradores e colaboradores da missão de 
Deus na Companhia de Jesus, parte essencial de qualquer atividade apostólica, pois o 
autêntico ato educativo corresponde - talvez como nenhum outro - à vontade salvífica 
de Deus para cada criatura. Quem não educa oprime, subjuga, desrespeita, destrói. 
Quem educa cuida, quem educa valoriza, quem educa liberta, quem educa constrói. 
Educar é co-criar, seja numa paróquia indígena, numa rádio, num colégio, no 
laboratório, nas artes, nas relações cotidianas, etc. 

     O Pacto Educativo Global (PEG) a que o Papa Francisco nos convida, envolve todas as 
pessoas e instituições de boa vontade, indistintamente. Portanto, no encerramento 
desta Semana de Ação Mundial pela Educação, convido cada um dos membros do corpo 
apostólico e as pessoas que lêem esta reflexão a rever sua própria atitude diante da 
urgência de converter nossa vida para ser (encarnar) educadores e comprometer-nos 
(efetiva e eficazmente) na construção de novos PACTOS EDUCATIVOS que mudem a 
cara do globo que habitamos. 
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