PACTO
EDUCATIVO
GLOBAL
Projeto executivo da ANEC
Associação Nacional de
Educação Católica do Brasil

INTRODUÇÃO

O Pacto Educativo Global, proposto pelo papa Francisco, é uma iniciativa que visa
unir todo o globo em torno da Educação. Por detrás da proposta de Francisco
existe tanto uma percepção religiosa do ato de educar, pautado evidentemente
na tradição da Igreja Católica e na leitura da Escritura, bem como uma percepção
sócio-política. Atento aos diversos sintomas de uma época árida e indiferente, o
papa convoca um pacto porque está convencido de que apenas pela educação – e
por uma educação humanizadora, solidária, livre e bem intencionada – é possível
reverter a aridez e a indiferença e transformá-las em cuidado da pessoa humana
e da casa comum e em cultura da paz.
Assim sendo, desde o lançamento da proposta em 12 de setembro de 2019, a ANEC
vem se empenhando com diversas iniciativas próprias ou em parceria com outras
instituições e grupos (como a CNBB, CRB, MEB, SIGNIS Brasil, Editoras Católicas,
Cáritas, ABEF) para que o pacto não se reduza a um evento mundial, mas implique
em alterações estruturais e estratégicas em nossa forma de agir no campo da
educação seja ela formal, informal ou popular.
No que concerne à ANEC, o pacto tem sido abordado em diversas frentes. As câmaras, departamentos, conselhos estaduais e GT’s tem se dedicado em fazer com
que a ideia de Francisco seja compartilhada por mais e mais pessoas a fim de que a
Educação corajosamente se coloque como caminho de renovação da humanidade.

JUSTIFICATIVA
A construção de um pacto global pela educação vem da sensibilidade do papa Francisco que traduz muitas das inquietações contemporâneas. Existe um contexto de individualização da vida, que
significa ética e politicamente numa ruptura do nosso pacto social.
O Intrumentum Laboris destaca ao menos cinco fatores que justificam a criação desta aliança global:
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A mudança de época, que exige
uma postura educativa diferenciada;
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A egolatria – entendida como fratura entre
povos, gerações e culturas diferentes;
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A internet e as mídias sociais que, não obstante
suas riquezas de possibilidades, instalaram desaﬁos
ao processo de formação da pessoa humana;
A fragmentação das subjetividades e a decorrente
pobreza interior como resíduos do processo de
tecnologização da vida;
A crise ambiental que não se restringe aos
parâmetros ecológicos, mas que é compreendida como
crise principalmente antropológica, pois no cerne do
descaso com a Casa Comum está a indisponibilidade
das pessoas para uma fraternidade universal.
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Partindo dessas inquietações – todas elas muito próximas de
nosso cotidiano – o papa propõe construir um pacto inspirado em três princípios:

01.

02.

03.

De que a diversidade que
nossa época comporta não é
motivo de desunião, mas de
celebração, já que na diversidade encontramos múltiplos
caminhos a se percorrer;

De que o que realmente
educa são as relações e que,
justamente por isso, a tarefa
de educar não é apenas da
escola/ universidade, mas de
toda a sociedade (aldeia);

De que uma educação que
prioriza a pessoa é capaz de
mudar as estruturas caducas
da sociedade e instaurar a
tão desejada transformação
do mundo.

Tendo, pois, estes três princípios, o papa, como líder mundial não só de uma religião,
mas como alguém preocupado com o futuro de toda a humanidade propõe que o
pacto educativo entregue às pessoas que dele se compactuarem a missão de:

01.

02.

03.

Colocar a pessoa no centro – um
gesto capaz de romper com aquele antropocentrismo ingênuo que
nos fez romper com a natureza e
uns com os outros e que signiﬁca
uma decisão clara e consciente
de priorizar o ser humano e não o
mercado, o lucro ou o dinheiro;

Mobilizar as melhores forças em
prol da educação – ou seja, sair
de certa terceirização medíocre
da educação e assumi-la como
responsabilidade de todas as
dimensões da sociedade: famílias,
Igreja, escolas, universidades,
agentes políticos;

Formar para o serviço – ampliando a compreensão da educação
para além dos limites acadêmicos
e plasmando nas crianças, adolescente se jovens uma responsabilidade concreta pela Casa Comum
pela ótica da ecologia integral
(que expande o conceito de ecologia incluindo problemas sociais,
políticos e econômicos).
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Ao mirarmos na realidade Brasileira,
temos um contexto que partilha das inquietações mundiais com nuances muito
específicas. No Brasil, a intensa polarização ideológica que vivemos levou-nos a
um desgaste das relações sociais o que,
consequentemente, deixou a causa da
educação como algo secundário. Nesse
sentido, tem se visto recentemente um
desmonte da educação pública de um
lado e, de outro, uma crescente mercantilização na educação privada sem que
isso incomode a sociedade de maneira contundente. Esses dois movimentos
que, por si só já polarizam educação pública e privada, são faces de um mesmo
problema: o desinteresse pela educação.

Foto de thiago japyassu no Pexels

Além deste cenário político, outras inúmeras crises assolam o país: uma economia oscilante e subjugada aos interesses externos; o total descaso com
as riquezas naturais do país; o aumento
da pobreza, da fome e da desigualdade
social; a violência e o tráfico de drogas

como efeitos da violência sistêmica provocada pelo estado negligente.
Nesse contexto pouco animador, a proposta do papa Francisco de construir
um pacto significa ainda mais para os
brasileiros: é a chance de reacender uma
esperança. Porque, de fato, se olharmos
para todos esses problemas veremos
que, na raiz, está uma deseducação:
não fomos formados para colocar a
pessoa no centro, nem para pensarmos
coletivamente, nem para cuidarmos da
casa comum.
Embora os problemas do nosso país relacionem-se a questões estruturais, mais
antigas e maiores que nós enquanto indivíduos, o pacto educativo global permite-nos um posicionamento individual perante a educação que reflete numa assunção
coletiva. Do indivíduo ao comunitário, do
comunitário ao regional, do regional ao
nacional as mudanças de mentalidade
vão construindo mudanças concretas.

É neste cenário de desolação, mas ao mesmo tempo de uma esperança tímida que a
ANEC aposta na construção do Pacto Educativo e dispõe-se a colaborar, porque:

01.

02.

03.

Acredita numa educação humanizadora e humanizada e
trabalha por ela subsidiando
suas associadas com materiais, eventos e formações,
bem como lutando pelos
interesses das instituições de
ensino católicas em diversos
âmbitos (legais, políticos,
econômicos);

Por meio de suas associadas
construiu uma teia de relações e contatos capilarizada
que lhe permite chegar a muitos lugares ao mesmo tempo
com credibilidade e força de
mobilização;

Mantém-se em comunhão à
CNBB, CRB e ao próprio papa
Francisco e por isso compõe
a Igreja.

Pacto Educativo Global – ANEC
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EIXOS DE AÇÃO
A fim de organizar a reflexão em torno do pacto, bem como as atividades,
inciativas e as metas que pretendemos alcançar, elegemos quatro eixos:

DIREITO À
EDUCAÇÃO

A educação
de qualidade
(com suficiente
infra-estrutura,
intencionalidade
pedagógica, visando
a formação integral)
deve ser garantida a
todas as pessoas como
direito fundamental

• Garantir que todas as pessoas tenham acesso à
educação, especialmente as mais pobres e vulneráveis;
• Possibilitar que programas educacionais sejam
construídos com qualidade e sejam acessíveis
a todas organizações sociais;
• Divulgar e compartilhar experiências
pedagógicas inovadoras;
• Facilitar o acesso às inovações tecnológicas
e metodologias atualizadas no processo educacional.

EDUCAÇÃO
PARA A PAZ

A educação deve
conduzir a um
compromisso concreto
com a paz, o que
significa acolhida e
respeito à alteridade,
promoção do diálogo
entre culturas,
gerações e religiões,
construção de relações
saudáveis.

• Formar as consciências para a pluralidade com
respeito e diálogo por meio da desconstrução de
discursos e tendências protecionistas, que estimulam
a egolatria e as disputas identitárias.
• Gerar ocasiões de escuta, diálogo e partilha entre
pessoas e grupos diferentes, como modo de exercitar
a compreensão e o diálogo;
• Diminuir a quantidade de conflitos sociais e políticos,
pelo reestabelecimento do diálogo democrático e
participativo em torno das questões da sociedade.

SOLIDARIEDADE

A educação deve
plasmar subjetividades
comprometidas com o
coletivo e não apenas
ensimesmadas, o que
significa concretamente
na saída de si em
direção ao outro e no
serviço desinteressado
aos irmãos.

• Socorrer pessoas e comunidades em situação
de pobreza, vulnerabilidade ou calamidade.
• Discutir com sinceridade os problemas sociais e traçar
de maneira colaborativa estratégias de ação política
e social para mitigar o sofrimento social.
• Construir redes de colaboração que intervenham
em realidade difíceis a fim de transformá-las em
curto, médio e longo prazo.
• Estimular e elaborar práticas de economia solidária
e inclusiva em diversos níveis e espaços sociais.

ECOLOGIA
INTEGRAL

A educação
contemporânea não
pode se esquivar de
sua responsabilidade
em formar para uma
consciência ecológica,
capaz de superar
a cisão homemnatureza e promover a
integração com a casa
comum.

• Implantar ações de impacto ambiental que
representem novas posturas institucionais e
pessoais com relação ao cuidado da Casa Comum.
• Denunciar de modo articulado e científico aquelas
inciativas que visam minimizar o colapso ecológico;
• Conscientizar estudantes, famílias e educadores de
seu papel na história, especialmente com relação
às suas escolhas pessoais de consumo;
• Incluir, apoiar e valorizar as pessoas e grupos que
lutam diretamente pela preservação da casa
comum e que minam os interesses do mercado.
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OBJETIVO GERAL DO

PACTO EDUCATIVO GLOBAL
Desenvolver, viabilizar e acompanhar processos de comunicação
que garantam a humanização da educação e o bem comum através
de Alianças, pois para “educar uma criança é necessário uma aldeia!”

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

01
#02
#03
#04
#
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Conhecer e participar dos processos de
políticas públicas ligadas à educação.
Socializar experiências que
desenvolvam o diálogo e a paz.
Criar, participar e visibilizar projetos
e ações de solidariedade.
Aprofundar e responder com propostas
concretas o tema da ecologia integral
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Execução do

PACTO EDUCATIVO
GLOBAL DA ANEC
2019-2020

SENSIBILIZAÇÃO
A fim de sensibilizar educadores, gestores e interessados na temática, a ANEC
pensou em diversas atividades de discussão e formação, com vistas a formação
futura de passos concretos.

2020-2021

APROFUNDAMENTO
O pacto, para que seja efetivo, deverá chegar a todas as pessoas envolvidas no
processo educacional: estudantes, educadores, familiares, comunidades eclesiais,
gestores políticos etc. São pensadas ações que visam aprofundar, amadurecer,
divulgar e articular o pacto em diversas instâncias.

2022

CELEBRAÇÃO DA ALIANÇA
E DESDOBRAMENTOS
Com a CF 2022 sobre a Educação, se pretende celebrar a aliança pela
formalização de alguns compromissos em níveis locais e nacionais, bem como a
elaboração de novas metas e objetivos com vistas numa continuidade do pacto,
para que ele se concretize e deixe marcas no futuro da humanidade.

Pacto Educativo Global – ANEC
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INICIATIVAS

EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO,
DIVULGAÇÃO E APROFUNDMENTO:
• Seminários de Pastoral Online (2020-2021);
• Fóruns de partilha online (live) com a comunidade educativa (2020-2021);
• Fóruns de partilha online (live) com alunos (2020-2021);
• Participação com stand do Pacto Educativo Global na Assembleia Geral
Ordinária, no Seminário de Gestão e no Congresso de Educação ANEC (2021);
• Lançamento da Campanha da Fraternidade sobre a Educação (2022)

REUNIÕES – AFIRMAÇÃO E
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL:
• Consolidação do GT do Pacto Global ANEC com os representantes
dos estados vinculado ao conselho da ANEC nos estados (2020);
• Reuniões sistemáticas com os representantes do Serviço de Animação
Pastoral ANEC dos Estados e Distrito Federal: conselheiro responsável
pela Pastoral e/ou coordenador do GT Pastoral (2020-2022).

COMUNICAÇÃO: DOCUMENTOS,
PUBLICAÇÕES E SUBSÍDIOS:
• Primeiro documento orientador (2019);
• Revista EducANEC, Revista de Educação ANEC (2020) e
Revista de Pastoral ANEC 92021) com dossiê sobre o Pacto;
• Elaboração e socialização de material para oração (2020-2021);
• Elaboração do Ebook (2021);
• Escrita e publicação roteiro de encontros temáticos (2021);
• Diagramação e divulgação do planejamento e propostas do
Pacto Educativo Global: card, figurinha do Whats, vídeos, e-mail,
reflexões, histórias, música do Pacto, poesia (2020-2022);
• Projeto “Cartografias da Solidariedade” – espaço online no site
da ANEC para compartilhamento de inciativas das associadas;
• Diagramação e divulgação do Compromisso Profético
• Criação e divulgação selo Pacto

ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
• Assinatura da instituições educacionais do “Compromisso pela educação”;
• Organização e encaminhamento de projeto comum para os alunos,
a partir das instituições, estados e nacional;

Pacto Educativo Global – ANEC
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CRONOGRAMA
2020

2021

JAN - DEZ

Grupos de estudo e articulação

JUN - SET

Seminários de Pastoral Online

JUN - NOV

Lives Esperança e Solidariedade (atividade com parceiros)

AGO

Divulgação Agenda\Universidades 2019-2029

SET

Revista EducANEC

OUT

Live com uma comunidade educativa; Lançamento mundial e nacional do Pacto Educativo Global; abertura do Projeto Cartografia
da Solidariedade; Lançamento do Compromisso com a Educação;

NOV

Lançamento projeto Redes na Amazônia - EB

SET - DEZ

Reflexão e encaminhamentos com alunos e professores
nas instituições e redes – edição dos roteiros, agendamento
dos fóruns (lives);

JAN - MAR Escrita e publicação de roteiros para as famílias;
MAR

Stand do Pacto Educativo Global na Assembleia Geral da ANEC

MAI

Stand e participação durante a Conferência da CNBB;

MAI - SET

Live com as famílias nos Estados e no Distrito Federal

FEV - JUL

Fóruns com alunos e educadores nos estados e Distrito Federal

JUL

Stand relacionada ao Pacto Educativo Global
durante o Congresso de Educação católica, Salvador.

AGO - DEZ Publicação edição especial Revista de Pastoral

sobre Pacto Educativo Global; 12 de agosto:
Dia Internacional da Juventude, ONU, Live Nacional

2022

SET

Stand relacionado ao Pacto Educativo Global na Feira ANEC

OUT

Live com as famílias em nível nacional

Ao longo do ano: Campanha da Fraternidade sobre Educação - Formar ALIANÇA

Pacto Educativo Global – ANEC
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Grupo de Trabalho

PACTO
EDUCATIVO
GLOBAL

Coordenação – Frei Claudino Gilz e Ir Cláudia Chesini
GT Nacional – Rita Klein

REPRESENTANTES DOS ESTADOS
PI
RN
MA
PB
AM
MG
SP
PR
RS
BA
PA
MT
DF

Ir. Jorge de Paula
Ir. Marli Araújo
Pe. Jucinei Wilper
Pe. Daniel Leite
Daniel Peter Beniamino e Alice Melo
Gregory Rial
Ascanio João (Chico) Sedrez e Ir Marlete Francisca da Silva
Pe. José Alves de Melo Neto e Jean Marcos
Alcione Muller
Evanilson Caetano LIma
Ir. Iranilson Correia de Lima
Ir. Marcia Edvirges Pereira dos Santos
José Maria Pinheiro de Oliveira e Álvaro Loureiro

ES

Marilson Simões

LANÇAMENTOS 2019/2020
• Chamada do Papa Francisco: 12 setembro 2019
• Lançamento da CNBB: 31 janeiro 2020
• Lançamento da ANEC: 16 abril 2020
• Lançamento em Roma - 15 outubro 2020
• Lançamento Online do Brasil pela ANEC e instituições parceiras - 15 de outubro 2020

Pacto Educativo Global – ANEC
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Logotipo do

PACTO
O logotipo do Pacto Educativo Global é um desenho estilizado do globo terrestre abraçado por uma figura humana
e tem o objetivo de expressar o convite do Papa Francisco
para que todas as pessoas e instituições se envolvam, participem e colaborem com o pacto.
O desafio do logo é comunicar os valores, raízes e propósitos do Pacto Educativo Global. Por isso, foi escolhida a cor
verde, para lembrar a natureza, o crescimento, a renovação
e também a esperança, a possibilidade de “semear” sonhos
proféticos. A cor azul, para lembrar a dimensão espiritual e
também, o que cada pessoa pode contribuir para alcançar a
Paz. E então, o dourado, para representar a luz, o sagrado.
Salienta-se que toda aliança para o bem comum e para o
bem da humanidade, tem algo de sagrado.
No centro, está a pessoa humana, que realiza uma ação de
cuidado e proteção do mundo, da Casa Comum que lhe foi
confiada. A linha do círculo simboliza o macrocosmo, que é
Deus e expressa o começo e o fim de tudo: ser, totalidade.
Para apontar a vivência do Pacto Educativo Global no Brasil, o logo internacional foi inserido dentro do contorno do
mapa do país (Brasil) com o texto “A Igreja do Brasil, com o
Papa Francisco, no Pacto Educativo Global”.

Pacto Educativo Global – ANEC
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PLANEJAMENTO PACTO EDUCATIVO GLOBAL
Introdução
No dia 12 de setembro de 2019, Papa Francisco convidou a humanidade para o Pacto Educativo Global. Um apelo às pessoas de bem, as lideranças e aqueles e aquelas
que acreditam na Educação.
Em um misto de alegria, apreensão, entusiasmo e comunhão com a Igreja, a ANEC
prontamente se colocou em movimento com suas lideranças e em parceria com a
CNBB, CRB e MEB. Foram realizadas diversas reflexões e atividades com uma significativa participação dos agentes de pastoral e conselheiros nos Estados, bem
como em órgãos internacionais como a CIEC e a OIEC. Para dar continuidade ao
processo, foram realizadas parcerias com vários segmentos católicos, com as Lives
da Esperança e da Solidariedade: CNBB, MEB, CRB, SIGNIS Brasil, GT Editora Católicas, Cáritas. Também a ANEC participa do grupo que compõe a ABEF. Após um
ano de sensibilização, 2019-2020, de aprofundamento, conversão, possibilidades, compromisso, 2021 e ALIANÇA da Educação, 2022 com a Campanha da Fraternidade sobre este tema. Seguimos, com a “convicção de que na educação está
a semente da esperança: uma esperança de paz e justiça.” Vaticano, 10 set 2020
Justiﬁcativa
O Pacto Educativo Global é um caminho a ser percorrido em comunhão com a Igreja, em parceria com outras instituições, como um jeito de ser Redes em Redes, como
conversão pessoal e social.
1 - Chamado do Papa a Conversão , percorrendo um caminho
2 - Pistas para reflexão; humanizar a educação; democracia e ecologia integral
(escrever a síntese)
Objetivo Geral
Desenvolver, viabilizar e acompanhar processos que garantam a humanização da
educação e o bem comum através de Alianças, pois para “educar uma criança é
necessário uma aldeia!”
Objetivos Especíﬁcos
1 - Conhecer e participar dos processos de políticas públicas ligadas à educação.
2 - Socializar experiências que desenvolvam o diálogo e a paz
3 - Criar e ou participar de projetos e ações de solidariedade.
4 - Aprofundar e responder com propostas concretas o tema da “ecologia integral ecologia e compaixão,” especialmente através da Agenda Universidades 2019\2029
e Redes na Amazônia para a Educação Básica (live ANEC - outubro 2020)

Pacto Educativo Global – ANEC
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Atividades 2020/2021/2022
As atividades deverão ser organizadas e planejadas pelo GT do Pacto com um cronograma para 2020/2021/2022
1. Eventos
a) Live com a comunidade educativa
b) Live com alunos
c) Participação stand do Pacto Educativo Global na Assembleia Geral Ordinária, no
Seminário de Gestão e no Congresso de Educação ANEC
d) Lançamento da Campanha da Fraternidade, com o Tema Educação em 2022
2. Reuniões
a) Consolidação do GT do Pacto Global ANEC com os representantes dos estados
vinculado ao conselho da ANEC nos estados (2020)
b) Reuniões sistemáticas com os representantes do Serviço de Animação Pastoral
ANEC dos Estados e Distrito Federal: Conselheiro responsável pela Pastoral e ou
coordenador do GT Pastoral .
3. Comunicação: documentos e publicações:
a) Elaboração e socialização de material para oração
b) Elaboração do Ebook
c) Escrita e publicação roteiro de encontros para as famílias
d) Divulgação do planejamento e propostas do Pacto Educativo Global: card, vídeo,
e-mail, reflexões, histórias, música, poesia…
e) Cartografía da Solidariedade: postagem no site da ANEC de práticas a partir dos
4 eixos: direito à educação, educar para a paz, a solidariedade e a ecología .
4. Articulações institucionais
a) Assinatura da instituições educacionais de Termo de Comprometimento com a
Educação
b) Organização e encaminhamento de projeto comum para os alunos, a partir da
instituições, estados e nacional

Pacto Educativo Global – ANEC
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CRONOGRAMA 2020
01. janeiro\dezembro: Diversos grupos de estudo e articulação
02. junho\ setembro: Seminários
03. junho\novembro: Lives Esperança e Solidariedade
04. agosto: divulgação Agenda\Universidades 2019-2029
05. setembro: Revista EducANEC
06. outubro: Live com uma comunidade educativa
07. 15 outubro: Lançamento Pacto Educativo Global
08. Lançamento Projeto Cartografia da Solidariedade e Comprometimento com a
Educação
09. novembro: Lançamento projeto Redes na Amazônia - EB
10. setembro\ dezembro: reflexão e encaminhamentos com alunos e professores
nas instituições e redes - roteiros, lives
CRONOGRAMA 2021
01. janeiro\março: escrita e publicação roteiros para as famílias
02. março: stand do Pacto Educativo Global na Assembleia Geral da ANEC
03. fevereiro a julho : Live com alunos nos estados e Distrito Federal
04. 12 de agosto: Dia Internacional da Juventude, ONU, - Live Nacional
05. setembro: stand relacionada ao Pacto Educativo Global na Feira ANEC
06. agosto a dezembro: publicação edição especial Revista de Pastoral sobre Pacto
Educativo Global, uma ALIANÇA.
CRONOGRAMA 2022: Campanha da Fraternidade sobre Educação - Formar ALIANÇA
01. julho: stand relacionada ao Pacto Educativo Global durante o Congresso de Educação católica, Salvador.
02. maio\setembro: Live com as famílias nos Estados e no Distrito Federal
03. outubro: Live com as famílias em nível nacional
Papa: nossa compaixão é a melhor vacina contra a epidemia da indiferença
"Vocês são motivados a cuidar dos últimos e da criação, e querem fazê-lo seguindo
o exemplo de São Francisco de Assis, com mansidão e laboriosidade", disse o Papa
aos membros da comunidade Laudato Si, propondo-lhes duas palavras-chave da
ecologia integral: contemplação e compaixão.
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