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É um prazer estar convosco neste importante evento da Global Education 

First Initiative, uma iniciativa da qual temos a honra de fazer parte. Entre as 

principais realizações, destacamos a maior visibilidade e peso político que 

deu ao tema da Educação no âmbito das Nações Unidas, fundamental no 

processo de definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Celebramos a adopção de uma Agenda comprometida com a dignidade e o 

cumprimento dos direitos humanos. Representa um êxito do 

multilateralismo e do diálogo entre os atores e os sectores, no qual a 

sociedade civil participou ativamente, e desempenhou um papel central. 

Para a comunidade educativa, não só é um êxito que a Educação seja um 

dos objetivos ODS, mas que seja cada vez mais reconhecida como chave 

para o cumprimento de todos os outros. Nos próximos anos, temos que 

aprofundar o diálogo intersectorial a nível nacional, regional e 

internacional. 

O Objetivo 4 reflete uma perspectiva ampla da educação: coloca em 

primeiro plano a educação gratuita; enfatiza a inclusão, a educação de 

qualidade e a valorização dos professores; destaca que o direito começa na 

primeira infância e inclui adultos e idosos; reconhece a importância de 

ambientes seguros e exige uma educação em direitos humanos e educação 

para a cidadania global. 



A GEFI foi uma das iniciativas que apostou pela cidadania global, e com 

razão. As desigualdades, discriminações e conflitos que estão a                                             

ocorrer neste momento são indícios de que necessitamos de sistemas de 

ensino que promovam a paz, a convivência democrática e os direitos 

humanos em todas as partes do mundo. 

Agora que adoptámos a Agenda temos que nos concentrar nos desafios 

que temos à nossa frente. Entre eles, destacamos a necessidade de um 

maior financiamento, o cumprimento da gratuidade do ensino primário e 

secundário, uma resistência à mercantilização da educação, a valorização 

dos professores e implementação de uma educação em direitos humanos, 

promotora da cidadania global e sustentabilidade ambiental. 

Nesse sentido, os sistemas educativos terão que dar muita atenção aos 

conteúdos e processos pedagógicos que conduzem ao pensamento crítico, 

a uma consciência planetária, ambiental e de bem comum; as relações 

dialógicas que promovam o superar de todas as formas de violência nos  

contextos escolares, incluindo a violência e discriminação com base na 

identidade de género e diversidade sexual. É de primordial importância a 

consideração das pessoas normalmente excluídas ou marginalizadas, as 

privadas de liberdade, as pessoas com deficiência, migrantes, refugiados e 

deslocados. 

A viabilidade desta agenda educativa depende, em grande medida, de uma 

defesa acesa do direito à participação cidadã, tão necessária para o 

exercício da democracia. Combater os obstáculos ao exercício legítimo do 

direito de participação da sociedade civil continua a ser um desafio 

presente e futuro. Em particular, a criminalização do protesto social e dos 

defensores dos direitos humanos, incluindo as organizações e pessoas que 

defendem o direito à educação, alunos e professores. 

Por uma educação que garanta os direitos! 

  


