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Excelências; estimados colegas: 

 

Esta Cimeira constitui indubitavelmente um marco. Como Presidente da 

Campanha Global pela Educação, e em nome dos nossos membros e redes 

irmãs, celebramos o facto de as vozes dos povos terem sido ouvidas e 

confiamos que a sociedade civil fará parte integrante dos próximos 

mecanismos de responsabilização. 

Num espírito de celebração, mas permanecendo vigilantes, olhamos agora 

para o Objetivo 4: Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade 

e promover as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, 

chamando especialmente a atenção para a sua implementação a nível 

nacional. 

O objetivo 4 contém elementos essenciais para alcançar o potencial da 

educação, não só como um direito humano em si mesmo, mas também como 

promotor de todos os outros direitos. O compromisso para com a educação 

inclusiva indica que não se alcançará este objetivo se não for cumprido por 

todos. A educação inclusiva assegura o acesso, valoriza a diversidade e 

promove a superação das discriminações, incluindo a do patriarcado. A 

igualdade de género, baseada em mudanças de percepção, relações e práticas 

– tal como o casamento infantil e a violência de género a nível escolar - é 

fundamental para confrontar as históricas estruturas de poder que violaram 

os direitos das mulheres e das raparigas  ao longo dos séculos. Assegurar a 



inclusão também requer vontade política para enfrentar as raízes do conflito 

que atualmente viola o direito à educação de quase 34 milhões de crianças. 

A idade não pode ser um fator de discriminação e apelamos aos Estados para 

priorizar os direitos dos adultos e idosos em particular. Apesar de os ODS 

incluírem a alfabetização e educação de adultos, estamos preocupados com a 

ausência de menção a este grupo na Agenda de Ação de Adis Abeba. 

O desafio futuro será a implementação de políticas que concebam a educação 

de qualidade a partir de uma perspectiva de direitos humanos, abandonando 

as perspectivas reducionistas que consideram                                                                                                                                             

a obtenção de uma boa classificação nos testes estandardizados como um 

indicador de qualidade. Isto já levou à restrição dos currículos, 

homogeneizando a educação e pressionando os professores a "ensinar para o 

teste". Acima de tudo, não podemos aceitar a existência de níveis díspares de 

educação, segregando ricos e pobres, rapazes e raparigas, e aumentando a 

desigualdade. 

É fundamental fortalecer os sistemas públicos de educação: esta é a única 

maneira de o ensino gratuito e de qualidade, que promove a igualdade, ser 

acessível a todos. Preocupa-nos o aumento da educação como negócio e a 

mercantilização da educação, que põe em perigo a equidade e dá mais 

importância ao lucro que ao direito à educação. 

Se valorizamos a educação, também temos que valorizar os professores e os 

alunos que são o seu pilar central. Os professores e professoras devem ter 

boas condições de trabalho, e ambos devem ser fundamentais em qualquer 

processo de tomada de decisão.  

Esta agenda ambiciosa só poderá ser cumprida com compromissos de 

financiamento reforçados, tanto da cooperação internacional como dos 

recursos locais . 

Hoje temos o benefício de poder fazer a retrospectiva dos últimos quinze 

anos. Vamos aprender com as nossas conquistas e desafios e avançar juntos 

com renovado entusiasmo e ambição para assegurar o cumprimento de todos 

os direitos humanos. 


