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ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso,

dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra que liberta e salva.
Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que

a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos
e de esperança no ser humano.

Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço,
e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária.

Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar 
para a vida plena em família,

em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, 
nas universidades e em todos os ambientes.

Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor!
Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com 

a sabedoria dos pequenos e pobres,
nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz.

Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.



Objetivo Geral 
Promover diálogos a partir da realidade 

educativa do Brasil, à luz da fé cristã, 
propondo caminhos em favor do humanismo 

integral e solidário. (p. 19)



Objetivos Específicos (p. 19)
1. Analisar o contexto da educação na cultura atual, e seus desafios 

potencializados pela pandemia. 
2. Verificar o impacto das políticas públicas na educação. 
3. Identificar valores e referências da Palavra de Deus e da Tradição cristã em 

vista de uma educação humanizadora na perspectiva do Reino de Deus. 
4. Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no 

processo educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições 
de ensino. 

5. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam 
a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do 
encontro e o cuidado com a casa comum. 

6. Estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, 
centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das 
instituições católicas de ensino. 

7. Promover uma educação comprometida com novas formas de economia, 
de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em 
especial, dos mais pobres. 



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

Campanha da Fraternidade 2022

1. Discípulos da palavra

2. Escutar

3. Discernir

4. Agir

Fala com Sabedoria, ensina com Amor (cf. Pr 31,26)
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VER

ESCUTAR

Na dinâmica dialógica, a escuta do outro e de sua 
realidade é fundamental.



“[...] Um verdadeiro encontro só pode nascer da escuta. De fato, Jesus coloca-
se à escuta da pergunta daquele homem e da sua inquietação religiosa e
existencial. Não dá uma resposta de rotina, não oferece uma solução pré-
fabricada, nem finge responder com amabilidade apenas para Se livrar dele e
prosseguir o seu caminho. Simplesmente o escuta. Escuta-o todo o tempo que
for preciso, sem pressa. E – a coisa mais importante – Jesus não tem medo de
o escutar com o coração; não Se contenta de o fazer apenas com os ouvidos.
Com efeito, a sua resposta não se limita a retorquir à pergunta, mas permite
ao homem rico contar a sua história, falar livremente de si mesmo. Cristo
lembra-lhe os mandamentos, e ele começa a falar da sua infância, a partilhar o
seu percurso religioso, o modo como se esforçou por procurar a Deus. Quando
ouvimos com o coração, o outro sente-se acolhido, não julgado, livre para
contar a sua vivência e o próprio caminho espiritual [...]”

Papa Francisco. Homilia da Celebração Eucarística para a abertura do Sínodo sobre Sinodalidade. 
Basílica de São Pedro, 10 de outubro de 2021

Um homem rico foi ao encontro de Jesus, «quando [Este] Se punha a caminho» (Mc 10, 17)



“O mundo de nosso tempo precisa encontrar caminhos
para reconstruir, ouvindo os clamores dos vulneráveis
em uma casa comum cada vez mais vulnerabilizada [...]
Essa é a razão pela qual, em 2022, mais do que abordar
um ou outro aspecto específico da problemática
educacional, a Campanha da Fraternidade nos convoca
a refletir sobre os fundamentos do ato de educar” (p. 7-8)



Educar não é mera transmissão de conteúdo
Educar deve ir para além da carreira profissional, do
ensino técnico-cientifico
Educar é pensar a integralidade da pessoa humana,
auxiliando para a formação para os valores humanos,
uma educação integral, que possa gerar um mundo
novo, a luz do Evangelho.

“É tarefa da família, da escola, da Igreja e de toda 
a sociedade” (p. 9)



“É preciso uma aldeia inteira para se 
educar uma criança” (p. 9)

Ubuntu 
“Eu sou porque nós somos”



2. Escutar (p. 20-57) 
“O que escutamos e como escutamos orienta o nosso fazer cotidiano e a própria sociedade [...]
escutar é uma condição para falar com sabedoria e ensinar com amor” (27) “É fundamental a
pedagogia da escuta, que rompa com o paradigma de pedagogias silenciosas [...]” (28)

“A realidade também nos fala através dos acontecimentos, das tendências, tensões sociais,
demonstrações de ações de solidariedade, enfim, através de seus avanços e recuos [...] Escutar a
realidade significa o esforço para compreender seus gritos e silêncios, seus excessos e ausências [...]
a partir desta escuta perceber a vontade de Deus e os caminhos que podemos escolher” (29)

“Para escutar o “todo” é necessário não se perder diante de “tudo” . Se a falta de informação é um
problema central para compreensão da realidade, seu excesso também se mostra um desafio. O
excesso de informação, de noticias verdadeiras e faltas, de certezas sobre opiniões, constitui um
desafio para o bem escutar, ou seja, escutar o conteúdo essencial de um presente tão ruidoso” (31).
– Ex.: Educação para Cidadania Digital

“[...] Vale ressaltar que a Doutrina Social da Igreja é um ponto de referência indispensável para uma
formação cristão completa” (30)



Quais os princípios da Doutrina Social da Igreja?
1 – Princípio Personalista: O homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida
econômico-social [GS,63] (CDSI 106).
2 – Princípio do Bem Comum: o conjunto das condições da vida social que permitem,
tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria
perfeição (cf. GS 26)
3 – A Destinação Universal dos Bens: Deus destinou os bens da criação a todas as
pessoas, para que bastassem a todos, segundo as exigências da justiça.
4 – Princípio da Subsidiariedade: ação subsidiária do Estado.
5 – Participação: se exprime, essencialmente, em uma série de atividades mediante
as quais o cidadão, como indivíduo ou associado com outros, diretamente ou por
meio de representantes, contribui para a vida cultural, econômica, política e social da
comunidade civil a que pertence (CDSI 189)
6 – Princípio da Solidariedade: “é a determinação firme e perseverante de se
empenhar pelo bem comum” (São João Paulo II – Sollicitudo rei socialis (1987) nº 38)
7 – Valores fundamentais da Vida Social: verdade, liberdade e justiça.
8 – A via da Caridade: “virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso
semelhante”.



2. Escutar (p. 20-57) 
2.1 A pandemia da Covid-19: entre lições e compromissos
2.2 Um projeto de vida e um projeto de sociedade
2.3 Aprender com o vivido e construir o novo
2.4 Informação, conhecimento e sabedoria
2.5 O inesperado, a ambiguidade da vida e a cultura do encontro
2.6 Formação humana e o papel da educação
2.7 A fraternidade e a amizade social como contextos educativos
2.8 A Educação formal no Brasil: um projeto inconcluso
2.9 A Educação Básica
2.10 As Escolas Católicas de Educação Básica
2.11 A Educação Superior
2.12 As instituições Católicas de Educação Superior
2.13 Professores e gestores em sua missão de educadores
2.14 Ensino religioso
2.15 Outros contextos educativos



2. Escutar 
2.1 A pandemia da Covid-19: entre lições e compromissos

O que a pandemia da Covid-19 revelou da nossa cultura no que diz respeito as
questões de saúde, política, economia, cultura e a própria educação? (cf. 33)

“Da pandemia da Covid-19 nos cabe tirar as lições e os compromissos para o
presente e o futuro. Aprender lições com a vida é imperativo para todos os
educadores: pais, professores, lideranças comunitárias e religiosas. Educar, antes de
dar lições, é aprender com as lições cotidianas e com as crises. (34) Crises como a
pandemia da Covid-19 possuem uma força potencializadora do que já existia na
sociedade de maneira explícita ou de forma latente. Por um lado, verificamos
imensos avanços tecnológicos, por outro, percebemos a ampliação da pobreza e da
desigualdade social [...] desigualdades culturas, religiosas, econômicas, ambientais,
entre outras [...] O desenvolvimento, para ser autêntico, não deve ser meramente
econômico e técnico, mas integral, pois, para nós, conta cada pessoa como um todo.
(35)”



2. Escutar 
2.2 Um projeto de vida e um projeto de sociedade

“Uma tendência desse ser intensificada como efeito de tudo que vivemos nos
últimos anos: a necessidade de retomar e reconstruir projetos [...] a retomada dos
projetos de vida está acompanhada por discursos sobre a necessidade de
redescobrir o propósito da vida, redefinir metas e empreender soluções (37) [...] mas
não se pode fortalecer a ilusão que é factível pensar e construir um projeto
individual de vida sem um projeto de sociedade, um projeto para todos. Projetos
pessoais individualistas tendem a fortalecer a competição como meio e a
meritocracia como justificativa dos resultados desiguais. Um projeto de vida [...] em
seu núcleo central a pessoa humana, a cooperação e a superação das desigualdades
[...] na relação com o outro, com as demandas da sociedade, sempre em espírito de
fraternidade e serviço. (38) [...] É necessário educar para reverter essa tendência de
esvaziamento do coletivo e da crise do compromisso comunitário. (39)”

[...] o individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer” (40, FT 105)



2.3 Aprender com o vivido e construir o novo
“A nova realidade do pós-pandemia não acontecerá como um passe de mágica. Ela
será do tamanho da nossa capacidade de compreender os nossos próprios limites e
as nossas potencialidades, nossa capacidade de aprender com o vivido para encará-
lo de forma distinta nas próximas crises. Nossos aprendizados em grandes crises
anteriores revelam que aprendemos mais rapidamente sobre as coisas do que sobre
nós mesmos. As invenções surgidas a partir das grandes guerras e pandemias
indicam que nossa capacidade de responder rapidamente costuma acontecer
quando o objeto da aprendizagem está fora de nós. (42) A nova realidade também
nasce da cooperação [...] Pode nos ensinar a converter as relações, os estilos de
vida, as expectativas e até as escolhas políticas a fim de que visem o
desenvolvimento humano integral que, nas palavras do Evangelho, nada mais é do
que a vida em plenitude (Jo 10,10). (43)’

O QUE APRENDEMOS DE NÓS MESMOS COM A PANDEMIA? O QUE ELA REVELA DE 
NÓS? O QUE PRECISAMOS REAFIRMAR E O QUE MODIFICAR?



O QUE APRENDEMOS DE NÓS MESMOS COM A PANDEMIA? O QUE ELA REVELA 
DE NÓS? O QUE PRECISAMOS REAFIRMAR E O QUE MODIFICAR?

“[...] Ampliar o volume e a circulação de informações é condição, mas
não uma garantia da construção de uma sociedade com mais
conhecimento. Da mesma forma, parece ser possível pensar a relação
entre o conhecimento e a sabedoria” (45). O conhecimento ajuda, mas
não garante uma postura de sabedoria diante da vida [...] (46) Somos
uma sociedade mais conectada [...] o tipo de envolvimento com a
informação e o tratamento que dispomos ao que nos foi informando é
que pode garantir a construção de um novo conhecimento. Podemos
lidar com a informação somente para confirmar e fortalecer nossos
preconceitos, as nossas disposições e indisposições [...] ou gerar
iniciativas de proximidade, escuta, cooperação e fraternidade. (47)”



O QUE APRENDEMOS DE NÓS MESMOS COM A PANDEMIA? O QUE ELA REVELA 
DE NÓS? O QUE PRECISAMOS REAFIRMAR E O QUE MODIFICAR?

“ [...] A forma como lidamos com a natureza, uns com os outros, a
forma como produzimos e consumimos e como circulamos no planeta
são, de alguma maneira, condições desta e de outras pandemias [...]
transformações e seu ritmo acelerado devem tornar o inesperado mais
constante em nossas vidas (49). [...] recolher da realidade os sinais de
Deus e nos orientar na caminhada, não buscando rotas de fuga da
realidade [...] mas mergulhando nessas mesmas contradições e
buscando reconciliar o nosso passo na caminhada com o projeto de
Deus [...] (51).

“Trabalhar a cultura do encontro e do cuidado da casa comum”! 
(cf Papa Francisco, Meditações Matutinas na Capela Santa Marta)



O QUE APRENDEMOS DE NÓS MESMOS COM A PANDEMIA? O QUE ELA REVELA 
DE NÓS? O QUE PRECISAMOS REAFIRMAR E O QUE MODIFICAR?

“A formação humana integral nos conduz a refletir sobre as diversas
formas de educar e de construir as comunidades humanas [...] A
educação, em sentido amplo, abrange pertencimento e a participação
dos sujeitos no mundo, de modo integral e solidário (54). A crise
desencadeada pela Covid-19 fez ecoar a perspectiva humanista da
educação. É preciso educar para viver em comunhão (57). O
humanismo, o tecnicismo, a solidariedade, o egoísmo e tantas outras
características da sociedade são fruto, também de um tipo
predominante de educação, de uma determinada seleção curricular e
metodológica (58).”

Devemos “fugir” de uma educação simplesmente 
pragmática e mercadológica.



O QUE APRENDEMOS DE NÓS MESMOS COM A PANDEMIA? O QUE ELA REVELA 
DE NÓS? O QUE PRECISAMOS REAFIRMAR E O QUE MODIFICAR?

“[...] Uma sociedade que se fecha em um projeto educativo apenas
técnico, pragmático, utilitário, empobrece o horizonte existencial das
pessoas e anula a sua capacidade criativa (63). “Os pais são os
primeiros, mas não os únicos, educadores de seus filhos” (CDSI, 240)
[...] Há espaços sociais que historicamente se organizaram e são
importantes lugares formativos: igreja, comunidades, associações [...]
(60). [Todavia] não há duvidas de que o professor é o profissional por
excelência da educação e a escola um indispensável ambiente de
aprendizado. Por fim, tanto a educação formal e informal, presencial e
virtual, devem promover a liberdade da pessoa humana. Educar é
humanizar. A educação é um ato de amor e esperança no ser humano
(69)”



2. Escutar 2.8 A Educação formal no Brasil: um projeto inconcluso



https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/07/15/escolas-da-rede-publica-atendem-mais-de-80percent-dos-alunos-do-ensino-
fundamental-e-medio-aponta-ibge.ghtml



2. Escutar Analfabetismo
• Entre as 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade que eram 

analfabetas em 2019, 56,2% (6,2 milhões de pessoas) viviam na Região Nordeste.
• A maior a proporção de analfabetos está entre os mais velhos: 18% tem mais de 60 

anos
• Na análise por cor ou raça, 3,6% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca 

eram analfabetas, percentual que se eleva para 8,9% entre pessoas de cor preta ou 
parda (diferença de 5,3 pontos percentuais)

Educação básica
• 48,8% dos brasileiros com 25 anos ou mais terminaram a educação básica

obrigatória
• 51,2% da população de 25 anos ou mais de idade não havia completado a

educação escolar básica
• A desigualdade é maior entre raças: 57% dos declarados brancos haviam

terminado o ciclo básico de estudos em 2019; entre negros e pardos o percentual
foi de 41,8%, diferença de 15,2 pontos percentuais.



2. Escutar Taxa de escolarização
• Entre as crianças de 0 a 3 anos, a taxa de escolarização foi 35,6%, o 

equivalente a 3,6 milhões de estudantes.
• Entre as crianças de 4 a 5 anos, a taxa foi de 92,9% em 2019, frente aos 

92,4% em 2018, totalizando pouco mais de 5 milhões de crianças.
• Já na faixa de idade de 6 a 14 anos, a universalização, desde 2016, já 

estava praticamente alcançada, chegando a 99,7% das pessoas na 
escola em 2019

• A taxa de escolarização entre os jovens de 15 a 17 anos em 2019 foi de 
89,2%, 1,0 p.p. acima de 2018. Entre as pessoas de 18 a 24 anos e 
aquelas com 25 anos ou mais, 32,4% e 4,5% estavam frequentando 
escola, respectivamente

• A taxa de escolarização das pessoas de 18 a 24 anos, 
independentemente do curso frequentado, foi de 32,4%, percentual 
estatisticamente estável frente a 2018; 21,4% desses jovens 
frequentavam cursos da educação superior



2. Escutar 

Atraso nos ciclos de ensino
• Crianças de 6 a 10 anos se mantêm adequadamente na idade/etapa 

correta nos anos iniciais do ensino fundamental, porém ao passar 
para os anos finais, o atraso começa a acentuar.

• Em 2019, 12,5% das pessoas de 11 a 14 anos de idade já estavam 
atrasadas em relação à etapa de ensino que deveriam estar cursando 
ou não estavam na escola

• Entre pessoas de 18 a 24 anos, 11% estavam atrasados, frequentando 
algum dos cursos da educação básica; 4,1% haviam completado o 
ensino superior e 63,5% não frequentavam escola



2. Escutar Evasão
• Entre os jovens de 14 a 29 anos, quase 50 milhões de pessoas, 20,2% não

completaram o ensino médio, seja por terem abandonado a escola ou por nunca
tê-la frequentado

• Nesta situação, portanto, havia 10,1 milhões de jovens, dentre os quais, 58,3%
homens e 41,7% mulheres. Considerando-se cor ou raça, 27,3% eram brancos e
71,7% pretos ou pardos

• Os maiores percentuais de abandono da escola está nas faixas a partir dos 16 anos
de idade (entre 15,8% e 18,0%).

• Abandono precoce, ainda na idade do ensino fundamental, foi de 8,5% até os 13
anos e de 8,1% aos 14 anos.

• O principal motivo de terem abandonado ou nunca frequentado escola foi a
necessidade de trabalhar (39,1%).

• No recorte por gênero, mulheres deixam de estudar por falta de interesse (24,1%),
gravidez (23,8%) e trabalho (23,8%).

• 11,5% das mulheres indicaram realizar os afazeres domésticos como o principal
motivo de terem abandonado ou nunca frequentado escola; para homens, este
percentual foi inexpressivo



http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=3058444

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

IDEB 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e Projeções para o BRASIL



http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=3058444



https://www.educacao.sp.gov.br/governo-de-sp-vai-investir-r-15-bi-em-tecnologia-para-escolas-estaduais/

TV 
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5,4 mil escolas no Estado de São Paulo – aproximadamente 3,5 milhões de estudantes

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-educacao/conheca-os-dados-de-2021-dos-
alunos-da-rede-estadual-de-sao-paulo/



https://novaescola.org.br/conteudo/12600/escolas-particulares-sao-sempre-melhores-do-que-as-publicas#

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 



https://novaescola.org.br/conteudo/12600/escolas-particulares-sao-sempre-melhores-do-que-as-publicas#

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 



2. Escutar 

2.8 A Educação formal no Brasil: um projeto inconcluso

- Desafios estruturais
- Dívida histórica com as classes mais “pobres”
- Desigualdade de acesso e qualidade: público x privado
- Políticas de governo x políticas de Estado
- Malversação do dinheiro público*



2.13 Professores e gestores em sua missão de educadores
“Em todos os tempos, os educadores tivera desafios inerentes ao contexto social, político, e
econômico, dentre outros. [...] Nesta era da complexidade, levanta-se demandas nos vários
âmbitos que abrangem tanto a organização educativa e suas opões pedagógicas [...] (111).
Aos gestores, além das questões administrativas, financeiras e de toda ordem, importa ter
claro um modelo de educação que priorize encorajamento ao aprendizado e a construção
de conhecimento significativos [...] (112). Pensar um uma formação humana que transcenda
a lógica do mercado e dos exames regulamentares (SAEB, ENEM, ENADE e Vestibulares) [...]
É importante superar a lógica da exclusão. Seja aquela que passa pela ilusão de que apenas
o acesso ao Ensino Superior é garantia de melhores condições de vida [...] na verdade, se
não houver conhecimento necessário para o exercício de uma profissão, acabam por ampliar
ainda o muro de separação entre pobres e ricos, reforçando assim uma democratização
segregativa (113). Aos professores, especialmente, protagonistas por excelência do ato
educativo [...] Criar formas de interação e aprendizagem, a fim de que o processo de ensino-
aprendizagem não seja apenas eficiente mas sobretudo eficaz, auxiliando para que o
aprendiz possa apropriar-se dos conhecimento, em um espiral que contempla teoria e
prática. (116)”



2.13 Professores e gestores em sua missão de educadores

“A pandemia da Covid-19 trouxe consigo a possibilidade de priorizar os conteúdos
mais relevantes, sem os quais uma boa formação é deficitária [...] [Todavia] Uma
ação de inclusão digital, quando não acontece de forma equitativa, possui em seu
bojo uma nova qualidade de exclusão social (117). [...] As tecnologias podem muito,
mas não podem tudo. É preciso evitar a ilusão de uma solução mágica para todos os
desafios da educação. [...] as tecnologias digitais quando ofertadas de maneira
desigual reforçam e qualificam a exclusão [...] elas não devem ser percebidas como
artifício para diminuição do custo professor no processo educacional. A educação
pode ser facilitada por programas e plataformas, mas sua autoria deve ser centrada
na ação humana. (118)”



2.15 Outros contextos educativos

“[...] É preciso, pois, garantir a perspectiva de que tudo está
interligado e que somos chamados – Igreja, governo e
sociedade – a unirmos ideias, agendas e ações propositivas em
prol de uma visão que tem como foco uma educação para
formação humana integral, fraterna, empática e solidária, que
impacte positivamente as políticas públicas da Educação Básica
brasileira. (130)”



2. Escutar 

“Os responsáveis pela Pastoral da Educação nas Dioceses, nas
paróquias, os próprios párocos, religiosos, leigas e leigos
comprometidos com a educação são chamados a voltar seus
olhar para a educação pública. Atenção, sensibilidade e apoio
serão fundamentais, se quisermos ser presença apostólica
neste vasto campo, de mais de 42 milhões de estudantes em
escolas de Educação Básica e nas universidade. É necessário
promover a Pastoral da Educação (115).”



Pastoral da Educação
ENCONTROS DE FORMAÇÃO - ARQUIDIOCESE

19/02/2022 O Ensino Social da Igreja e vida pastoral

02/04/2022 Campanha da Fraternidade e a Educação

25/06/2022 Encontro Provincial da Arquidiocese de 

Ribeirão Preto

20/08/2022 A Educação segundo o Papa Francisco

08/10/2022 Simpósio da Pastoral da Educação

Horário: 

Das 8h30 às 11h30h

Local: Salão Dom Alberto

Rua Tibiriça, 899 - Centro - 14010-090 -

Ribeirão Preto/SP
E-mail: pastoraldaeducacaorp@gmail.com / WhatsApp 16-98104.1025
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