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DOCUMENTO SÍNTESE DA CAMPANHA  

“INACIANOS PELO HAITÍ” 

 

1. MARCO SIMBÓLICO 

 

Atendendo a PRIORIDADE 4 “Consciência e solidariedade latinoamericanas” do PAC 2011-2020 elaborado pela CPAL 

(Outubro 2011), em que se estabelece como uma das linhas de ação “Apoiar e fortalecer o desenvolvimento do projeto 

apostólico da Companhia de Jesus no Haiti”, desde a Federação Latinoamericana de Colégios da Companhia de Jesus – 

FLACIS, se deu origem à campanha continental “Inacianos pelo Haiti”, procurando aportar no melhoramento da educação 

de crianças desse país. 

 

 

2. PRIMEIRA ETAPA: 2011-2013. CONTEXTUALIZACAO E RESULTADOS 

 

Dado que a educação é um dos setores da Companhia de Jesus, e considerando a presença de Foi et Joie no Haiti, foi 

estabelecido que os esforços e fundos concebidos desde a campanha, apoiariam e fortaleceriam a missão, o trabalho e a 

estrutura desta rede de escolas. 

 

Após do terremoto de Haiti no ano 2010, uma porcentagem importante de escolas ficou em escombros, deixando a milhares de 

crianças sem a possibilidade da educação. Foi et Joie Haiti intensificou e aumentou seu trabalho com escolas, comunidades e 

serviços conexos, na missão de apoiar a reconstrução da educação neste país. 

 

Neste sentido e a partir do 2011 em diante, desde “Inacianos pelo Haiti” tem se obtido resultados significativos em diferentes 

aspectos: 

 

● Identidade e integração 

 

A campanha conseguiu sensibilizar às comunidades educativas sobre sua participação na construção de obras apostólicas que 

transcenderam seus contextos locais, ampliando sua visão, capacidades de ação e missão, atendendo o chamado das 

pessoas, territórios e necessidades mais urgentes no continente. 

 

Hoje podemos dizer que avançamos na construção de um sentido de identidade, união e integração dos colégios jesuítas no 

continente. 

 

● Sensibilização e movilização 

 

90 colégios da Companhia de Jesus na América (74 colégios de FLACSI de 19 países, e 16 de JSEA de 14 províncias nos 

Estados Unidos), deram vida a esta campanha em suas comunidades educativas. Desde o protagonismo de mais de 100.000 

estudantes e com a ativa participação de Centros de Pais, Centros de Ex-alunos, Grupos de Pastoral e Comunidades de Vida 

Cristã, foram realizadas infinidade de atividades pedagógicas que lograram contagiar nesta missão a outras redes, obras e 

organizações jesuítas e leigas do continente. 

Tudo isto permitiu que hoje Haiti esteja no mapa, nos olhos e no coração de milhares de inacianos e inacianas na 

América. 
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● Arrecadaçaõ 

 

Foram reportados 714.341 dólares arrecadados a traves das diferentes atividades realizadas desde os colégios, quantia que 

superou a nossa meta, e que foi destinada ao desenvolvimento da campanha e principalmente ao projeto de Fortalecimento 

Institucional de Foi et Joie Haiti. 

 

● Trabalho em terreno 

 

O objetivo central do trabalho em terreno foi financiar o projeto de “Fortalecimento Institucional de Foi ET Joie Haiti”, conseguido 

em grande parte, e contemplando processos e resultados em vários aspectos: 

 

- A conformação do Departamento de Planificação e Desenvolvimento, desde onde se levantou um diagnóstico das 14 

escolas da rede, identificando e priorizando necessidades para canalizar os esforços e recursos. Dentro dos produtos 

resultado deste trabalho, atualmente se utiliza a “Folha de Rota”, uma ferramenta de planificação e gestão social. 

- A criação da Área de Comunicações, permitindo e facilitando a aproximação e interação entre as comunidades 

educativas impulsoras da campanha, e as comunidades da rede de escolas em Haiti e o equipe de Foi et Joie. 

- A contratação e incorporação de pessoal haitiano no equipe de Foi et Joie. 

- A conformação de Mesas Técnicas de trabalho, como um processo de solidariedade planificada e articulação com 

outras obras e organizações (Entreculturas, Hogar de Cristo, América Solidaria, WUJA). 

- Durante os 3 anos, equipes de profissionais provenientes de outros países, apoiaram e trabalharam conjuntamente 

com o equipe de Foi et Joie Haiti.  

 

Atualmente o projeto está vigente. Nosso profissional em terreno, que culmina este processo em Marco do 2015, trabalha em 

dar continuidade ao esforço dos últimos anos, para que Foi ET Joie Haiti possa continuar nesse processo e trabalho de 

planificação, contando com as ferramentas elaboradas. Uma delas, a chamada “Folha de Rota”, que marca os passos no 

trabalho de cada uma das 14 escolas para seu fortalecimento (Mais informação disponível em WWW.ignacianosporhaiti.org.) 

 

● Avaliação e Fechamento da Campanha 2011-2013 

 

Em dezembro 2013 e janeiro 2014, a percepção dos retores e equipes diretivas dos colégios participantes, foi levantada a 

través da Pesquisa Anual da FLACSI. Os resultados deixaram em evidência o sentido que a campanha representa dentro da 

comunidade inaciana, como símbolo e oportunidade de unidade para a solidariedade. Uma pesquisa positiva que fortaleceu a 

convicção sobre uma nova etapa, e retroalimentou aqueles aspectos que requerem uma melhora, como o desenho da 

campanha em colégios e o tipo de apoio que pode se brindar desde o escritório central. 
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3. SEGUNDA ETAPA: 2015-2016. FOCO E PROJEÇÕES  

 

Os significativos resultados obtidos durante a primeira etapa da campanha, animaram aos colégios e províncias membro da 

FLACSI, a renovar o seu compromisso de continuar nosso serviço com Foi et Joie Haiti, que na atualidades apresenta 

necessidades de inadiável atenção, relacionadas com a qualidade e condições da educação de crianças deste país, que 

enfatiza a importância de continuar nesta missão. 

 

Hoje, as necessidades mais urgentes são as condições dos professores e professoras (130 atualmente) das 14 escolas que 

compõem a rede de Foi ET Joie Haiti, que, superando qualquer obstáculo, continuam acompanhando o processo de 

formação e aprendizagem de mais de 3.500 crianças. 

 

Considerando o anterior, “Inacianos pelo Haiti” continua durante o 2015 e 2016, enfocada nestes 130 professores e professoras, 

favorecendo diretamente a mais de 3.500 meninos e meninas haitianas, o fim desta campanha e da educação. 

 

Os esforços e o arrecadado durante esta etapa, irão a beneficio direto do melhoramento das condições dos professores, 

aportando em: 

 

- Segurar e apoiar o pagamento de seus salários. 

- Gerar e fortalecer instâncias de formação, em ambitos pedagógicos e para a construção de identidade como equipes 

docentes parte de uma rede educativa. 

- Proporcionar ferramentas que contribuam no seu desempenho como professores (Material pedagógico, ferramentas 

educativas de primeira necessidade, etc.) 

 

 

O desenvolvimento desta etapa é também uma oportunidade para destacar a importância e o valor do papel dos professores na 

educação, e na construção de comunidades onde se promova a equidade, justiça e solidariedade. 


