


Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis
(Assembleia Geral da ONU)
 4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, 
nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento

 4.b Até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento, em particular, os países de menor 
desenvolvimento relativo, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de 
tecnologia da informação e da comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento

 4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de 
aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos

 4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, 
por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-
violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

 4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento 
básico de matemática

 4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais 
vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade

 4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 
emprego, trabalho decente e empreendedorismo

 4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo 
universidade

 4.2 Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de 
modo que estejam prontos para o ensino primário

 4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de 
aprendizagem relevantes e eficazes



 Nenhuma meta deste ODS teve 
avaliação positiva. Uma está 
ameaçada e as demais estão em 
retrocesso. O Painel ODS Brasil 
sequer apresenta dados posteriores 
a 2020 para qualquer dos 
indicadores e não há informações 
de seis metas: 4.1 (indicador 4.1.1), 
4.2 (indicador 4.2.1), 4.3, 4.4, 4.6 e 
4.7.











Quando o Brasil 
se compromete 

com o ODS 4, 
está se 

comprometendo 
com...

 Formação de professores

 Permanência na educação básica e superior

 Infraestrutura da educação

 Educação em direitos humanos

 Alfabetização de jovens e adultos

 Equidade de gênero

 Inclusão

 Educação técnica

 Educação Infantil

 Acesso e qualidade



Comitê sobre os 
Direitos das Crianças
(Conselho de Direitos 
Humanos da ONU)



Comitê sobre os 
Direitos das Crianças
(Conselho de Direitos 
Humanos da ONU)



Sendo parte do 
Conselho de 

Direitos 
Humanos da 

ONU e, portanto 
sob o Comitê 

sobre os Direitos 
das Crianças, o 

Brasil se 
compromete 

com...

 Equidade e políticas anti-discriminatórias na 
educação (rural/urbano, raça/etnia, gênero)

 Investimento em infraestrutura nas escolas 
adequadamente (insumos do CAQ)

 Priorização do Plano Nacional de Educação

 Desmilitarização das escolas

 Não privatização da educação e regulação do 
setor privado



Revisão Periódica
Universal 
(Conselho de 
Direitos Humanos 
da ONU)





13 sobre 
educação

4 sobre 
PNE

9 sobre 
PNE

26
>>> 13 <<<

reforçaram diretamente 
a importância do PNE

>>> 13 <<<
fizeram recomendações 
diversas sobre educação

RECOMENDAÇÕES

COMENTÁRIOS

• 6 citaram ampliação dos investimentos em educação, redução das desigualdades e 

vulnerabilidade social e/ou críticas às políticas de retração econômicas

• 26 fizeram recomendações sobre igualdade de gênero e violência movida por questões de 

gênero ou orientação sexual

• 11 fizeram recomendações sobre discriminações étnico-raciais e violência contra 
população afrodescendente

Fonte: UPR_Sistematização_RecomendacoesXRelatorioCampanha

https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/UPR_Sistematiza%C3%A7%C3%A3o_RecomendacoesXRelatorioCampanha.pdf


Metas do PNE mais focadas:
- Meta 4
- Meta 8
- Meta 20

+

Plano Nacional de Educação 
como um todo

+

ODS 4









Sendo parte do 
Conselho de 

Direitos 
Humanos da 

ONU e, portanto 
sob a Revisão 

Periódica 
Universal, o 

Brasil se 
compromete 

com...

 Qualidade educacional

 Redução das desigualdades educacionais

 Implementação do Plano Nacional de Educação

 Educação intercultural de qualidade

 Financiamento em infraestrutura

 Declaração de Incheon

 Eliminar a discriminação, incluindo a racial



Procedimentos especiais
(Alto Comissariado da ONU para os DH)
 Os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos são especialistas independentes em direitos
humanos com mandatos para relatar e aconselhar sobre direitos humanos a partir de uma perspectiva temática ou de 
um país específico. Eles não são remunerados e são eleitos para mandatos de 3 anos, que podem ser reconduzidos por
mais três anos. Em setembro de 2020, havia 44 mandatos temáticos e 11 países.

 Com o apoio do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR), devem os
procedimentos especiais:

 realizar visitas aos países;

 agir em casos individuais de violações relatadas e preocupações de natureza mais ampla, enviando comunicações
aos Estados e outros;

 conduzir estudos temáticos anuais, buscar informações de chamadas para contribuições e convocar consultas de 
especialistas;

 contribuir para o desenvolvimento de padrões internacionais de direitos humanos; e

 engajar-se em advocacy, aumentar a conscientização pública e fornecer consultoria para cooperação técnica.



Os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos são especialistas 
independentes em direitos humanos com mandatos para relatar e aconselhar sobre direitos 
humanos a partir de uma perspectiva temática ou de um país específico. Eles não são 
remunerados e são eleitos para mandatos de 3 anos, que podem ser reconduzidos por mais 
três anos. Em setembro de 2020, havia 44 mandatos temáticos e 11 países.

Com o apoio do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(OHCHR), devem os procedimentos especiais:

1. 1. realizar visitas aos países;

2. 2. agir em casos individuais de violações relatadas e preocupações de natureza mais 
ampla, enviando comunicações aos Estados e outros;

3. 3. conduzir estudos temáticos anuais, buscar informações de chamadas para 
contribuições e convocar consultas de especialistas;

4. 4. contribuir para o desenvolvimento de padrões internacionais de direitos humanos; e

5. 5. engajar-se em advocacy, aumentar a conscientização pública e fornecer consultoria 
para cooperação técnica.



















Conselho de 
Direitos Humanos 
da ONU





Sendo parte do 
Conselho de 

Direitos 
Humanos da 

ONU e, portanto 
sob os 

Procedimentos 
Especiais, o 

Brasil se 
compromete 

com...

 Eliminar a discriminação, incluindo a racial

 Contra o Escola Sem Partido e censura

 Contra a EC 95 do Teto de Gastos

 Uso máximo de recursos públicos em educação 
pública

 Promoção das culturas afrobrasileiras e 
indígenas

 Não privatização da educação e regulação do 
setor privado



Comissão 
Interamericana de 
Direitos Humanos 
(Organização dos 
Estados 
Americanos) 



Comissão 
Interamericana de 
Direitos Humanos 
(Organização dos 
Estados 
Americanos) 



Sendo parte da 
Organização dos 

Estados 
Americanos, o 

Brasil se 
compromete 

com...

 Contra o Escola Sem Partido e censura

 Contra a EC 95 do Teto de Gastos

 Uso máximo de recursos públicos em educação 
pública







Obrigada!
Andressa Pellanda
Coordenadora Geral
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
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