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1 Introdução
A SAM (Semana de Ação Mundial) é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais
de 100 países, desde 2003, com o objetivo de envolver a sociedade civil em ações de
incidência política em prol do direito à educação. Lançada pela CGE (Campanha Global
pela Educação), a Semana exerce pressão sobre os governos para que cumpram os
acordos internacionais da área, anteriormente o Programa Educação para Todos
(Unesco, 2000) e, agora, os compromissos do Marco Ação Educação 2030 (Unesco,
2015). De 2003 a 2021, já mobilizou mais de 85 milhões de pessoas em todo o mundo!
Apenas no Brasil, já são 1,9 milhão de pessoas mobilizadas. É a maior atividade de
mobilização da sociedade civil pelo direito humano à educação, com o objetivo de
estimular a formação política. Neste ano, ao menos 110 mil pessoas participaram em
todo o Brasil, debatendo os avanços e retrocessos na educação brasileira, principalmente
sobre o não cumprimento do Plano Nacional de Educação.

Neste ano, ao menos 110 mil pessoas
foram mobilizadas em todo o Brasil.
Coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 18 anos, a SAM
brasileira aconteceu, em 2021, entre os dias 14 e 21 de junho em todo o território nacional.
Ela precedeu a 7ª data de aniversário do Plano Nacional de Educação (PNE), dia 25 de
junho de 2014, quando foi sancionado. Assim, a SAM brasileira está dedicada ao
monitoramento da implementação do PNE e, por ter sido a primeira organização a fazer
o balanço do Plano, pautou o debate no país.
A cada ano, contudo, a Semana se dedica a um tema específico relacionado à agenda do
Plano. Em 2021, a mobilização da SAM marcou a necessidade de retomarmos as
atividades presenciais nas escolas de todo o país com segurança em cenário de
recuperação lenta da pandemia de Covid-19. Para tal, será necessário mais e melhor
financiamento, assim como um sistema educacional público, gratuito e inclusivo
fortalecido. É essa a demanda da Campanha Global pela Educação e também a nossa no
Brasil e, por isso, chamamos o poder público a ouvir a comunidade educacional.
Diante desse contexto, o mote da Semana de Ação Mundial 2021 foi “A educação está
passando a lição: Financiamento e escola segura! Ensinar e aprender com
infraestrutura!”, priorizando a necessidade de garantir segurança para o retorno às
atividades presenciais nas escolas de todo o país, em cenário de pandemia de Covid-19.
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2 Atividades
2.1 Mobilização Nacional
O processo de construção da Semana de Ação Mundial começou no início de 2021 com
a criação do Comitê Técnico e as primeiras reuniões de planejamento a partir da definição
do tema.
O Comitê Técnico da Semana de Ação Mundial 2021, formado por 12 entidades,
contemplando as entidades do Comitê Diretivo e outras entidades parceiras, produziu
materiais
didáticos
e
para
mobilização
que
foram
disponibilizados para a realização de
atividades em âmbito nacional com
o tema da SAM, envolvendo os
participantes da rede da Campanha
e outros atores de diferentes setores
da
sociedade,
notadamente
educadores, estudantes e ativistas.
O processo de execução da Semana de Ação Mundial acontece com a construção de um
manual de subsídio com conteúdo explicativo sobre o tema do ano, somado ao balanço
das metas do Plano Nacional de Educação e cartazes de divulgação. Após isso, são
abertas as inscrições para que os participantes possam se cadastrar para receber os
materiais por correio e informar quais serão as atividades a acontecer.
Em 2021, contudo, o formato da SAM teve que ser adaptado por conta da pandemia de
COVID-19 e as políticas de isolamento para seu enfrentamento. Em vez de termos as
atividades autogestionadas acontecendo durante a semana em diversos espaços
sociais, como escolas, universidades, bibliotecas, igrejas, praças públicas, ongs, entre
outros, foram realizadas de maneira remota pela coordenação nacional 7 lives e 4
oficinas sobre o tema da SAM 2021 e audiência pública com apresentação do balanço do
Plano Nacional de Educação (PNE). As atividades presenciais transformaram-se em
experiências virtuais ou foram adiadas para um próximo momento em que possam ser
realizadas com segurança.
Mesmo assim, a Campanha, valendo-se de seus 18 anos de experiência coordenando a
SAM brasileira, conseguiu realizar um processo de ampla articulação e, ao somarmos a
quantidade de pessoas que participaram das atividades virtuais da SAM até o final de
junho de 2021, chegamos à marca de ao menos 110 mil pessoas mobilizadas em todo o
Brasil e no exterior.
Mobilização social, articulação institucional e capilaridade - A Campanha Nacional pelo
Direito à Educação utilizou sua capacidade e capilaridade institucional para dar
visibilidade ao tema da Semana e engajar sua ampla rede na iniciativa. Vale destacar que
o Comitê Diretivo da Campanha é composto por organizações de atuação nacional com
representações e parcerias em todos os estados do país. Assim, fóruns de educação
infantil, conselhos municipais de educação, gestores, e sindicatos de professores, por
5

exemplo, são chamados a convidarem suas próprias redes a conhecerem e participarem
da iniciativa.
A partir da divulgação e das articulações iniciadas pela Campanha, diferentes atores da
sociedade civil entram em contato para solicitar subsídios e materiais que dão suporte
às atividades que eles mesmos organizam em seus espaços. Em geral, para realizar
essas ações em âmbito local os participantes firmam novas parcerias, o que amplia ainda
mais o alcance e o poder de envolvimento da população nos temas discutidos pela
Semana de Ação Mundial a cada ano. Durante esse processo, os atores contam com o
acompanhamento da equipe da Campanha para divulgar as ações ou compartilhar
sugestões sobre formatos de atividades e convites de participação.
Com o objetivo de sensibilizar e mobilizar organizações a participarem da Semana de
Ação Mundial, foram utilizados instrumentos de comunicação, como envio de
comunicados
por
email,
divulgação
de
materiais
no
site
https://semanadeacaomundial.org/ e nas redes sociais da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, além de articularmos a divulgação de conteúdos em sites de
parceiros. Neste ano, fez-se amplo uso de redes sociais virtuais e foram divulgadas notas
e press releases para a imprensa e parceiros institucionais da Campanha.
As atividades nacionais da SAM 2021 foram compostas por uma série de 7 lives e 4
oficinas trasnmitidas ao vivo entre os dias 8 e 24 de junho de 2021 pelas plataformas
virtuais da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ao todo, foram convidadas/os
32 especialistas, ativistas, pesquisadores acadêmicos, jornalistas, ativistas e outras
figuras de expressão com conteúdo relevante comprovado para contribuir dentro dos
temas propostos nos materiais gráficos da SAM 2021 e, até o final de junho de 2021, já
somam mais de 10 mil visualizações.
O engajamento do público superou nossas expectativas não apenas pelo alto número de
espectadores, mas também pela variedade de pessoas e de territórios e organizações
representadas. Era possível visualizar no campo de comentários, espectadores se
apresentando como estudantes, professores, acadêmicos, conselheiros de educação,
secretários de educação, assim como pais e interessados em geral.
Tivemos registro de cerca de 850 atividades em todos os Estados do país, além de 687
downloads dos materiais disponíveis. As atividades, mesmo em formato virtual, foram
das mais variadas dentro de seus temas e públicos, como visto nos exemplos abaixo:

- A iniciativa De Olho Nos Planos, integrante do Comitê
Técnico da SAM 2021, realizou um webinário sobre os
impactos do subfinanciamento educacional na evasão
e abandono escolar. O evento contou com a
participação de Alexandre dos Santos (Inep), Edneia
Gonçalves (Ação Educativa), Benilda Brito (Rede
Malala) e a mediação de Claudia Bandeira.
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- A Escola de Gente, integrante do Comitê Técnico da SAM 2021, promoveu peça de teatro
acessível seguida de debate com o grupo de teatro "Os Inclusos e os Sisos", mediado pela
jornalista e comunicadora Larissa Herd Werneck
Ramires, sobre produções culturais acessíveis.

-- O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Gestão da Educação (NUPPEGE)
realizou mesa redonda com o tema Pelo direito de viver e estudar: a luta de entidades
educacionais por uma educação de qualidade!” com a participação de Antônio Ferreira
de Sousa Sobrinho (Fórum de EJA), Márcia Jacomini (FINEDUCA), Andressa Pellanda
(Campanha Nacional pelo Direito à Educação) e moderação de Lucineide Barros de
Medeiros (FOPEC).

- A Comissão de Ciência e Tecnologia da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
promoveu audiência pública sobre financiamento e
escola segura, temas da SAM 2021. A articulação
do evento foi da Maria Theresa Avance, membro do
comitê carioca da Campanha. Na audiência, além
de diversos parlamentares também foi convidada a
falar Andressa Pellanda, coordenadora geral da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

- O Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social (Cendhec) realizou a live
“Infraestrurtura das escolas no cenário da pandemia
Covid 19”. Participam do evento o arquiteto e
urbanista, sócio fundador da O Norte – Oficina de
Criação, Lula Marcondes e a ativista pela educação Liz
Ramos. A ideia é discutir, a partir de uma perspectiva
do papel da arquitetura, a garantia de uma estrutura
segura e digna para as escolas, trazendo exemplos
como o da Escola Mangue, no Coque, projeto da O
Norte selecionado para a Bienal de Veneza de 2016.
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- A Rede Lusófona pelo Direito à Educação
fez o lançamento do “Estudo Comparado
sobre Educação nos Países Lusófonos
em Cenário de Covid-19: desafios e
caminhos”.
Estiveram
presentes
Andressa Pellanda, coordenadora geral da
Campanha Brasileira pelo Direito à
Educação, integrantes da Relus e o
consultor Eduardo Moura que produziu o
estudo.

Outras atividades também aconteceram durante a Semana com a promoção da
coordenação nacional, abordando as diversas temáticas que o tema da SAM 2021
possibilitava:
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2.2 Oficinas da SAM 2021
ENCONTROS COM PESQUISADORES, ESPECIALISTAS E ATIVISTAS!

•

Direitos Humanos e Justiça Fiscal: e a educação?

Nessa primeira oficina participativa da SAM 2021 foi apresentada a dimensão teórica e
conceitual do que é a justiça fiscal, a visão econômica sobre a educação e a visão
econômica mais conservadora sobre o papel do estado no financiamento da educação.
Também se discutiu como se forma o orçamento brasileiro e as regras que moldam e
limitam o financiamento do direito à educação.
A oficina foi produzida Por Pedro Rossi, professor de Economia da Unicamp; Livi Gerbasi,
assessora política do Inesc; Julio Nascimento, doutorando em Economia pela Unicamp e
Cleo Manhas, assessora política do Inesc.
9

•

Capitalismo de Vigilância

A segunda oficina participativa da SAM 2021 contou com a organização de Fernanda
Campagnucci, direitora executiva da Open Knowledge Brasil e Leonardo Cruz, professor
da Universidade Federal do Pará.
Nessa oficina foram discutidos os principais conceitos e desafios relacionados à
privacidade e à proteção de dados no campo da educação. No debate foram discutidos
possíveis caminhos para a incidência no campo.

•

Fundeb, Custo Aluno-Qualidade (CAQ) e Sistema Nacional de Educação (SNE)

A terceira oficina participativa sa SAM 2021 foi apresentada por Daniel Cara, professor da
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e dirigente da Campanha Nacional
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Pelo Direito à Educação. O debate girou em torno do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), Custo Aluno-Qualidade (CAQ) e Sistema Nacional de Educação (SNE). As
questões educacionais foram analisadas a partir da interpretação federativa, da própria
constituição do Estado brasileiro.
•

Teatro Acessível

A última oficina da SAM 2021 foi promovida pela Escola de Gente, membro do Comitê
Técnico. Nela foi discutida de uma maneira leve e divertida o que é inclusão.

2.3 Balanço do PNE
A última atividade nacional
da SAM 2021 foi o tradicional
lançamento
anual
do
balanço das metas do PNE
realizado pela Campanha
Nacional pelo Direito à
Educação, com a consultoria
de Fernando Rufino. Este ano
o evento aconteceu em
audiência pública em que o
balanço foi apresentado pela
coordenadora
geral
da
Campanha,
Andressa
Pellanda.
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A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promoveu audiência pública para
avaliar o sétimo ano de implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) a partir de
balanço da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Participaram a deputada
Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), entre outros; Andressa Pellanda,
coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Daniel Cara,
professor da FE/USP e dirigente da Campanha; Márcia Jacomini, professora da Unifesp
e representante da Fineduca (Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da
Educação); e representação da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES).

O Balanço realizado pela Campanha indica estagnação em maioria dos dispositivos e até
regressão em alguns deles.
No ritmo que se tem avançado, apenas 15% dos dispositivos das metas do Plano
Nacional de Educação serão cumpridos até o prazo de 2024. A 3 anos do fim de vigência
da principal legislação da educação nacional, a estimativa é que, dos 41 dispositivos de
meta do PNE com dados para mais de um ano, apenas 6 devem ser cumpridos em seus
respectivos prazos, aponta balanço da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Neste que é o sétimo ano de vigência da Lei do PNE (nº 13.005 de 2014) - que exige a
formulação de objetivos a serem cumpridos ao longo de 10 anos - o Balanço indica, a
exemplo do ano passado, o descumprimento quase que total da lei. As metas
estruturantes do Plano, com prazo até 2018, não foram alcançadas. Em sete anos de
vigência, apenas 5 das 20 metas foram parcialmente cumpridas e as outras 15 metas
ainda estão longe de serem cumpridas. Há indicadores em ritmo de avanço menor que o
necessário, há os indicadores estagnados e existem até regressões em comparação ao
avanço necessário para alcançar as metas.
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Os indicadores de progresso de cada dispositivo denunciam o seu descumprimento, fruto
de seu abandono político em prol de projetos da preferência dos governos incumbentes.
Dos 41 dispositivos mensurados, somente 6 têm perspectiva de sucesso ao final de seus
respectivos prazos. Mesmo dentre esses casos positivos, alguns estão nessa situação
não por terem recebido atenção adequada em forma de políticas públicas e
financiamento, mas sim por possuírem objetivos pouco ambiciosos em termos de uma
educação de qualidade, como é o caso dos dispositivos da meta 13. No restante do Plano,
prevalecem avanços muito aquém do necessário.
“Não é novidade para ninguém que acompanha a agenda educacional no Brasil que o
Plano Nacional de Educação está escanteado. Não é novidade também, infelizmente, que
muitos atores da educação, para além obviamente do Governo Federal, atuem na
contramão do Plano, em agendas de privatização e de conservadorismo, que não cabem
dentro das diretrizes constitucionais e legais. É até vergonhoso como muitos deles não
têm o menor escrúpulo em abandonar a Lei que é a espinha dorsal da educação até pelo
menos 2024 e se achar na legitimidade para criar outras agendas, de revisão do Plano,
por fora inclusive das instituições democráticas. Estamos vivendo a barbárie e o PNE
precisa ser fortalecido enquanto norte para voltarmos a avançar em termos da garantia
plena do direito à educação”, analisou Andressa Pellanda.
O
documento
de
monitoramento
que
acompanha anualmente a
execução dos artigos,
metas e estratégias com
prazos
intermediários
revela, mais uma vez,
dados
alarmantes. O
descumprimento
do
Plano, consequência dos
desinvestimentos
dos
recursos públicos na área
de
educação
e
do
escanteio da agenda, em
uma tentativa frustrada de
substituí-la por outras,
como a BNCC ou agendas
ultraconservadoras,
necessita ser debatido
com
urgência
pela
sociedade
e
pelos
tomadores de decisão.
O Balanço do PNE 2021, que utiliza como base dados de 2020 ou do período mais recente,
pode ser acessado nesse link. Assim como a versão estendida, que contém mais
detalhes, como as desagregações dos indicadores, aqui.

13

3 Parceiros e produção de materiais
3.1 Comitê Técnico da SAM 2021

Integrantes do Comitê Técnico da Semana de Ação Mundial 2021

Desde 2011, a Campanha criou o Comitê Técnico, uma instância coletiva de debate e
decisão no âmbito da SAM, como forma de qualificar a discussão e ampliar a mobilização
e a propagação da Semana. Ele tem como atribuições definir os subtemas relacionados
ao tema principal, sugerir fontes de pesquisa e subsídios para a produção de materiais,
fazer a leitura crítica dos principais textos produzidos e dar diretrizes para a identidade
visual dos produtos, discutir formato e conteúdo do(s) evento(s) nacional(is) da Semana
e contribuir para a mobilização e divulgação da SAM. A composição do Comitê Técnico
muda a cada ano, dependendo do tema; ele é composto por organizações integrantes do
Comitê Diretivo da Campanha e de seus Comitês Regionais, além de instituições
convidadas, com reconhecida atuação no tema de cada ano, mas que nem sempre fazem
parte da rede da Campanha.
Neste ano, além das entidades integrantes do Comitê Diretivo da Campanha e de seus
Comitês Regionais, contamos também com a participação da iniciativa De Olho nos
Planos, que busca ampliar e pluralizar o debate público sobre a importância da
participação de todos(as) no monitoramento de Planos de Educação; da Escola de Gente,
que tem o propósito de colocar a comunicação a serviço da inclusão na sociedade; e da
Mais Diferenças, que tem como princípios básicos a acessibilidade e a garantia dos
direitos das pessoas com deficiência.
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3.2 Apoiadores da SAM 2021

Apoiadores da Semana de Ação Mundial 2021

Alguns dos parceiros já tradicionais seguem firmes no apoio da Semana de Ação Mundial,
como a Campanha Global pela Educação, a CESE e a Visão Mundial, outros chegaram
este ano para somar:
- Campanha Global pela Educação: movimento internacional da sociedade civil que
trabalha para pôr termo à crise na educação, rede à qual a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação integra. A sua missão é assegurar que os Estados atuem agora para
assegurar o direito de todas e todos a uma educação pública, gratuita e de qualidade.
- CESE: Há mais de 40 anos, a CESE atua na promoção, defesa e garantia de direitos no
Brasil. E faz isso porque entende que a desigualdade e a injustiça ainda persistem.
- Malala Fund: financiador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Fundo
Malala investe em ativistas e defensores da educação que estão buscando soluções para
as barreiras à educação de meninas em suas comunidades ao redor do mundo.
- Plan International Brasil: é o braço brasileiro da Plan International, uma organização
humanitária e de desenvolvimento não governamental e sem fins lucrativos, que promove
os direitos das crianças e a igualdade para as meninas.
- Trindade Tecnologia: é uma empresa especializada em desenvolver sites e sistemas
para gerenciamento e comercialização de planos de saúde e benefícios.
- Visão Mundial: organização de desenvolvimento e resposta às situações de emergência.
Está no Brasil desde 1975 atuando através de programas e projetos nas áreas de
proteção, educação, advocacy e emergência, priorizando crianças e adolescentes que
vivem em situação de vulnerabilidades diversas.
A Visão Mundial tem papel fundamental na Semana de Ação Mundial, pois faz uma
mobilização nacional de base e ainda entra de cabeça com o MJPOP (Monitoramento
Jovem de Políticas Públicas), mobilizando juventudes por todo o país.
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3.3 Materiais da SAM 2021

Homepage do site oficial da SAM 2021 - www.semanadeacaomundial.org

O material da Semana de Ação Mundial se tornou referência para o monitoramento da
Lei 13.005/2014 no Brasil e o impacto das políticas de austeridade sobre seu não
cumprimento, mas também promove uma reflexão crítica no âmbito local sobre a
importância da contextualização com os planos estaduais e municipais de educação.
Assim, em 2021, foram produzidos manual de conteúdo e atividades, análise do balanço
de cada uma das 20 metas do PNE, material técnico sobre exclusão educacional e sobre
o risco da retomada das aulas presenciais durante a pandemia de covid-19, assim como
peças para redes sociais. de forma a subsidiar e auxiliar a preparação e execução das
atividades desenvolvidas pelos inscritos.
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Materiais disponíveis para download no site

O manual da SAM foi enviado impresso para os 850 inscritos em todos os estados do
país!
Importante ressaltar que nossos materiais fazem
parte da iniciativa REA – Recursos Educacionais
Abertos, um movimento conhecido por promover a
liberdade de usar, alterar, combinar e redistribuir os
recursos com licenças abertas, assim os materiais
didáticos são considerados bens públicos e podem ser utilizados por professores,
estudantes, autores e qualquer outra pessoa interessada na sua utilização. E, a partir
disso, receberam a certificação CC BY 3.0 Brasil da Creative Commons que dá o direito
ao usuário de compartilhar e adaptar o recurso de acordo com sua necessidade, desde
que atribua o crédito apropriado à Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
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Duas primeiras cartelas com as metas 1 e 2 do balanço do PNE da SAM 2021

Seguindo o compromisso com a inclusão, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação
assegurou o direito à informação e à comunicação dos sujeitos de direitos,
principalmente das pessoas com deficiência, analfabetas, com dislexia, ou que por
qualquer razão prefiram ou precisem da leitura acessível digital para acessarem os
conteúdos preparados para promover o amplo debate sobre as conquistas e desafios
para a plena implementação do Plano Nacional de Educação (PNE).
Em parceria com as organizações do Comitê Técnico Mais Diferenças e Escola de Gente,
todos os webinários nacionais contaram com janela de libras e o manual teve sua versão
acessível disponibilizada.

Webinário acessível no Youtube da Semana de Ação Mundial 2021
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Se a educação
não tiver futuro,
o Brasil também
não terá.

www.campanha.org.br
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