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O que é a Semana de Ação Mundial 
 

A Semana de Ação Mundial (SAM) é uma iniciativa da Campanha Global pela Educação e desde 2001 acontece 
simultaneamente em mais de 100 países como uma grande pressão internacional sobre líderes e políticos para que 
cumpram os tratados e as leis nacionais e internacionais no sentido de garantir educação pública de qualidade para 
todas e todos. 

Para informações sobre a SAM em todo o mundo, visite o site da Campanha Global pela Educação (com textos em 
inglês, francês e espanhol): www.campaignforeducation.org. 

Para informações sobre a SAM na América Latina, visite o site da Clade (Campanha Latino-Americana pelo Direito à 
Educação), com textos em português, espanhol e inglês: www.campanaderechoeducacion.org. 

No Brasil, a Semana é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que produz e distribui materiais de 
apoio e realiza inúmeras atividades junto com diversos parceiros.  

Para a Campanha, a Semana é uma importante oportunidade de movimentar sua rede, debater temas, produzir 
conhecimento, realizar ações de mobilização e pressão política. Enfim, mostrar a força coletiva desta que é a mais ampla 
coalizão social e política de luta pelo direito à educação de qualidade no Brasil. 

Enfim, nós da Campanha queremos manter nossa roda girando e crescendo! 

FAÇA VOCÊ TAMBÉM PARTE DESTA GRANDE MOBILIZAÇÃO MUNDIAL! ENTRE EM NOSSA RODA! 

 

O QUE É A CAMPANHA? 

Criada em 1999, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma articulação de mais de 200 movimentos e 
organizações da sociedade civil que atua para que todo cidadão e toda cidadã tenham garantido seu direito a uma 
educação pública de qualidade.   
 
Comitê Diretivo: Ação Educativa, ActionAid do Brasil, Cedeca-CE (Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do 
Ceará), Centro de Cultura Luiz Freire, CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), Fundação 
Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, Mieib (Movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil), MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e 
Uncme (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação). 
 
Coordenação Geral 
Rua General Jardim, 660, São Paulo-SP CEP 01223-010  
Tel.: (11) 3151-2333 
Site: www.campanhaeducacao.net 
Email: coordenacao@campanhaeducacao.net 
 

Expediente – Manual de Orientações da Semana de Ação Mundial 2008  

Redação: Iracema Nascimento e Daniel Cara 
 
Colaboração: Amélia Bampi, Ana Lucia Lima, Cintia de Jesus Santos, Diones Soares, Fernanda Cury, Leandro Almeida, 
Marilse Araújo, Renato Nascimento e Thais Bernardes 
 
Revisão de texto: Jandira Albuquerque de Queiroz 
 
Agradecimentos: Salomão Ximenes, Marina Gonzalez 
 
Edição e coordenação editorial: Iracema Nascimento 
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Programação – Atividades previstas para a SAM 2008 
 

Participe da Semana de Ação Mundial! Várias atividades já estão programadas em todo o Brasil. 
Você e seu grupo também podem propor a sua! 

• 17 de março a 30 de abril: Consulta Eletrônica sobre Educação de Qualidade – Dê sua 
opinião sobre o que você pensa ser uma educação de qualidade. A Consulta ficará no ar até 
30 de abril, mas no dia 22 divulgaremos uma prévia com os dados obtidos, que serão 
utilizados nas várias atividades da Semana, de 22 a 29 de abril. Disponível no site da 
Campanha: www.campanhaeducacao.net. 
 
 

• 22 de abril, Congresso Nacional, Brasília: Audiência Pública sobre Reforma Tributária e 
o Fim do Salário-Educação, na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados – A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outras organizações da 
sociedade civil exporão aos parlamentares os riscos que a educação básica pública corre 
com a atual proposta de reforma tributária, que propõe o fim do Salário-Educação. A 
Campanha divulgará uma Nota Técnica e um Posicionamento Público sobre o assunto. 
 
 

• 23 de abril, Congresso Nacional, Brasília: Audiência sobre Reforma Tributária e o CAQ 
(Custo Aluno-Qualidade), na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados – A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outras organizações da 
sociedade civil exporão aos parlamentares a importância de que o financiamento público da 
educação básica tome como referência custos reais calculados a partir dos insumos mínimos 
necessários, como remuneração adequada e formação continuada dos profissionais, 
materiais didáticos e equipamentos, etc. Na ocasião, a Campanha lançará no Congresso 
Nacional seu livro Custo Aluno Qualidade Inicial: rumo à educação pública de qualidade no 
Brasil. 
 
 

• 23 de abril: Aula para os políticos – Os Comitês Regionais da Campanha e seus parceiros 
solicitarão audiências públicas com a Câmara Municipal, a Assembléia Legislativa, o 
Ministério Público e a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação para exigir que as 
autoridades façam sua parte na efetivação do direito à educação de qualidade em seu Estado 
ou Município, em sua escola ou comunidade. A idéia é que professores e alunos dêem uma 
aula aos políticos, falando sobre sua realidade. 
 
 

• 29 de abril, São Paulo, 9h30 às 13h – Seminário “Educação pública de qualidade, 
quanto custa esse direito?”, lançamento do livro Custo Aluno-Qualidade Inicial: rumo à 
educação pública de qualidade no Brasil, publicado pela Campanha. Informações e inscrições 
até 24 de abril: coordenacao@campanhaeducacao.net , tel. (11) 3151-2333 r. 112 
 
 

• Brasília, 30 de abril: Lançamento, seguido de debate, do Relatório de Monitoramento de 
Educação para Todos – Brasil, 2008, publicado pela Unesco. 
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Por dentro da coisa – Atividades em grupo para aprofundamento dos temas da 
Semana 
 

Nesta seção, propomos algumas atividades coletivas de leitura, reflexão e discussão sobre os temas da Semana como 
forma de partilhar informação e conhecimento e preparar nosso discurso e nossa argumentação para as ações.  

Para as atividades coletivas, o ideal é reunir um grupo que represente a diversidade da sua escola, instituição e/ou 
comunidade. Na escola, tente juntar os diversos segmentos da comunidade escolar (alunas/os, professoras/es, diretor/a, 
vigias, merendeiras, pessoal de limpeza, mães/pais, etc.). Se você é professor/a, lembre-se que as atividades sempre 
podem ser realizadas em sala de aula com seus alunos e alunas. Isso vale também para professores universitários, que 
podem desenvolver as atividades com suas turmas do curso de pedagogia, por exemplo. 

Se as atividades forem realizadas numa entidade, tente reunir funcionários dos vários setores e programas, com 
diferentes funções e níveis de escolaridade.  

Vamos partir do mote da SAM 2008 e pensar sobre as provocações ele nos traz. Educação de qualidade para todos: fim 
da exclusão JÁ! 

 

1. Educação e qualidade 

Na SAM 2007, trabalhamos a questão do que é educação de qualidade, como esse conceito pode assumir 
vários significados, o que é qualidade na prática, como deve ser e o que deve ter uma escola para oferecer uma 
educação de qualidade, etc. Utilizamos o estudo do CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial) feito pela Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação. E também a publicação Indicadores da qualidade na educação, produzida 
pela Ação Educativa, entre vários outros materiais. 

O assunto é complexo e exige reflexão e discussão constantes. Por isso, para esse item, vamos repetir na seção 
“Materiais de apoio” os textos que sugerimos na SAM 2007.  

 

Atividade coletiva – Qualidade é...  

O grupo deve procurar um ou mais dos textos sugeridos sobre o tema “qualidade” no item “Materiais de apoio” e 
fazer uma leitura antes da reunião. Se não for possível, pode-se reservar um tempo inicial para todos lerem 
juntos. A leitura do texto funciona como aquecimento e inspiração. 

Feita a leitura, o grupo deve identificar os pontos principais do texto, anotando esses pontos na lousa ou num 
painel.  

Questões para discussão: O grupo concorda com as afirmações ou pontos principais do texto? O texto tem a 
ver com a realidade do grupo, da escola ou da comunidade?  

Atividade coletiva – Consulta Eletrônica sobre Educação de Qualidade: discutindo o questionário 

Essa é uma opção de atividade que pode ser realizada antes do dia 22 de abril, ou seja, quando a tabulação da 
Consulta ainda não tiver sido concluída. Antes do grupo se reunir, alguém deve se encarregar de imprimir 
algumas cópias do questionário que está disponível no site da Campanha (veja no item “Materiais de apoio” 
como baixar o arquivo do site). Trata-se de uma reprodução do questionário da Consulta Eletrônica, que fica no 
ar de 17 de março a 30 de abril. O ideal é que as pessoas leiam o questionário antes da reunião, mas, se não 
houver tempo, ele pode ser lido em voz alta para o grupo. 

Questões para discussão: Quem do grupo respondeu à Consulta pela Internet? Houve dificuldades em 
entender as perguntas ou dificuldades de navegação? Faltou alguma pergunta importante no questionário? O 
que o grupo eliminaria ou acrescentaria ao questionário? Quais atividades podemos promover para que um 
número maior de pessoas participe da Consulta? Quais as vantagens/desvantagens de usar a Internet para esta 
Consulta? Diferentes pessoas terão opiniões diferentes sobre o que é qualidade na educação? Ou sobre as 
prioridades para garanti-la? Por quê? 
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Atividade coletiva e individual – Respondendo a Consulta sobre Educação de Qualidade  

Essa é uma atividade que pode ser realizada no laboratório de informática da escola. Nas escolas em que não 
há um laboratório de informática com vários computadores, sugerimos que várias cópias do questionário sejam 
impressas e que cada aluna/o ou mesmo outros integrantes da comunidade escolar responda às perguntas no 
papel. Depois, alguém pode se encarregar de acessar a Internet e transferir as respostas para a Consulta on-
line. Lembrem-se que o questionário deve ser respondido individualmente.  

Antes de responder o questionário, seja em sua versão on-line, seja no papel, seria interessante que o grupo 
fizesse uma discussão a respeito do próprio questionário ou pelo menos uma leitura coletiva deste, como 
sugerido na atividade anterior. 

Atenção: A Consulta sobre Educação de Qualidade estará disponível no site da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação até 30 de abril.   

 

Atividade coletiva – Discutindo as opiniões dos participantes da Consulta  

Antes do grupo se reunir, alguém deve se encarregar de imprimir algumas cópias do documento que sintetizará 
as opiniões coletadas durante a Consulta Eletrônica sobre Educação de Qualidade, disponível no site da 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação a partir de 22 de abril.  
Observação: No dia 22 de abril, divulgaremos uma prévia com os dados obtidos na Consulta até o dia 13 de 
abril. Em maio, serão divulgados os dados consolidados da enquete. 

Leiam juntos essa síntese. Como vocês sabem, trata-se da coleta de opiniões, portanto, não existe “certo ou 
errado”. Mas será muito interessante conhecer a percepção dos participantes sobre os temas levantados.  

Questões para discussão: O grupo participou da Consulta? A opinião geral difere da opinião da maioria do 
grupo? Caso sim, como poderíamos interpretar essas diferenças? Algum aspecto surpreendeu vocês? O quê? 
Quais eram as expectativas iniciais? Há diferenças importantes de opinião entre os diferentes grupos, como 
homens e mulheres, por faixas etárias, por tipo de ocupação, etc.? O que, na opinião de vocês, explicaria essas 
diferenças?  
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2. Educação e exclusão 

O que quer dizer o mote da SAM 2008? Vamos acabar com a exclusão para que todos tenham educação de 
qualidade? Vamos garantir educação de qualidade para todos para acabar com a exclusão?  

Mas o que é exclusão? Quem é excluído? Quem exclui? Do quê?  

 

 

Atividade coletiva – Leitura: quem exclui quem do quê?  

O grupo deve escolher um ou mais dos textos sugeridos sobre o tema “Exclusão” no item “Materiais de Apoio” e 
fazer uma leitura antes da reunião. Se não for possível, pode-se reservar um tempo inicial para todos lerem 
juntos. A leitura do texto funciona como aquecimento e inspiração. 

Feita a leitura, o grupo deve identificar os pontos principais do texto, anotando esses pontos na lousa ou num 
painel.  

Questões para discussão: O grupo concorda com as afirmações ou pontos principais do texto? O texto tem a 
ver com a realidade do grupo, da escola ou da comunidade? Existe exclusão em sua comunidade, escola ou 
mesmo sala de aula? Como ela se dá? Quem exclui e quem é excluído? Por quê? 

 

Atividade coletiva – Onde está a exclusão?  

Forme subgrupos e faça um levantamento na escola, no entorno e nas instituições públicas do bairro para 
ampliar a discussão e responder às questões a seguir, retiradas da publicação Indicadores da Qualidade na 
Educação – Indique, edição ampliada (veja referência completa na seção “Materiais de apoio”). Depois, promova 
uma pequena apresentação para que cada um dos grupos possa expor seus achados e suas conclusões. 

Questões para discussão: Todas as crianças em idade escolar do entorno freqüentam a escola regularmente? 
A comunidade escolar tem informações sobre a quantidade de alunos que se evadem ou abandonam a escola? 
A comunidade escolar busca compreender as causas do abandono e da evasão? A escola adota alguma medida 
para trazer de volta alunos que se evadiram ou abandonaram a escola? Essas medidas têm gerado bons 
resultados? As mães e os pais são sempre atendidos com atenção e respeito na escola? Na escola, todos são 
tratados com respeito e mantêm laços de amizade, não importando se são negros, brancos, indígenas, pessoas 
com deficiência, ricos ou pobres, homens ou mulheres, homossexuais ou não? A escola acolhe crianças e 
adolescentes com deficiência nas mesmas salas de aula em que estudam os alunos sem deficiência? A escola 
cuida para que todos os alunos (negros, brancos, indígenas, pessoas com deficiência, ricos ou pobres, homens 
ou mulheres, homossexuais ou não) recebam a mesma atenção na sala de aula? Há vias de acesso de pessoas 
com deficiência à escola (salas e aula, biblioteca, pátio, biblioteca, etc.)? Se há vias de acesso, elas estão em 
boas condições? Os alunos usam computadores e internet para aprimorar a leitura e a escrita pelo menos uma 
vez por semana, durante o horário das aulas? 

 

“Liberte eles, 
liberte agora, 
liberte todos que estão do lado de fora.” Carlinhos Brown, em “Etnocopop” 
Para esta seção sobre “Educação e exclusão”, sugerimos que sejam utilizados 
também os trechos de letras de rap disponíveis nos “Anexos”, no fim deste manual. 
Leiam juntos os trechos e discutam: Vocês já ouviram esses raps? Concordam com 
o que as letras afirmam? Que outras canções têm a ver com os temas que estamos 
discutindo na Semana de Ação Mundial 2008? 
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3. Materializando as discussões 

Que tal pensar em um “produto” para cada uma dessas atividades? A idéia é sintetizar as discussões em algo 
concreto, que se possa visualizar e que procure expressar com criatividade toda a complexidade e a intensidade 
da reflexão e do debate coletivo. O “produto” pode ser usado para apresentar os resultados das discussões para 
a escola, para a comunidade ou para outros grupos. Ele também pode ser levado ou enviado às audiências ou 
outras atividades públicas da SAM 2008 que forem realizadas em seu local. Sobre isso, leia o item “Aula para os 
políticos”, na seção “Mão na massa”.  

Esse produto pode ser: 

� um esquete teatral; 

� um jogral; 

� um painel colorido com desenhos, fotos e palavras-chave;  

� uma colcha de retalhos; 

� qualquer outra coisa que seja fruto da sua imaginação. 
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Mão na massa – Sugestões de ações para serem desenvolvidas durante a Semana 
 

1. Aula para os políticos 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação está propondo que escolas e comunidades ocupem o espaço do 
poder público, participando de audiências ou reuniões em Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas, Secretarias 
Municipais ou Estaduais de Educação ou no Ministério Público. A idéia é reproduzir em nível local as ações de pressão 
política que a Campanha desenvolve em nível nacional.  

 

Para o dia 23 de abril, já agendamos uma audiência pública sobre Reforma Tributária e Educação na Comissão de 
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Nessa ocasião, organizações, movimentos e redes da sociedade civil, 
com destaque para a Campanha, vão expor aos parlamentares suas preocupações e críticas quanto à PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) no 233/2008, a PEC da Reforma Tributária, que o Poder Executivo apresentou ao Congresso em 
28 de fevereiro. Vamos apresentar nossas propostas de emendas ao texto, num trabalho de crítica e colaboração 
técnica com o parlamento, mostrando que também sabemos apresentar soluções para os desafios do nosso país.  

Nas audiências públicas locais, além de reproduzir parte do conteúdo da audiência nacional, repercutindo a pressão por 
uma reforma tributária justa e ampla, os organizadores podem falar sobre a situação da educação no seu Município, 
Estado, ou mesmo no seu bairro.  

 

2. Preparando uma audiência pública 

a) Marcando a data – Para que ocorra uma audiência pública em uma Câmara Municipal ou Assembléia Legislativa, 
um/a vereador/a ou deputado/a precisa protocolar um pedido junto à Comissão que debate os temas educacionais ou 
relacionados aos direitos das crianças, dos adolescentes e jovens. Normalmente, é a “Comissão de Educação, Cultura e 
Desporto”, mas também pode ser a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Comissão de Justiça e 
Direitos Humanos, etc. Por isso, é importante que o grupo faça contato com algum parlamentar que seja comprometido 
com o direito à educação pública de qualidade ou com seus assessores para fazer a proposta. Para dar tudo certo e não 
ocorrer imprevistos, é preciso formalizar o pedido de audiência. Para isso, elabore um ofício (uma carta formal) em que 
deve ser indicado o dia, o horário e a justificativa do pedido. Não se prendam a formalidades exageradas, o fundamental 
é conter as informações importantes. Uma dica: para facilitar a aprovação da audiência, é importante citar que ela fará 
parte de uma mobilização nacional e internacional. Vocês podem usar a carta da Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação para reforçar o pedido (vejam na seção de “Anexos”). 

b) Quem são os “professores” dessa aula – É importante que, ao expor o pedido ao parlamentar, o grupo sugira 
nomes da sociedade civil que deveriam ser ouvidos e combine o roteiro da audiência. É necessário garantir que 
alunas/os, professoras/es e outros/as profissionais da educação, assim como mães/pais, sejam ouvidos na audiência. É 
recomendável que todas essas informações também constem no ofício. 

Já que neste ano teremos eleições municipais, sugerimos concentrar os esforços nas ações de pressão 
sobre as esferas municipais. Os candidatos e as candidatas à prefeitura de seu município podem ser 
convidados a participar da audiência pública que seu grupo organizar ou mesmo de um debate entre os 
candidatos para que apresentem suas propostas para a educação no município. Nessa ocasião, 
sugerimos que vocês convidem os candidatos a assinar uma Carta de Compromisso com o Direito à 
Educação de Qualidade para que se comprometam publicamente, caso eleitos, a cumprir sua parte na 
efetivação do direito à educação para todas e todos. Vejam modelo de carta na seção “Anexos”. 
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c) Quem pode/deve ser convidado  

� Envolva também o Poder Executivo – Todo o preparo para uma audiência pública na Câmara Municipal ou na 
Assembléia Legislativa pode ser direcionado para a solicitação de uma audiência com o/a secretário/a municipal 
ou estadual de educação. Dependendo da força de mobilização e da abertura democrática em seu Município ou 
Estado, é possível até realizar uma audiência com a presença do próprio/a prefeito/a ou o governador/a. Uma 
única complicação em caso de audiência com o Executivo é o tempo das autoridades. Normalmente, 
parlamentares – até por dever de função – dedicam mais tempo a audiências. Uma alternativa é organizar duas 
audiências, uma rápida com uma autoridade do Executivo e outra, mais extensa, profunda e com um debate 
mais detalhado, com o Legislativo. Se forem pedir uma audiência com o Poder Executivo ou convidar os 
gestores a participarem de alguma outra atividade, utilizem a Carta da Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação (seção “Anexos”). 

� Que tal envolver o Ministério Público? – Os/as promotores/as de justiça podem ser bons/as aliados/as na luta 
pelo direito à educação pública de qualidade. O/a promotor/a é um/a defensor/a da sociedade, devendo 
colaborar com a população para que todos e todas, inclusive o Estado e seus funcionários e governantes, 
cumpram as leis. Caso alguma lei municipal ou estadual, e até mesmo nacional, não esteja sendo cumprida, o/a 
promotor/a pode encaminhar uma ação junto ao Sistema Judiciário. Exigir que as leis sejam cumpridas é um 
dever de todos nós, cidadãs e cidadãos brasileiros. 

 

d) Preparando a exposição – Uma vez arranjada a data da audiência, pensado o roteiro, indicados os expositores e ter 
sido elaborado e enviado o ofício, é preciso que todos ajudem a preparar aquelas/es que vão ser nossas/os porta-vozes. 
É importante que as apresentações feitas pela sociedade civil mostrem dados sobre a educação no Brasil e no 
Município, no Estado ou no bairro/comunidade. No folder da SAM 2008 e no site da Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, reunimos vários dados que relacionam educação e exclusão social no Brasil. Algumas pessoas podem ser 
destacadas para procurar dados locais, que podem ser encontrados nas universidades mais próximas, nas secretarias 
de educação e até mesmo em pesquisas na Internet. Se não existem dados sobre sua comunidade, organize uma 
pesquisa simples – vocês sempre podem usar como modelo e ferramenta a consulta eletrônica da SAM 2008, disponível 
em www.campanhaeducacao.net.  

e) Elaborando um dossiê – É importante também colher depoimentos de pessoas que estão em situação de exclusão 
educacional. Não é difícil encontrar na comunidade casos de crianças, jovens e adultos que não encontraram vaga na 
escola ou que deixaram de freqüentar as aulas porque têm que trabalhar, não têm dinheiro para o transporte, para o 
material didático ou para o uniforme. Isso sem falar nos alunos sem aula pela falta de professores. Outra possibilidade é 
tirar fotos de equipamentos escolares precários (todos estamos cansados de ouvir falar de salas de aula com goteira, 
banheiros quebrados, cadeiras sem encostos, carteiras e janelas arrebentadas). Uma idéia interessante é tirar cópias de 
holerites de professores e de outros funcionários de escola para mostrar a situação dos profissionais (sugerimos apagar 
os nomes para manter o anonimato). Tudo isso pode ser colocado numa pasta e entregue ao parlamentar que estiver 
presidindo a audiência como um dossiê sobre educação e exclusão feito pela comunidade. 

f) Divulgação e convocatória – Enquanto um grupo prepara a audiência, outras pessoas têm que cuidar de divulgá-la e 
mobilizar o maior número possível de pessoas para que participem. Convidem mães/pais, líderes comunitários, 
sindicalistas, pessoas da comunidade, representantes de ONGs (organizações não-governamentais) e todos que vocês 
lembrarem para estar presentes – façam uma lista para não deixar ninguém de fora. 

O/a promotor/a de sua cidade e Estado pode ser convidado/a a participar da mesa da 
audiência pública na Câmara Municipal ou na Assembléia Legislativa, da audiência com a 
secretaria municipal/estadual de educação, ou mesmo da reunião com o/a prefeito ou 
governador/a. Se nenhuma audiência ou reunião desse tipo for realizada em seu local, os 
promotores e as promotoras de justiça também podem ser convidados a visitar as escolas e 
comunidades e acompanhar alguma outra atividade da Semana de Ação Mundial. 
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Falem com o/a diretor/a da escola para que libere professores/as e alunos/as para acompanhar a audiência, que deve 
ser encarada como uma atividade pedagógica. Afinal, muitas discussões e atividades podem ser desenvolvidas em sala 
de aula pelas várias disciplinas/áreas a partir do que foi ouvido e discutido na audiência.  

 

 

g) Na hora H, surpreendendo – É interessante que o grupo organizador da audiência pense em formas criativas e 
provocativas de chamar a atenção para as questões relativas à educação e à exclusão. Uma intervenção circense, um 
esquete teatral, uma apresentação de rap, a leitura de uma poesia, enfim, imaginação é o que não nos falta. Por 
exemplo: para a audiência pública em Brasília, a Campanha vai levar enormes bonecos feitos de papelão representando 
crianças, jovens e adultos que estão fora da escola. Eles ficarão sentados no salão da audiência para que ninguém se 
esqueça dos excluídos! Esse tipo de ação resulta em boas fotos e chama a atenção da mídia.  

h) Na hora H, alinhavando compromissos – Em suas falas/exposições, os representantes da sociedade civil devem 
solicitar aos parlamentares e/ou aos representantes do Poder Executivo que definam uma agenda de trabalho para 
propor encaminhamentos e soluções aos problemas apresentados durante a audiência. Para reforçar a solicitação, o 
grupo pode conversar com os parlamentares e/ou com os representantes do Poder Executivo logo depois da audiência e 
agendar reuniões mais específicas. 

i) E se a gente não conseguir uma audiência pública? – Se não for possível agendar uma audiência pública no 
período da SAM 2008 (pode ser que a agenda de uma determinada Comissão já esteja totalmente definida), o grupo 
deve avaliar se quer manter outra data. Durante a SAM 2008, reuniões com grupos de parlamentares também podem 
ser agendadas em seus gabinetes. Vocês podem dar preferência para os membros das Comissões de Educação, de 
Direitos Humanos ou dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outra opção é procurar os parlamentares que são 
lideranças partidárias. 

j) Aproveitem a(s) audiência(s) e virem notícia! – Influenciar a opinião pública é essencial para o sucesso da SAM 
2008 e para a continuidade da luta pela consagração do direito à educação pública de qualidade. Uma sugestão é enviar 
um release para os veículos de imprensa de sua cidade ou Estado (estações de rádio, canais de tevê, sites, jornais e 
revistas locais). Um release é um texto normalmente escrito em uma ou duas páginas com uma síntese do que 
acontecerá em um evento, no nosso caso, na SAM 2008. Uma dica: conversem com os participantes das atividades da 
SAM 2008 e façam uma pequena entrevista com eles. Peguem as frases mais fortes e insiram-nas no texto, 
organizando-o como uma pequena reportagem. Assim, vocês terão mais chances de chamar a atenção da imprensa. 
Importante: veículos de comunicação precisam de dados e fatos para ilustrar as matérias. Depois de enviar o release, 
mantenham contato com os veículos de imprensa e procurem estimulá-los a cobrir as atividades que vocês irão 
organizar na SAM 2008. Na seção “Anexos”, vejam como exemplo de release um texto divulgado pela Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação sobre a SAM 2008. 

E não deixem de mandar para a Campanha informes e fotos de tudo o que vocês realizaram. Antes de cada 
ação, vocês podem mandar informes curtos, anunciando atividades que serão realizadas. Por exemplo: 
“Vamos promover um seminário sobre crianças fora da creche em nosso Município durante a SAM 2008”. 
Pronto, só isso basta para que o jornalista da Campanha, Diones Soares, entre em contato com seu grupo 
para tomar mais informações e produzir uma notícia que será publicada em nosso site, enviada para a 
Campanha Global pela Educação (e virar destaque internacional) e também para a mídia. Assim, vocês 
podem aproveitar esses textos para a produção dos seus próprios releases. Falem com o Diones: 
diones@campanhaeducacao.net, tel.: (11) 3151-2333 ramal 140, celular (11) 8737-2011. 

Professores/as de várias áreas podem trabalhar com seus alunos e alunas antes de ir para a 
audiência pública, desenvolvendo alguma das atividades sugeridas neste manual. Depois da 
audiência, na aula de matemática, por exemplo, pode-se trabalhar porcentagem, frações e média 
a partir dos dados divulgados na audiência ou nos materiais da Semana distribuídos pela 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação. As áreas de história e geografia podem discutir as 
desigualdades regionais no acesso e na qualidade da educação, ou mesmo de uma escola para 
outra numa mesma região ou bairro. Já as áreas de língua, linguagem, expressão e comunicação 
podem analisar o discurso das várias pessoas que falaram durante as audiências e discutir 
questões de retórica, uso da língua, etc. Essas são apenas algumas poucas idéias. Professor/a, 
conte pra gente o que você fez em sua sala de aula! 
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A Semana que passou... – Ficha de participação na SAM 2008 
Logo depois de finalizadas as atividades da Semana de Ação Mundial 2008, é muito importante que as escolas, os 
grupos, as comunidades e as instituições participantes preencham a ficha a seguir e devolvam para a Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação. Com essas informações, poderemos ter uma idéia do alcance e do potencial da SAM, 
além de acertar os rumos para os próximos anos.  
 

 
A ficha abaixo pode ser impressa, preenchida à mão e enviada por correio ou fax. Vocês também podem copiar o texto 
para um arquivo de Word e mandar pra gente por e-mail. Por favor, enviar a ficha ATÉ 15/5/2008 para: Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, Rua General Jardim, 660, CEP 01223-010, São Paulo/SP, Fax: (11) 3151-2330, 
Email: sam2008@campanhaeducacao.net 
 

1) Nome da escola, grupo, comunidade ou instituição:  
2) Município:    3) UF:    

 
4) Vocês participam da Semana de Ação Mundial desde: (  ) 2003; (  ) 2004; (  ) 2005; (  ) 2006; (  ) 2007; (  ) Esta é 

a primeira vez. 
 

5) Que atividades sugeridas no Manual de Orientações da SAM 2008 vocês realizaram? Para cada atividade, por 
favor, informe: quem participou (alunas/os, professoras/es, diretoras/es, coordenadoras/es pedagógicas/os, 
outras/os profissionais da escola, mães/pais e outras pessoas da comunidade, parlamentares, representantes do 
Poder Executivo, etc.) das atividades? Quantas pessoas participaram de cada atividade?  

 
(  ) Atividade coletiva – Qualidade é...  
(  ) Atividade coletiva – Consulta Eletrônica sobre Educação de Qualidade: discutindo o questionário 
(  ) Atividade coletiva e individual – Respondendo a Consulta sobre Educação de Qualidade  
(  ) Atividade coletiva – Discutindo as opiniões dos participantes da Consulta  
(  ) Atividade coletiva – Leitura: quem exclui quem do quê?  
(  ) Atividade coletiva – Onde está a exclusão?  
(  ) Aula para os políticos 
 

6) O que vocês acharam dos materiais distribuídos pela Campanha para a Semana 2008? Destaque algum material 
se desejar (folder, cartaz, manual). 

 
O conteúdo era claro e de fácil compreensão?  
(  ) Sim  (  ) Não. Por quê? 
 
A programação visual era agradável e conseguia transmitir as idéias centrais do tema da Semana 2008?  
(  ) Sim  (  ) Não. Por quê? 
 
A quantidade de materiais recebida foi: 
(  ) suficiente  (  ) Insuficiente  (  ) Demasiada 
 

7) Você gostaria de comentar qualquer outro assunto relacionado à Semana de Ação Mundial? Faça suas críticas e 
sugestões. 

 

Devolutiva 
A tabulação com a análise dos dados obtidos pela Consulta Eletrônica sobre Educação 
de Qualidade será divulgada para toda a rede da Campanha até o fim de junho de 
2008, como também os dados provenientes desta ficha. 
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Materiais de apoio – Dicas de textos a serem utilizados nas atividades da Semana 
 
Livro “Custo Aluno Qualidade Inicial: rumo à educação pública de qualidade no Brasil”. São Paulo, Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, Global Editora, 2007. 
Sintetiza os esforços dos últimos cinco anos da Campanha no sentido de dar concretude ao conceito de educação de 
qualidade, a partir de uma perspectiva pública, gratuita e democrática. Considerando insumos como remuneração e 
formação continuada de profissionais, materiais didáticos suficientes e adequados, instalações e equipamentos 
apropriados, o CAQi aponta quanto deve ser investido anualmente por aluno de cada etapa e modalidade da educação 
básica para que o país comece a oferecer um ensino com padrão mínimo de qualidade a seus estudantes. 
O livro está à venda na Editora Global (www.globaleditora.com.br) e nas livrarias Siciliano e Saraiva.  
 
 
Livro “Consulta sobre Qualidade da Educação Infantil: o que pensam e querem os sujeitos deste direito”. São 
Paulo, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Cortez Editora, 2006. 
Traz os resultados da Consulta sobre qualidade da educação infantil, que ouviu os principais protagonistas da educação 
infantil – profissionais, crianças, famílias e lideranças comunitárias – sobre o que pensam ser qualidade na educação 
para a primeira infância. No total, foram ouvidas 1.136 pessoas, sendo 882 adultos e 254 crianças de 4 a 6 anos de 
idade, de 52 instituições dos Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará, envolvendo creches e 
pré-escolas municipais, filantrópicas e privadas. A amostra foi planejada de forma a incluir a maior variedade possível de 
instituições. Resultado da parceria entre a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o Mieib (Movimento Interfóruns 
da Educação Infantil do Brasil), a Consulta pode apoiar as demandas sociais por qualidade nessa primeira etapa da 
educação básica.  
 
Disponível para compra na Cortez Editora: www.cortezeditora.com.br ou (11) 3864-0404  
Autoras: Maria Malta Campos e Silvia Helena Vieira Cruz 
 
 
Cartilha “Indicadores da Qualidade na Educação”. 3ª. Edição, janeiro 2008.  
Produzida pela Ação Educativa, pelo Unicef, pelo Inep e pelo MEC. 
O objetivo principal dos Indicadores é mobilizar a comunidade escolar em torno de ações voltadas para a busca da 
educação de qualidade para todos. Os Indicadores permitem uma ampla avaliação da escola, identificando pontos fortes 
e fracos. Um conjunto de perguntas e respostas revela o que vai bem e o que precisa ser melhorado.  
 
O arquivo dessa publicação na íntegra pode ser obtido no site do projeto Indicadores: 
www.acaoeducativa.org.br/indicadores/ 
 
 
Livro “Em Questão 3 – Educação e Exclusão no Brasil”. São Paulo, Ação Educativa, março de 2007. 
Com autoria de Sérgio Haddad, tem como objetivo central mostrar como a exclusão e as desigualdades 
socioeconômicas causam impacto na oferta educacional. Também procura indicar os fatores relacionados à oferta 
educacional que contribuem para a reprodução dessas desigualdades. 
O arquivo dessa publicação na íntegra pode ser obtido no site da Campanha, na área de Materiais da Semana de Ação 
Mundial: www.campanhaeducacao.net 
 
 
Boletim Ebulição – Série de Debates “Desafios da Conjuntura” 
Educação e Exclusão no Brasil 
Realização: Ação Educativa - Observatório da Educação - Edição 22 jun/2007 
 
Juntamente com a pesquisa “Educação e Exclusão no Brasil” e o debate de mesmo titulo, da série Desafios da 
Conjuntura, realizado em 27 de março, esta edição do boletim Ebulição compõe um esforço da Ação Educativa no 
sentido de suscitar o debate público, na expectativa de contribuir com a superação das desigualdades que continuam 
impedindo que grande parcela da população brasileira exerça sua condição humana. Os dados apresentados, as 
reflexões propostas, as indagações sem respostas, as iniciativas empreendidas e aqui expostas, são dimensões de uma 
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situação incrivelmente complexa e que oferece um amplo leque de diagnósticos que instigam a formulação de ações. 
São informações que demonstram como as formas de exclusão e as desigualdades socioeconômicas interferem na 
oferta educacional e, ao mesmo tempo, as maneiras pelas quais os fatores relacionados à oferta educacional 
contribuindo para a reprodução destas desigualdades. 
 
O arquivo dessa publicação na íntegra pode ser obtido no site da Campanha, na área de Materiais da Semana de Ação 
Mundial: www.campanhaeducacao.net 
 
 
Livro “Igualdade das Relações Étnico-Raciais na Escola” 
Publicação: Ação Educativa, Ceert (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades) e Ceafro (Centro do 
Estudante Afro-brasileiro), com Editora Peirópolis.  
Discute em 96 páginas as possibilidades e os desafios para implementação da Lei 10.639/2003, que estabelece o ensino 
da história e da cultura afro-brasileira africana na educação básica brasileira.  
Informações: telefone (11) 3151-2333 ramal 131 / e-mail tania@acaoeducativa.org 
 
 
Cartilha “Educação também é Direito Humano”. Ação Educativa – PIDHDD, Organizada por Mariângela Graciano 
 
Esta publicação foi inspirada e reproduz muitas das informações contidas na cartilha “Derecho a la educación, um 
derecho de todos y todas”, organizada pela Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, cujo texto foi 
produzido pela Plataforma Interamericana de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento (PIDHDD). 
 
Por solicitação da PIDHDD, a Ação Educativa elaborou uma nova versão, baseada na realidade brasileira. O conteúdo 
apresentado é resultado de idéias produzidas por vários grupos e fóruns, que atuam para garantir que a educação 
pública de qualidade seja acessível e disponível a todas as pessoas que habitam o Brasil. Parte-se dos princípios que os 
direitos só se efetivam quando a sociedade civil os exige e, para que isto aconteça, o primeiro passo é conhecê-los e 
saber quando e onde reivindicá-los. Por isso, esta publicação se destina a ativistas de organizações da sociedade civil, 
lideranças comunitárias e todas as pessoas que atuam na defesa dos direitos humanos e entendem que a educação é 
parte deles, por tanto, pode ser exigida inclusive judicialmente. 
 
O arquivo dessa publicação na íntegra pode ser obtido no site da Campanha, na área de Materiais da Semana de Ação 
Mundial: www.campanhaeducacao.net 
 
 
Artigo “Educação e Desenvolvimento Local”, de Ladislau Dowbor 
Trata da relação entre informação, participação e desenvolvimento a partir da noção de que o envolvimento mais 
construtivo do cidadão se dá no nível da sua própria cidade e do seu entorno, na região onde cresceu, ao articular-se 
com pessoas que conhecem diretamente e instituições concretas que fazem parte do seu cotidiano. O texto propõe uma 
ponte entre o conhecimento formal curricular e o mundo onde cada pessoa se desenvolve. 
O artigo na íntegra pode ser obtido no site da Campanha, na área de Materiais da Semana de Ação Mundial: 
www.campanhaeducacao.net 
 
 
O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular. Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, Brasília, setembro de 2004.  
 
Apresenta um referencial para a construção dos sistemas educacionais inclusivos, organizados para 
atender o conjunto de necessidades e características de todos os cidadãos. Contém uma análise da legislação 
pertinente à educação especial e orientações pedagógicas que discutem a prática dos educadores. São considerações 
que traduzem os paradigmas atuais e defendem o acesso 
universal à escolaridade básica através da transformação da escola em um ambiente de convivência respeitosa, 
enriquecedora e livre de qualquer discriminação. 
O arquivo dessa publicação na íntegra pode ser obtido no site da Campanha, na área de Materiais da Semana de Ação 
Mundial: www.campanhaeducacao.net 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Trechos de letras de rap (selecionados por Diones Soares) 

 

“Só o livro, a caneta, o lápis,  
o caderno, evitam que o Eduardo  
do céu seja o Eduardo do inferno.” 
Facção Central, em “Brincando de marionetes” 
 
 
“Qual é a diferença da Febem de  
Franco da Rocha, pra escola  
que só por falta reprova?” 
Facção Central, em “Front de madeirite” 
 
 
“Me preferem de calça bege recluso, mesmo 16 vezes 
mais caro que educar um aluno.”  
Facção Central, em “O rei da montanha” 
 
 
“Saí da escola sem ler, sem saber multiplicação, 
vencido pelo riso dos alunos que me olhavam como 
aberração.” 
Facção Central, em “Castelo triste” 
 
 
“Eu não pretendo roubar nem muito menos matar. 
Eu vou estudar até a minha mente não agüentar.” 
Conexão do Morro, em “Viver no gueto, Vichii” 
 
 
 
 
 
 
 

“Nossa cara é ir pra cima e fazer nosso melhor. 
Melhor dentro da escola, melhor que uma vitrine. 
Melhor longe da esmola, melhor longe do crime.” 
Racionais MC’s, em “Tá na chuva” 
 
 
"Nos dias em que tínhamos escola,  
passávamos a maior parte do tempo na bola, 
Isso quando não tinha greve para nos ajudar,  
professores desmotivados não queriam ensinar. 
Outros que passavam, alunos ricos na frente, 
achando que, pela pobreza, éramos incompetentes. 
Eles não nos queriam na escola, 
e, sim, na rua, roubando ou cheirando cola. 
Também colávamos nas provas por preguiça de 
estudar, 
nossa vontade mesmo era pra rua voltar." 
Potencial 3, em “Cabeça torta” 
 
"Nos empurra a maldade, 
nos empurra a imprudência 
na cara dura, 
só cego não vê, 
meu povo é pobre,  
revista não lê, 
não entende, 
não tem informação, 
não estuda, nada muda, 
governo nega educação, 
controla o povo pelo dinheiro 
cadê o dinheiro?" 
DMN, em “Homem de aço” 
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Anexo 2 – Carta de Compromisso dos Candidatos à Prefeitura com o Direito à Educação de Qualidade 
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Anexo 3 – Solicitação de audiência pública (Carta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação) 
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Anexo 4 – Exemplo de release 
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