Várias atividades já estão programadas em todo o Brasil e você e seu
grupo também podem propor a sua!

Congresso Nacional, 28 de abril, 10h30
Em parceria com a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados,
a Campanha realizará este grande evento em que lideranças da sociedade civil
apresentarão às autoridades suas preocupações quanto à situação da EJA e dos
índices de leitura e escrita no país. Também haverá depoimentos de educadores,
educandos, escritores, artistas, esportistas e celebridades. No final, uma carta
gigante com as reivindicações da sociedade será entregue às autoridades para que
seja levada à Confintea VI (Conferência Internacional de Educação de Adultos),
que acontecerá em Belém, de 19 a 22 de maio.

Leia e escreva o mundo em seu município!
•
•
•
•

Organize uma aula pública na Câmara Municipal ou em outro local.
Debata o tema da Semana com seus alunos na escola ou em sua sala de aula.
Promova rodas de leitura com crianças, jovens e adultos em bibliotecas públicas, comunitárias ou ao ar livre.
Realize feiras para troca e doação de livros e outros materiais.
• Receba os materiais

da Semana.
• Saiba como realizar 		
atividades em seu local.

Contatos sobre a Semana
Email: coordenacao@campanhaeducacao.net
Tel.: (11) 3151-2333 r. 112 e 140

Criada em 1999, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma articulação de mais de 200 movimentos e organizações da sociedade civil que
atuam 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, 01223-010, Tel. (11) 3151-2333 
Site: www.campanhaeducacao.net | Email: coordenacao@campanhaeducacao.net

A Semana de Ação Mundial é uma iniciativa da Campanha Global pela Educação e
acontece para exigir que governos de todo o mundo cumpram acordos internacionais
da área, entre eles o Programa de Educação para Todos (Conferência Mundial de
Educação, Dacar/Senegal, Unesco, 2000), e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ONU, 2000). No Brasil, a Semana é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à
Educação, em parceria com outros movimentos, instituições e redes.

No

mundo1

$ 16% da população adulta (776 milhões de pessoas)
não possuem habilidades básicas de leitura e escrita;
cerca de dois terços são mulheres.
$ Se as tendências atuais não mudarem, mais de 700
milhões de adultos não saberão ler ou escrever em 2015.

No Brasil
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$ O índice de analfabetismo caiu de 14,2% em 		
1996 para 10,4% em 2006, mas a cifra de analfabetos
com 15 anos ou mais no país ainda é de 14,4 milhões.
De acordo com o PNE (Plano Nacional de Educação), em
2006 o Brasil deveria ter no máximo 3,7% de analfabetos.
Se mantida a média, em 2011, quando a meta é extinguir o
analfabetismo, o país ainda terá 10% de sua população sem
saber ler e escrever!
$ O nordeste tem taxa de 20,7% e o maior número de
analfabetos em termos absolutos (7,6 milhões).
$ Entre pretos e pardos a taxa é de 14%, mais de duas
vezes superior à dos brancos (6,5%). Do total 		
de analfabetos, 69,4% são negros (pretos e pardos).
$ Na zona rural, a taxa é de 24%, enquanto na zona
urbana é de 8%, embora em números absolutos, a zona
urbana (9,2 milhões de analfabetos) supere em muito a
rural (5,2 milhões).

Analfabetismo funcional
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Uma pessoa é considerada analfabeta funcional quando, mesmo
sabendo ler e escrever frases simples, não possui as habilidades
necessárias para satisfazer as demandas do seu dia-a-dia e se
desenvolver pessoal e profissionalmente.
A taxa de analfabetismo funcional entre a população de 15 a 64
anos de idade caiu de 39% em 2001 para 32% em 2007. Porém:

$ 64% dos brasileiros nessa faixa etária que estudaram até
a 4a série são considerados analfabetos funcionais.
$ Apenas 20% dos que cursam/cursaram da 5a à 8a 		
série podem ser considerados plenamente alfabetizados;
26% permanecem no nível rudimentar, com sérias limitações.
$ 53% dos que cursam/cursaram o ensino médio ainda são
considerados analfabetos funcionais.
$ As diferenças regionais são enormes: a taxa é de 29% no
sul, 33% no sudeste, 41% no norte e centro-oeste e 46%
no nordeste.
De 1997 a 2006: houve aumento de 59% das matrículas de
EJA no ensino fundamental em cursos presenciais. No ensino
médio de EJA, as matrículas cresceram 344%. No entanto:
$ Em 2006, apenas 27% das escolas com matrículas em
EJA possuíam biblioteca e, em somente 12% dessas
escolas havia acesso a computador.
$ A modalidade EJA, ensino fundamental, possui mais de
175 mil professores nos sistemas municipais e estaduais,
mas a grande maioria nunca recebeu formação específica.
Menos de 2% dos mais de 1,5 mil cursos de pedagogia
do país destinam atenção específica à formação de
educadores de jovens e adultos.4
$ Nos presídios brasileiros, 75% dos 440 mil jovens e
adultos não completaram a educação básica, sendo que
12% são analfabetos e apenas 18% participam de
atividades educacionais.5
1. Unesco e Campanha Global pela Educação.
2. Documento base nacional preparatório à VI Confintea, Brasília, MEC,
março de 2008, com dados da PNAD/IBGE, 2006.
3. Inaf (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional), 2001-2007, Ação
Educativa e Instituto Paulo Montenegro.
4. Alfabetização de Jovens e Adultos no Brasil: lições da prática. Unesco,
agosto 2008.
5. Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação, com dados do
Ministério da Justiça.

Objetivos do programa EPT
(Educação para Todos,
Dacar, 2000) a serem
alcançados até 2015

• Ampliar as oportunidades de aprendizado dos jovens
e adultos.
• Melhorar em 50% as taxas de alfabetização de adultos.
• Eliminar as disparidades entre os gêneros na educação.
• Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação.
• Expandir a educação e o cuidado na primeira infância.
• Garantir o acesso de todas as crianças em idade
escolar à educação primária completa, gratuita e de
boa qualidade.

O que o Mundo deve fazer?

quanto deveria ser investido anualmente por estudante de cada
nível e modalidade da educação básica para que o país ofereça um
A Campanha Global pela Educação exige que os países ricos e as patamar mínimo de qualidade educacional aos seus alunos e alunas.
Calculamos que a União, maior arrecadadora de tributos, deveria
instituições internacionais:
investir no mínimo mais R$ 26 bilhões por ano na educação básica,
$ Ampliem mecanismos financeiros (como a Iniciativa de 		 colaborando com os esforços de estados e municípios.
Via Rápida) que impulsionem os países pobres a cumprirem 		
Efetivação da Lei do Piso Salarial para os profissionais
as metas do EPT, com destaque para alfabetização.
$ Incrementem a base de conhecimentos sobre educação, 		 do magistério – Após muita luta dos profissionais da educação
reunindo informação sobre os níveis e impactos da 		 com apoio da sociedade civil, o Piso foi instituído pela Lei
no. 11.738, em julho de 2008. No entanto, cinco governadores
alfabetização.
$ Direcionem recursos para a alfabetização de jovens e 		 questionaram sua constitucionalidade junto ao STF (Supremo
Tribunal Federal). O tribunal manteve a lei, mas suspendeu até
adultos como uma questão prioritária.
$ Destinem recursos para o desenvolvimento da educação ao 		 um julgamento definitivo alguns de seus elementos centrais. Ainda
assim, muitos estados e municípios teimam em não cumprir com
longo da vida.
a Lei do Piso tal como foi deliberado pelo STF. Sem remuneração
condigna aos profissionais será impossível melhorar a qualidade
O que o Brasil deve fazer?
da educação pública brasileira.
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e
outros movimentos sociais pressionam as esferas governamentais
por mudanças estruturais no modelo de financiamento e de
gestão das redes educacionais públicas, com o objetivo de tornálas melhor estruturadas, mais democráticas e capazes de garantir
um ensino de qualidade. Exigimos:

Isonomia para EJA no Fundeb – Defendemos que o
gasto por aluno pago pelo Fundeb às matrículas de EJA seja
correspondente ao valor das matrículas das etapas regulares da
educação básica. Ou seja, o estudante do ensino médio de EJA
deve receber o mesmo que o aluno do curso regular desta etapa,
e assim por diante. Atualmente EJA recebe apenas 80% do valor
das séries iniciais do ensino fundamental.
Maior participação da União nos investimentos em
educação básica e implantação do CAQi – Ao longo de cinco

anos a Campanha mobilizou ativistas e especialistas e publicou o
inédito estudo do Custo Aluno-Qualidade Inicial. O CAQi aponta

Fim da DRU para as áreas sociais – Seguindo deliberação

da Coneb (Conferência Nacional de Educação Básica, abril/2008)
a Campanha defende o fim do mecanismo de Desvinculação das
Receitas da União para todas as áreas sociais. De 2003 a 2007, a
DRU já retirou R$ 23 bi da educação. Tramita na Câmara a PEC
(Proposta de Emenda à Constituição) 277/2008, que propõe a
extinção gradual da DRU da educação. Ainda que seja incompleta,
a Campanha apóia essa proposta.

Fortalecimento da Conae – A Conferência Nacional de

Educação terá sua etapa federal em abril de 2010, e ao longo de
2009 acontecem as etapas municipais e estaduais. A Campanha
acredita no processo das conferências como um exercício de
participação democrática, incentivo ao controle social das políticas
públicas e possibilidade de interação entre sociedade civil e
poder público. Portanto, exigimos que os gestores de estados e
municípios garantam a realização das etapas da Conae em suas
localidades e conclamamos as organizações sociais que participem
deste importante processo de fortalecimento democrático.

