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O que é a
Semana de Ação Mundial?
A Semana de Ação Mundial (SAM) 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
Campanha Global pela Educação (CGE), 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 de Ação Educação 2030 (Unesco, 2015). No Brasil, a SAM é coordenada
pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em parceria com outros movimentos, organizações e redes.
No ano de 2016, o tema internacional da Semana será o financiamento da
educação. No Brasil, ela acontecerá entre os dias 30 de maio e 03 de junho.
Tendo em vista que o Plano Nacional de Educação (PNE) foi sancionado em 25 de
junho de 2014, com vigência até 2024 (lei nº 13.005/2014), a SAM brasileira trará
discussões sobre o monitoramento do segundo ano de implementação do PNE.
O principal objetivo é pressionar líderes e políticos brasileiros para que
cumpram os tratados e as leis nacionais e internacionais, a fim de garantir educação pública, gratuita e de qualidade para todas(os).
Entre os assuntos a serem discutidos na SAM brasileira, destacam-se os
eixos centrais abaixo, com ênfase no monitoramento das metas que devem ser
cumpridas neste segundo ano do PNE. Isso significa:
•
•
•
•
•
•

Regulamentar o Sistema Nacional de Educação (SNE) (art. 13º e estratégia 20.9)
Implementar o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e Custo Aluno-Qualidade (CAQ) (estratégias 20.6, 20.7, 20.8, e 20.10)
Enfrentar a exclusão escolar (metas 1 e 3)
Implementar a gestão democrática da Educação (meta 19)
Elaborar diretrizes nacionais de planos de carreira para os profissionais da
educação (meta 18)
Cumprir com a Emenda Constitucional nº 59/2009 (meta 1 e meta 3)
E, você encontra ainda neste manual informações sobre:

•
•
•
•

Respeito às diversidades
Recomendações feitas pelo Comitê dos Direitos da Criança da ONU ao Brasil
Luta contra a privatização e a militarização da Educação
Marco de Ação Educação 2030
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Entenda a SAM 2016 a partir
da Lei 13.005/2014, do Plano
Nacional de Educação 2014-2024,
e das lutas da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação.

1. Nós queremos que o Plano Nacional de Educação (PNE) saia do papel. Para
isso contamos com você para ampliar a roda da sociedade civil com as suas
atividades da SAM. É de extrema importância o envolvimento dos dirigentes municipais e estaduais de educação, prefeitos e governadores na nossa
luta. Eles são atores estratégicos e podem ser grandes aliados para nos
ajudarem a pressionar o Governo Federal a regulamentar o CAQi e CAQ.
2. Em 2016, o PNE precisa:
• Regulamentar o Sistema Nacional de Educação (SNE)
• Iniciar a implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi)
3. O Sistema Nacional de Educação é a estrutura que garantirá o trabalho
conjunto da União, estados, Distrito Federal, e municípios para a consagração plena do direito à educação.
4. O Plano Nacional de Educação 2014-2024 será dedicado ao cumprimento
de metas e estratégias fundamentais. O desafio do Sistema é garantir o
cumprimento delas por meio da cooperação e colaboração, ou seja, da
repartição de responsabilidades federativas.
5. CAQi, criado e proposto pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
é o instrumento que garantirá e organizará, em termos de gestão, financiamento e controle social, o direito à educação básica no Brasil para toda
criança, adolescente, jovem, adulto e idoso, sempre respeitando e valorizando as diversidades, possibilitando a realização de uma gestão democrática
nas escolas públicas brasileiras.
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6. O CAQi e o SNE devem ser implementados juntos, pois o CAQi é o principal
instrumento do SNE.
7. Para que o SNE, o CAQi e o CAQ saírem do papel, é preciso que todos fiquem “De Olho nos Planos”: Plano Nacional de Educação, Planos Estaduais
de Educação, e Planos Municipais de Educação.
8. Para fortalecer o CAQi, o PNE e o SNE, é preciso lançar mão de todas as
possibilidades e ocupar todos os espaços. A Campanha foi à Organização
das Nações Unidas (ONU) e lá conquistou importantes recomendações ao
Brasil. É preciso cobrar o cumprimento delas.
9. Esse ano encerra o prazo para universalizar as matrículas de 4 a 17 anos!
Fora da Escola Não Pode! Vamos exigir as matrículas!
10. Participe dessa luta! Construa conosco a SAM 2016. Leia esse manual, reflita, discuta com sua comunidade. A SAM É DE TODOS NÓS!!!
Nas próximas páginas, você poderá entender tudo sobre o que são todos
esses mecanismos que citamos aqui. No final da leitura, sugerimos que volte a
essa página e releia. Tudo estará bastante claro!
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Introdução
Agora é Lei! Com o CAQi da Campanha,
todo mundo ganha! Sem mais desigualdades,
juntas(os) na diversidade, por uma educação
pública de qualidade.
Esse é o lema da Semana de Ação Mundial (SAM) 2016 em todo o Brasil! A sua
participação é fundamental para que as letras escritas neste manual ganhem
vida e fortaleçam uma ampla rede que luta pela efetivação do direito humano
à educação pública, gratuita, equitativa, inclusiva, laica e de qualidade socialmente referenciada para toda criança, adolescente, jovem, adulto e idoso em
todo o Brasil. É isso mesmo, para todas e todos – sem exceção.
O contexto de desigualdades é chocante em nosso país e impacta diretamente o acesso, a permanência e a garantia de qualidade nas escolas públicas
brasileiras. Mas você pode contribuir para juntas(os) mudarmos essa realidade. Sabe como? Participando ativamente da Semana de Ação Mundial 2016.
Se esta é a sua primeira participação, seja bem-vinda ou bem-vindo! A ideia é
nos mobilizarmos em rede nos mais diferentes espaços políticos, educativos,
acadêmicos, comunitários, públicos. Não há restrição!
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação faz uma chamada nacional
para que toda a sociedade monitore as metas e estratégias previstas para o
segundo ano do Plano Nacional de Educação (PNE). O tema central envolve o
Sistema Nacional de Educação (SNE), o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi)
e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ).
O SNE, tal como aprovado pelo PNE e discutido e acordado pelas Conferências Nacionais de Educação de 2014 e 2010 (Conae 2014 e Conae 2010), deve
ter como mecanismo de financiamento e de justiça federativa o CAQi e, posteriormente, o CAQ. Com isso, espera-se atingir um padrão mínimo de qualidade
(CAQi) e, depois, consagrar um padrão de qualidade (CAQ) para toda a educação
básica pública do país. O SNE deve se pautar, também, pelo pacto normativo, pela
cooperação federativa e pelo regime de colaboração entre municípios, estados,
Distrito Federal e governo federal, além de, é claro, pelos seus sistemas de ensino.
Heeeeeeeeeeein?! O que quer dizer tudo isso?!
A importância e a urgência desta luta estão explicadas de forma contextualizada nas próximas páginas.
Chegamos a um momento crucial: já se passam seis anos da tramitação da lei que estabelece o Plano Nacional de Educação (2014–2024; lei nº
13.005/2014), e quase dois anos desde sua sanção. Muitos dos prazos estabelecidos por ela não foram respeitados – e dificilmente serão cumpridos ao
final deste segundo ano de implementação. Defendemos a luta por meio de
um diálogo propositivo com as os poderes Legislativo, Executivo, e Judiciário.
Essa é nossa incidência política em rede. Reconhecemos os desafios de conjuntura política e econômica que vivemos hoje, mas seguimos com a certeza
8

de que não podemos fazer concessões ou abrir mão da luta pela efetivação
do direito humano à educação.
Quando falamos em garantia da educação, defendemos a universalização
do acessoporque fora da escola não pode! Lutamos por qualidade socialmente
referenciada nos processos de ensino-aprendizagem e por gestões democráticas nas escolas e redes públicas brasileiras, pensando globalmente no direito
à educação, sem nos restringirmos apenas ao direito de aprender dos alunos.
E esta é uma parte fundamental: queremos alunos com aprendizagem plena
para se tornarem pessoas com senso crítico aguçado e leitura política profunda
de seu mundo. Mas não podemos nunca nos esquecer que, para garantirmos
que os alunos aprendam, é preciso lutar também por condições de ensino justas: escolas com infraestrutura adequada, profissionais de educação valorizados, motivados, com salários dignos, formação continuada e carreiras atrativas.
O Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), criado pela Campanha, contempla
justamente as condições e os insumos materiais e humanos mínimos necessários
para que os professores consigam ensinar e para que os alunos possam aprender.
A ideia central é que a garantia de insumos adequados é condição fundamental
– ainda que não suficiente – para o cumprimento do direito humano à educação.
Isso exige a indicação de quais insumos são esses e quais são seus custos para
cada etapa e modalidade da educação. Essa indicação você encontrará nos subsídios apresentados neste manual. E tudo isso é fruto de um longo processo de
estudos e consensos políticos firmados pela rede da Campanha, debruçada há
mais de dez anos nesta questão e responsável pelo CAQi constar na Lei do PNE.
Enfim, nossos desafios são muitos, mas juntas(os) tiraremos o PNE do
papel! Para isso, este material pode ser utilizado a partir de seu potencial
mobilizador por você, membro antigo ou novo da rede da Campanha, servindo como importante mediador de atos e processos políticos, pedagógicos
e de transformação. Não usamos o termo “líder”, mas “mediador(a)”, por
defendermos trabalho em rede.
Em todos os anos, os manuais da SAM foram escritos com base nas metodologias e experiências da Educação Popular. Nesse ano, incorporamos a perspectiva da Educomunicação1, justamente por acreditarmos na importância dos
processos participativos de mobilização. Este manual traz subsídios para que
você possa atuar como um(a) mediador(a) de processos que ampliem e pluralizem vozes locais, regionais e nacionais. Nos tempos difíceis em que vivemos,
fazemos questão de ressaltar que Paulo Freire nunca será clichê, e continua
sendo base inspiradora para toda a nossa prática de luta e mobilização na SAM
2016: “É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de
tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”. Essa também
era a preocupação de Anísio Teixeira, outro grande educador brasileiro.
Vamos à luta. Juntas(os) em rede, ampliando a roda.
Com o CAQi da Campanha, todo mundo ganha!
1 A Educomunicação é o conjunto das ações inerentes ao planejamento e implementação
de processos destinados a: ampliar a capacidade de expressão de todas as pessoas num
espaço educativo; melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas; desenvolver o
espírito crítico dos usuários dos meios de comunicação; usar adequadamente os recursos da
informação nas práticas educativas; criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços
educativos. Referência: http://www.usp.br/nce/
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O Plano Nacional
de Educação

Dê espaço para as pessoas se

No dia 25 de junho de 2014, na forma da Lei
nº 13.005/2014, a presidenta Dilma Rousseff
sancionou sem vetos o Plano Nacional de
Educação 2014–2024. As conquistas do texto
aprovado, inegavelmente maiores do que as
da versão original que chegou ao Congresso,
se devem à influência da sociedade civil, em
especial, da Campanha Nacional pelo Direito
à Educação, que atuou de maneira incansável
para melhorar o texto da Lei.

diversidades. Motive a gravação

Mas não para por aí!

É com você, nossa(o)

mediador(a)-mobilizador(a)!

Questione o seu grupo, a sua
plateia, os seus pares: Você

conhece a Lei do Plano Nacional
de Educação? Exiba o vídeo -

https://youtu.be/IEAQbROE4QA

- (PNE) e promova a reflexão.
colocarem, respeitando as suas

de vídeos coletivos com o celular,
convide a todas(os) para que

falem sobre a importância do PNE
para a qualidade da educação na

sua cidade. Divulgue sua atividade
no Facebook utilizando a Hashtag
#SAM2016 e nos envie seu relato

para divulgarmos no site da SAM.

Para que as conquistas desta incidência política da sociedade civil sejam concretizadas,
precisamos de grandes esforços de todas(os).
E os prefeitos e governadores são atores estratégicos e podem ser grandes aliados da sociedade civil nesta luta.
Agora, com esta SAM, é fundamental
pressionarmos o Governo Federal para a regulamentação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e Custo Aluno-Qualidade (CAQ). É
necessário que haja a participação popular
de forma ativa e qualificada na construção,
na implementação e, agora, no monitoramento dos Planos Estaduais, Distrital e Municipais de Educação. O envolvimento das
secretarias municipais e estaduais de educação nas suas atividades é fundamental para
construirmos essa luta conjuntamente.
E o que diz a Lei?

2 A metodologia do Indicador de
Alfabetismo Funcional (Inaf) chama
de analfabeto funcional aqueles que
estão localizados nos dois primeiros
intervalos da escala de proficiência
(Analfabeto
e
Rudimentar).
Confira a pesquisa aqui: http://
www.ipm.org.br/ipmb_pagina.
php?mpg=4.02.01.00.00&ver=por
10

A lei do Plano Nacional de Educação
2014–2024 (lei nº 13.005/2014) tem 20 metas, com centenas de estratégias. Algumas
metas e estratégias precisam ser regulamentadas dentro de um prazo específico para
que se possa cumprir o que foi aprovado e
está no papel. Neste material, relacionamos
as que têm prazo para 2015, 2016, e 2017: as
mais urgentes. São elas:

De olho nos
prazos!

1º ano

25/06/2015
Meta 15: Definição de política nacional
de formação dos profissionais da educação,
assegurando que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam
formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.

Art. 8º
Elaboração dos Planos
Estaduais e Municipais
de Educação.

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população
com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa
e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015
e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta
por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Segundo dados do Censo Demográfico (IBGE), em
2010, 90,38% da população de 15 anos ou mais
era alfabetizada. De acordo com as informações
da pesquisa Inaf2 2011/2012, 27% da população
entre 15 e 64 anos era considerada na faixa do
analfabetismo funcional e 6% enquadrava-se no
quesito de analfabetismo.

15.11) Implementação de
política nacional de formação
continuada para os (as)
profissionais da educação de
outros segmentos que não os
do magistério, construída em
regime de colaboração entre
os entes federados.
20.11) Aprovar a Lei de
Responsabilidade Educacional,
assegurando padrão de qualidade
na educação básica, em cada
sistema e rede de ensino.

2º ano
Art. 9º
Elaboração de
Leis Estaduais
e Municipais
que disciplinem
a gestão
democrática
da educação
pública.

25/06/2016

Meta 3: Universalizar,
até 2016, o atendimento
escolar para toda a
população de 15 (quinze)
a 17 (dezessete) anos
e elevar, até o final do
período de vigência deste
PNE, a taxa líquida de
matrículas no ensino
médio para 85% (oitenta
e cinco por cento).

Meta 1: Universalizar, até
2016, a educação infantil na
pré-escola para as crianças
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos
de idade e ampliar a oferta
de educação infantil em
creches de forma a atender,
no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) das crianças de
até 3 (três) anos até o final
da vigência deste PNE.
De acordo com o Censo
Demográfico de 2010
(IBGE), 76.42% das
crianças de até 3 anos
e 11.66% das crianças
entre 4 e 5 anos estavam
fora da escola.

Segundo os
dados do Censo
Demográfico (IBGE),
em 2010, 16,7% dos
adolescentes entre
15 e 17 anos estavam
fora da escola.
7.21: Estabelecimento de
parâmetros mínimos de
qualidade dos serviços da
educação básica.

Meta 19:
Efetivação
da gestão
democrática da
educação no
âmbito das escolas
públicas, prevendo
recursos e apoio
técnico da União
para tanto.
20.6) Implementação
do Custo AlunoQualidade inicial – CAQi
e cujo financiamento
será calculado com
base nos respectivos
insumos indispensáveis
ao processo de ensinoaprendizagem e será
progressivamente
reajustado até a
implementação
plena do Custo Aluno
Qualidade – CAQ.

20.9)
Regulamentar o
Sistema Nacional
de Educação
em regime de
colaboração entre
União, Estados e
Municípios com
equilíbrio na
repartição das
responsabilidades
e dos recursos
e efetivo
cumprimento
das funções
redistributiva e
supletiva da União
no combate às
desigualdades
educacionais
regionais, com
especial atenção
às regiões Norte e
Nordeste.

Meta 18: Definição e implementação de Planos de Carreira para os (as)
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de
ensino, tomando como referência o piso salarial nacional profissional para os
profissionais da educação básica.
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3º ano

25/06/2017

20.8) o Custo Aluno Qualidade – CAQ será definido e será
continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo
Ministério da Educação – MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional
de Educação – FNE, pelo Conselho Nacional de Educação – CNE e pelas
Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação,
Cultura e Esportes do Senado Federal.

Sistema Nacional
de Educação
É com você, nossa(o)

mediador(a)-mobilizador(a)!
Jornal mural colaborativo -

Mesmo se a sua atividade for
para um público mais formal

ou em sala de aula, não perca

De quem é a responsabilidade?

voz aos participantes. Coloque

O Brasil vive sob um sistema federativo: a
fim de garantir os direitos constitucionais de
todas(os) as(os) cidadãs(ãos), União, o Distrito
Federal, estados e municípios dividem atribuições e para a garantia dos direitos sociais. Dentro das metas do Plano Nacional de Educação,
uma delas diz respeito ao sistema de divisão
de atribuições, sob a forma de colaboração e
cooperação é a regulamentação do Sistema
Nacional de Educação (SNE) (estratégia 20.9).

a oportunidade de garantir

um cartaz grande na parede
com a seguinte pergunta:

qual o SNE que queremos?
Após a roda de conversa,

palestra ou debate, convide a
todas(os) para responderem

de forma lúdica o cartaz com
as principais conclusões que
tiveram após a atividade.

O X da questão
O Sistema Nacional de Educação (SNE) não é um bicho de sete cabeças! O
essencial é que ele deve garantir a cooperação federativa, o que não é

necessariamente distinto do que chamamos de regime de colaboração –
pois este é o nome que a Constituição Federal dá à cooperação, na área de

educação. A Campanha reconhece a importância das iniciativas de cooperação

horizontais e verticais entre os entes federados (estados com estados, estados

com municípios, municípios com municípios e aUnião – governo federal – com
estados e municípios), pois elas facilitam o processo de garantia da qualidade
da educação. Não são tão decisivas, porém, quanto a complementação da União,

que é essencial para garantir escolas com insumos adequados e cobrir os custos
da rede para garantir a qualidade por meio da implementação do CAQi/CAQ.
12

Assim, o conceito de SNE supõe maior protagonismo da União, não apenas
no que diz respeito ao financiamento (ainda que este seja um dos seus aspectos centrais), mas também nas atribuições relativas à construção de diretrizes e
referenciais nacionais (curriculares, por exemplo), à assistência técnica, ao seu
papel normativo de organização de sistemas de avaliação, entre outras – todas
muito importantes para entender, na prática, o funcionamento do Sistema Nacional de Educação.
E o que diz a Lei?
O Plano Nacional de Educação prevê que:
“20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da
Constituição Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição
das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento
das funções redistributiva e supletiva da União no combate às
desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às
regiões Norte e Nordeste.”
Entendendo melhor
Acesse a Constituição Federal de 1988 e a lei nº 13.005/2014, do Plano
Nacional de Educação, pelos links abaixo, para acompanhar o que vamos conversar a partir daqui.
•
•

Constituição Federal de 1988: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
Lei nº 13.005/2014 – Plano Nacional de Educação: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/
l13005.htm

1.. “Regulamentar o parágrafo único do
art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, no
prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar”.
O artigo 23 da Constituição Federal explicita que é de atribuição conjunta entre União, estados, Distrito Federal e municípios uma série de responsabilidades em nosso país, entre elas a educação. Isso é chamado de cooperação federativa ou sistema de cooperação, que será melhor explicado no item 3 abaixo.
Seu parágrafo único, citado na Lei do PNE, por sua vez, complementa que
o detalhamento das normas sobre como será feita essa repartição cooperativa
de responsabilidades deve ser feito através de “leis complementares”, considerando o “equilíbrio” nacional.
Já o artigo 211 prevê que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. Veja
no infográfico abaixo a forma proposta pela Constituição Federal (parágrafo
primeiro do artigo 211) para esse regime de colaboração, e entenda melhor no
13

item 4 o que é o regime de colaboração.
“§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva
e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996).”
2. Quem faz o quê?
O artigo 211 traz cinco incisos, resumidos abaixo, que tratam de
quais responsabilidades competem a qual ente federado:
Todos os entes juntos devem:

•
•

assegurar a universalização do ensino obrigatório;
garantir equalização de oportunidades educacionais e
padrão mínimo de qualidade do ensino.

A União deve:

•
•
•

organizar o sistema federal de ensino e o dos territórios;
financiar as instituições de ensino públicas federais;
exercer, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, por
meio de assessoria técnica e financeira nos estados, Distrito Federal, e
municípios

IMPORTANTE!

Mais à frente, falaremos do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e do Custo
Aluno-Qualidade (CAQ). Lá, você entenderá melhor por que esses mecanismos são instrumentos essenciais para cumprir com esse dispositivo previsto na nossa Constituição Federal.
Os Estados e o Distrito Federal devem:

•

atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio.

Os Municípios devem:

•

atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

3. O que é o sistema de cooperação?
É a forma de organização administrativa estabelecida para o país no artigo 23
da Constituição Federal.
O sistema de cooperação determina que União, estados, Distrito Federal, e
municípios devem cooperar entre si para o cumprimento dos direitos sociais,
levando em conta o “equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar” (art. 23,
parágrafo único, da CF 88).
14

4. O que é o regime de colaboração?
No artigo 211, a Constituição Federal dá, na área de educação, o nome de regime de colaboração à cooperação federativa explicada no tópico anterior.
O Sistema Nacional de Educação (SNE) deve garantir, entre outras coisas,
que os entes federados cumpram com três princípios básicos: garantir o direito
à creche, fazer com que todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam
na escola e que essa escola tenha, pelo menos, padrões mínimos de qualidade.
Já dentro do sistema de cooperação mais amplo, os entes federados devem atuar na educação de forma colaborativa, com equilíbrio na divisão das
responsabilidades e também dos recursos. Ou seja, colaborar nas políticas de
financiamento, organização, gestão, valorização profissional e suporte técnico
às redes de ensino.

ATENÇÃO!

Esse regime de colaboração não deve acontecer

somente entre o governo federal e os estados e municípios, mas
também pode criar formas de cooperação entre estados, entre
estados e municípios e entre municípios e outros municípios.

Cooperação vertical:
•
•
•

União com estados
União com municípios
Estados com municípios

Cooperação horizontal:
•
•

Municípios com municípios
Estados com estados

Isso tudo envolve a redistribuição, pela União, dos recursos existentes,
além da complementação do que falta para que cada estado, município, ou
o Distrito Federal cumpra com sua responsabilidade sobre as matrículas de
ensino médio, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação
infantil, seja no campo ou na cidade.É isso que a estratégia 20.9 do PNE (que
lemos ali em cima) chama de “funções redistributiva e supletiva da União”. E
essas são as funções decisivas para tornar justo o sistema colaborativo em
educação.
5. Atenção especial ao Norte e Nordeste
À luz do pacto federativo brasileiro, o SNE deve garantir as condições necessárias para o atendimento educacional com qualidade e equidade, especialmente no nível básico, buscando superar as históricas desigualdades regionais.
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Saiba mais!
O coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel
Cara, explica sobre o Sistema Nacional de Educação e sua relação com o CAQi
e o CAQ no vídeo:
https://youtu.be/lnEnaKxXa3A

Confira também o vídeo em que Daniel diferencia regime de colaboração de
sistema de cooperação:
https://youtu.be/wc4FbH7bMHQ
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CAQi/CAQ
Você, nossa(o) mediador(a)mobilizador(a)! Como

financiamento da educação
parece ser um bicho de sete
cabeças, se possível, utilize

todos os recursos audiovisuais
indicados, como o vídeo do

Zeca Tonho. Uma boa sugestão
é estimular a discussão sobre

o entedimento do conceito de

forma lúdica. Divida as pessoas
em grupos e lance o desafio:

teremos que sair com um carro
de som nas comunidades e

vamos ter espaço nas rádios

para explicar o CAQi e chamar
mais pessoas na nossa luta.
Como vocês fariam isso?

Estimule-as(os) a usar os

celulares e a criar em grupos

jingles ou pequenas mensagens
audiovisuais. Sempre fique de

olho para ver se todas(os) do
grupo estão participando e

estimule as diferentes vozes,

respeitando as diversidades e

promovendo a inclusão. Mande
o seu jingle ou áudio que o
divulgaremos no portal

www.semanadeacaomundial.org.

O Custo Aluno-Qualidade
Inicial (CAQi) e o Custo
Aluno-Qualidade (CAQ)
Com o CAQi da Campanha,

todo mundo ganha!

A gente sabe que existe uma distância muito
grande entre o que a lei estabelece e a situação das nossas creches, pré-escolas, e escolas
públicas, a maioria delas sem condições adequadas de funcionamento, segundo o CAQi:
faltam vagas e profissionais, equipamentos,
brinquedos, laboratórios, parques infantis,
quadras esportivas, formação continuada dos
profissionais da educação, salários dignos, prédios, número adequado de alunos por turma,
etc. Nossa, falta muito ainda!
O Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi)
e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) vêm contribuir para a mudança dessa realidade com
a seguinte pergunta: qual é o investimento
necessário por aluno para que o Brasil cumpra com o que está previsto na Constituição
Federal de 1988 e em tantas outras leis? Para
que garanta condições para a ampliação do
número de vagas e para a melhoria da qualidade de educação? Quanto custa fazer valer
esse direito?
E o que diz a Lei?
“PNE sancionado sem vetos: vitória do Brasil”:
assim foi por nós noticiada a sanção do Plano
Nacional de Educação 2014–2024. De fato, o
texto publicado na lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, é substancialmente melhor do
que a versão enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional, em 15 de dezembro de 2010.

AGORA É LEI! Destaca-se como uma das principais conquistas e mérito da incidência da sociedade civil, em especial da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a inclusão do CAQi
e do CAQ na Lei do PNE, com a colaboração da União com estados,
Distrito Federal, e municípios para sua viabilização financeira. Pela primeira
vez na história da política pública de educação uma proposta elaborada integralmente pela sociedade civil foi incorporada a um documento legal e a um
plano de política de Estado. É uma grande conquista da Campanha!
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Veja abaixo as estratégias nas quais
constam o CAQi e o CAQ na Lei do PNE:
•

“20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi, referenciado no conjunto de
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis
ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado
até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade – CAQ;

•

20.7) implementar o Custo Aluno Qualidade – CAQ como parâmetro para
o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação
básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores
de gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração
do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;

•

20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério
da Educação – MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação
– FNE, pelo Conselho Nacional de Educação – CNE e pelas Comissões de
Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do
Senado Federal;
(...)

•

20.10) caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos
financeiros a todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que
não conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ;”

Falando em $$$: qual a lógica?
Como vocês sabem, os recursos destinados atualmente para a educação não
são suficientes para que a lei seja cumprida. A lógica em funcionamento no
Brasil faz com que os planejamentos econômicos dos governos não priorizem
as políticas que permitiriam garantir os direitos humanos e enfrentar nossas
profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais.
Hoje, ao definir o orçamento para as áreas sociais, os governos partem
do dinheiro disponível depois de já terem investido em outras áreas e depois de já terem pagado as dívidas e seus juros. E, em situações de crise, esse
quadro se agrava. Por exemplo, sempre que a taxa básica de juros (Selic), que
remunera aqueles que compram títulos públicos, sobe 1%, o país destina a
esses investidores 0,6% do PIB. Nos últimos meses a Selic subiu cerca de 5%,
ou seja, um custo para o país de 3% do PIB que vai tornar mais ricos aqueles
que já são milionários (é uma espécie de “bolsa família dos ricos”), embora
a compra de títulos públicos esteja se democratizando. Vale reiterar, porém,
que só esse montante já daria para viabilizar o CAQi e dar passos significativos para chegarmos ao CAQ.
18

O certo seria verificar quantos alunos estão matriculados, quantos ainda
é preciso matricular e quanto é o investimento necessário para oferecer educação de qualidade a todas(os), priorizando a área educacional. É exatamente
isso o que o CAQi/CAQ propõe: o recurso é pautado pela necessidade, para a
garantia de uma educação pública de qualidade para todas e todos.
Assim, há uma inversão na lógica do financiamento da educação no Brasil.
Qual a diferença entre o CAQi e o CAQ?
O CAQi contempla as condições e os insumos materiais e humanos mínimos
necessários para que os professores consigam ensinar e para que os alunos
consigam aprender com qualidade. A ideia central é que a garantia de insumos
adequados é condição fundamental – ainda que não suficiente – para o cumprimento do direito humano à educação.
Já o CAQ avança em relação ao padrão mínimo, pois considera o caráter
dinâmico do conceito de custo por aluno e também a capacidade econômica
do Brasil. Assim, o CAQ é o padrão de qualidade que se aproxima dos padrões
de oferta dos países mais desenvolvidos em termos educacionais.
Salários no CAQi e no CAQ
Os salários dos profissionais da educação são fatores chave
na definição do CAQi e do CAQ. Para o CAQi, a referência

de remuneração tomada é a do piso do magistério público,
anunciado pelo MEC em janeiro de cada ano, conforme

determina a Lei do Piso Salarial Nacional para os Profissionais

do Magistério Público da Educação Básica (Lei nº 11.738/2008).
Aqui, considera a carreira com um fator de acréscimo de 30%.
É importante ressaltar que o CAQi parte do pressuposto de

carreira única, criando alguns percentuais diferenciados sob

a forma de gratificação de função e não de cargo – inclusive
para as atividades de direção e coordenação pedagógica.

Assim, a proposta coloca-se como um mote de discussão de

carreira e não de salário. O eixo da proposta é a valorização

de todos os profissionais da educação, pois uma educação de

qualidade depende do envolvimento de toda a equipe escolar.
Já para o CAQ, o que muda, basicamente, é a referência
salarial, que passa a ter como remuneração inicial o

salário mínimo necessário do Dieese, que é o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
do movimento sindical brasileiro, que calcula salários
mínimos dos trabalhadores brasileiros de acordo com

vários indicadores para um salário mínimo digno, , como
o valor das Cestas Básicas de Alimento. No caso do CAQ,
considera-se a carreira com um fator 50% de acréscimo.
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Saiba mais!
http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html
Quais são os insumos?
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação defende uma qualidade educacional com base em insumos e condições materiais para o desenvolvimento
dos processos de ensino e aprendizagem na escola pública (veja no box um
pouco mais sobre nosso conceito de qualidade na educação).
Os insumos foram organizados de acordo com as seguintes dimensões:
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•

Estrutura e funcionamento

•

Trabalhadoras e trabalhadores da educação

•

Gestão democrática

•

Acesso e permanência

A partir de muitos debates em rede e aprofundamento com especialistas
em cada insumo, foi feito um cálculo que definiu quais os valores por etapa e
modalidade da educação básica que deve ser investido por aluno ao ano para
se chegar ao padrão mínimo de qualidade. Veja quadro abaixo com os valores
mais recentes do CAQi:
Valores de referência do CAQi para etapas e modalidades do Fundeb - 2015
Etapa/modalidade

CAQi CNE
(% PIB Percapita)

CAQi CampanhaCNE 2015*

Fundeb
mínimo 2015

Diferença: CAQi
Campanha - CNE X
Fundeb mínimo

Creche (tempo integral)

39,00

10.005,59

3.349,27

6.656,32

Creche (tempo parcial)

30,00

7.696,61

2.576,36

5.120,25

Pré-escola (tempo integral)

19,63

5.036,15

3.349,27

1.686,88

Pré-escola (tempo parcial)

15,10

3.873,96

2.576,36

1.297,60

Ensino Fundamental Anos Iniciais – Urbano (parcial)

14,40

3.694,37

2.576,36

1.118,01

Ensino Fundamental Anos Finais – Urbano (parcial)

14,10

3.617,41

2.834,00

783,41

Ensino Fundamental Anos Iniciais – Rural (parcial)

23,80

6.105,98

2.962,82

3.143,16

Ensino Fundamental Anos finais – Rural (parcial)

18,20

4.669,28

3.091,64

1.577,64

Ensino Fundamental (Tempo Integral)

18,72

4.802,69

3.349,27

1.453,42

Ensino Médio Urbano (parcial)

14,50

3.720,03

3.220,46

499,57

Ensino Médio Rural (parcial)

18,20

4.669,28

3.349,27

1.320,01

Ensino Médio Tempo Integral

18,72

4.802,69

3.349,27

1.453,42

Ensino Médio integrado à Ed. Profissional

18,72

4.802,69

3.349,27

1.453,42

Educação Especial (conta 2x)

31,68

8.127,62

5.668,00

2.459,62

Educação de Jovens e Adultos (Aval. no processo)

14,40

3.694,37

2.061,09

1.633,28

EJA (integrado à Ed. Profissional)

17,28

4.433,25

3.091,64

1.341,61

Educação Indígena e Quilombola

23,80

6.105,98

3.091,64

3.014,34

Creches conveniadas (tempo Integral)

33,00

8.466,27

2.834,00

5.632,27

Creches conveniadas (tempo parcial)

24,00

6.157,29

2.061,09

4.096,20

Obs: Nos casos em que o Parecer CEB/CNE nº 8/2010 não estabeleceu um valor para o CAQi, usou-se o valor
por aluno do CAQi para a etapa correspondente versus o fator de ponderação do Fundeb.Nota: Os valores do
CAQi levaram em conta o Parecer CEB/CNE nº 8/2010 e o PIB per capita de 2013 (R$ 25.655,37)
* Elaboração: José Marcelino Rezende Pinto (USP) e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Qualidade numa perspectiva democrática
Sempre é preciso explicitar o que se pensa como “qualidade para todas(os)”.
Se for apenas para alguns, não será qualidade na perspectiva popular. Então,
tentamos recuperar o significado de “qualidade” numa perspectiva democrática. Nesse sentido, há muitas questões que se contrapõem.
Na disputa sobre o termo “qualidade”, se discute sobre os fins da educação, ou seja: como é essa educação de qualidade? O que ela deve ensinar? O
que ela deve desenvolver nos alunos? Aqui, tocamos em aspectos que envolvem projetos de sociedade, valores humanos extremamente importantes para
a formação de uma sociedade diversa, até mesmo do ponto de vista cultural.
Outra questão também importante é: quem deve definir essa qualidade?
Será o Ministério da Educação? Será a academia? Será a sociedade civil?
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E, em decorrência desse questionamento, temos um segundo: como se
define essa qualidade? Alguns dos sistemas de avaliação que têm sido desenvolvidos são importantes, mas ainda se mostram claramente insuficientes. O
Brasil utiliza hoje vários sistemas de avaliação (Prova Brasil, ANA, Enem, Pisa,
Saresp, etc.) baseados no desempenho dos alunos em testes padronizados. O
problema: estudos no mundo inteiro mostram que, nesse tipo de avaliação, o
desempenho dos alunos (cerca de 70% da nota) está mais relacionado ao nível
sócio econômico de suas famílias – assim como à escolaridade de seus pais
e ao seu acesso a bens culturais – do que à qualidade da escola. Assim, uma
escola com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) baixo pode
estar fazendo um trabalho bem melhor que outra com Ideb maior, mas possui
alunos advindos de famílias com menor capital cultural. Ou seja, diferente do
que a mídia procura mostrar, o Ideb em si não diz muito sobre o trabalho de
uma escola.
Um ponto fundamental neste debate é: como garantir a influência efetiva
da sociedade civil na definição e no controle das políticas educacionais? Como
revitalizar, aprimorar, fortalecer e politizar os espaços, os processos de participação para que isso se torne realidade?

Mas o CAQi/CAQ quer deixar todas as
escolas padronizadas?
É importante e necessário explicar que, com sua proposta de CAQi e de CAQ, a
Campanha Nacional pelo Direito à Educação não defende que todas as escolas
do Brasil sejam do mesmo tamanho ou iguais, que sigam um modelo arquitetônico padrão ou qualquer coisa do gênero. O que se propõe para cada etapa
e modalidade é um formato capaz de abranger as diferentes realidades das redes de ensino do Brasil, obedecendo ao padrão mínimo nacional de qualidade
determinado pela legislação.
O que consideramos inaceitável é algumas escolas terem professores
bem remunerados, bibliotecas, laboratórios, número adequado de alunos
por turma, etc. e outras não. O CAQi/CAQ não padroniza escolas: garante
direitos básicos e pretende garantir as condições materiais e profissionais,
inalienáveis, para todas elas.
Nesse sentido, tais insumos propostos compõem uma base metodológica que permite o cálculo de um padrão mínimo de financiamento, que paute
as normas legais. Vale reiterar também que a implementação de tal norma,
sob a forma da política pública, deve ser condizente com as diversidades locais e com as propostas político-pedagógicas de cada escola, unidade básica
da política de educação.
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O CAQi/CAQ na Semana de Ação Mundial 2016
Com essa proposta, a Campanha pretende estimular o debate público sobre
a urgência de implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) – cujo
prazo definido pelo PNE é agora, 26 de junho de 2016, dois anos após a aprovação do Plano – e de definição do Custo Aluno Qualidade (CAQ), com definição
prevista para até 2017.
Outro objetivo é fazer com que o CAQi/CAQ não se restrinja a uma proposta de política nacional. A ideia é que ele possa se transformar em um instrumento que contribua para que você e sua comunidade influenciem o controle
social e o planejamento das políticas públicas municipais e estaduais e de cada
escola, principalmente através do monitoramento dos Planos Estaduais e Municipais de Educação. Ao se estabelecer que devem ser assegurados a todas
as escolas do país alguns insumos básicos, a comunidade escolar tem como
fiscalizar a garantia desse direito.
Agora, o desafio é que essa discussão chegue a todas as rodas de conversa das escolas, lares, meios de comunicação, universidades, botequins, etc.
Queremos que o CAQi/CAQ ganhe força e vida no cotidiano, e que as famílias,
os estudantes, os educadores e toda a sociedade saibam quanto custa uma
educação de qualidade. Afinal, todas(os) temos o direito de exigir esse direito.
É fundamental o envolvimento dos dirigentes municipais e estaduais de educação. Os prefeitos e os governadores são aliados estratégicos para nos ajudar a
pressionar o Governo Federal a regulamentar o CAQi e o CAQ.

Saiba mais!
Acesse o site www.custoalunoqualidade.org.br e assista à videoanimação do
personagem Zeca Tonho. Ele vai te explicar direitinho o que é o CAQi e o CAQ e
vai dar dicas de como fazer uma simulação do cálculo para você saber quanto
custa e qual o padrão mínimo para uma escola de qualidade.
Lá você poderá encontrar também explicações mais detalhadas sobre o
CAQi/CAQ e terá acesso a todas as publicações em formato digital de referência sobre o tema.
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Fluxograma
Passo a passo
E agora? Vamos tirar o Sistema Nacional de Educação,
o CAQi e o CAQ do papel!
Confira no infográfico abaixo 10 passos para tirar o CAQi e o CAQ do papel,
considerando as deliberações das Conferências Nacionais de Educação de 2010
e de 2014 sobre o tema.
1. Homologar, com atualização, o Parecer CNE/CEB 8/2010, que
normatiza o CAQi.
2. Tornar o Fundeb um sistema de fundos permanente, porém
fornecendo meios para viabilizar o CAQi.
3. Ampliar a complementação da União ao Fundeb, gradativamente, para um valor equivalente a 1% do PIB – hoje é de
0,23%
4. Eliminar o sistema de balizas do Fundeb, pois ele prejudica o
investimento nas creches, EJA, educação do campo, quilombola, etc.
5. Calcular, todo ano, o valor do CAQi para garantir sua plena viabilização via Fundeb, que agora está fortalecido e garante qualidade. O caminho é a complementação dos recursos da União.
6. Divulgar aos pais, alunos, professores e demais profissionais
os insumos do CAQi, de forma a garantir o controle social na
implementação do mecanismo.
7. Incorporar o Fundeb, agora permanente e fortalecido pelo
CAQi, na lei e nos instrumentos de gestão do Sistema Nacional
de Educação.
8. Até 2017, consensuar a metodologia do CAQ.
9. Adaptar o Fundeb para viabilizá-lo até 2024.
10. Garantir o controle social, informando
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De olho nos Planos e
a participação local
De olho nos Planos!
Um dos principais desafios para que o Plano Nacional
de Educação se efetive é a elaboração, o monitoramento e o cumprimento dos Planos Estaduais e Municipais de Educação. Eles são documentos, com força de lei,
que estabelecem metas para que seja garantido o direito à educação de qualidade em cada território deste país. Trata-se, pois, do principal instrumento da
política pública educacional. Para isso, a SAM 2016 convida a todas(os) para
navegar no site da iniciativa De olho nos Planos: www.deolhonosplanos.org.br.
A participação é a chave para o sucesso
De nada adianta um Plano de Educação se ele não tiver sido elaborado e/ou
não for monitorado em conjunto com toda a comunidade – políticas públicas
se tornam realidade somente se forem adequadas (ou seja, se todos os interessados tiverem sido ouvidos e contemplados) e se forem apropriadas pelos
sujeitos de direito. Dessa maneira, para que os Planos de Educação estejam
sintonizados com os desafios locais, regionais e nacionais, é fundamental que
em seu processo de elaboração e monitoramento seja contemplada a pluralidade de vozes e olhares sobre a educação.
Esse processo é virtuoso, pois acaba gerando compromissos e responsabilidades com o planejado: compromete os governos com sua execução e a
sociedade, de maneira geral, com seu monitoramento e avaliação. Além disso,
os processos participativos, neste contexto, podem captar interesses e informações fundamentais para garantir os direitos dos cidadãos que, por vezes,
não são percebidos nos processos representativos. Confira em nosso site dicas
sobre como garantir a participação popular nas decisões e políticas públicas da
sua área de atividade: http://semanadeacaomundial.org/2016/2016/04/05/
de-olho-nos-planos/
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Atenção!

O planejamento e a organização de processos participativos devem

buscar sempre estimular a participação popular e garantir a igualdade

de condições na participação, atuando – sobretudo – para que grupos
mais discriminados e setores da população mais impactados pelas

desigualdades sociais possam participar ativamente do processo.
No caso das pessoas com deficiência, TGD (Transtorno Global do
Desenvolvimento) / TEA (Transtorno do Espectro Autista) e altas

habilidades ou superdotação. devem-se considerar as condições de
acessibilidade do processo como um todo, considerando os diferentes
tipos de deficiência.

Acesse o site da SAM 2016 e confira tudo o que você precisa saber para
que seu Plano e sua atividade sejam realmente frutos de um processo participativo. Você também encontrará lá o guia A Construção e a
Revisão Participativas dos Planos de Educação, com referenciais e indicadores de participação efetiva, além de orientações para estimular
a participação da sociedade civil nestes processos e de como instituir
processos participativos na gestão educacional.

A criança pode (e deve!) participar também!
#FalaCriança
É possível falar sobre participação sem falar de dois dos principais sujeitos do
direito à educação – as crianças e os adolescentes? Não! As crianças e os adolescentes trazem uma contribuição muito importante: a de olhar para a educação da forma como ela se dá na vida real. Eles encaram a educação como
algo intrinsecamente conectado a outros direitos humanos, como saúde, alimentação, cuidado, ambiente seguro, moradia digna, etc. Além disso, colocam
em pauta direitos que, muitas vezes, infelizmente são invisibilizados, como o
brincar, por exemplo.
Sabemos que as crianças constroem e reconstroem conceitos sociais, históricos, e culturais. Neste movimento contínuo percebem, sentem, entendem
e vivem em relação inter e intrageracionais no mundo em diferentes situações
e assim se apropriam de conhecimentos com os outros, sobre os outros, sobre
si mesma e sobre o mundo.

Saiba mais!
Acesse o site da iniciativa De Olho nos Planos para saber como está a situação
de seu município e estado, inspirar-se em experiências de outras localidades
e tirar todas as suas dúvidas sobre os processos de elaboração dos Planos!
http://deolhonosplanos.org.br
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Comitê sobre
os Direitos das
Crianças – ONU
O Direito à Educação no
Comitê sobre os Direitos
das Crianças da ONU
A atuação global da Campanha
tem como prioridade atingir
resultados que ampliem o seu
poder de pressão nos contextos
da luta nacional de sua rede
Conheça e divulgue a
convenção!
A nossa luta contra a privatização, a

militarização das escolas públicas,
pela garantia dos recursos para

implementação do PNE e pela

igualdade de gênero na educação

é respaldada pelo órgão máximo

de monitoramento dos direitos

das crianças no mundo, o Comitê
sobre os Direitos da Criança da

Organização das Nações Unidas (ONU).

Você, nossa(o) mediador(a)-

mobilizador(a)! É de extrema

importância que você reserve um
momento da sua atividade na
Semana de Ação Mundial para
informar às(aos) participantes

que o Comitê sobre os Direitos da
Criança da ONU alerta o Estado
brasileiro sobre a importância,
mesmo em contexto de ajuste
fiscal ou crise, de garantir

recursos para a implementação
do PNE. Aproveite para puxar
uma roda de conversa sobre

como funciona o Comitê sobre
os Direitos da Criança da ONU,
a sua importância e como

esse alerta feito pelo o órgão

máximo de direitos da criança

do mundo respalda a nossa luta.
Acesse a Conveção traduzida
para o português no site do

UNICEF: http://www.unicef.org/
brazil/pt/resources_10120.htm

Ao abordar a temática do financiamento da educação em suas atividades realizadas no âmbito da Semana de Ação Mundial (SAM 2016), é de extrema importância que você transmita aos participantes que toda essa luta por recursos
para a implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) faz parte das recomendações feitas ao Governo Brasileiro no contexto da análise da implementação da Convenção dos Direitos da Criança. Graças aos esforços da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação em levar a voz de sua rede aos membros do
Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU na última Sessão sobre o Brasil
realizada em setembro do ano passado em Genebra, a implementação do PNE
foi recomendada no documento oficial do Comitê.
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Entenda como a Campanha realizou esta
incidência internacional em parceria
estratégica com organizações da
sociedade civil
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma organização da sociedade
civil reconhecida internacionalmente por atuar em rede e garantir a voz da sociedade civil nos processos de tramitação das leis no Congresso Nacional, acumulando conquistas como o Fundeb, a Lei dos Royalties do Petróleo e o Plano
Nacional de Educação. Só no ano de 2015 a Campanha teve grandes conquistas
no cenário internacional. Foi a única organização da sociedade civil latino-americana a integrar uma delegação oficial de Governo no Fórum Mundial de
Educação realizado em maio do ano passado, em Incheon, na Coreia do Sul. O
coordenador geral da Campanha, Daniel Cara, integrou a delegação oficial do
Governo Brasileiro e Maria Rehder, coordenadora de projetos integrou a delegação da sociedade civil no âmbito da CLADE – Campanha Latino-Americana
pelo Direito à Educação.
No segundo semestre de 2015, a Campanha teve uma conquista internacional inédita. Conseguiu influenciar o Comitê sobre os Direitos da Criança da
ONU em Genebra sobre a importância do Plano Nacional de Educação (PNE)
e os riscos à sua implementação. Em representação da Campanha integraram
a missão da sociedade civil à Genebra, Maria Rehder, Coordenadora de Projetos e Gilvânia Nascimento, integrante do Comitê Diretivo da Campanha e
presidenta da Uncme.
Foi uma importante conquista alcançada devido à decisão estratégica da Campanha, em parceria com a Ação Educativa, Associação Nacional dos Centros de
Defesa da Criança e do Adolescente (Anced) e Conectas, de reconhecer como urgente a necessidade de produzir um relatório complementar ao já apresentado
pela sociedade civil nos trâmites oficiais do Comitê durante a Pré-Sessão realizada
em fevereiro de 2015, destacando pontos atualizados sobre os fatos que fragilizaram a garantia do direito humano à educação ocorridos no Brasil entre o período
de apresentação do relatório oficial da sociedade civil durante a Pré-Sessão até a
ocasião da Sessão com o Estado Brasileiro (fevereiro a setembro de 2015).
Canal de diálogo reservado com o Comitê
“Aumentar os fundos para o setor da educação, a fim de fortalecer a educação
pública e priorizar a implementação do Plano Nacional de Educação e, ao fazê
-lo, asseguram que, em casos de escassez de recursos, atribuições às instituições de ensino públicas sejam priorizadas”. É o que recomenda o Comitê sobre
os Direitos da Criança da ONU ao Estado Brasileiro em seu relatório final divulgado no final do ano passado com as conclusões sobre a situação dos direitos
das crianças no Brasil. O Comitê também destaca a importância “da Emenda
Constitucional nº 59 de 2009, tornando obrigatória a educação para crianças
entre 4 e 17 anos de idade”, mas no entanto, expressa a preocupação com os
“cortes orçamentários no setor da educação, e os seus efeitos negativos sobre
a implementação do Plano Nacional de Educação”.
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Essa recomendação incorpora a principal mensagem levada à ONU em Genebra pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Durante a 70º Sessão
em Genebra (Suíça) – realizada nos dias 21 e 22 de setembro de 2015 –, horas
antes do início da sessão com o Estado brasileiro, os membros do Comitê sobre
os Direitos da Criança da ONU receberam em reunião fechada quatro organizações brasileiras, após solicitações da sociedade civil: a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, a Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e
do Adolescente (Anced), a Ação Educativa e a Conectas.
Após ter recebido as organizações, o Comitê incorporou todos os pontos
apresentados pela sociedade civil em suas recomendações ao Brasil: aumentar os fundos para o setor da educação, a fim de fortalecer a educação pública, priorizar a implementação do Plano Nacional de Educação e, ao fazê-lo,
assegurar que, em casos de escassez de recursos, atribuições às instituições
de ensino públicas sejam priorizadas. É o que recomenda o Comitê ao Estado
brasileiro em seu relatório final, divulgado com as conclusões sobre a situação
dos direitos das crianças no Brasil. O Comitê também destaca a importância
“da Emenda Constitucional nº 59 de 2009, tornando obrigatória a educação
para crianças entre 4 e 17 anos de idade”, e expressa a preocupação com os
“cortes orçamentais no setor da educação, e os seus efeitos negativos sobre a
implementação do Plano Nacional de Educação”.
Durante a reunião fechada com membros do Comitê, a Campanha apresentou o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e foi a primeira organização a entregar ao Comitê a versão traduzida para o inglês da íntegra da Lei do PNE (lei nº
13.005/2014) e dos Royalties do Petróleo para Educação (lei nº 12.858/2013).
Entregou também o dossiê “Privatização da educação e violação de direitos no
Brasil: apontamentos para o Comitê dos Direitos da Criança”, produzido em
parceria com a Ação Educativa e anexado ao II Relatório Alternativo sobre os
Direitos da Criança, apresentado ao Comitê pela Anced. A Campanha ressaltou
durante sua apresentação ao Comitê os impactos negativos da privatização da
educação; os cortes sociais de 2015 e os riscos ao Plano Nacional de Educação
(PNE); a necessidade de ampliação do investimento em infraestrutura; a militarização das escolas públicas e os retrocessos na promoção da igualdade de
gênero nos planos estaduais e municipais de educação, temas agora incorporados às recomendações oficiais da ONU ao Brasil.
Confira abaixo preocupações e recomendações feitas pelo Comitê ao Estado brasileiro (tradução não-oficial feita pela Campanha Nacional pelo Direito à
Educação):
PNE, acesso, qualidade e militarização
da educação pública
(A) Investir na melhoria da infraestrutura escolar, incluindo o acesso à água e
o saneamento, particularmente nas áreas rurais e remotas; alocar recursos
humanos adequados, assim como recursos técnicos e financeiros para essas escolas, e proporcionar uma formação de qualidade para os professores, com vistas a garantir a acessibilidade e a qualidade da educação para
as crianças indígenas e crianças que vivem em áreas rurais e remotas.
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(B) Abordar as causas do abandono escolar entre as crianças que
vivem em áreas urbanas, incluindo a pobreza, a violência familiar, trabalho infantil e gravidez na adolescência, e desenvolver uma estratégia abrangente para resolver o problema.
As medidas incluem o apoio a adolescentes grávidas e mães
adolescentes para evitar o abandono escolar.
(C) Aumentar os fundos para o setor da Educação, a fim de fortalecer a educação pública, e priorizar a implementação do Plano Nacional de Educação.
Ao fazê-lo, assegurar que, em casos de escassez de recursos, atribuições às
instituições de ensino públicas serão priorizadas.
(D) Certificar-se de que todas as escolas sejam operadas por autoridades civis,
funcionando sob regras disciplinares e métodos pedagógicos amigos da
criança, e retirar progressivamente as escolas da gestão militar.
Privatização na Educação
O Comitê está preocupado com o aumento da participação do setor privado na
Educação, em especial:
(A) As altas taxas nas escolas privadas que exacerbam a discriminação estrutural
existente no acesso à educação e reforçam as desigualdades educacionais.
(B) (B) O aumento do financiamento público para o setor de educação privada, incluindo estabelecimentos de ensino com fins lucrativos, sob a forma
tanto de incentivos fiscais e tributários para matrículas no financiamento
privado para a educação quanto de criação de creches, pré-escolas e estabelecimentos de educação especial através de parcerias público-privadas
(“conveniamentos”).
(C) A compra pelos municípios de sistemas de ensino apostilados e de sistemas de gestão escolar de empresas privadas, que incluem materiais de
ensino e formação de professores e da escola.
Recomendações:

(A) Estabelecer um quadro regulamentar claro, segundo o qual todos os fornecedores privados de educação serão obrigados a comunicar regularmente
ao público designado suas operações financeiras, em conformidade com
as regulamentações prescritivas, abrangendo questões como mensalidades
escolares e salários. Também deverão declarar, de uma forma totalmente
transparente, que não estão envolvidos na educação com fins lucrativos,
como recomendado pelo relator especial sobre o direito à educação.
(B) Encerrar a transferência de recursos públicos para o setor do ensino privado, e revisar os incentivos fiscais e tributários para matrícula nas instituições de ensino privadas, a fim de garantir o acesso à educação de qualidade gratuita em todos os níveis – particularmente em creches e pré-escolas
– para todas as crianças ao priorizar estritamente o setor da educação pública na distribuição dos recursos públicos.

30

(C) Extinguir a compra pelos municípios de sistemas de ensino e de gestão escolar padronizados de empresas privadas.
Discriminação e gênero
O Comitê manifesta preocupação com a discriminação estrutural contra as
crianças indígenas e afro-brasileiras; crianças com deficiência; crianças lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais (LGBTI); crianças em situação
de rua e crianças que vivem nas zonas rurais, remotas e marginalizadas áreas
urbanas, incluindo favelas.
A Comissão está seriamente preocupada também com a eliminação das estratégias contra a discriminação com base no sexo, orientação sexual e raça nos
Planos de vários estados. Além disso, está preocupada com as atitudes patriarcais e estereótipos discriminatórios de gênero contra as meninas e mulheres.
Recomendações:

(A) Intensificar os esforços para combater a discriminação, a exclusão social e
a estigmatização das crianças em situação de rua, das crianças que vivem
na pobreza em áreas urbanas marginalizadas, como favelas, bem como
das crianças e as meninas afro-brasileiros e indígenas.
(B) Decretar legislação para proibir a discriminação e a incitação da violência
com base na orientação sexual e na identidade de gênero e dar sequência
ao projeto “Escolas sem Homofobia.
(C) Priorizar a eliminação de atitudes patriarcais e estereótipos de gênero, nomeadamente através de programas educacionais e de sensibilização.
Recentemente, após o Comitê emitir as recomendações
ao Brasil, projetos de leis municipais e estaduais têm

buscado proibir a educação de crianças e adolescentes
sobre discriminações por gênero ou por orientação

sexual. A Campanha se posiciona firmemente contra
essas iniciativas que põem em risco o direito à

educação laica e luta por políticas que promovam a
convivência e o respeito às diversidades humanas.
Conheça o Manifesto Tranças das Diversidades na

Educação: http://conae2014.mec.gov.br/images/doc/
Manifestos/ManifestoTrancasdaDiversidade.pdf

Também acesse o site da ONU Mulheres para ter acesso
aos conteúdos de mobilização

para a Igualdade de Gênero e o
Empoderamento das Mulheres. O

vídeo da Campanha “O Valente não
é violento” é importante para ser

exibido nas ações de mobilização da
SAM 2016. https://www.youtube.com/

watch?time_continue=1&v=14lJee938es
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Saiba mais:
Acesse o release produzido em conjunto pela Campanha, Ação
Educativa, Anced e Conectas que traz as informações completas
incluindo os alertas feito sobre os impactos negativos da redução
da maiordade penal e as recomendações feitas pelo Comitê:
• https://18razoes.wordpress.com/2015/09/24/comite-sobre
-os-direitos-da-crianca-da-onu-considera-alertas-da-sociedade-civil-brasileira-durante-70o-sessao/#more-2376
• http://www.campanhaeducacao.org.br/?idn=1458

Funcionamento do Comitê, a Convenção
no mundo e o ECA no Brasil
O Comitê – composto por 18 especialistas independentes – monitora como os
Estados que ratificaram a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) estão
cumprindo suas obrigações. A Comissão também analisa como os Estados estão implementando dois Protocolos Facultativos da Convenção – um relativo à
venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil (OPSC) e um sobre
o envolvimento de crianças em conflitos armados (OPAC). Os países que assinaram a Convenção e seus Protocolos Facultativos devem apresentar relatórios
periódicos à Comissão. Durante as reuniões em Genebra, os membros do Comitê realizam sessões de perguntas e respostas com as respectivas delegações
governamentais.
A Conveção sobre os Direitos da Criança relaciona os direitos fundamentaiscivis, políticos, econômicos, sociais e culturais – de todas as crianças e adolescentes, assim como as respectivas disposições para que sejam aplicados. O documento representa umvínculo jurídico para osEstados membros que o ratificam.
Assim os países que o assinaram são obrigados a adequar suas normas internas
às da Convenção, e o Comitê monitora os esforços empreendidos por cada país
através das ações de implementação. O objetivo é garantir que todas as crianças
e adolescentes tenham acesso a todos os direitos, sem qualquer discriminação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente ECA foi promulgado em 1990 e
consiste na legislação específica que regulamenta o paradigma da proteção integral preconizado na Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização
das Nações Unidas (ONU) e no artigo 227 da Constituição Federal de 1988.
Ele substitui o Código de Menores, legislação voltada para os “abandonados”,
“expostos”, “carentes” ou autores de atos infracionais e, por isso, passíveis de
tutela pela lei. Nessa medida, o ECA inaugura uma nova concepção de criança
e adolescente, superando a ideia de que eles são incapazes e, consequentemente, passíveis de tutela. A partir do ECA, as crianças e adolescentes passam
a ser considerados cidadãos em fase peculiar de desenvolvimento e, portanto,
sujeitos de direitos. Para a efetivação dos direitos e deveres, o ECA estabelece
um novo ordenamento institucional, no qual são criados órgãos responsáveis
pelas políticas voltada a esses segmentos etários.
Acesse a íntegra do ECA: http://www.andi.org.br/infancia-e-juventude/legislacao/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente
Fonte: Andi e ONU.
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FORA DA ESCOLA

NÃO

PODE
Cada criança e adolescente
tem o direito de aprender

Fora da Escola
Não Pode!
Juntas(os) pelo enfrentamento da
exclusão escolar no Brasil

E nós, e eu com isso?
O monitoramento do segundo ano do PNE reforça nosso desafio de ampliar as vozes na luta contra a exclusão escolar no Brasil e tirar o PNE do papel!
Vamos juntos ecoar “Fora da Escola Não Pode!”. Precisamos de um trabalho
intersetorial e cooperativo.
Em todas as faixas-etárias, os mais excluídos são meninas e meninos negros, que vivem no campo, em famílias de baixa renda, com pais ou responsáveis com pouca ou nenhuma escolaridade. Também são vítimas de exclusão
escolar as crianças e os adolescentes quilombolas, indígenas, com deficiência,
em situação de trabalho infantil, que sofrem algum tipo de exploração ou que
estão em conflito com a lei. Você pode ajudar a reverter essa violação. Para que
o PNE seja implementado é fundamental que você participe das reuniões de
Conselho Municipal de Educação, visite o seu Dirigente Municipal de Educação
e promova debates com diferentes representantes da sociedade civil para que
o Plano Estadual ou Municipal de Educação contemple estratégias de enfrentamento à exclusão escolar.

3,8 milhões de excluídas(os)!
Infelizmente, o Brasil tem o grande desafio de enfrentar a exclusão escolar.
Segundo o Censo Demográfico do IBGE 2010, 3,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola no Brasil. E 14,6 milhões entre 6 a 17
anos estão em situação de atraso escolar, sendo esse um dos principais fatores a
ameaçar a sua permanência em sala de aula.
No Brasil, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) tem desenvolvido desde 2010, em parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação
e outras organizações, como Undime e Uncme, uma iniciativa intersetorial de enfrentamento da exclusão escolar chamada “Fora da Escola Não Pode!”. Por meio
do portal www.foradaescolanaopode.org.br, é possível consultar, por município,
quantas crianças e adolescentes estão fora da escola. Também estão disponíveis
publicações, vídeos e logomarcas da iniciativa para você criar uma campanha
pela inclusão escolar na sua cidade.
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Afrodescendentes: reconhecimento, justiça e
desenvolvimento
A Assembleia Geral da ONU, por meio de sua Resolução nº
68/237, de 23 de dezembro de 2013, proclamou o período

de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024 como

a Década Internacional de Afrodescendentes, com o tema:

“Afrodescendentes: reconhecimento, justiça e desenvolvimento”,
citando a necessidade de reforçar a cooperação nacional,

regional e internacional em relação ao pleno aproveitamento
dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos

de pessoas de afrodescendentes, bem como sua participação
plena e igualitária em todos os aspectos da sociedade. O
principal objetivo da Década Internacional consiste em

promover o respeito, a proteção e a realização de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais para

afrodescendentes, como reconhecidos na Declaração Universal
dos Direitos Humanos. A Década será uma oportunidade

para se reconhecer e respeitar os diversos patrimônios, as

culturas e a contribuição significativa dos afrodescendentes
às nossas sociedades, bem como propor medidas concretas

para promover sua inclusão total e combater todas as formas
de racismo, discriminação racial, xenofobia e qualquer

tipo de intolerância relacionada, adotando, fortalecendo e

implementando os marcos legais já produzidos e referenciados.

De olho na meta 4 do PNE sobre educação
inclusiva: ela é inconstitucional!

O que diz a Lei?
A construção de um sistema educacional inclusivo no Brasil está assegurada
na Constituição Federal Brasileira, que ratificou a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (ONU/2006) com status de Emenda Constitucional
pelos Decreto legislativo nº 186/2008 (http://bit.ly/1sUHkyE) e pelo Decreto
Federal nº 6.949/2009 (http://bit.ly/V6DKG3).
LEMBRE-SE: A Constituição Federal está no topo da hierarquia do ordenamento jurídico e, portanto, sua força de aplicação é superior às leis e aos
decretos. Leia a íntegra da Convenção em http://bit.ly/V6DKG3

34

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (LBI) – Um novo marco

Em janeiro de 2016 entrou em vigor a Lei Brasileira da Inclusão (a LBI, Lei
13.146 de 2015) com o objetivo de adaptar o Ordenamento Jurídico Brasileiro
à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
A LBI organiza temas importantes como:
1.
2.
3.

4.

Proibição de escolas privadas cobrarem a mais de estudantes com deficiência;
Oferta de profissional de apoio escolar;
Garantia de formatos acessíveis nos editais públicos de compras de
livros para acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades
de educação; e
Inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de
educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados
à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento.

Fique atento: A partir da LBI, fica reforçada a exigência de materiais acessíveis também nas escolas de idiomas, informática e outros cursos livres.
Plano Nacional de Educação - O acesso de toda a
criança à educação é obrigatório!
Dentre as 20 metas do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005), está a Meta 4,
que trata da educação inclusiva. Segundo ela, o Brasil deve “universalizar, para
a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”.
O que você precisa ficar atento à Meta 4 do PNE:
•

O texto da Meta 4 do PNE é tido como inconstitucional, pois associa o
termo “preferencialmente” também à educação básica, e não apenas ao
Atendimento Educacional Especializado (AEE), como faz a Constituição,
abrindo assim uma brecha legal para a exclusão da população com deficiência do sistema comum de ensino.

•

É possível que nos planos estaduais e municipais esse equívoco seja corrigido porque é uma meta que volta no avanço alcançado de considerar o
“preferencialmente” apenas para o AEE.

•

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência está acima da
Meta 4. Ou seja, mesmo com o equívoco do “preferencialmente”, a Constituição Federal e os tratados constitucionais estão no topo da hierarquia
do ordenamento jurídico.
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•

Ao tramitar no Congresso Nacional, a Meta 4 sofreu alterações. O texto
final ficou distante daquele aprovado pela sociedade civil na Conferência
Nacional de Educação 2010 (CONAE 2010), cuja proposta era “universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar a estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino”.

A rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e parceiros/as defendem que para construir um sistema de educação inclusivo, o Estado brasileiro deve:
•

Garantir o cumprimento da Constituição Federal brasileira, que incorporou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da
ONU, em especial o Artigo 24, que trata da Educação Inclusiva;

•

Assegurar que decretos, leis e planos nacionais de educação e da área da
infância, entre outros documentos, estejam alinhados com a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência;

•

Aprimorar o conjunto de indicadores que avaliam a educação no Brasil,
verificando se têm sido capazes de captar ou não a participação de estudantes com deficiência em seus processos de aprendizagem.

A quem recorrer?
Se o direito à educação inclusiva não for cumprido, procure a Secretaria de
Educação de seu Estado ou Município. Não havendo encaminhamento, acione
um dos órgãos de controle mais próximo: Defensoria Pública, Promotorias da
Infância e da Adolescência e da Pessoa com Deficiência, Conselho da Criança
e do Adolescente ou Conselho Tutelar. Ao conversar com autoridades de qualquer uma dessas instâncias, mostre esta publicação e use seu conteúdo como
referência.

Saiba mais
Acesse a Lei do PNE e dos Royalties em audiodescrição em nosso site:
http://semanadeacaomundial.org/2016/category/conteudo-acessivel/
Semana de Ação Mundial 2016: http://semanadeacaomundial.org/2016/
Escola de Gente - Comunicação em Inclusão: www.escoladegente.org.br
Mais Diferenças: www.maisdiferencas.org.br
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O que defendemos?
Não há dúvidas de que, para o Brasil consagrar o direito à educação pública,
gratuita, laica e de qualidade para todas(os), é preciso implementar plenamente o Plano Nacional de Educação. Assim, cumprir o novo PNE é o primeiro passo
para o país virar a página e construir uma nova narrativa.
Para tal, no caso do PNE, há algumas demandas urgentes – contemplando
tanto as que não foram cumpridas em 2015 quanto as que vencem neste ano
de 2016 e as previstas para 2017:

1.

O atendimento de, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos e a universalização das matrículas: na educação infantil para as crianças de 4 e 5
anos (meta 1); na educação básica, de 6 a 17 anos – com especial atenção
aos adolescentes de 15 a 17 anos (meta 3).

2.

A eliminação do analfabetismo absoluto e a redução em 50% da taxa de
analfabetismo funcional (meta 9).

3.

O monitoramento dos Planos Estaduais e Municipais de Educação, a serem aprovados em até um ano após a publicação da Lei do PNE, garantindo
obrigatoriamente a participação da sociedade civil nos processos de construção dessas leis educacionais subnacionais (art. 8°).

4.

A produção de relatórios bienais sobre o cumprimento das metas e estratégias do PNE, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), órgão oficial de análises acerca da política
de Educação (art. 5º, parágrafo 2º.).

5.

A criação de uma instância permanente de negociação e cooperação entre União, estados, Distrito Federal e municípios (art. 7º, parágrafo 5º).

6.

O estabelecimento de leis específicas para a gestão democrática da educação pública em cada sistema público de ensino, a serem aprovadas em
até dois anos após a publicação da Lei do PNE (art. 9°).

7.

A criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Sinaeb),
demanda histórica da sociedade civil, proposto como emenda ao PNE pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pelo Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes). O objetivo do Sinaeb é superar o atual modelo
de avaliação, exclusivamente centrado em testes padronizados de aprendizagem (art. 11).

8.

A implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) em até dois
anos após a publicação da Lei do PNE, que materializa o padrão mínimo de
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qualidade do ensino (estratégia 20.6).
9.

A instituição de uma lei para garantir a complementação do governo federal ao CAQi e, posteriormente, ao Custo Aluno-Qualidade (CAQ), instrumento que avança em relação ao padrão mínimo de qualidade, determinado pelo CAQi (estratégia 20.10).

10. A pactuação da base nacional comum curricular, que deverá ser instituída
por meio de um acordo entre União, estados, Distrito Federal e municípios, tanto para o ensino fundamental (estratégia 2.2) como para o ensino
médio (3.3).
11. A elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional, amplamente discutida com a sociedade, que deverá ser aprovada no prazo de um ano após o
início da implementação do PNE (estratégia 20.11).
12. A instituição do Sistema Nacional de Educação, um guarda-chuva para todas as outras tarefas acima dispostas, a ser estabelecido em lei específica,
em até dois anos após a publicação da Lei do PNE (art. 13 e estratégia 20.9).
13. A definição de política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores e as professoras da educação
básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam; e de política nacional de formação continuada.
14. A definição e implementação de planos de carreira para as(os) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de
ensino, tomando como referência o piso salarial nacional profissional para
os profissionais da educação básica (meta 18)
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Meu planejamento
da SAM 2016
Participando da Semana de Ação Mundial 2016
As bases para uma nova realidade educacional no país estão lançadas. Contudo, sua concretude depende mais do que nunca do compromisso dos gestores
públicos e da mobilização popular. Assim, a Campanha Nacional pelo Direito
à Educação e seus parceiros estão organizando várias atividades em todo o
Brasil. Você e seu grupo também podem propor a sua. É importante envolver
escolas, poder público, organizações da sociedade civil, movimentos – enfim,
toda a comunidade.
•

Organize, junto com outras instituições e grupos de pessoas, uma audiência
pública na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa da sua cidade.

•

Realize rodas de conversa, seminários, palestras, atos públicos, encenações ou qualquer outra atividade abordando a temática da SAM 2016.
Tudo isso pode acontecer na escola, na universidade, em associações comunitárias e de bairro, no conselho de educação, nas praças e nas ruas.

Saiba mais
Acesse o site da Semana de Ação Mundial 2016 e clique na página “Como
participar”. Lá, você encontrará o passo-a-passo para desenvolver essas ideias
que elencamos acima!
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Meu planejamento da Semana de Ação Mundial 2016
Tipo de atividade:

Data:
Horário:
Local:

Com quem vou fazer a atividade?

Quem vou chamar para participar?

Como vou fazer a divulgação?

Que meios vou usar para que as pessoas se sintam à vontade para debater e
participar?

Como vou sistematizar e fazer o registro de todas essas contribuições?

Para onde e para quem levar essa sistematização? Como deixá-la acessível
para todas(os)?

Ela poderá servir de subsídios para reflexões no Fórum Municipal ou Estadual
de Educação? E na Câmara de Vereadores? E na Assembleia Legislativa? E na
prefeitura? No governo estadual? Com quais interlocutores no poder público
posso dialogar para tornar nossas reivindicações possíveis?
sam
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Anotações
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Entre no blog da SAM 2016 semanadeacaomundial.org/e:
•
•
•
•
•

acesse a mais subsídios sobre a temática da SAM 2016;
conheça todas as nossas sugestões e dicas para suas atividades na página “Como
participar”;
veja a programação das atividades que serão realizadas em todo o Brasil;
baixe materiais da Semana – também em formatos acessíveis;
compartilhe conosco fotos, vídeos e notícias sobre a SAM na sua comunidade!

Contato
sam@campanhaeducacao.org.br
(11) 3159-1243

Comitê Técnico

Apoio

Realização e Coordenação
Criada em 1999, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma articulação de centenas
de movimentos e organizações da sociedade civil que atuam para que todo cidadão tenha garantido seu direito à educação pública de qualidade.

