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Participe da SAM 2017
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Entre no blog da SAM 2017
http://semanadeacaomundial.org/

04 a 11 de junho em todo Brasil
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•
•
•
•
•

acesse a mais subsídios sobre a temática da SAM 2017;
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
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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.

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição 4.0 Internacional. Esta licença permite que outros distribuam,
remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para ﬁns comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original.
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O QUE É

a SEMaNa dE aÇãO MUNdiaL?
A SAM (Semana de Ação Mundial) é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais
de 100 países, desde 2003, com o objetivo de envolver a sociedade civil em ações de
incidência política em prol do direito à educação. Lançada pela CGE (Campanha Global
pela Educação), a Semana mobiliza e incita governos para que cumpram os acordos
internacionais da área, anteriormente o Programa Educação para Todos (Unesco, 2000) e,
agora, os compromissos do Marco Ação Educação 2030 (Unesco, 2015).
De 2003 a 2016, a Semana já mobilizou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo!
Apenas no Brasil, já são 1,2 milhão de pessoas mobilizadas. É a maior atividade de
mobilização da sociedade civil pelo direito humano à educação, feita de forma qualificada,
com o objetivo de estimular a formação política. Só no ano passado, mais de 210 mil
pessoas participaram em todo o Brasil.
Coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 13 anos, a SAM
brasileira acontece, em 2017, entre os dias 4 e 11 de junho em todo o território nacional.
Ela precede a data de aniversário do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei n°
13.005/2014), sancionado dia 25 de junho de 2014. Assim, a SAM brasileira está dedicada
ao monitoramento do terceiro ano de implementação do PNE.
Nesse sentido, o tema da SAM neste ano é “Pelo Plano Nacional de Educação rumo aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, marcando um balanço da implementação da
Lei do PNE, contextualizado com o monitoramento dos ODS no Brasil, com ênfase em
educação, igualdade de gênero e fortalecimento das instâncias democráticas de participação.
Também sob o mote, “Não vamos inventar a roda!”, a SAM lançará um olhar crítico e
reflexivo sobre a implementação dos ODS, reforçando a necessidade de cumprimento
pleno dos marcos legais já existentes no tocante ao direito à educação e à necessidade de
um chamamento nacional por nenhum retrocesso em termos de direitos humanos.
Vamos lá?
Esse manual também está disponível no site da SAM em versão acessível, em audiodescrição, legendagem descritiva e janela de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Ainda, vídeos com diversos especialistas
em educação fazem parte desse kit de subsídios para utilizar em suas atividades da SAM 2017 e estão
disponíveis no site da Semana: www.semanadeacaomundial.org

Sobre a Campanha Nacional pelo Direito à Educação
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha) surgiu em 1999, impulsionada
por um conjunto de organizações da sociedade civil que participaria da Cúpula Mundial
de Educação em Dakar (Senegal), no ano 2000. O objetivo era somar diferentes forças
políticas, priorizando ações de mobilização, pressão política e comunicação social, em
favor da defesa e promoção dos direitos educacionais.
Hoje é considerada a articulação mais ampla e plural no campo da educação no Brasil,
constituindo-se como uma rede que articula centenas de grupos e entidades distribuídas por
todo o país, incluindo comunidades escolares, movimentos sociais, sindicatos, organizações
não-governamentais nacionais e internacionais, fundações, grupos universitários, estudantis,
juvenis e comunitários, além de milhares de cidadãos que acreditam na construção de um
país justo e sustentável por meio da oferta de uma educação pública de qualidade.
A missão da Campanha é atuar pela efetivação e ampliação das políticas educacionais
para que todas as pessoas tenham garantido seu direito a uma educação pública, gratuita,
inclusiva, laica, e de qualidade no Brasil.
Saiba mais: www.campanha.org.br
3

iNTrOdUÇãO
NÃO VaMOS iNVENTar a rOda!
Pelo Plano Nacional de Educação - PNE

Rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

A Semana de Ação Mundial 2017 traz luz à necessidade do cumprimento do Plano
Nacional de Educação (Lei n° 13.005/2014), sancionado em 2014 e com duração até
2024. Estamos já em seu terceiro ano de vigência e suas metas e estratégias com prazo
previsto para 2015, 2016 e 2017 não foram integralmente cumpridas.
Isso significa dizer que, dentre outros pontos:
•

não foi elevada a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para
93,5%, conforme preconiza a meta 9;

•

ainda não temos estruturada uma política nacional de formação continuada para as
(os) profissionais da educação, como prevê a estratégia 15.11, nem os seus Planos de
Carreira, conforme a meta 18;

•

leis estaduais e municipais para a gestão democrática da educação ainda não existem
(artigo 9°);

•

também não universalizamos a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4
e 5 anos (meta 1);

•

ainda não universalizamos as matrículas para a população entre 15 e 17 anos (meta 3);

•

não foi regulamentado o Sistema Nacional de Educação (SNE) e, assim, ainda
carecemos de um regime estruturado de colaboração entre União, Estados, o Distritro
Federal e Municípios (estratégia 20.9);

•

não foi implementado o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) (estratégia 20.6) e o
Custo Aluno-Qualidade (CAQ) ainda não foi definido (estratégia 20.8), o que quer
dizer que não estamos financiando adequadamente nossa educação pública para que
tenha um padrão de qualidade adequado, impactando, inclusive, no cumprimento de
todas as demais metas e estratégias do Plano.

Aliado a esse cenário de atraso no cumprimento das metas do PNE, como sabemos,
o Brasil enfrenta nesse momento um grave período de depressão econômica, o qual
tem ocasionado o descumprimento de metas nacionais e internacionais de educação,
com subfinanciamento para a área, enfraquecimento das instâncias de participação e
fragilização da democracia.
Ainda mais desafiador, diante do cenário que estamos vivenciando no campo da educação,
será realizarmos, neste ano, teremos as etapas regionais, municipais, e estaduais da
Conferência Nacional de Educação 2018 (Conae), a qual poderá se converter em um espaço
de de resistência e de fortalecimento das instâncias democráticas de participação. Para tanto,
faz-se necessário fortalecermos os fóruns municipais, estaduais e nacional de educação e a
atuação da sociedade civil. Vamos conversarmais sobre isso ao longo deste manual.
De acordo com estimativas da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do UNICEF,
por meio da iniciativa conjunta “Fora da Escola Não Pode!“ (www.foradaescolanaopode.
org.br), quase 3,8 milhões de crianças de 4 a 17 anos estão fora da escola no Brasil. Ainda,
somente 0,6% das escolas brasileiras têm os insumos previstos no mecanismo de Custo
Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), criado pela Campanha Brasileira pelo Direito à Educação.
4

O CAQi prova que para garantir os padrões mínimos de qualidade para o direito humano à
educação no Brasil, são necessários mais R$ 37 bilhões por ano, sendo que este valor precisa
ser continuamente ajustado. E o que acontece com esse investimento depois de aprovada a
PEC do Teto (PEC 241-55/2016), sob o nome hoje de Emenda Constitucional 95/2016? Aqui,
respondemos a essa pergunta, já trazendo o debate sobre o novo Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
Fundeb, principal fundo de financiamento da educação básica vigente hoje no Brasil.

Para garantir o direito humano à educaçao e
cumprir o PNE é preciso expandir:
3,4 milhões de matrículas na educação infantil;
0,5 milhões no ensino fundamental;
1,6 milhão no ensino médio; e
2 milhões no ensino superior público.

ATENÇãO!
É diante desse contexto que a Semana de Ação Mundial 2017 vem mobilizar a população
com o intuito de exigir que governantes e tomadores de decisão cumpram com a Lei.
Consideramos que alertar para o descumprimento das metas e estratégias do Plano
Nacional de Educação é alertar para as violações de direitos que estão ocorrendo e
fazer o controle social a fim de que o direito humano à educação seja cumprido na
sua integralidade. Não significa, contudo, desacreditar no que foi construído com ampla
participação da sociedade civil nos quatro anos de tramitação da Lei n° 13.005/2014, do
PNE, no Congresso Nacional. Muito pelo contrário, estamos aqui reafirmando esse pacto
consensuado pela sociedade com nossos governantes e cobrando que o cumpram. “Não
vamos inventar a roda!”, o Brasil precisa cumprir as leis que garantem os direitos sociais.

Agora, você também faz parte também dessa roda e contamos com sua energia para estar
conosco a fazê-la girar!
Girar significa promover este debate qualificado junto às comunidades do campo e das
cidades, no âmbito dos projetos político-pedagógicos das escolas, dos grêmios, dos
conselhos escolares, com gestores públicos, estudantes, familiares, dentro e fora das salas
de aula, com professores, nos assentamentos, nas ruas, nas universidades, junto às pessoas
com deficiência, à imprensa, aos tomadores de decisão, às juventudes, às comunidades
índigenas, quilombolas, ribeirinhas, itinerantes, às audiências públicas, às casas, às
organizações-não-governamentais, aos movimentos de base, enfim, garantindo a voz mais
plural de todas e todos, unindo as diversidades nesta luta, principalmente os chamados
sujeitos de direito.
Girar a roda sem inventá-la é garantir o monitoramento por todas e todos, sem execção, do
Plano Nacional de Educação - Lei reconhecida mundialmente pelo avanço da inclusão dos
10% do PIB para educação, com vasta participação da sociedade civil em seu processo de
tramitação, o verdadeiro caminho para a educação de qualidade. Caminho também para
o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil.
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Contamos com você para a organização de atividades que estimulem a troca de ideias de
maneira dialógica, tais como produção de vídeos, programas de rádio e conteúdos para
mídias comunitárias; realização de eventos públicos, cirandas, rodas de conversa, etc., a
partir de experiências inspiradas nos preceitos da educação popular, da educomunicação,
da educação entre pares, enfim, em todas as dinâmicas de mobilização que motivem e
permitam a todas e todos a participarem de forma ativa, não só na luta pelos seus direitos
individuais, mas na mobilização pelo coletivo e no controle social em todo o país.
Neste ano também, a Semana de Ação Mundial traz o debate em todo o mundo em torno
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essa contextualização e conexão
dos ODS com Plano Nacional de Educação no Brasil é fundamental. Os ODS não são de
natureza legalmente vinculante, o que significa que para que sejam cumpridos é preciso
que cada país leve em frente a Agenda através de políticas locais, promovendo meios de
implementá-las no âmbito nacional, cumprindo com a legislação existente. Essa agenda
internacional foi aprovada em setembro de 2015, durante a 70a Assembleia Geral das
Nações Unidas, e é composta por 17 objetivos, com vigência entre 2015 e 2030. Aqui,
vamos contar um pouco mais sobre essa agenda, focando nos objetivos 1. erradicação da
pobreza, 4. educação de qualidade, 5. igualdade de gênero, 10. redução das desigualdades,
e 16. paz, justiça e instituições eficazes. São essas as metas que tem relação mais direta
com a agenda nacional de cumprimento do Plano Nacional de Educação.
Ainda, essas metas dialogam com uma nova campanha mundial, “100 milhões por 100
milhões”, liderada pelo laureado com o Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, que
pretende mobilizar 100 milhões de lideranças e ativistas por 100 milhões de crianças
que estão em situação de trabalho infantil, vulnerabildade social e exclusão escolar. No
Brasil, essa mobilização é liderada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, um
verdadeiro chamamento intersetorial de ativismo que será realizado com parceiros em
todo o Brasil. A Semana de Ação Mundial 2017 traz o lançamento dessa grande campanha
no dia 12 de junho, dia internacional de combate ao trabalho infantil. Aqui, você saberá
um pouco mais sobre a realidade dessa grave violação no país e como enfrentá-la.
É o momento de articular a sociedade civil, solidificar os espaços de participação social,
realizar pesquisa qualificada e aprofundar o debate nos próximos anos em torno do Plano
Nacional de Educação. Vamos garantir ativa e contínua participação da sociedade civil junto
aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como das instituições democráticas
nacionais e internacionais, para que se faça cumprir o direito à educação pública, laica,
equitativa, inclusiva e de qualidade para todas as pessoas residentes no Brasil.
Vamos lá?
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PELO PLaNO NaCiONaL dE EdUCaÇãO!
No dia 25 de junho de 2014, na forma da Lei n° 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
em 2010, 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.
Para que as conquistas desta incidência política da sociedade civil sejam concretizadas,
precisamos de grandes esforços de todas(os), fazendo pressão nos municípios, estados e
Distrito Federal principalmente para a implementação 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, Distritais e Municipais de Educação.
Essa mobilização na Semana de Ação Mundial é uma forma de lutarmos juntos pela
efetivação do Plano Nacional de Educação. Contamos com você!
7

PELO PLaNO NaCiONaL dE EdUCaÇãO!
E o que diz a Lei?
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, fizemos um balanço do andamento
das metas e estratégias do Plano, veja abaixo no infográfico1.
A íntegra da Lei do PNE e da Lei dos Recursos Petrolíferos para a Educação está disponível em
formatos acessíveis em audiodescrição, legendagem descritiva e janela de Língua Brasileira de
Sinais (Libras) no site da Campanha, acesse aqui: http://campanha.org.br/acessibilidade/
1 dAdOS ExTRAídOS dA PNAd/iBGE 2014 E dO CENSO ESCOlAR 2014.

META 20

META 19

“Ampliar o investimento público em Educação
pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar
de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País
no 5º ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o
equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.”

“Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para
a efetivação da gestão democrática da Educação,
associada a critérios técnicos de mérito e
desempenho e à consulta pública à comunidade
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo
recursos e apoio técnico da União para tanto.”

As estratégias 20.6 e 20.9, de implementação do
CAQi e de regulamentação do Sistema Nacional
de Educação (SNE), respectivamente, não foram
cumpridas até 2016, em seu prazo. A estratégia
20.8, de definição do CAQ também não foi
cumprida até 2017.

Não foi cumprido em 2016.

META 18
“Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de
planos de Carreira para os(as) profissionais da
Educação Básica e Superior pública de todos os
sistemas de ensino e, para o plano de Carreira
dos(as) profissionais da Educação Básica pública,
tomar como referência o piso salarial nacional
profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.”

META 17
“Valorizar os(as) profissionais do magistério das
redes públicas da Educação Básica, a fim de
equiparar o rendimento médio dos(as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do 6º ano da vigência deste PNE.”
Rendimento médio dos professores de Educação
Básica em relação ao rendimento médio dos
demais profissionais com mesma escolaridade 52,5%

Não foi cumprido em 2016.

META 16
“Formar, em nível de pós-graduação, 50%
dos professores da Educação Básica, até o
último ano de vigência deste PNE, e garantir a
todos os(as) profissionais da Educação Básica
formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.”
Professores da Educação Básica com PósGraduação - 31,4%

META 15
“Garantir, em regime de colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1
ano de vigência deste PNE, política nacional de formação
dos profissionais da educação de que tratam os incisos
I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, assegurado 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”
Porcentagem de professores da Educação Básica com curso
superior - 76,4%
Porcentagem de docentes dos anos finais do Ensino
Fundamental que possuem formação superior na área em
que lecionam - 45,9%
Porcentagem de docentes do Ensino Médio que possuem
formação superior na área em que lecionam - 53,8%
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META 14
“Elevar gradualmente o número
de matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir
a titulação anual de 60 mil
mestres e 25 mil doutores.”
Número de mestres - 54.924
Número de doutores - 18.625

META 13
“Elevar a qualidade da Educação Superior
pela ampliação da proporção de mestres
e doutores do corpo docente em efetivo
exercício no conjunto do sistema de
Educação Superior para 75%, sendo, do
total, no mínimo, 35% doutores.”
Porcentagem de mestres e doutores
no corpo docente das instituições de
Educação Superior - 74,3%
Porcentagem de doutores no corpo
docente das instituições de Educação
Superior - 35,1%

META 12
“Elevar a taxa bruta de matrícula na
Educação Superior para 50% e a taxa
líquida para 33% da população de
18 a 24 anos, assegurada a qualidade
da oferta e expansão para, pelo
menos, 40% das novas matrículas, no
segmento público.”
Porcentagem de matrículas na
Educação Superior em relação à
população de 18 a 24 anos - 34,6 %
Porcentagem de matrículas da
população de 18 a 24 anos na
Educação Superior - 18,1 %
Porcentagem de matrículas novas
na Rede Pública em relação ao total
de matrículas novas na Educação
Superior - 5,5 %

META 1

META 3

META 4

“Universalizar, até 2016, a educação infantil na préescola 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.”

“Universalizar, até 2016, o atendimento
escolar para toda a população de 15 a 17 anos
e elevar, até o final do período de vigência
deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
Ensino Médio para 85%.”

Considerando que temos hoje 89,1 % de cobertura
em pré-escola, não foi cumprida a meta parcial de
2016. Na creche, 29,6% de crianças de 0 a 3 anos
estão matriculadas.

A porcentagem de jovens de 15 a 17 anos
na escola é de 82,6%, não tendo cumprido a
meta de 2016.
Já a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos
matriculados no Ensino Médio é de 61,4%.

META 2

“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”
Só uma em cada cinco escolas possui dependências
acessíveis. Cerca de 140 mil crianças e adolescentes de até
18 anos com deficiência estão fora da escola. Apenas 30%
das escolas possuem materiais didáticos e paradidáticos
acessíveis. 98% das escolas brasileiras não têm tradutores
intérpretes de Libras.

“Universalizar o Ensino Fundamental de 9
anos para toda a população de 6 a 14 anos
e garantir que pelo menos 95% dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência deste PNE.”

“Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o
final do 3º ano do Ensino Fundamental.”

A porcentagem de crianças de 6 a 14 anos
matriculadas no Ensino Fundamental é de
97,5% e de jovens de 16 anos que concluíram
o Ensino Fundamental é de 73,7 %.

A porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino
Fundamental com aprendizagem adequada em
leitura é de 77,8%, em escrita é de 65,5%, e em
matemática é de 42,9%.

META 6

META 5

“Oferecer Educação em tempo
integral em, no mínimo, 50% das
escolas públicas, de forma a atender,
pelo menos, 25% dos(as) alunos(as)
da Educação Básica.”
A porcentagem de escolas públicas
da Educação Básica com matrículas
em tempo integral é de 42%, já a de
matrículas na rede pública em tempo
integral é de 15,7%.

META 7
“Fomentar a qualidade da educação básica em todas
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e
da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias
nacionais para o Ideb:
2013

2015

2017

2019

2021

Anos iniciais do Ensino Fundamental

4,9

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos Finais do Ensino Fundamental

4,4

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino Médio

3,9

4,3

4,7

5,0

5,2

Ideb - Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Atual 2015 - 5,5
Meta 2015 - 5,2
Ideb - Anos Finais do Ensino Fundamental
Atual 2015 - 4,5
Meta 2015 - 4,7
Ideb - Ensino Médio
Atual 2015 - 3,7
Meta 2015 - 4,3
Não foram cumpridas as metas para os anos iniciais do EF, nem para o EM.
Ainda, o Plano prevê na estaratégia 7.21, o estabelecimento de parâmetros mínimos de
qualidade dos serviços da educação básica, o que também não foi efetivado.

META 8
META 9

META 10

META 11
“Triplicar as matrículas da Educação
Profissional Técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta
e pelo menos 50% da expansão no
segmento público.”
Matrículas de Educação Profissional
Técnica - 1.787.229 | Meta 2024 5.224.584
Novas matrículas de Educação
Profissional Técnica na Rede Pública 6,1 % | Meta 2024 – 50%

“Oferecer, no mínimo, 25% (vinte
e cinco por cento) das matrículas
de educação de jovens e adultos,
nos ensinos fundamental e médio,
na forma integrada à educação
profissional.”
Porcentagem de matrículas de
Educação de Jovens e Adultos no
Ensino Fundamental, integradas à
Educação Profissional - 0,4 %
Porcentagem de matrículas de
Educação de Jovens e Adultos
no Ensino Médio, integradas à
Educação Profissional - 3,3 %

“Elevar a taxa de alfabetização da
população com 15 anos ou mais
para 93,5% até 2015 e, até o final
da vigência deste PNE, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir
em 50% a taxa de analfabetismo
funcional.”
Segundo dados da PNAD 2015,
92% da população de 15 anos
ou mais era alfabetizada. Isso
significa que ainda temos 13
milhões de analfabetos no Brasil.
De acordo com as informações
da pesquisa Inaf 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. Dados da
CONFINTEA 2016 apontaram que
temos 28 milhões de analfabetos
funcionais no país.

“Elevar a escolaridade média da população de
18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo
12 anos de estudo no último ano de vigência
deste Plano, para as populações do campo,
da região de menor escolaridade no País e dos
25% mais pobres, e igualar a escolaridade
média entre negros e não negros declarados
à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).”
•
•
•
•

•

Escolaridade média da população de 18 a
29 anos (Campo) 8,3 anos | Meta 2024 - 12 anos
Escolaridade média da população de 18
a 29 anos (25% mais pobres) - 8,5 anos |
Meta 2024 - 12 anos
Escolaridade média da população de 18 a
29 anos (Negros) 9,5 anos | Meta 2024 - 12 anos
Escolaridade média da população de 18
a 29 anos (Região de menor escolaridade
- Nordeste) - 9,3 anos | Meta 2024 - 12
anos
Escolaridade média da população de 18 a
29 anos (Mulheres) - 10,5 anos
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O FINANCIAMENTO DA
EDUCAÇãO NO BRASIL:
Pela implementação do Custo Aluno-Qualidade
(caqi/caq) e rumo ao fundeb 2020
Sabemos 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: faltam vagas e profissionais, equipamentos, dependências acessíveis,
materiais didáticos e paradidáticos, brinquedos, laboratórios, parques infantis, quadras
esportivas, formação continuada dos profissionais da educação, salários dignos, prédios,
número adequado de alunos por turma, etc. Nossa, falta tanta coisa!
Aqui, vamos contextualizar um pouco sobre quais são os mecanismos de financiamento da
educação no Brasil e os caminhos para efetivá-los, a fim de garantir uma educação pública
e de qualidade para todas as pessoas.

O Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e o
Custo Aluno-Qualidade (CAQ): Com o CAQi
da Campanha, todo mundo ganha!
O CAQi e o CAQ, mecanismos criados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
e previstos na Lei n° 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação, vêm contribuir
para a mudança da realidade da educação brasileira 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?
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, em suas estratégias 20.6, 20.7, 20.8, e 20.10,
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!
A necessidade de implementar o CAQi foi reiterada pela Procuradoria-Geral
da República no Supremo Tribunal Federal (STF), posicionando-se na omissão da
União para definir nacionalmente o padrão mínimo de qualidade em educação, o que
resultaria hoje em aumentar sua contribuição de 0,2% para 1,1% do PIB para o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Profissionais
da Educação (FUNDEB) – Lei n° 11.494/2007. O CAQ e o CAQi também estão previstos,
respectivamente, nos artigos 206 e 2011 da Constituição Federal.
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Falando em $$$: qual a lógica?
Como vocês sabem, os recursos destinados atualmente para a educação não
são suficientes para que a lei seja cumprida e a qualidade garantida. 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 em recursos públicos. Isso gera
concentração de renda e esse ano (2017) deve consumir mais de 8% do PIB, que beneficia
os mais ricos, enquanto a educação pública representa pouco mais de 5% e o Programa
Bolsa Família, que também vai para os mais pobres, representa apenas 0,4% do PIB. Uma
redução de cinco pontos percentuais na Selic já daria para viabilizar o CAQi e dar passos
significativos para chegarmos ao CAQ.
O planejamento adequado, feito por países que têm a educação como prioridade, passa por
verificar quantos alunos estão matriculados, quantos ainda é preciso matricular e quanto é
o investimento necessário para oferecer educação de qualidade a todas(os). 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?
CAQi

O
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.

CAQ

Já o
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.
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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 democrática e popular. Então,
tentamos recuperar o significado de “qualidade” considerando esses princípios.
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 e inclusiva, até mesmo do ponto de vista cultural.
Outra questão também importante é: quem deve definir essa qualidade? Serão
os consultores contratados pelo Ministério da Educação? Será a academia? Será a
sociedade civil?
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, 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. Assim, uma
escola com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) baixo pode estar
fazendo um trabalho bem melhor que outra com Ideb maior. Isso acontece quando
ela possui alunos advindos de famílias com menor capital cultural. Ou seja, 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?

A situaçao hoje
Somente 0,6% das escolas brasileiras têm os insumos previstos no mecanismo de Custo
Aluno-Qualidade Inicial (CAQi). O CAQi mostra que para garantir os padrões mínimos de
qualidade para o direito humano à educação no Brasil, são necessários mais R$ 50 bilhões
na complementação da União ao Fundeb.
No CAQi, se prevê um aumento do investimento por aluno na educação. Para se ter uma
ideia comparativa, enquanto nos Estados Unidos se investe US$ 15 mil por aluno no ano,
na Dinamarca o investimento é de US$ 12 mil e no Brasil o investimento por aluno no ano
é de cerca de US$ 3 mil - ainda inferior aos investimentos de outros países vizinhos como
Chile, cujo investimento por aluno é de US$ 4 mil e da Argentina, que investe anualmente
US$ 3,6 mil. Isso sem considerar o patamar de desenvolvimento da educação em que cada
um desses países se encontra.
No mecanismo do CAQi, o principal insumo de cálculo está relacionado à valorização
dos profissionais da educação – além dos que dizem respeito à infraestrutura das escolas.
Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios – PNAD, um professor
do ensino fundamental da rede pública no Brasil ganha, em média, US$ 15 mil por ano.
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Por outro lado, no mesmo ano, um profissional com formação e tempo de experiência
equivalente recebeu US$ 41,7 mil nos países da OCDE (Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), segundo dados do Relatório Education at a Glance.
O CAQi deveria ter sido implementado desde 2016 no Brasil, o que não foi cumprido e
gera graves prejuízos à consagração do direito à educação. A Campanha e a Semana de
Ação Mundial continuam em forte mobilização e atuação junto aos tomadores de decisão
para que o CAQi seja implementado integralmente.

Na SAM 2016, cujo tema foi o financiamento da educação,
fizemos um amplo material com detalhes sobre os insumos
que compõem o CAQi/CAQ, assim como outras informações
interessantes para entender melhor o mecanismo. Acesse
o site www.semanadeacaomudial.org.br/2016, baixe o
manual de atividades 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.
Acesse também o site custoalunoqualidade.com.br e conheça mais sobre o Custo AlunoQualidade Inicial (CAQi) e sobre o Custo Aluno-Qualidade (CAQ)

Como fica o financiamento da educação diante da
Emenda Constitucional 95/2016, do Teto de Gastos?
Como vimos acima, o CAQi não foi implementado ainda e estamos em uma situação
de subfinanciamento da educação no Brasil. Uma preocupação urgente e que impacta
decisivamente na implementação do CAQi é a Emenda à Constituição 95 (oriunda da PEC
241-55/2016), aprovada de forma acelerada no final de 2016, que estabelece um novo
regime tributário e determina que nenhum investimento em áreas sociais poderá exceder
o reajuste inflacionário por 20 anos. Isto significa que o investimento de novos recursos na
construção de escolas, pré-escolas, creches, para melhorar as universidades públicas, os
estabelecimentos de ensino básico ou os salários dos professores está em risco.
Há uma observação importante, contudo. Essa EC abre uma exceção ao congelamamento
no caso da complementação da União ao Fundeb. Na forma atual, com os recursos do
Fundeb em queda, a União também tem reduzido seus aportes (que correspondem a 10%
do que contribuem estados e municípios). No entanto, se conseguirmos aprovar o CAQi
como o valor mínimo do Fundeb, o governo federal não poderia usar a EC 95/2016, para
barrar a ampliação de sua complementação ao Fundeb. Essa exceção, fruto do trabalho de
interlocução entre as consultorias legislativas do Congresso Nacional e a sociedade civil
é oportuna e deve ser sempre reiterada como alternativa de expansão de recursos à área,
como se verá a seguir, no item sobre o Fundeb.
As projeções indicam que o impacto na mudança de aplicações mínimas na manutenção
e no desenvolvimento da educação seria reduzido em R$ 32,2 bilhões nos próximos 10
anos. Em suma, a EC 95/2016, que se concretiza dentro do quadro de medidas econômicas
regressivas levadas a cabo pelo governo deo Presidente Michel Temer, torna quase
impossível alcançar as metas e estratégias da Lei n° 13.005/2014 (PNE).
Esta EC vai contra a última recomendação do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos
da Criança (CRC) ao Brasil (2015), que enfatizou a necessidade de “garantir os recursos
para a implementação do PNE, mesmo em tempos de crise“ . A denúncia sobre tal proposta
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foi realizada sistematicamente pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação no
âmbito internacional. Foi entregue um dossiê sobre os impactos da PEC 55-241/2016 (que
deu origem à EC 95) para a educação ao presidente da Education Commission, Gordon
Brown, em setembro, na 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Dossiê
produzido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e entregue ao Gordon Brown
disponível aqui: http://campanha.org.br/direitos-humanos/pec-241-campanha-nacionalpelo-direito-a-educacao-leva-alerta-a-onu-sobre-riscos-ao-direito-a-educacao-no-brasil/
Saiba mais: Entidade brasileira vai à ONU denunciar PEC que quer reduzir
investimentos na educação - http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/entidadebrasileira-vai-onu-denunciar-pec-que-quer-reduzir-investimentos-na-educacao-20137504

Ainda, foi realizada em novembro uma apresentação e entrega de dossiês à Relatora
da ONU para o Direito Humano à Educação, Koumba Boly Barry, acerca da temática,
seguida de diversas reuniões no Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Direitos Humanos, em Genebra, incluindo as relatorias sobre Liberdade de Reunião e
Associação Pacífica, Liberdade de Expressão, e com o Secretariado do Comitê sobre os
Direitos da Criança (CRC/ONU). Tal denúncia deu origem à Nota conjunta do Relator
Especial da ONU para extrema pobreza e direitos humanos, Philip Alson, endossado por
Boly Barry “Brasil: Teto de 20 anos para o gasto público violará direitos humanos, alerta
relator da ONU”. Apesar de não ter mudado o rumo da votação final no Senado Federal,
esta ação de incidiência política internacional surtiu grande impacto de constrangimento
nacional para o Governo Brasileiro, com grande destaque na imprensa nacional. Confira o
documento na íntegra aqui: http://campanha.org.br/direitos-humanos/relatores-da-onufazem-apelo-as-autoridades-brasileiras-contra-pec-55/
Em seguida, fizemos também denúncia sobre a ameaça da PEC 55-241/2016 à CIDH/OEA,
cuja atuação também gerou um comunicado dos comissionados e impacto na mídia nacional.
Tais denúncias foram também incluídas em relatório entregue à Universal Periodic Review
(UPR) das Nações Unidas, cujo seguimento daremos continuidade neste ano com ação inloco de advocacy e incidência em Genebra na pré-sessão e eventos paralelos. Saiba mais
aqui: http://campanha.org.br/direitos-humanos/pec-55-do-teto-de-gastos-presidente-dacomissao-interamericana-de-direitos-humanos-da-oea-aponta-para-violacao-do-principiode-nao-retrocesso-e-de-alocacao-progressiva-de-recursos-para-os-direitos-s/
Diante dessas ações, o governo Temer votou contra resolução do Conselho de Direitos
Humanos da ONU que renovava o mandato da ONU (Organização das Nações Unidas)
para monitorar os impactos das políticas fiscais sobre os direitos humanos, argumentando
que a medida é contrária às reformas econômicas do governo.
O voto foi uma mudança brusca de posicionamento, já que o Brasil não costuma votar
contra resoluções no conselho, no máximo se abstém, e já havia apoiado essa mesma
resolução quando ela foi apresentada em 2008, 2011 e 2014.
A resolução critica especificamente programas economicos alheios à consagração dos direitos
sociais, como aqueles que estão sendo implementados no Brasil. „Programas de reforma
estrutural e condicionalidades limitam gastos do governo, estabelecem tetos de gastos e não
dão atenção adequada à oferta de serviços sociais, e apenas alguns poucos países conseguem
atingir uma taxa de crescimento mais alta e sustentável com esses programas.“
Saiba mais:
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/03/1869055-por-austeridade-brasil-votacontra-resolucao-de-direitos-humanos-na-onu.shtml
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Diante desse contexto, é necessária uma proposição ativa da sociedade civil, de forma
a viabilizar, materializar e aprofundar os mecanismos do Custo Aluno-Qualidade Inicial
(CAQi) e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ), previstos na Lei do PNE. Sem financiamento
adequado, será inviável cumprir com as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação
2014-2024, em um período relevante de investimento em educação, que corresponde à
última fase da pirâmide etária em que a população brasileira é formada em maior proporção
por mais crianças e jovens. Investir em educação é dever, é urgente e precisa ser agora.

O Fundeb 2020 como caminho
Diante dos desafios da conjuntura atual, o único veículo possível para a incidência concreta
da sociedade civil por mais recursos para a educação – a fim de superar as desigualdades
estruturantes do país, que afetam tanto os que estão fora e quanto os que estão dentro da escola é a inclusão de um mecanismo justo de financiamento da educação pública brasileira na nova lei
do fundo destinado ao financiamento de toda a educação básica no país, hoje vigente até 2020.
É preciso viabilizar, materializar e aprofundar os mecanismos do Custo Aluno-Qualidade
Inicial (CAQi) e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ), previstos na Lei do PNE, através do novo
Fundeb - a ser implementado a partir de 2021. Esse é um dos caminhos centrais para
garantir a implementação plena do Plano Nacional de Educação, para o atingimento do
financiamento adequado para a educação, equivalente a um investimento de 10% do PIB,
conforme sua meta 20, volume necessário para financiar todas as metas do Plano, no
caminho de universalizar a educação de qualidade para todas e todos.

O que é o fundeb?
O Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) foi criado pela Emenda Constitucional nº
53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007. É um
fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito
Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos
provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios,
vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além
desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de
recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar
o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado
é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica.
Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação começou em 1º de
janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009, quando o total de alunos matriculados
na rede pública foi considerado na distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos
estados, Distrito Federal e municípios para a formação do Fundo atingiu o patamar de 20%. O
aporte de recursos do governo federal ao Fundeb, de R$ 2 bilhões em 2007, aumentou para
R$ 3,2 bilhões em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, passou a ser no valor
correspondente a 10% da contribuição total dos estados e municípios de todo o país.
Uma das principais inovações do Fundeb foi a extensão do fundo contábil redistributivo a
todas as etapas e modalidades da educação básica, antes limitado ao ensino fundamental,
na vigência do Fundef. Ao estender o efeito redistributivo para toda a educação básica, o
Fundeb tornou-se um instrumento mais eficaz para promover a equidade. A complementação
da União constituiu um fator importante para a obtenção do regime de colaboração, na
medida em que deu credibilidade ao compromisso da União.
O Fundeb tem prazo para terminar: 2020, a meio caminho do recém aprovado Plano Nacional
de Educação (PNE 2014-2024). “Destaque-se que seria estabelecido o caos no financiamento
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da educação em caso do fim puro e simples do Fundeb, com o retorno à situação pré-Fundef –
sem redistribuição horizontal e sem complementação da União. O financiamento da educação
atingiu um ponto sem retorno. Ao estender o efeito redistributivo para toda a educação básica,
o Fundeb tornou-se um instrumento mais eficaz para promover a equidade”, cita Paulo de Sena,
Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, da Área XV - Educação, Cultura, Desporto,
Ciência e Tecnologia, no documento “A PEC Nº15/2015 e o novo Fundeb”.
Assim, o fim do Fundeb provocaria grande desorganização no financiamento da educação
básica pública brasileira e colocaria termo à uma das mais importantes experiências no
Brasil de construção de encaminhamento de políticas públicas a partir da cooperação
federativa. Para promover a equidade e a qualidade na educação, é necessário um “salto
institucional” para que, conservando os aspectos positivos, seja o Fundeb um instrumento
mais poderoso. O Fundeb 2020 se apresenta como essencial e único caminho viável para
cumprir integralmente com as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 20142024, garantindo acesso, permanência e qualidade para todos os brasileiros. Isso se insere
na luta contra a exclusão escolar e as desigualdades sociais e regionais no país.

O Fundeb e a EC 95/2016
Diante do contexto de austeridade e considerando a aprovação da Emenda
Constitucional (EC) nº 95/2016 (que explicamos acima), a incidência para a
qualificação do novo Fundeb se faz ainda mais importante. Isso ocorre pois,
a EC 95 não prevê limitação de gastos para complementação da União ao
Fundeb. Assim, preserva-se o mecanismo de financiamento estipulado no
Fundeb e a vinculação constitucional de 25% da receita líquida de impostos
de Estados, Distrito Federal e Municípios a serem aplicados na manutenção e
desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição).2
Dentre as despesas da União, somente a complementação de recursos ao
Fundeb possui valor mínimo e, assim, pode ser acrescida sem que se submeta
ao teto global de gastos. Essa possibilidade ajusta-se à necessidade de
modificação do mecanismo de financiamento da educação, identificado no
Plano Nacional de Educação, o que pode viabilizar a implantação do Custo
Aluno-Qualidade (CAQi/CAQ). Assim, atinge-se plenamente o exercício
da função redistributiva e supletiva da União em matéria educacional, por
automaticamente beneficiar as unidades federadas com menores valores
investidos por aluno.
Nesse sentido, se faz ainda mais importante fortalecer e garantir ativa e contínua
participação da sociedade civil em relação aos poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário e junto às instituições democráticas nacionais e internacionais, para
aprimoramento de tais mecanismos de participação e defesa dos direitos humanos
e para promover um verdadeiro controle social e advocacy para a implementação
plena do CAQi/CAQ inserido no novo Fundeb – que se tornará mais robusto e
permanente. Isso ocorre dentro de um escopo maior, que visa o cumprimento da
legislação vigente nacionalmente (especialmente a Lei n° 13.005/2014, do Plano
Nacional de Educação (PNE) 2014-2024), assim como dos tratados e documentos
internacionais, para a garantia plena do direito humano à educação no Brasil.

Acesse aqui:
https://youtu.be/7ANo2y3wSIM

Acesse aqui:
https://youtu.be/sggxAYtkN4I

Acesse aqui:
https://youtu.be/6IL9Ctz6qBo

Acesse aqui:
https://youtu.be/VtLLCaL45lQ

Essa proposição de caminho pelo Fundeb 2020 foi apresentada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação
e pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos para diplomatas de diferentes países e organismos
internacionais sediados em Genebra na ocasião da Pré-Sessão da Revisão Periódica Universal. Saiba
mais aqui: http://campanha.org.br/direitos-humanos/instituto-de-desenvolvimento-e-direitos-humanose-campanha-nacional-pelo-direito-a-educacao-alertam-diplomatas-em-genebra-para-as-violacoes-dodireito-humano-a-educacao-no-brasil/
2 TANNO, Cláudio Riyudi. EC Nº 95/2016 – TETO DE GASTOS PÚBLICOS: QUESTÕES ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO. Estudo Técnico n º 1/2017, Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados.
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OS OBJETIVOS DE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL3
“A Agenda dos ODS é um plano de ação para as pessoas, para o planeta
e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com
mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as
suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio
global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.”
Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável - Nações Unidas

“Não vamos inventar a roda!” é o olhar reflexivo que a SAM 2017 traz sobre a implementação
dos ODS, reforçando a necessidade de cumprimento pleno dos marcos legais já existentes
no tocante ao direito à educação e à necessidade de um chamamento nacional por nenhum
retrocesso em termos de direitos humanos.
Acesse o folder com a lista exemplificativa dos direitos humanos, em relação com os ODS:
http://semanadeacaomundial.org/2017/download/118/
Em setembro de 2015, durante a 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, foi aprovada a
nova Agenda para o Desenvolvimento Sustentável composta por 17 Objetivos, com vigência
entre 2015 e 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) representam a
continuidade de ações empreendidas no nível global que buscam avançar em uma agenda
comum para o desenvolvimento, processo iniciado com os ciclos de conferências mundiais
realizadas de maneira mais sistemática a partir da década de 1990 e com a aprovação dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que vigoraram entre 2000 e 2015.
Nas últimas décadas houve um processo intenso de conferências e acordos no âmbito global
abordando diferentes questões que afligem a humanidade. Esses encontros geraram acúmulos
importantes em diferentes áreas, como a Eco-92 no Rio de Janeiro, em 1992, voltada para a
questão ambiental, a Conferência em Viena sobre direitos humanos em 1993, a Conferência
no Cairo sobre questões populacionais (1994), a Conferência em Beijing sobre as mulheres em
1995, as Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que vem acontecendo
desde 1995 (COP), o Fórum Mundial de Educação, em 2000, em Dakar, e tantos outros.
O processo de construção dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamado
de Pós-2015, foi composto por diversas reuniões entre representantes de Estado e das Nações
Unidas, que contou também com a participação de organizações da sociedade civil e com
consultas abertas online nas quais qualquer cidadão poderia enviar suas contribuições ao
rascunho da Agenda. Dessa forma, o processo dos ODS foi visto como mais democrático
e abrangente do que foi o dos antigos ODM, além de resultar em uma agenda muito mais
ambiciosa, direcionada não apenas para os países mais pobres e em desenvolvimento,
como era a anterior, mas para todos os países, inclusive os considerados desenvolvidos.
3

Informações extraídas do documento “A implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil
Filomena Siqueira, Ação Educativa, fevereiro de 2017.

e os desafios das metas em educação”, escrito por
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Em setembro de 2015, foi lançada a nova agenda “Transformando nosso Mundo: A
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”4, estabelecendo 17 Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável, conforme é possível ver na roda ao lado.
Acesse em nosso site www.semanadeacaomundial.org o folder publicado pela ONU Brasil
com a lista exemplificada dos direitos humanos que se relacionam com os ODS!

ATENÇãO – NãO VAMOS INVENTAR A RODA!
Os ODS não são de natureza legalmente vinculante, o que significa que
para que sejam cumpridos é preciso que cada país leve em frente a Agenda
através de políticas locais, promovendo meios de implementá-las no
âmbito nacional, cumprindo com a legislação existentes. Não há sanções,
contudo, caso os Objetivos não sejam alçados. Nesse sentido, o Objetivo
17, sobre os meios de implementação é de grande relevância, pois afeta
toda a Agenda ao identificar os mecanismos que serão adotados para a
execução de todos os Objetivos.

4
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http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

ODS 4

O Plano Nacional de Educaçao e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável5

O ODS 4, “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”, está diretamente voltado
para o tema da educação e é composto por 7 metas de resultado e 3 de insumo – ver todas
na página 42.
Ainda, as metas 1. erradicação da pobreza, 5. igualdade de gênero, 10. redução das
desigualdades, e 16. paz, justiça e instituições eficazes estão diretamente relacionadas ao
Plano. O PNE prevê que a educação seja para todas e todos, sem discriminações de gênero;
ele traz mecanismos e instrumentos equalizadores (como o Custo Aluno-Qualidade (CAQi/
CAQ)), veículos para a redução das desigualdades e da pobreza; e ele prevê a realização de
pelo menos duas conferências nacionais de educação até o final do decênio, o que garante
o fortalecimento das instâncias de participação e democráticas.
As metas em educação foram construídas através de um intenso processo de negociação
entre governos, organismos multilaterais, organizações da sociedade civil e atores privados,
que teve como insumo os aportes desenvolvidos no âmbito da UNESCO em relação às metas
do acordo Educação para Todos-EPT (Education for All-EFA)6, que também foram renovadas
em 2015. Esse acordo, por sua vez, remonta ao ano 2000, quando foi lançado o Marco
de Ação de Dakar (Dakar Framework for Action)7 durante o Fórum Mundial de Educação,
representando um esforço da comunidade internacional em avançar na realização do
direito à educação no mundo, através de um conjunto de metas que vigoraram entre 2000
e 2015.
O processo de renovação das metas EPT culminou no acordo presente na Declaração de
Incheon “Educação 2030: por uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e uma
aprendizagem ao longo da vida para todos”8, lançada durante o último fórum Mundial
de Educação, ocorrido em Incheon, na Coréia do Sul. Os esforços para a construção dessa
agenda foram articulados ao processo de construção do ODS 4, fazendo com que as
agendas confluíssem somando as iniciativas de investimentos e as políticas públicas para o
avanço da educação no mundo.

a relaçao entre a agenda 2030 e a educaçao no Brasil:
OdS4 e o PNE (Plano Nacional de Educação)
Ainda que a Agenda 2030 e o PNE sejam independentes e de natureza distinta, ambos são
compromissos firmados pelo Estado Brasileiro e apresentam objetivos em comum, direta
ou indiretamente, com potencial de sinergia para retroalimentar suas ações e colaborarem,
assim, para a melhoria do acesso, qualidade e resultados da educação no país.

5
iNfORMAÇÕES ExTRAídAS dO dOCuMENTO “A iMPlEMENTAÇÃO dOS OBjETiVOS dE dESENVOlViMENTO SuSTENTáVEl NO
BRASil E OS dESAfiOS dAS METAS EM EduCAÇÃO”, ESCRiTO POR filOMENA SiQuEiRA, AÇÃO EduCATiVA, fEVEREiRO dE 2017.
6
hTTP://www.uNESCO.ORG/NEw/EN/EduCATiON/ThEMES/lEAdiNG-ThE-iNTERNATiONAl-AGENdA/EduCATiON-fOR-All/
7
hTTP://uNESdOC.uNESCO.ORG/iMAGES/0012/001211/121147E.Pdf
8
hTTP://www.uNESCO.ORG/NEw/filEAdMiN/MulTiMEdiA/hQ/Ed/Ed/Pdf/ffA_COMPlET_wEB-ENG.Pdf
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Relaçao entre as metas do
Plano Nacional de Educaçao e as metas do ODS 4
Metas do PNE
1. Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5
anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no
mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE.
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ODS Relacionado
4.2

2. Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos
e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência deste PNE.

4.1

3. Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos
e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
Ensino Médio para 85%.

4.1

4. 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.

4.5

5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.

4.1

6. Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de
forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da Educação Básica.

4.1, 4.7

7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais
propostas para o Ideb.

4.1

8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no
mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações
do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

4.1, 4.5

9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir
em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

4.6

10. Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação
de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação
profissional.

4.3, 4.4

11. Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando
a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.

4.3, 4.4

12. Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para
33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para,
pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público.

4.3

13. Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres
e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação
Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores.

4.3, 4.c

14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de
modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.

4.b

15. Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado 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.

4.c

16. Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até
o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os(as) profissionais da Educação
Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

4.c

17. Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica,
a fim de equiparar o rendimento médio dos(as) demais profissionais com escolaridade
equivalente, até o final do 6º ano da vigência deste PNE.

4.c

18. Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de Carreira para os(as)
profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e,
para o plano de Carreira dos(as) profissionais da Educação Básica pública, tomar como
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

4.c

19. Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da
Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico
da União para tanto.

17.1

20. Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo,
o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência desta Lei
e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.

17.1

Esse infográfico deixa claro como com o cumprimento do Plano Nacional de Educação,
atingiremos as metas do ODS 4. Portanto, “NÃO VaMOS iNVENTar a rOda!, vamos EfETIVAR
implementação plena da Lei n° 13.005/2014!
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Apesar de o Brasil ter elaborado o primeiro Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos da America Latina (2003), com
quase 15 anos de existência, o plano nunca foi avaliado. Acesse o portal do Instituto
de Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH), leia o plano na íntegra, divulgue e
conheça todos documentos-chave sobre educação em direitos humanos, atue para a
inclusão desta temática nas políticas públicas de sua cidade. http://iddh.org.br/

ODS 5

Pela Igualdade de Gênero na Educação

Todos os anos, milhões de crianças, adolescentes e adultos brasileiros são excluídos das
escolas ou têm suas trajetórias educacionais interrompidas por causa de desigualdades,
discriminação e violência presentes na sociedade brasileira e refletidas no ambiente
escolar. O ambiente violento aliado à pobreza e à má qualidade da educação resulta em
mais de 3,8 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola.

Contexto da desigualdade de genero no Brasil
Apesar da média da população brasileira apresentar consideráveis taxas de escolaridade,
o país ainda apresenta profundas desigualdades educacionais em relação ao gênero e à
sexualidade. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2011 (Pnad)
indicam que as mulheres têm uma média de mais 0,4 ano de estudo do que os homens.
No entanto, isso não se reflete sobre melhores empregos ou renda para as mulheres. De
acordo com o estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) a partir de 2012,
no grupo de jovens entre 15 e 24 anos, a taxa de desemprego dos homens é de 13,9%,
enquanto entre as mulheres a taxa chega a 23,1%. Entre os jovens que não estudam nem
trabalham, 12,1% são homens e 24,8% mulheres. O mesmo estudo mostra uma diminuição
na distância entre o rendimento médio de homens e mulheres. Em 2000, os homens
receberam remuneração média 32,5% superior à das mulheres com a mesma qualificação.
Em 2009, os salários dos homens foram cerca de 29,3% acima dos salários das mulheres.
Apesar disso, as mulheres ainda contam, principalmente, com empregos sem remuneração
(52,2% do total, em 2000), para ocupações menos qualificadas e relações de trabalho mais
precárias, bem como maior participação no contingente total de pessoas pobres.
Outro indicador social impactado pela ausência de políticas de gênero e educação sexual
é a taxa de gravidez na adolescência. Dados do Ministério da Saúde do Brasil mostram
uma tendência decrescente da gravidez na adolescência entre 2005 e 2009, quando houve
uma diminuição de 22,4% nas gravidezes entre meninas e mulheres com idades entre 10 e
19 anos. A incidência de gravidez na adolescência, no entanto, é maior entre adolescentes
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com baixa renda e baixa escolaridade. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa
Aplicada (IPEA), a prevalência de gravidez na adolescência ainda está concentrada em
classes com menor poder de compra: 44,2% das meninas de 15 a 19 anos com filhos estão
na faixa de renda familiar per capita de até ½ salário mínimo. Isso significa que quase 18%
do estrato jovem de menor renda no país são mães.
Os impactos da gravidez na trajetória da educação das meninas são extremamente altos e
podem comprometer o futuro rendimento das mães adolescentes. Entre as meninas com
idades entre 10 e 17 anos sem filhos, apenas 6,1% não estudam. Entre as com filhos,
a proporção é de 75,7%. Desses 75,7%, 57,8% delas não estudam nem trabalham, de
acordo com o IPEA.
A falta de políticas para enfrentar as desigualdades de gênero também se reflete sobre
a violência contra as mulheres, que, em 2013, foi responsável pela morte de cerca de
5.000 mulheres. No mesmo ano, 500.000 casos de estupro foram relatados, de acordo
com pesquisa do IPEA, lançada em 2015.
Quanto à população LGBT, ela tem seu direito humano à educação ainda mais afetado
pelas homo lesbo e transfobias que estão dentro da sociedade brasileira e refletidas nos
sistemas educacionais. Uma pesquisa realizada pela Unesco em 2004 9mostra que 39,6%
dos meninos escolares dizem que não gostariam de ter um colega homossexual. O estudo
também mostrou que 35,2% dos pais não gostariam que seus filhos tivessem um colega
gay e que 60% dos professores disseram que não estavam suficientemente bem informados
para lidar com questões LGBT.
Outro estudo realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, pela
Organização dos Estados Ibero-Americanos e pelo Ministério da Educação brasileiro mostra
que cerca de 20% dos estudantes com idade entre 15 e 29 anos, do Ensino Fundamental,
não gostam de ter colegas homossexuais ou transexuais. A pesquisa ouviu mais de 8.300
jovens em todo o país, em 2013.
A Pesquisa Nacional de Estudantes LGBT e Meio Ambiente Escolar 2016, conduzida pela
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros, apresenta alguns dos
resultados desse ambiente hostil. O estudo ouviu 1.016 estudantes LGBT com idade entre 13
e 21 anos durante o ano de 2015. Os resultados mostram que 60% deles se sentiram inseguros
na escola no ano anterior por causa de sua orientação sexual e 43% se sentiam inseguros por
causa de sua identidade de gênero, pois 48% ouviram comentários homofóbicos feitos por
seus pares e 55% ouviram comentários negativos especificamente sobre transgêneros.
A discriminação contra os estudantes LGBT muitas vezes leva a agressões ou violência
física dentro das escolas. De acordo com o estudo, 27% dos estudantes LGBT foram
agredidos fisicamente por causa de sua orientação sexual e 25% deles foram fisicamente
agredidos por causa de sua identidade de gênero. Mais de 50% dos estudantes entrevistados
afirmaram ter sido assediados sexualmente na escola. Desse total, 36% acreditavam que a
habilidade profissional da educação para prevenir os ataques era “ineficaz”.
Quando o sistema educativo é ineficaz na prevenção da discriminação e da violência
contra os estudantes LGBT, seu direito à educação é seriamente afetado pelo medo da
violência ou da depressão. Estudantes LGBT que experimentaram níveis mais elevados de
agressão verbal, por conta de sua orientação sexual ou expressão de gênero tiveram 1,5
vezes mais chances de sofrer de depressão. Estudantes que haviam sofrido níveis mais altos
de agressão relacionados à sua orientação sexual também tiveram o dobro da probabilidade
de terem faltado à escola no mês anterior à pesquisa.

9
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VER TAMBéM PESQuiSA fiPE (2009): hTTP://PORTAl.MEC.GOV.BR/dMdOCuMENTS/diVERSidAdE_APRESENTACAO.Pdf.

Legislação e políticas públicas para a igualdade de gênero
Os dados apresentados sobre discriminação e desigualdades de gênero e orientação
sexual mostram a necessidade e a importância de desenvolver políticas públicas para
enfrentar essas questões na sociedade como um todo, mas especialmente dentro do
sistema educacional. Como as crianças e os adolescentes passam a maior parte de seus
dias na escola e na creche, esses espaços são considerados privilegiados para prevenir ou
interromper o ciclo de violência. Os professores têm contato diário por horas com seus
alunos, o que lhes permite perceber mudanças no comportamento e adotar procedimentos
de proteção. As escolas, por meio da educação sexual, podem abrir espaços que fornecem
às crianças e adolescentes informações sobre sexo seguro, violência sexual e diversidade
sexual e de gênero. Isso poderia evitar muitas das violências dentro e fora das escolas.
O direito à educação para a igualdade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero
tem uma base jurídica na Constituição Brasileira (1988), na Lei Maria da Penha (2006), na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Esse direito também é
assegurado pelos acordos internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário,
como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989), a Convenção sobre a
Luta contra a Discriminação na Educação (1960), a Convenção para a Eliminação de Todas
as Formas Da Discriminação contra as Mulheres (1979), da Convenção Internacional para
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1968) e do Pacto Internacional
sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966).

O desafio sobre a inclusão da igualdade de
gênero nos Planos de Educação
Nos últimos anos, embora o Brasil seja um Estado laico, tem-se testemunhado uma forte
doutrinação religiosa de base cristã na esfera pública, que ameaça o cumprimento do
direito humano à educação no país, tendendo a aumentar o preconceito e a discriminação
contra minorias, como mulheres, afro-brasileiros, indígenas, seguidores de religiões afrobrasileiras e da população LGBT.
Em 2015, alguns grupos religiosos fundamentalistas e setores mais conservadores da
sociedade elegeram um número sem precedentes de 78 representantes na Câmara dos
Deputados e influnciam, normalmente, 200 deputados nas votações. O mesmo ocorreu nos
níveis estadual e municipal, que são responsáveis pela

aprovação dos planos educacionais
locais de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Devido à pressão
exercida por lideranças religiosas de igrejas evangélicas e católicas e por outros segmentos
conservadores da população, os representantes locais de pelo menos 12 dos 27 estados
brasileiros e de diversas cidades retiratam dos Planos de Educação Estaduais e Municipais
artigos e termos que visavam a superação das discriminações de gênero, orientação sexual
e raça e combater as discriminações nas escolas.
Em alguns casos, os governos locais não apenas excluíram os artigos dos planos
educacionais, mas também propuseram leis específicas para proibir professores ou
profissionais da educação de abordar as questões de gênero e orientação sexual nas escolas.
Uma iniciativa liderada por conservadores políticos e líderes
religiosos chamada “Escola sem Partido” tem promovido
em todo o país em todos os níveis de governo (federal,
estadual e municipal) proposições legislativas destinadas
a proibir os profissionais da educação de abordar gênero
e orientação sexual nas escolas.
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De acordo com um mapeamento realizado pelo Centro de Referência para Educação
Integral, pelo menos 10 órgãos legislativos estaduais brasileiros e 9 prefeituras das capitais
brasileiras têm projetos baseados nas propostas do “Escola Sem Partido”. Em um deles, em
Alagoas, o projeto de lei foi aprovado, embora seu conteúdo viole a Constituição Brasileira,
a legislação educacional e os diversos acordos internacionais de que o Brasil é signatário.

O ministro do Supremo Tribunal federal (STf), Luís Roberto Barroso, suspendeu no dia
22/03/2017, em decisão liminar, a lei que cria o programa “Escola Livre”, em Alagoas.
O projeto, inspirado no Escola sem Partido, estabelecia punição para professores que
praticassem ‘doutrinação ideológica’ em sala de aula.
“Defiro a liminar pleiteada para determinar a suspensão da integralidade da Lei
7.800/2016 do Estado de Alagoas. Inclua-se em pauta para referendo do plenário. Intimese. Publique-se.”, afirma Barroso, ao deferir a liminar.

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/barroso-suspendeprograma-inspirado-no-escola-sem-partido-em-al/

Incidência internacional pela igualdade de
gênero na educação brasileira
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 inúmeras
conquistas. Nos últimos anos, a Campanha teve grandes avanços também no cenário
internacional. Nessa incidência, a temática sobre a igualdade de gênero na educação tem
sido recorrentemente levada pela Campanha às instâncias internacionais.

Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU

No segundo semestre de 2015, a Campanha 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.
“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.
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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) Dar sequência ao projeto “Escolas sem Homofobia” e decretar legislação para proibir a
discriminação e a incitação da violência com base na orientação sexual e na identidade
de gênero.
C) Priorizar a eliminação de atitudes patriarcais e estereótipos de gênero, nomeadamente
através de programas educacionais e de sensibilização.”
É o que recomenda o Comitê sobre os Direitos da Criança da ONU ao Estado Brasileiro
em seu relatório final que acaba de ser divulgado com as conclusões sobre a situação dos
direitos das crianças no Brasil.

Denúncia ao Escola Sem Partido na Comissão Interamericana
de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados
Americanos (OEA)

O coordenador geral da Campanha, Daniel Cara, em dezembro de 2016, fez sustentação
na CIDH/OEA, em denúncia ao Projeto de Lei nº 867/2015, que prevê a inclusão do
“Programa Escola Sem Partido” na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
assim como a seus diversos apensados e aos projetos de mesma propositura que tramitam
nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores nos Estados e Municípios do país.
A audiência foi solicitada pelo Estado Brasileiro para tratar de Educação em Direitos Humanos.
“Embora o Ministério da Educação assine petições e diga que se coloca de maneira contrária
ao Escola Sem Partido, parte importante da base parlamentar do presidente Michel Temer,
cerca de 200 deputados de um colégio de 513 deputados são favoráveis ao Escola Sem
Partido”, afirmou Daniel Cara, coordenador geral da Campanha, explicando que o Poder
Executivo permitiu que fosse instituída uma Comissão Especial, impondo uma tramitação
com celeridade na Câmara dos Deputados, não passando por uma série de comissões. “Um
processo acelerado sem a discussão com a sociedade”, reiterou.
Daniel alertou que o Programa restringe a liberdade pedagógica dos profissionais da
educação, representando uma verdadeira afronta à liberdade de expressão desses
profissionais e todos os estudantes brasileiros. “Se trata de uma “Lei da Mordaça”,
restringindo o direito à plena liberdade de ensino e aprendizagem, fator essencial para
uma educação como prática da liberdade, como preconiza um dos maiores educadores da
história mundial, o brasileiro Paulo Freire”, reiterou.
A sustentação ainda defendeu que tal proposta põe em perigo o direito humano à educação como
um direito à apropriação cultural, impedindo a formação de sujeitos autônomos, capazes de
ler, compreender e realmente participar do mundo. Imerso em uma atmosfera de perseguição,
os professores não podem exercer plenamente o magistério. “É muito importante que sejam
feitas recomendações claras para o Estado Brasileiro não aprovar estas propostas legislativas,
sob o risco de abrir espaço para a construção de escolas abreviadas, não comprometidas com
a formação de cidadãos e distantes de uma pedagogia emancipatória”, conclui.
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Em sua exposição, o coordenador geral da Campanha ainda explicitou sua relação com os
enormes retrocessos ocorridos em 2015 nos legislativos estaduais e municipais, responsáveis
por aprovar planos de educação em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de
Educação (Lei 13.005/2014). “Em que pese seja um projeto mais frontalmente contrário
às políticas LGBT, é também um projeto contrário à igualdade de gênero, à igualdade
racial, e os militantes do Escola Sem Partido não se eximem de exprimir na sociedade
posicionamentos racistas, homofóbicos, e sexistas. É importante que o Estado Brasileiro
assuma uma postura de defesa dos direitos humanos, tendo uma postura condizente no
Congresso Nacional”, concluiu.

Denúncias à Revisão Periódica Universal (RPU) da ONU
A Campanha, juntamente com Ação Educativa, Anced - Associação Nacional dos
Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, e Campanha Latino-Americana pelo
Direito à Educação, enviou também denúncias sobre essa situação no relatório da
Revisão Periódica Universal (RPU) da ONU.
A Revisão Periódica Universal (RPU) é o mecanismo mais inovador do Conselho de Direitos
Humanos das Nações Unidas (CDH). Este mecanismo determina que todos os 193 Estadosmembros da ONU sejam submetidos periodicamente a uma revisão de sua situação de
direitos humanos a cada quatro anos e meio. De acordo com a Resolução 60/251 (2006)
da Assembleia Geral e a Resolução 5/1 (2007) do Conselho de Direitos Humanos, esta
revisão visa avaliar o cumprimento por parte dos Estados das obrigações e compromissos
internacionais assumidos em matéria de direitos humanos. A RPU é um exercício entre
pares, ou seja, são os Estados que fazem perguntas e recomendações ao país que está
sendo revisado durante sessão denominada “Diálogo Interativo” em Genebra.
A Campanha também esteve presente na Pré-Sessão do RPU em abril de 2017, para um
diálogo direto com os Estados-membros, levando o relatório de denúncia, e na sessão, em
maio. Você encontrará notícias em breve no site http://www.campanha.org.br.
No manual da Semana de Ação Mundial 2016, apresentamos
todas as informações sobre como foi o processo de incidência
em Genebra, assim como o dossiê com todas as recomendações
do Comitê ao Brasil no que diz respeito à educação, inclusive
questões sobre a necessidade de implementação plena do
Plano Nacional de Educação e de seus mecanismos de financiamento. Saiba mais aqui:
http://semanadeacaomundial.org/2016/download/255/
Conheça o Manifesto Tranças das Diversidades na Educação: http://conae2014.mec.gov.
br/images/doc/Manifestos/ManifestoTrancasdaDiversidade.pdf
Conheça o Glossário de termos do ODS 5 produzido pela Força-Tarefa — formada pelo
governo brasileiro e organismos das Nações Unidas no país — e do Grupo Temático das
Nações Unidas sobre Gênero, Raça e Etnia, que apresentaa, de forma propositiva, as
definições internacionalmente acordadas sobre igualdade de gênero e empoderamento das
mulheres, observadas à realidade brasileira: http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/
docs/ODS/Gloss%C3%A1rio%20ODS%205%20-%20atualizado.pdf?download
Conheça a iniciativa O Valente não é Violento, da ONU Mulheres, que atua pelo fim de
estereótipos de gênero e comportamentos machistas, produzindo conteúdo pedagógico
livre, para colaborar na formação de estudantes no Brasil: http://www.onumulheres.org.
br/programasemdestaque/genero-na-escola/
Acesse o portal Gênero & Educação, que traz a agenda da igualdade de gênero nas políticas
educacionais, em articulação com as questões de renda, raça/etnia e diversidade sexual. É
um grande banco de informações sobre a temática! http://generoeeducacao.org.br
26

Ods 1, 8 e 10 Contra a pobreza, as desigualdades, e o trabalho
infantil, somos 100 milhões por 100 milhões
De acordo com o Cenário da Infância e Adolescência no Brasil 201710, produzido
pela Fundação Abrinq, o Brasil ainda apresenta dados alarmantes sobre
desigualdade social e regional e de trabalho infantil, conforme é possível verificar
nos dados apresentados abaixo e extraídos dessa publicação:

POBREZA
Aproximadamente 55 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza no Brasil, sendo
que 18 milhões deste total se encontram em situação de extrema pobreza.

Número de pessoas em situação domiciliar de baixa renda,
segundo Grandes Regiões (em milhões)
4,8 | 2,7

Região Norte
Região Nordeste

11,5 | 3,5

Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste

2,9 | 1
2,1 | 0,5
36,4 | 18,9

Brasil
POBRES

EXTREMAMENTE POBRES

Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015)

Pessoas entre 0 e 14 anos em situação domiciliar de baixa renda,
segundo Grandes Regiões (total em milhões e % na região)
POBRES

EXTREMAMENTE POBRES

Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015)
Pobreza = pessoas que vivem com renda domiciliar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo.
Extrema pobreza = pessoas que vivem com renda domiciliar per capita mensal igual ou inferior a um quarto de
salário mínimo.
Os valores da RDPC em salários mínimos são calculados considerando como valor de referência o salário
mínimo de 2015, de R$788,00.

10

Ver na íntegra aqui: https://www.fadc.org.br/

noticias/706-cenario-da-infancia-e-adolescencia-no-brasil-2017-e-lancado-pela-fundacao-abrinq.html
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TRABALHO INFANTIL
Pessoas entre 5 e 17 anos ocupadas em 2015, segundo Grandes Regiões
Grandes Regiões

Nº de pessoas

% de pessoas

Região Norte

311.102

5,3%

Região Nordeste

852.171

5,1%

Região Sudeste

853.819

4,2%

Região Sul

432.197

6,2%

Região Centro-Oeste

222.604

5,4%

Brasil

2.671.893

5,0%

A edição de 2015 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) constatou uma
redução de 659 mil crianças e adolescentes ocupados em relação ao ano de 2014. Verificouse tal redução no grupo etário de 10 a 17 anos, enquanto houve aumento de 8,5 mil
crianças de 5 a 9 anos ocupadas. Mais de 60% das 2,6 milhões de crianças e adolescentes
ocupados se encontram nas regiões Nordeste e Sudeste, sendo que, proporcionalmente, a
Região Sul lidera a concentração de crianças e adolescentes nessa condição.

Percentual de pessoas ocupadas entre 5 e 17 anos em 2015, segundo tipo
de atividade

Não agrícola
Agrícola

Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015)

É possível perceber que o trabalho especificamente agrícola se concentra entre as crianças
mais novas (entre 5 e 9 anos), enquanto o contrário sucede no grupo de 15 a 17 anos.

População ocupada entre 5 a 17 anos em 2015, segundo tipos de atividade
e faixas etárias
5 a 9 anos

Agrícola
Não agrícola

52,4%
47,6%

10 a 14 anos
15 a 17 anos

85,5%

14,5%

24,4%

75,6%

Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015)

A Região Sul apresentou, em 2015, todos os casos de crianças entre 5 e 9 anos ocupadas
em atividades agrícolas. Em seguida, verifica-se a Região Norte, tendo 94,2% dos
casos de crianças (entre 5 e 9 anos) ocupadas identificados no ano, sendo de trabalhos
especificamente agrícolas.
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População ocupada em 2015, segundo Grandes Regiões
Agrícola

Não Agrícola

Grandes Regiões

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 17 anos

5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 17 anos

Região Norte

11.248

56.745

88.787

690

30.409

123.223

Região Nordeste

30.297

135.840

222.878

6.417

95.739

361.000

Região Sudeste

13.938

59.913

106.714

3.411

79.183

590.660

Região Sul

8.537

27.785

53.306

-

35.348

307.221

Região Centro-Oeste

3.105

13.329

23.577

884

26.125

155.584

Brasil

67.125

293.612

495.262

11.402

266.804

1.537.688

Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015)

População ocupada em 2015, segundo Grandes Regiões
Agrícola

Não Agrícola

Grandes Regiões

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 17 anos

5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 17 anos

Região Norte

94,2%

65,1%

41,9%

5,8%

34,9%

58,1%

Região Nordeste

82,5%

58,7%

38,2%

17,5%

41,3%

61,8%

Região Sudeste

80,3%

43,1%

15,3%

19,7%

56,9%

84,7%

Região Sul

100,0%

44,0%

14,8%

-

56,0%

85,2%

Região Centro-Oeste

77,8%

33,8%

13,2%

22,2%

66,2%

86,8%

Brasil

85,5%

52,4%

24,4%

14,5%

47,6%

75,6%

Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015)

FORA DA ESCOLA

Fora da Escola Não Pode!

NÃO

O monitoramento do PNE e dos ODS reforça nosso desafio de ampliar
as vozes na luta contra a exclusão escolar no Brasil. Para universalizar
as matrículas, o PNE tem como estratégias a busca ativa escolar. Assim,
vamos juntos ecoar “Fora da Escola Não Pode!”. Precisamos de um trabalho
intersetorial e cooperativo, convocando também os conselhos, gestores e
atores públicos da saúde e da assistência social.

PODE

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.
Cada criança e adolescente
tem o direito de aprender

3 milhões de excluidas(os)!
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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.

Contra a exclusão escolar e o
trabalho infantil, somos 100 milhões
por 100 milhões!
A Semana de Ação Mundial 2017 será o marco de lançamento no Brasil e na África Lusófona
da campanha “Somos 100 milhões por 100 milhões”, iniciativa global criada pelo Nobel
da Paz Kailash Satyarthi para contra o trabalho infantil e a exclusão escolar. E você, aí
na sua cidade, pode também marcar o lançamento desta campanha com a realização
da atividade da #SAM2017 e fazer parte dos 100 milhões de ativistas de todo o mundo
convocados pelo Nobel da Paz para salvar as 100 milhões de vítimas de exploração. A
ideia é promover um chamamento intersetorial de luta pelos direitos, principalmente no
combate à violência, ao trabalho infantil e à exclusão escolar. Envolva representantes da
área da saúde, assistência social, lideranças de diferentes segmentos. Essa é uma causa de
todas e todos nós, é uma causa de 100 milhões!
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação participou, na figura de seu coordenador
geral, Daniel Cara, do “Laureates and Leaders for Children Summit 2016”, em Nova Delhi, na
Índia. Juntando a liderança coletiva de cerca de 25 laureados e líderes, jovens e mais de 150
personalidades eminentes, o evento teve um objetivo: construir uma plataforma moral forte
para um mundo amigo da criança, globalizando ações pelo fim do tráfico, especialmente em
suas piores formas, como a exploração sexual e a escravidão em todos os lugares.

NA fOTO 01, dA ESQuERdA
MiNiSTRO
lEliO BENTES CORRÊA; O NOBEl
dA PAZ, KAilASh SATyARThi; E
dANiEl CARA, COORdENAdOR
GERAl dA CAMPANhA
NACiONAl PElO diREiTO À
EduCAÇÃO, EM PlANEjAMENTO
PARA A diREiTA, O

MuNdiAl dA CAMPANhA

#100MilhÕESPOR100MilhÕES
NA fOTO 02, O NOBEl
PAZ ESTEVE NO BRASil
EM 2016 PARA ATiVidAdE
dA CAMPANhA COM OS

dA

ESTudANTES SECuNdARiSTAS
EM OCuPAÇÃO.

uM dOS
CAMPANhA
100 MilhÕES POR 100
PilARES dA

MilhÕES SERá A PARTiCiPAÇÃO
ATiVA dAS juVENTudES,
iNCluiNdO COORdENAdORES
AdOlESCENTES E jOVENS.
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01

02

“A Cúpula reuniu laureados, líderes de Estado e lideranças da sociedade que possuem
história reconhecida na luta pelos direitos das crianças. O objetivo é estabelecer
uma conexão e uma plataforma comum de ação política. Foi um lindo primeiro passo”,
afirmou Daniel Cara. Convocada por Kailash Satyarthi, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz
2014 pela sua “luta contra a repressão das crianças e dos jovens e pelo direito de todas as
crianças à educação”, a cúpula foi concebida para explorar o enorme poder intelectual e
moral, a experiência, resiliência e paixão dos líderes estabelecidos para se concentrar nas
crianças em maior situação de vulnerabilidade do mundo.

Ainda, a cúpula lançou a campanha #100MilhõesPor100Milhões. Mais de 1000 crianças
estavam reunidas no lançamento, que contou com a presença do Presidente da Índia,
Pranab Mukherjee e de laureados e líderes do mundo todo. No Brasil e no mundo
lusófono, Daniel Cara é o coordenador da campanha e a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação é a organização que liderará essa mobilização. “O objetivo da nova
campanha, idealizada por Kailash, é mobilizar 100 milhões de pessoas, estimulando
especialmente os jovens, para lutar pelos direitos de 100 milhões de crianças que vivem
na extrema pobreza, sem acesso à saúde, educação e alimentação, em uma situação de
completa insegurança“, afirmou Daniel Cara.
Em breve, todas as informações dessa campanha estarão também disponíveis
em: www.campanha.org.br/100milhoespor100milhoes/
Conheça o fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, uma estratégia
da sociedade brasileira de articulação e aglutinação de atores sociais institucionais,
envolvidos com políticas e programas de prevenção e erradicação do trabalho infantil
no Brasil. Acesse o portal do FNPETI, parceiro histórico da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação nesta luta. Na aba bibliotecas você encontra todos os
documentos de legislação. http://www.fnpeti.org.br/

Convocamos você a fazer parte dessa mobilização, debatendo
o tema e sendo um importante ator contra a exclusão escolar e o
trabalho infantil. Denuncie!
Se você conhece algum caso de exclusão escolar e/ou de exploração do trabalho infantil,
denuncie, para que possa ser encaminhado para um atendimento adequado por meio de
programas sociais.
Você pode fazer a denúncia ao Conselho Tutelar de sua cidade, à Delegacia Regional do
Trabalho mais perto de sua casa, às secretarias de Assistência Social ou diretamente ao
Ministério Público do Trabalho. Ainda, existe o aplicativo “Proteja Brasil”, em que podem
ser realizadas as denúncias – baixe em seu celular!
Conselho Tutelar
Procure o endereço do Conselho Tutelar do
seu munícipio no Sistema de Informação
para a Infância e Adolescência (Sipia), do
Ministério da Justiça. Faça sua consulta
em http://www.mj.gov.br/sipia/frmMapeamentoConsulta.aspx
A busca deve ser feita por UF, Munícipio,
Tipo: Conselho Tutelar.
Delegacia Regional do Trabalho
Entre em contato com a Delegacia do
Trabalho da sua região. As seguintes DRTs
oferecem o serviço “Denúncias On-line”:
AL, AM, AP, ES, GO, MA, MG, MS, MT,
PR, RJ, RN, RO, RS, SC.
Secretaria de Educação
Procure a Secretaria de Educação no seu
município, pela qual pode ter acesso aos
conselhos e fóruns de educação.

Secretaria de Assistência Social
Procure a Secretaria de Assistência ou Desenvolvimento Social no seu município,
pela qual pode ter acesso à comissão local
do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (Peti) e à coordenação do Peti.
Ministério Público do Trabalho
Faça sua denúncia on-line:
http://www.mpt.gov.br/denuncie.html ou
acesse www.mpt.gov.br/trab_inf
Lista das Procuradorias Regionais do Trabalho: http://www.mpt.gov.br/institucional/
prts/index.html
OUTROS LINKS IMPORTANTES
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Fóruns Estaduais
de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil: http://www.fnpeti.org.br/
Organização Internacional do Trabalho
www.oit.org.br
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ODS 16 A participaçao social é pilar da democracia!
Pelo fortalecimento das instancias democráticas
e por uma conferencia nacional de educaçao
verdadeiramente participativa!
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 o Plano Nacional
de Educação e os Planos Estaduais e Municipais de Educação estejam sintonizados com os
desafios locais, regionais e nacionais, é fundamental que em seu processo de 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.

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, devem-se considerar as condições de acessibilidade do
processo como um todo, levando-se em conta os diferentes tipos de deficiência.
Confira em nosso site dicas sobre como garantir a participação popular nas decisões e políticas
públicas da sua área de atividade: http://semanadeacaomundial.org/2015/de-olho-nos-planos/
Conheça a campanha Mais Direitos Mais Democracia, que
surgiu a partir de um amplo debate realizado pelas redes
nacionais Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil e
pela Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos
no Brasil e respectivos movimentos e organizações filiadas e
parceiras. Baixe os materiais, se informe e faça parte dessa
mobilização: http://maisdireitosmaisdemocracia.org.br/

Crianças e adolescentes podem (e devem!) participar também!

#FalaCriança
#ParticipaEstudante
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, em diálogo com questões cotidianas fundamentais para o seu desenvolvimento.
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, a convivência, o esporte e o lazer, por exemplo.
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Sabemos que as crianças contribuem para um movimento contínuo de descontrução e
reconstrução de conceitos sociais, históricos, e culturais. Como parte e seu processo de
contrução de identidade, ressignificam seu ligar no mundo e sua relação com seus pares e
com adultos. Essa trajetória é fundamental na construção do conhecimento.
FÓRUNS FORTALECIDOS RUMO À CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO
A Conferência Nacional de Educação – CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder
Público para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional.
A Campanha Nacional pelo Direito à Educação 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, exige
fortalecimento e a oficialização desse processo democrático, que deve ser coordenado por
um Fórum Nacional de Educação fortalecido, composto pelas entidades e movimentos
mais representativos do campo da educação. Deve caber ao Fórum o monitoramento das
deliberações advindas da 1ª Conae (Conferência Nacional de Educação, 2010), da 2ª
Conae (Conferência Nacional de Educação, 2014), da 3ª Conae (Conferência Nacional de
Educação, 2018), e de suas futuras edições.

Um pouco de história...
A reivindicação pela realização de conferências é umas das bandeiras da Campanha
desde seu surgimento, em 1999. Durante toda a primeira gestão do Presidente Lula (20032006), os movimentos sociais e entidades sindicais da educação exerceram forte pressão
para a realização da primeira conferência nacional da área. Assim, foi realizada a Coneb
(Conferência Nacional de Educação Básica) em abril de 2008.
A Campanha integrou a Comissão Organizadora Nacional da Coneb e participou da
Conferência com 37 delegados e 8 observadores nominais e 10 delegados provenientes de
outros segmentos. Nesse processo, aprovou praticamente todas as emendas que propôs,
com ênfase àquelas relacionadas ao CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial).
A Campanha também foi membro titular da Comissão Organizadora Nacional da Conae de
2010 e de 2014. Na Conae 2010, foi coordenadora do eixo V (Financiamento da Educação
e Controle Social) na etapa nacional e habilitou 135 delegados para a participação nas
etapas estaduais da Conae em 21 unidades da federação.
Já na Conae 2014, a Campanha atuou para garantir o desdobramento do CAQi e o CAQ e
a defesa dos 10% do PIB para a educação pública.

Está sendo organizada a CONAE 2018, para tematizar a educação escolar, da Educação
Infantil à Pós Graduação. Ela será realizada, em diferentes territórios e espaços institucionais,
nas escolas, municípios, Distrito Federal, estados e país. Estudantes, pais, profissionais da
educação, gestores, conselheiros, agentes públicos e sociedade civil organizada de modo
geral, terão em suas mãos, a partir desse ano, a oportunidade de conferir os rumos da
educação brasileira, fazendo o controle social da Lei n° 13.005/2014, do Plano Nacional
de Educação 2014-2024, conforme prevê em seu artigo 6°:
Art. 6o  A União promoverá a realização de pelo menos 2
(duas) conferências nacionais de educação até o final do
decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e
estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de
Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do Ministério da
Educação.
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§ 1o O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição
referida no caput:
I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de
suas metas;
II - promoverá a articulação das conferências nacionais
de educação com as conferências regionais, estaduais e
municipais que as precederem.
§ 2o As conferências nacionais de educação realizar-se-ão
com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo
de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do
plano nacional de educação para o decênio subsequente.
Nos municípios, Distrito Federal, e estados, os respectivos fóruns são responsáveis
pelas etapas regional, municipal, distrital e estaduais. Assim, é urgente e necessário que
ocupemos esses espaços, de forma a fortalecê-los para que sejam verdadeiras instâncias de
participação, com pluralidade de representações, e, assim, possibilitarem uma Conferência
de Educação sólida e de monitoramento qualificado do Plano Nacional de Educação.

O que você pode fazer para participar também?
Fique de olho no site da CONAE, para estar por dentro das agendas em sua região: http://
conae.mec.gov.br/. Ainda, procure a Secretaria de Educação de seu município, distrito e/
ou estado e saiba mais sobre a composição, atuação e calendário dos fóruns municipais,
distritais e/ou estaduais. Participe das reuniões dos fóruns e das etapas regionais, municipais,
distritais e estaduais da CONAE 2018, convoque a sua comunidade para integrar essa
agenda também!
Lembre sempre que o objetivo é monitorar se o Plano Nacional de Educação está sendo
cumprido, portanto, é importante conhecer o texto da Lei! Confira na íntegra aqui: http://
campanha.org.br/wp-content/uploads/2015/10/pne_livreto_final.pdf

Esse material é um
recurso Educacional aberto (rEa)!
No contexto da cultura digital, práticas de colaboração e interatividade
são cada vez mais evidenciados na sociedade. Diversos movimentos
pela liberdade de distribuir e modificar trabalhos e obras criativas
têm ganhado força e se justificam pelo direito à educação e à cultura
e também pelo direito do autor em decidir que usos quer permitir
para sua produção. São cada vez mais conhecidos os movimentos
do software livre, da transparência de dados públicos e dos recursos
educacionais abertos (REA).
REA surge de um movimento conhecido por promover a liberdade de usar, alterar,
combinar e redistribuir recursos com licenças abertas. Prioriza o uso de software livre
e formatos abertos. O conceito envolve também princípios relacionados a práticas
pedagógicas abertas, com enfoque em inclusão, acessibilidade, equidade e ubiquidade, o
que faz coro com os atuais princípios do 4° ODS.
O termo foi adotado, pela primeira vez, durante um fórum da Unesco, em 2002. Em 2012,
a UNESCO organiza o 1º Congresso Mundial de REA em Paris, que gerou a Declaração de
Paris. Em 2017, o 2º Congresso Mundial de REA será na Eslovênia.
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Veja mais sobre a Declaração de Paris aqui: http://www.
unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/WPFD2009/
Portuguese_Declaration.html
Veja mais sobre o 2° Congresso Mundial de REA aqui:
http://www.oercongress.org/

Por que os REA são tão importantes?
Quando materiais didáticos e educacionais são considerados bens públicos e comuns, todos
podem se beneficiar: professores, estudantes e autores interessados na utilização de sua
produção. Quando tais materiais são pagos com dinheiro público, seja pelos programas de
incentivo ao livro e à leitura ou por iniciativas próprias de governos produzirem materiais,
faz ainda mais sentido que sejam bens públicos.

REA no PNE
O Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado em 2014, pela primeira vez, contempla
o incentivo a REA dentro de duas metas. A meta 5, sobre alfabetização e a meta 7, sobre
melhoria da qualidade por meio do aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB).
Faça parte também dessa roda! Saiba mais: http://www.rea.net.br/site/

#Secundas #Educomunicacao #OcuparEresistir
Escuta sobre QUALIDADE: com a voz, os ESTUDANTES
Um dos marcos de luta pela garantia do direito humano à participação e à educação
no Brasil foi o movimento dos estudantes secundaristas em ocupação. Mais de 1000
escolas públicas foram ocupadas entre 2014 e 2015 por estudantes. De forma inovadora e
legítima, eles ocuparam as manchetes midiáticas e tornaram públicas para a sociedade as
violações do direito humano à educação no que tange a gestão democrática, qualidade,
participação na tomada de decisão de políticas públicas, currículo, infraestrutura e
valorização das diversidades.
Em junho de 2016, a Campanha, por meio de uma abordagem da
educomunicação, ouviu 13 estudantes dos movimentos de ocupações
das escolas de CE, ES, GO, RJ, RS, SP sobre por qual escola e por qual
qualidade (infraestrutura, currículo, gestão e participação) lutam,
sobre o que de novo emergiu durante as ocupações dentro e fora das
escolas, além de refletir sobre o lugar e a voz da escola no contexto de
implementação do PNE. A violência policial e a luta contra privatização
e pela igualdade de gênero foram pontos de destaque da exposição
dos estudantes. Acesse o relatório em: http://campanha.org.br/wpcontent/uploads/2016/08/FactSheet_EstudantesOcupacao_2016.pdf.
Este documento será base fundamental para os próximos passos de
luta da Campanha. Toda discussão sobre currículo, gestão e avaliação
será pautada pela voz dos estudantes.
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Objetivo 1.
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos
os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$
1,25 por dia
1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas
dimensões, de acordo com as definições nacionais
1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social
adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os
pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem
como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e
outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias
apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças
1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de
vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos,
sociais e ambientais
1.a Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os
países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos,
implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as
suas dimensões
1.b Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação
da pobreza
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Objetivo 2.
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável
2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os
pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano
2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco
anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e
lactantes e pessoas idosas
2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e
pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos
e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de
valor e de emprego não agrícola
2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às
condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem
progressivamente a qualidade da terra e do solo
2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de
sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional,
e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização
dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, como acordado internacionalmente
2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e
os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola
nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos desenvolvidos
2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas
as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de
Desenvolvimento de Doha
2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado,
inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos
preços dos alimentos
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Objetivo 3.
Assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todas e todos, em todas as idades
3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por
100.000 nascidos vivos
3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5
anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12
por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos
25 por 1.000 nascidos vivos
3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras
doenças transmissíveis
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis
via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar
3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool
3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas
3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde
reprodutiva em estratégias e programas nacionais
3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o
acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos
3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo
3.a Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os países, conforme apropriado
3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças
transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de
acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de
utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a
saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos
3.c Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento,
especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento
3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e
globais de saúde
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Objetivo 4.
Assegurar a educação inclusiva e equitativa
e de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes
4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que
eles estejam prontos para o ensino primário
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação
técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho
decente e empreendedorismo
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de
acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis,
incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade
4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de
matemática
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da
educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania
global e valorização da diversidade cultura e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável
4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e
sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem
seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos
4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os
países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo
programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em
desenvolvimento
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países
em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento
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Objetivo 5.
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas
as mulheres e meninas
5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas
em toda parte
5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas
públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos
5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de
crianças e mutilações genitais femininas
5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por
meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social,
bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família,
conforme os contextos nacionais
5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades
para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e
pública
5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos,
como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional
sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os
documentos resultantes de suas conferências de revisão
5.a Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem
como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade,
serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais
5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e
comunicação, para promover o empoderamento das mulheres
5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade
de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis

Objetivo 6.
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todas e todos
6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos
6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para
todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades
das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade
a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem
e reutilização segura globalmente
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6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água
6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis,
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo
montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos
6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo
a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes,
a reciclagem e as tecnologias de reuso
6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da
água e do saneamento

Objetivo 7.
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço
acessível à energia para todas e todos
7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a
serviços de energia
7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz
energética global
7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética
7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento
em infraestrutura de energia e em tecnologias de energia limpa
7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de
serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento,
particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus
respectivos programas de apoio
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Objetivo 8.
Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego
pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos
8.1 Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias
nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do produto interno
bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos
8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação,
modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto
valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra
8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades
produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação,
e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,
inclusive por meio do acesso a serviços financeiros
8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo
e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação
ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo
Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança
8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as
mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração
igual para trabalho de igual valor
8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou
formação
8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a
escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores
formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até
2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas
8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos
para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as
mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários
8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que
gera empregos e promove a cultura e os produtos locais
8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a
expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos
8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] para os países
em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, inclusive por meio
do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio
para os países menos desenvolvidos
8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos
jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do
Trabalho [OIT]
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Objetivo 9.
Construir infraestruturas resilientes, promover a
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo
infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o
bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos
9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar
significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com
as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos
9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em
países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua
integração em cadeias de valor e mercados
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis,
com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos
industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com
suas respectivas capacidades
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até
2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores
de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em
pesquisa e desenvolvimento
9.a Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em
desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países
africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em desenvolvimento sem litoral e
aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento
9.b Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países
em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras
coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities
9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação
e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países
menos desenvolvidos, até 2020
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Objetivo 10.
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da
população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional
10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos,
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição
econômica ou outra
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados,
inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção
de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito
10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar
progressivamente uma maior igualdade
10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras
globais e fortalecer a implementação de tais regulamentações
10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em
tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais globais, a fim
de produzir instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas
10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das
pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem
geridas
10.a Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em
desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em conformidade com os
acordos da OMC
10.b Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo o
investimento externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular
os países menos desenvolvidos, os países africanos, os pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos
e programas nacionais
10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos migrantes
e eliminar os corredores de remessas com custos superiores a 5%

45

Objetivo 11.
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis
11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível,
e aos serviços básicos e urbanizar as favelas
11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da
expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas
em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o
planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis,
em todos os países
11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do
mundo
11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas
afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas
por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à
água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade
11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive
prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas
com deficiência
11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas,
periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos
adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência
dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e
desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis
11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e
financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais
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Objetivo 12.
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis,
com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança,
tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento
12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais
12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos
níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de
produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita
12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e
todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos
internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água
e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção,
redução, reciclagem e reuso
12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar
práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios
12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e
prioridades nacionais
12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante
e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com
a natureza
12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e
tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo
12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento
sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos
locais
12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo
exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias
nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios
prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente
em conta as necessidades específicas e condições dos países em desenvolvimento e
minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma
que proteja os pobres e as comunidades afetadas

47

Objetivo 13.
Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e
seus impactos (*)
13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e
às catástrofes naturais em todos os países
13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos
nacionais
13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e
institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança
do clima
13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] para a meta
de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020, de todas as fontes,
para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de
mitigação significativas e transparência na implementação; e operacionalizar plenamente
o Fundo Verde para o Clima por meio de sua capitalização o mais cedo possível
13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado
à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco
em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas
(*) Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
[UNFCCC] é o fórum internacional intergovernamental primário para negociar a resposta
global à mudança do clima.
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Objetivo 14.
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável
14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos,
especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição
por nutrientes
14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros
para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua
capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar
oceanos saudáveis e produtivos
14.3 Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do
reforço da cooperação científica em todos os níveis
14.4 Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não
reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos
de gestão com base científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo
possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como
determinado por suas características biológicas
14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo
com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica
disponível
14.6 Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a
sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca
ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como
estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os
países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da
negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio
14.7 Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos
marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo
14.a Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir
tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a Transferência de
Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar
a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o
desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados
insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos
14.b Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos
marinhos e mercados
14.c Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela
implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS [Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal para a conservação
e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo
158 do “Futuro Que Queremos”
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Objetivo 15.
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da
terra e deter a perda de biodiversidade
15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas
terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas,
montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos
internacionais
15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de
florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente
o florestamento e o reflorestamento globalmente
15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo
terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo
neutro em termos de degradação do solo
15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua
biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são
essenciais para o desenvolvimento sustentável
15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais,
deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies
ameaçadas
15.6 Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos
recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos
15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora
e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida
selvagem
15.8 Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente
o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar
ou erradicar as espécies prioritárias
15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento
nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza
e nos sistemas de contas
15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos
financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas
15.b Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para
financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países
em desenvolvimento para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a
conservação e o reflorestamento
15.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de
espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades
locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável
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Objetivo 16.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis
16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade
relacionada em todos os lugares
16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra
crianças
16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade
de acesso à justiça para todos
16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar
a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime
organizado
16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em
todos os níveis
16.8 Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições
de governança global
16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento
16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em
conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais
16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação
internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos
países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e
ao crime
16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento
sustentável
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Objetivo 17.
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável
Finanças
17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio
internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para
arrecadação de impostos e outras receitas
17.2 Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos em matéria
de assistência oficial ao desenvolvimento [AOD], inclusive fornecer 0,7% da renda
nacional bruta [RNB] em AOD aos países em desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20%
para os países menos desenvolvidos; provedores de AOD são encorajados a considerar a
definir uma meta para fornecer pelo menos 0,20% da renda nacional bruta em AOD para
os países menos desenvolvidos
17.3 Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir
de múltiplas fontes
17.4 Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de
longo prazo por meio de políticas coordenadas destinadas a promover o financiamento, a
redução e a reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar da dívida externa dos
países pobres altamente endividados para reduzir o superendividamento
17.5 Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os países menos
desenvolvidos

Tecnologia
17.6 Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular regional e internacional e o
acesso à ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento de conhecimentos
em termos mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor coordenação entre
os mecanismos existentes, particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um
mecanismo de facilitação de tecnologia global
17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de
tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições
favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente
acordado
17.8 Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de capacitação
em ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, e
aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em particular das tecnologias de informação
e comunicação

Capacitação
17.9 Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da capacitação
em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar
todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da cooperação
Norte-Sul, Sul-Sul e triangular
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Comércio
17.10 Promover um sistema multilateral de comércio universal, baseado em regras, aberto, não
discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, inclusive por
meio da conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda de Desenvolvimento de Doha
17.11 Aumentar significativamente as exportações dos países em desenvolvimento, em
particular com o objetivo de duplicar a participação dos países menos desenvolvidos nas
exportações globais até 2020
17.12 Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e
taxas, de forma duradoura, para todos os países menos desenvolvidos, de acordo com as
decisões da OMC, inclusive por meio de garantias de que as regras de origem preferenciais
aplicáveis às importações provenientes de países menos desenvolvidos sejam transparentes
e simples, e contribuam para facilitar o acesso ao mercado

Questões sistêmicas
Coerência de políticas e institucional
17.13 Aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da coordenação
e da coerência de políticas
17.14 Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
17.15 Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer e implementar
políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável

As parcerias multissetoriais
17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada
por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise,
tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento
17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil
eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias
Dados, monitoramento e prestação de contas
17.18 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive
para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento,
para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e
confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência,
localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais
17.19 Até 2030, valer-se de iniciativas existentes para desenvolver medidas do progresso do
desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto [PIB] e apoiem a
capacitação estatística nos países em desenvolvimento
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Meu planejamento da SaM 2017
Participando da Semana de Ação Mundial 2017
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 2017. Tudo isso pode acontecer na escola,
na universidade, em associações comunitárias e de bairro, no conselho de educação, nas
praças e nas ruas.

Acesse o site da Semana de Ação Mundial 2017 e clique na
página “Como participar”. Lá, você encontrará o passo-apasso para desenvolver essas ideias que elencamos acima!
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Meu planejamento da Semana de Ação Mundial 2017
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?
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