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A SAM (Semana de Ação Mundial) é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais de 100 
países, desde 2003, com o objetivo de envolver a sociedade civil em ações de incidência política 
em prol do direito à educação. Lançada pela CGE (Campanha Global pela Educação), a Semana 
exerce pressão sobre os governos para que cumpram os acordos internacionais da área, ante-
riormente o Programa Educação para Todos (Unesco, 2000) e, agora, os compromissos do Marco 
Ação Educação 2030 (Unesco, 2015).

De 2003 a 2017, a Semana já mobilizou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo! Ape-
nas no Brasil, já são 1,4 milhão de pessoas mobilizadas. É a maior atividade de mobilização da 
sociedade civil pelo direito humano à educação, com o objetivo de estimular a formação política.

Coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 15 anos, a SAM brasileira acon-
tecerá, em 2018, entre os dias 3 e 10 de junho em todo o território nacional. Ela precede a data 
de aniversário do Plano Nacional de Educação (PNE), dia 25 de junho de 2014, quando foi san-
cionado. Assim, a SAM brasileira está dedicada ao monitoramento da implementação do PNE.

Neste ano, a mobilização da SAM marca um balanço da implementação da Lei 13.005/2014, do 
Plano Nacional de Educação (PNE), e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) rela-
cionados, de forma a exigir o cumprimento dos compromissos firmados pelo governo brasileiro.

O objetivo da Semana será realizar uma grande mobilização que paute um novo Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação) permanente e robusto, com a viabilização do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e 
do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), previstos na meta 20 do PNE.

 
E, para que tenhamos um Fundeb e um PNE pra valer, precisamos fazer face aos retrocessos 
nos direitos humanos, especialmente com a revogação da Emenda Constitucional 95/2016, que 
impõe um Teto de Gastos nas áreas sociais. Nesse sentido, a SAM 2018 se soma à campanha 
nacional “Direitos valem mais, não aos cortes sociais!”, que mobiliza diversos setores sociais pela 
revogação da EC 95.

Vamos falar um pouco de cada um desses assuntos neste Manual, para que você também faça 
parte dessa roda.

Seja bem-vinda/o!
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Introdução

Por um plano nacional de educação pra valer!

O financiamento da educação no brasil: pela implementação do custo aluno-
qualidade (caqi/caq), pela revogação da ec 95/2016 e rumo ao novo fundeb

Com o custo aluno-qualidade inicial (caqi) e o custo aluno-qualidade (caq) todo 
mundo ganha!

O novo fundeb como caminho

Como fica o financiamento da educação diante da emenda constitucional 
95/2016, do teto de gastos?

Direitos valem mais, não aos cortes sociais!

Cumpram com seus compromissos! Por uma educação sem retrocessos!

Esse material é um recurso educacional aberto (rea)!
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O Plano Nacional de Educação 2014-2024 completa seu quarto ano de vigência… e de descumprimento. A sen-
tença é tão crua quanto verdadeira. De forma legítima, para levantar a moral da lei, surgiram alguns esforços de 
ponderação: há quem diga que o PNE avança aqui e ali, em ritmo excessivamente lento, mas avança. Contudo, o 
Brasil precisa encarar a realidade: as ponderações desconsideram o conjunto do texto, o grau de importância de 
cada um dos dispositivos e o próprio fio lógico do PNE. Além disso, ignoram que não só não vem sendo cumprido, 
como temos visto inúmeros retrocessos nas políticas educacionais.

O Plano Nacional de Educação foi organizado como uma agenda progressiva. Isso significa que seus dispositivos 
estão dispostos em um cronograma de cumprimento, com tarefas distribuídas para cada um dos dez anos. Se 
uma tarefa agendada para 2015 não for cumprida, ela prejudica o andamento de outra tarefa agendada para 
2016, o que prejudica uma terceira programada para 2017 e assim por diante. Para facilitar o monitoramento 
do PNE, os consultores legislativos Ana Valeska Amaral Gomes e Paulo Sena produziram uma nota técnica que 
apresenta, de forma simples e didática, o cronograma do plano1. 

Em vez de propor políticas e programas que respondam às metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, 
o MEC não somente tem realizado um desmonte das políticas que vinham dando algum resultado, como tem 
proposto agendas que, muitas vezes, vão na contramão do PNE.

O flagrante descumprimento do PNE retarda ainda mais a possibilidade de o Brasil cumprir sua obrigação: garan-
tir o direito à educação pública de qualidade para todas e todos. Diante da política econômica em vigor, repre-
sentada pela EC 95/2016, e a desconsideração do Plano por parte do Governo Temer, é preciso reiterar a centrali-
dade do PNE e incidir pragmaticamente por um novo Fundeb – que embora não resolva todas as questões, pode 
ser um motor para o cumprimento parcial do PNE em matéria de educação básica.

Abaixo, mostramos uma lista com esses retrocessos.

Estratégias sobre o CAQi/CAQ e o 
Sistema Nacional de Educação não foram 
regulamentadas nem implementadas

Segundo a lógica da agenda progressiva do PNE, os anos de 2016 e 2017 são chave. Eram o prazo máximo para a 
implementação do CAQi e para definição do CAQ. O CAQi seria um dos pilares do Sistema Nacional de Educação 
(SNE), que também deveria ter sido regulamentado em 2016. O SNE pode ser resumido como a estrutura admi-
nistrativa e política para a gestão da educação nacional. Ou seja, ele determina as responsabilidades de cada ente 
federado (a União – grosso modo compreendida como Governo Federal –, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios), evitando o que ocorre hoje: cada governo rema para um sentido e o barco da educação não sai do lugar.

Revogada a Portaria do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Sinaeb)

O Sinaeb está estabelecido no Artigo 11 da Lei 13.005/2014 – que institui o PNE. Proposto pela Campanha Nacio-
nal pelo Direito à Educação e pelo Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), o Sinaeb é um instrumento 
legal destinado a qualificar a avaliação da educação básica, tornando-a capaz de auxiliar verdadeiramente o 
aprimoramento das políticas educacionais em suas diferentes dimensões, fazendo melhor uso dos mecanismos 

1  Acesse aqui: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/plano-nacional-de-educacao/
nota-tecnica-conle-prazos-pne-2014-2024.



8

avaliativos já existentes e fomentando uma nova cultura avaliativa na educação, além de criar outros extrema-
mente necessários.

Discutido por dois anos no âmbito do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), especialmente por meio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb), a Portaria MEC 369/2016 
refletiu um amplo processo de formulação e acúmulo que envolveu servidores do Inep, professores, gestores, 
pesquisadores e demais especialistas em educação, culminando em uma proposta comprometida com a promo-
ção da justiça educacional.

Desconstruir a regulamentação do Sinaeb, por meio da minúscula Portaria revogatória 981/2016, publicada no 
Diário Oficial da União em 26 de agosto de 2016, só reforçou a avaliação acerca da intenção do Governo Temer, 
dedicado a extinguir ações e programas governamentais em vez de analisá-los e fortalecê-los. Ou seja, reforça a 
velha tradição de descontinuidade das políticas públicas, o que expressa um grave descompromisso com o direito 
à educação em nome de interesses alheios aos preceitos constitucionais.

Não reduzimos o analfabetismo nem universalizamos 
as matrículas; as políticas de alfabetização foram as 
primeiras a serem desmanteladas

O prejuízo mais sentido pela população: em 2015, deveríamos ter reduzido a população jovem e adulta em situa-
ção de analfabetismo absoluto e, no ano passado, deveríamos ter universalizado as matrículas para a população 
de 4 a 17 anos – o que é fundamental para o cumprimento das metas relacionadas a combater as desigualdades 
em termos de anos de estudo entre os mais ricos e os mais pobres, ampliar o Ensino Médio e aumentar as ma-
trículas na educação superior.

Uma das primeiras ações do Governo Temer foi o desmonte do programa Brasil Alfabetizado, voltado para a 
alfabetização de jovens, adultos e idosos. O programa era uma porta de acesso à cidadania e o despertar do in-
teresse pela elevação da escolaridade. O Brasil Alfabetizado era desenvolvido em todo o território nacional, com 
o atendimento prioritário a municípios com altas taxas de analfabetismo, sendo que 90% destes localizam-se na 
região Nordeste.

  

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. 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.

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.

São quase 3 milhões de excluídas(os)!

Por meio do portal www.foradaescolanaopode.org.br, é possível consultar, por 
município, quantas crianças e adolescentes estão fora da escola. Também estão 
disponíveis publicações, vídeos e logomarcas da iniciativa para você criar uma 
campanha pela inclusão escolar na sua cidade.
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A EC 59/2016 tem impacto na redução das ações de inspeção do trabalho e na fragilização das políticas públicas 
de Assistência Social e de Educação nos municípios, estados e Distrito Federal no atendimento às crianças e ado-
lescentes em situação de trabalho infantil e a suas famílias.

Apesar de o Brasil ter assumido a meta de erradicar toda e qualquer forma de trabalho infantil até 2020, e da 
mesma meta também constar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, até 2025, no ritmo que 
estão decrescendo os números, segundo as estatísticas oficiais, essa meta não será alcançada. 

Apesar de uma legislação muito clara, há, no entanto, em nosso país, cerca de 2,7 milhões de crianças e ado-
lescentes trabalhando. O número equivale a toda população da Jamaica, e representa 5% do total de brasileiros 
de 5 a 17 anos. A tendência de queda nos índices de trabalho infantil está em risco devido ao crescimento, por 
três anos seguidos, do número de trabalhadores na agricultura na população entre 5 a 9 anos. A Pnad (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE) 2016 registrou também elevação do percentual de crianças de 5 a 
13 anos ocupadas em atividades agrícolas, de 62% para 64,7% entre 2014 e 2015.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação em parceria temática com o Fórum 
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI) coordenam a 
iniciativa #100MilhõesPor100Milhões. O objetivo da nova campanha, idealizada por 
Kailash Sathyarthi, Nobel da Paz, 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 a saúde, educação e alimentação, em situação 
de completa insegurança e, muitas vezes, em situação de trabalho infantil.

Convocamos você a fazer parte dessa mobilização, debatendo o tema e sendo um 
importante ator contra a exclusão escolar e o trabalho infantil.
Saiba mais e engaje-se www.100milhoes.org.br.

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. Também 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 município 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.
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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, através da qual se 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 se 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 online: 
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.

Os retrocessos nas políticas de 
Educação Infantil: o retorno a uma 
concepção assistencialista

Muito se avançou no Brasil nos últimos anos para que a educação infantil pudesse ser ofertada com qualidade, 
sob a ótica da educação, em espaços institucionais públicos não domésticos que constituem estabelecimentos 
educacionais organizados para atender crianças de até seis anos de idade no período diurno, preferencialmente 
em jornada integral.

Recentemente, políticas voltadas à primeira infância apoiam a adoção de propostas de atendimento em espa-
ços inadequados para atender as especificidades da educação das crianças pequenas e por profissionais sem 
a formação específica para esse atendimento. Políticas como o “Criança Feliz” retrocederam a perspectiva da 
educação para a de assistencialismo.

Ainda, diversas ações têm caminhado para a privatização da educação com o avanço das parcerias do poder pú-
blico com organizações privadas nas mais variadas formas como o do atendimento em instituições conveniadas e 
com/sem fins lucrativos, adoção de sistemas educacionais privados (apostilamento, materiais didáticos, formação, 
avaliação), a não garantia de direitos das/os profissionais do magistério e a indução e adoção de políticas alterna-
tivas de baixo custo e compensatórias que violam o direito à educação de crianças de zero até seis anos de idade.

O Fórum Nacional de Educação foi desmontado, na 
contramão dos princípios da gestão democrática

O Ministério da Educação (MEC), a partir do Decreto Executivo de 26 de abril de 2017 e da Portaria 577/2017, 
desmontou o Fórum Nacional de Educação (FNE), tornando-o submisso à decisão monocrática do MEC quanto à 
sua composição e, a partir disso, sem qualquer independência e legitimidade como espaço de deliberação. Isso 
fere os princípios da autorrepresentação e da autonomia da sociedade civil em espaços democráticos e partici-
pativos.

Tal ação representou um desmonte do modelo de participação e controle social para o monitoramento e a 
avaliação do Plano Nacional de Educação, evitando ainda que os planos vindouros sejam construídos de forma  
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participativa pela comunidade educacional. Não há dúvida de que desconstruir a Conferência Nacional de Educa-
ção (Conae) e o FNE prejudica demasiadamente o cumprimento do Plano.

Diante de tal situação, a rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, juntamente com diversas outras 
organizações, construiu um novo fórum: o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), que organizou entre 
2017 e 2018 centenas de conferências populares, culminando com a Conferência Nacional Popular de Educação 
(Conape), em maio deste ano. Veja como foi: http://fnpe.com.br.

A reivindicação pela realização de conferências de educação é umas das bandeiras da 
Campanha desde seu surgimento, em 1999. Durante toda a primeira gestão do Presidente 
Lula (2003-2006), 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 das Conaes 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 
participação nas etapas estaduais da Conae em 21 unidades da federação.

Já na Conae 2014, a Campanha atuou para garantir o desdobramento do 
CAQi/CAQ e a defesa dos 10% do PIB para a educação pública.

O CIS e o avanço da privatização 

A situação de subfinanciamento da educação pública no Brasil e, mais recentemente, de um ho-
rizonte de desfinanciamento do setor por força da EC 95/2016, tem aberto cada vez mais portas 
para parcerias público-privadas na educação pública que, além de não representarem qualquer 

melhoria na qualidade da educação, violam o princípio de universalidade dos direitos sociais garantidos na Cons-
tituição Federal. Compra de sistemas apostilados de baixa qualidade, contratos de gestão com fundações empre-
sariais, contratação de Organizações Sociais – muitas vezes sem qualquer experiência em educação – e diversos 
pequenos projetos fazem parte das “soluções” e “inovações” oferecidas pelo mercado educacional.

O mais recente desses mecanismos “inovadores” a chegar ao Brasil – através da rede estadual de São Paulo – é o 
Contrato de Impacto Social (CIS), em que o Estado contrata um prestador de serviços privado para realizar uma 
tarefa (neste caso, a diminuição das taxas de evasão escolar no Ensino Médio em até 7%), mas só paga se as me-
tas forem cumpridas. O prestador de serviços contratado pode captar recursos no mercado financeiro e subcon-
tratar empresas sem qualquer vínculo com educação. A avaliação do “impacto” é feita usando metodologias que 
comparam grupos de alunos “de tratamento” (que receberam os produtos) e “de controle” (que não recebem as 
intervenções). Além do absurdo de os CIS transformarem problemas sociais (como a exclusão escolar) em fontes 
de lucro para investidores do mercado financeiro, suas metodologias “experimentais” são profundamente ques-
tionáveis do ponto de vista ético. Não é por acaso que os CIS ao redor do mundo tenham sido realizados com 
pessoas em situações de extrema vulnerabilidade: presidiários, idosos, populações de rua, mulheres com muitos 
filhos em situação de extrema pobreza, etc.

Diante de tanta “inovação”, nos perguntamos se não seria possível pensar em políticas universais para combater 
a evasão e a exclusão escolar, evitando repassar dinheiro dos fundos públicos da educação para agentes privados. 
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Algumas possibilidades estão apresentadas aqui neste Manual: financiamento adequado para a educação pública 
(CAQi/CAQ incorporados a um Fundeb permanente), revogação da EC 95/2016 e retomada dos investimentos 
sociais, amplos programas de Busca Ativa Escolar, etc.

O Escola Sem Partido e os retrocessos na 
luta 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 socie-
dade brasileira e refletidas no ambiente escolar.

Apesar de a média da população brasileira apresentar consideráveis taxas de escolaridade, 
o país ainda apresenta profundas desigualdades educacionais em relação ao gênero e 
à sexualidade. Um indicador social impactado pela ausência de políticas de gênero e 
de educação sexual é a taxa de gravidez na adolescência. A incidência de gravidez na 
adolescência é maior entre adolescentes 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 1/2 
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%. Dessas, 57,8% não estudam nem trabalham, de acordo com o Ipea.

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. A Pesquisa Nacional de Estudantes LGBT e Meio Ambiente Escolar 2016, 
conduzida pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Intersexos (ABGLT), apresentou 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 para os 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 faltar à escola no mês 
anterior à pesquisa.
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Apesar de o direito à educação para a igualdade de gênero, a orientação sexual e a identidade de gênero en-
contrar base jurídica na Constituição Brasileira (1988), na Lei Maria da Penha (2006), na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB/1996) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de 
Educação, nos últimos anos, embora o Brasil seja um Estado laico, tem-se testemunhado uma forte doutrinação 
religiosa na esfera pública, que ameaça o cumprimento do direito humano à educação no país, tendendo a au-
mentar o preconceito e a discriminação contra a população LGBT.

Em 2015, devido à pressão exercida por lideranças religiosas e por outros segmentos conservadores da popula-
ção, os representantes locais de pelo menos 12 dos 27 estados brasileiros e de diversas cidades retiraram dos Pla-
nos de Educação Estaduais e Municipais artigos e termos que miravam a superação das discriminações de gênero, 
de orientação sexual e de raça e o combate às 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 sobre gênero e orientação sexual nas escolas.

Uma iniciativa liderada por conservadores políticos e líderes religiosos chamada “Escola sem Partido” tem pro-
movido em todo o país em todos os níveis de governo (federal, estadual, distrital e municipal) proposições le-
gislativas destinadas a proibir os profissionais da educação de abordar gênero e orientação sexual nas escolas.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, suspendeu 
no dia 22 de março de 2017, em decisão liminar, a lei que cria o programa 
“Escola Livre”, no Estado de 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. 
Intime-se. Publique-se.”, afirmou Barroso, ao deferir a liminar.

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

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação realiza, desde 2015, diversas denúncias internacionais sobre as 
violações que tangem a temática sobre a igualdade de gênero na educação. O Comitê sobre os Direitos da Criança 
da ONU; a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA); 
os Estados Nacionais, através da Revisão Periódica Universal (RPU) da ONU; e o Alto Comissariado da ONU para 
os Direitos Humanos, através da relatora especial para o direito à educação, já fizeram recomendações contra o 
Escola Sem Partido e por políticas de promoção da igualdade de gênero no Brasil. Confira histórico das denúncias 
e recomendações dos organismos internacionais no Manual da SAM 2017, nas páginas 21 a 26: http://semana-
deacaomundial.org/2017/download/190/.
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Em resposta às ações do Movimento 
Escola Sem Partido, um grupo de 
entidades composto pela Ação Educativa, 
Rede Escola Pública e Universidade, 
Agência Pressenza e QuatroV lançou uma 
campanha de arrecadação de fundos 
para produzir um e-book de defesa para 
professoras/es com orientações político-
pedagógicas e jurídicas sobre o que 
fazer em caso de censura, perseguição e 
circulação de conteúdo difamatório na 

internet. Além do livro, pretende-se também produzir um minidocumentário com relatos de 
professores que passaram por essas situações. Todo o material produzido será disponibilizado 
gratuitamente em plataforma online.

Saiba mais sobre o projeto e faça sua doação:
http://quatrov.com.br/mini-doc-manual-de-defesa-para-professores.html.

Foi aprovada uma Reforma do Ensino Médio 
que precariza a educação e aumenta as desigualdades

Sem porosidade às críticas de especialistas e entidades da sociedade civil, foi aprovada a Lei 13.415/2017, com 
origem na MP 746/2016, que impõe uma Reforma do Ensino Médio, que aprofunda precariedade de grande 
parte da oferta pública da última etapa educação básica no país.

Com uma proposta de currículo mínimo através de “itinerários formativos”, a reforma produz uma precarização 
da formação das juventudes brasileiras, a privatização e o empresariamento da oferta pública de Ensino Médio 
e a desresponsabilização do Estado para com a sua obrigatoriedade constitucional. A tendência é de aprofunda-
mento das desigualdades educacionais e sociais, ameaçando a democratização do ensino público e distanciando 
a juventude do direito inalienável à educação com qualidade social.

A lei passou a permitir que fossem utilizados recursos do Fundeb para a realização de parceiras com o setor priva-
do, inclusive para que empresas de Educação a Distância (EaD) ofertassem cursos nessa modalidade e que seriam 
usados para a integralização dos currículos dos/das estudantes nesse nível de ensino. O empenho em agradar 
o empresariado nacional, interlocutor preferencial do MEC, no entanto, eleva essa possibilidade ao extremo ao 
regulamentar que até 40% do Ensino Médio possa ser feito na modalidade EaD.

O financiamento da oferta privada com recursos públicos significa, além de privatização stricto sensu, que o 
governo federal e os governos distrital e estaduais poderão terceirizar o que é de sua responsabilidade constitu-
cional. O Ensino Médio é parte constitutiva da educação básica e precisa cumprir a função de contribuir para o 
desenvolvimento pleno dos estudantes.

Foi aprovada uma Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) que abre caminho para um aprofundamento das 
desigualdades

Com a total degradação dos canais de comunicação entre o Governo Federal e os setores da sociedade civil que 
historicamente têm defendido a garantia do direito à educação pública de qualidade no Brasil, a BNCC se tornou 
uma síntese do projeto societário do Governo Temer. Resultado do acordo entre ultraliberais (bancos e fundações 
empresariais) e ultraconservadores (setores religiosos), a Base abre caminho para a consolidação dos abismos 
educacionais entre ricos e pobres no Brasil.
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Para o Ensino Médio, a Base prescreve uma redução radical do que se ensina nas escolas a “competências” em 
Língua Portuguesa e Matemática, estimulando um rebaixamento curricular pernicioso nas escolas destinadas aos 
mais pobres e, assim, o aprofundamento das desigualdades educacionais. Junto à Reforma do Ensino Médio, a 
BNCC garantirá que os estudantes mais pobres tenham acesso a uma escolaridade de qualidade muito inferior à 
dos jovens mais ricos.

Além disso, a Base negligencia os debates sobre diversidade, gênero e raça, retrocedendo em relação aos pró-
prios Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados 20 anos atrás. No país que mais mata transexuais, em que 
atos de racismo e violações de direitos humanos fazem parte do cotidiano, a política de centralização curricular 
homologada pelo MEC opta por não afirmar as escolas como espaços sociais das diversidades e das diferenças.

Imposição de uma Política Nacional de Formação 
Docente alinhada aos retrocessos da BNCC e 
sem diálogo com as entidades de formação de 
profissionais da educação básica

O Ministério de Educação (MEC) lançou, em 18 de outubro de 2017, a Política Nacional de Formação de Profes-
sores, estabelecendo como fundamento uma Base Nacional de Formação Docente para o currículo de formação 
de professores. Como linhas de ação para a formação inicial, o MEC apresentou: a criação do Programa de Resi-
dência Pedagógica; a oferta de vagas na Universidade Aberta do Brasil; a oferta de vagas ociosas do Prouni para 
cursos de primeira e segunda Licenciatura. Quanto à formação continuada, manteve a oferta de programas no 
âmbito do MEC, propôs a criação de uma plataforma de formação continuada, enfatizou a abertura de novos 
mestrados profissionais e cursos de especialização para atender aos estados e municípios.

A política de formação de professores foi definida de forma impositiva pelo MEC, sem diálogo com as Instituições 
de Ensino Superior (IES), com as entidades representativas dos diversos segmentos dos profissionais da educação 
básica e com as/os professoras/os. Isso representa mais um grave retrocesso para a efetivação de um Sistema 
Nacional de Educação e de um Plano Nacional de Educação que levem em consideração a necessária articulação 
entre formação inicial, formação continuada e condições de trabalho, salário e carreira dos profissionais da edu-
cação. Tal política tem como propósito subjacente escamotear a ausência de ações concretas do Governo Federal 
para assegurar as condições materiais necessárias à formação desses profissionais, sobretudo desviar a atenção 
da sociedade sobre o contingenciamento dos recursos públicos destinados à educação pública, o que prejudica 
quaisquer políticas de formação.

Além disso, o Programa de Residência Pedagógica proposto tem como um de seus objetivos centrais “promover 
a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da educação 
básica às orientações da BNCC”, e consiste em uma proposta de reformulação do atual modelo de Estágios Su-
pervisionados dos cursos de Licenciatura das IES públicas e privadas. A vinculação do Programa de Residência 
Pedagógica à BNCC fere a autonomia universitária, ao induzir nas IES projetos institucionais de formação que 
destoam das concepções de formação docente presentes nos seus próprios projetos pedagógicos, violando o 
preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada de Professores no Brasil 
(Resolução CNE/CP 02/2015).

Educação Inclusiva

O marco legal que orienta a garantia dos direitos educacionais das pessoas com deficiência no Brasil (principal-
mente a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2007), ratificada pelo 
Brasil e incorporada à Constituição Brasileira por meio do Decreto 6.949/2009, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/2008; Resolução CNE/CEB nº 4/2009; Decreto 7.611/2011; Lei 
13.055/2014 – PNE; Lei 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão ), ao buscar criar condições para o acesso, per-
manência e aprendizagens dos sujeitos público-alvo da educação especial no contexto escolar, engendraram 
transformações nos sistemas públicos e privado de ensino, no que tange a (re)constituição de políticas, progra-
mas, projetos, ações, serviços e organização escolar, visando garantir práticas educativas inclusivas que atendam 
às necessidades específicas de todos os alunos na escola regular.
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De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, implementada 
pelo Ministério da Educação em 2008, os estudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento 
(TGD) e altas habilidades ou superdotação, segmentos que compõem o público alvo da Educação Especial, têm o 
direito a frequentar a sala de aula comum e, quando necessário, receber Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) no período inverso ao da escolarização. Historicamente, essas pessoas foram excluídas do sistema educa-
cional ou encaminhadas para escolas e classes especiais.

Os desafios implicados na ampliação desses expressivos avanços envolvem a continuidade de investimentos na 
formação de educadores, financiamento, no aprimoramento da gestão, das práticas pedagógicas inclusivas, das 
diferentes dimensões da acessibilidade, na construção de redes de aprendizagem, no estabelecimento de parce-
rias entre os atores da comunidade escolar e na intersetorialidade da gestão pública.

Recentemente, com a consolidação do marco legal e passada a década em que ocorreu a maior expansão já 
verificada de matrículas de estudantes com deficiência em escolas regulares, o MEC, através da atual gestão da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), tomou a iniciativa de provo-
car um primeiro movimento no sentido de avaliar e atualizar a Política Nacional de Educação Especial na Pers-
pectiva da Educação Inclusiva. Esta iniciativa, até o momento, não incorporou setores expressivos da sociedade 
que defendem o direito à educação inclusiva, tal como preconizam os marcos legais nacionais e compromissos 
internacionais assumidos pelo país.

Nesse sentido, é urgente promover um amplo e democrático debate visando assegurar e ampliar as conquistas 
alcançadas até o momento, sem retrocessos que comprometam o direito de todos, sem qualquer tipo de discri-
minação, à educação inclusiva, em escolas regulares e salas comuns, garantindo também que os recursos públi-
cos sejam direcionados às redes públicas de educação.  

É preciso nos mobilizamos para que esses retrocessos deixem de acontecer e para que os direitos previstos em 
nossa Constituição Federal de 1988 e na legislação nacional sejam cumpridos! Agora é a nossa vez de levarmos 
tudo isso que aprendemos adiante, em uma roda de conversa, uma audiência, uma reunião com o poder público, 
uma manifestação ou até em um papo com a vizinha ou na feijoada do sábado!

Saiba como fazer sua atividade: http://semanadeacaomundial.org/2018/participe/

Vamos juntas/os?
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No contexto da cultura digital, práticas de colaboração e interatividade são cada vez mais evidenciadas na so-
ciedade. 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 re-
cursos 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 4º 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. Veja mais sobre a Declaração em: www.
unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/WPFD2009/Portuguese_Declaration.html.

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 compra de livros didáticos e paradidáticos ou por iniciativas pró-
prias de produção de materiais, faz ainda mais sentido que estes sejam bens públicos.

REA no PNE

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014 contempla pela primeira vez 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 dessa roda! Saiba mais em: http://www.rea.net.br/site/.
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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 Vereado-
res de sua cidade ou na Assembleia Legislativa de seu estado.

• Realize rodas de conversa, seminários, palestras, simulações do CAQi, atos públicos, encenações ou qualquer 
outra atividade abordando a temática da SAM 2018. Tudo isso pode acontecer na escola, na universidade, 
em associações comunitárias e de bairro, nos conselhos e fóruns de educação, nas praças e nas ruas.

Saiba mais

Acesse o site da Semana de Ação Mundial 2018 e clique na aba “Como participar”. Lá, você encontrará o passo-a
-passo para desenvolver suas ideias!
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Meu planejamento da Semana de Ação Mundial 2018

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 as 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 Vere-
adores? E na Assembleia Legislativa? E na prefeitura? No Governo Estadual? Com quais interlocutores no poder 
público posso dialogar para tornar nossas reivindicações possíveis?

 
Atenção! Após a realização da atividade, escreva para sam@campanhaeducacao.org.br e  
mande seu relato. Não se esqueça de mandar fotos e/ou vídeos!
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aee Atendimento Educacional Especializado 

O Atendimento Educacional Especializado, ou AEE, é um serviço da Educação Especial na 
perspectiva da educação inclusiva, de caráter complementar ou suplementar à formação 
dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 
superdotação, considerando as suas necessidades específicas de forma a promover acesso, 
participação e interação nas atividades escolares no ensino regular.

BNCC Base Nacional Comum Curricular

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é uma referência obrigatória para elaboração dos 
currículos escolares para o ensino infantil e ensino fundamental. O documento ainda precisa 
ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação.

CAQ Custo Aluno-Qualidade

O CAQ é um mecanismo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele traduz 
em valores o quanto o Brasil precisa investir por aluno ao ano, em cada etapa e modalidade 
da educação básica pública, representando o esforço do Brasil em se aproximar dos países 
mais desenvolvidos do mundo em termos educacionais.

CAQi Custo Aluno-Qualidade Inicial

O CAQi é um mecanismo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele traduz 
em valores o quanto o Brasil precisa investir por aluno ao ano, em cada etapa e modalidade 
da educação básica pública, para garantir, ao menos, um padrão mínimo de qualidade do 
ensino.

CGe Campanha Global pela Educação

A Campanha Global pela Educação (CGE) é um movimento da sociedade civil global que 
trabalha para que os Estados atuem no sentido de assegurar o direito de todos a uma 
educação pública, gratuita e de qualidade. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é 
uma das fundadoras e integra a CGE.

CIDH Comissão Interamericana de Direitos Humanos

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) é uma das duas entidades que 
integram o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, junto à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, tendo sua sede em Washington. A Comissão é 
composta por sete juristas eleitos por mérito e títulos pessoais, e não como representantes 
de nenhum governo, mas representam aos países membros da Organização dos Estados 
Americanos (OEA).

CIS Contrato de Impacto Social

O Contrato de Impacto Social é um mecanismo de financiamento da educação em que o 
Estado contrata um prestador de serviços privado para realizar uma tarefa, mas só paga 
se as metas forem cumpridas. O prestador de serviços contratado pode captar recursos 
no mercado financeiro e subcontratar empresas sem qualquer vínculo com educação. A 
avaliação do “impacto” é feita usando metodologias que comparam grupos de alunos “de 
tratamento” (que receberam os produtos) e “de controle” (que não recebem as intervenções). 
Saiba mais no Dossiê Retrocessos da SAM 2018, em www.semanadeacaomundial.org

CNE Conselho Nacional de Educação

O Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado integrante da estrutura do 
Ministério da Educação do Brasil (MEC), que atua na formulação e avaliação da política 
nacional de educação.

Conae Conferência Nacional de Educação

A Conferência Nacional de Educação – CONAE é um espaço democrático aberto pelo Poder 
Público para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional. Ela 
é organizada para tematizar a educação escolar, da educação infantil à pós-graduação, e é 
realizada, em diferentes territórios e espaços institucionais, nas escolas, municípios, Distrito 
Federal, estados e país, reunindo estudantes, pais, profissionais da educação, gestores, 
agentes públicos e sociedade civil.
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Coneb Conferência Nacional de Educação Básica

A Conferência Nacional da Educação Básica (Coneb), realizada em abril de 2008, foi um 
marco na história das políticas públicas do setor educacional no Brasil. Pela primeira vez, 
gestores dos três entes federados, sociedade civil, entidades de classe, profissionais e pais 
se reuniram em prol da qualidade da educação básica, ao participar da construção de um 
sistema nacional articulado de educação.

Daeb Diretoria de Avaliação da Educação Básica 

A Diretoria de Avaliação da Educação Básica é uma das diretorias do Inep, dedicada à 
avaliação da educação básica.

eaD Educação a Distância

Educação a distância é uma modalidade de educação mediada por tecnologias em que 
discentes e docentes estão separados espacial e/ou temporalmente, ou seja, não estão 
fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem.

eC Emenda Constitucional

Uma emenda constitucional é uma modificação da constituição de um Estado, resultando em 
mudanças pontuais do texto constitucional, as quais são restritas a determinadas matérias, 
não podendo, apenas, ter como objeto a abolição das chamadas cláusulas pétreas.

EJA Educação de Jovens e Adultos

Educação de jovens e adultos (EJA) é a modalidade de ensino nas etapas dos ensinos 
fundamental e médio da rede escolar pública brasileira, e adotada por algumas redes 
particulares, que recebe os jovens e adultos que não completaram os anos da educação 
básica em idade apropriada por qualquer motivo (entre os quais é frequente a menção da 
necessidade de trabalho e participação na renda familiar). No início dos anos 90, o segmento 
da EJA passou a incluir também as classes de alfabetização inicial.

FNE Fórum Nacional de Educação

O Fórum Nacional de Educação (FNE) é um espaço de interlocução entre a sociedade civil 
e o Estado brasileiro; uma reivindicação histórica da comunidade educacional e fruto de 
deliberação da Conferência Nacional de Educação (Conae 2010). De caráter permanente, o 
Fórum Nacional de Educação foi criado pela Portaria Ministério da Educação n.º 1.407 de 14 
de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 16 de dezembro de 2010, e 
instituído por lei com a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE).

FNPETI Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil

O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil é 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. Foi 
criado em 1994, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho - OIT e do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância - UNICEF. O FNPETI é uma instância autônoma de controle 
social, legitimado pelos segmentos que o compõem. São membros do Fórum os 27 Fóruns 
Estaduais de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, representantes do governo 
federal, dos trabalhadores, dos empregadores, entidades da sociedade civil (ONGs), do 
sistema de Justiça e organismos internacionais (OIT e UNICEF).

Fundeb Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb 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.
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Fundef Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do  
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério

O Fundef - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (FUNDEF) foi um fundo formado por recursos da União, dos estados e Distrito 
Federal e dos municípios do Brasil para promover o financiamento da educação básica pública.

Antes uma parcela das receitas públicas eram destinadas à educação como um todo. A 
proposta desse fundo era definir uma parcela que atendesse especificamente ao ensino 
fundamental (1ª a 8ª série), através de uma redistribuição dos recursos provenientes de 
impostos aplicados pelos municípios e Estados.

Apesar dos resultados positivos em muitos Estados, a rede da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação e outras entidades fizeram a proposta de sua substituição pelo Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que não investe apenas 
no ensino fundamental, mas também no ensino médio e na educação infantil, além de 
praticamente multiplicar por dez o aporte de complementação de recursos da União, de 
menos de 1% para 10%.

IBGe Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um instituto público da administração 
federal brasileira criada em 1934 e instalada em 1936 com o nome de Instituto Nacional de 
Estatística; seu fundador e grande incentivador foi o estatístico Mário Augusto Teixeira de 
Freitas. O nome atual data de 1938. A sede do IBGE está localizada na cidade do Rio de 
Janeiro. O IBGE tem atribuições ligadas às geociências e estatísticas sociais, demográficas e 
econômicas, o que inclui realizar censos e organizar as informações obtidas nesses censos, 
para suprir órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal, e para outras 
instituições e o público em geral.

Ideb Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador criado pelo governo 
federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.

IeS Instituições de Ensino Superior

Uma instituição de ensino superior é a unidade de organização institucional autônoma no 
âmbito do ensino superior.

Inep Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é uma 
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Seu objetivo é promover 
estudos, pesquisas e avaliações periódicas sobre o sistema educacional brasileiro, com 
o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área 
educacional. O INEP realiza levantamentos estatísticos e avaliações em todos os níveis e 
modalidades de ensino.

Ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

A fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública 
federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) criada 
em 1964 como Epea (Escritório) e assumindo o nome atual em 1967. Suas atividades de 
pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações do governo para a formulação 
e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento. Os trabalhos do 
Ipea são disponibilizados para a sociedade por meio de publicações (todas disponíveis 
gratuitamente em www.ipea.gov.br), seminários e um programa semanal de TV (Panorama 
Ipea, no canal NBR).

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza a organização da educação 
brasileira com base nos princípios presentes na Constituição. Foi citada pela primeira vez na 
Constituição de 1934. A primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma versão em 1971, 
que vigorou até a promulgação da mais recente em 1996.
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LDE Laboratório de Dados Educacionais

O Laboratório de Dados Educacionais estruturou um repositório de indicadores para o 
público interessado em analisar as características da educação no país. Esta plataforma é um 
projeto realizado por meio de esforços conjuntos entre o Núcleo de Políticas Educacionais 
(NuPE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Centro de Computação Científica e 
Software Livre (C3SL) do Departamento de Informática da mesma universidade.

LGBT Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros

LGBT é a sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. A sigla 
LGBT se destina a promover a diversidade das indentidades baseadas em identidade sexual 
e de gênero.

LOA Lei Orçamentária Anual

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece 
as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina 
que o Orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano (também chamado 
sessão legislativa). Compete ao Presidente da República enviar ao Congresso Nacional o 
Plano plurianual, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento 
previstas nesta Constituição.

MDe Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino são um conjunto de ações voltadas à consecução 
dos objetivos das instituições educacionais de todos os níveis. Inserem-se no rol destas 
ações: despesas relacionadas à aquisição, manutenção e funcionamento das instalações e 
equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços, remuneração e 
aperfeiçoamento dos profissionais da educação, aquisição de material didático, transporte 
escolar, entre outros. As despesas consideradas para MDE estão descritas na LDB.

MeC Ministério da Educação

O Ministério da Educação (MEC) é um órgão do governo federal do Brasil fundado no 
decreto n.º 19.402, em 14 de novembro de 1930, com o nome de Ministério dos Negócios 
da Educação e Saúde Pública, pelo então presidente Getúlio Vargas e era encarregado do 
estudo e despacho de todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência 
hospitalar. A estrutural regimental do MEC como conhecemos só ficou estabelecida 
realmente pelo decreto n° 4.791, de 22 de julho de 2003. Este, estabelece como área de 
competência do MEC: política nacional de educação; educação infantil; educação em geral, 
compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens 
e adultos, educação profissional, educação especial e educação a distância, exceto ensino 
militar; avaliação, informação e pesquisa educacional; pesquisa e extensão universitária; e 
magistério.

MP Medida Provisória

A Medida Provisória (MP) é um instrumento com força de lei, adotado pelo presidente 
da República, em casos de relevância e urgência. Produz efeitos imediatos, mas depende 
de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei. Seu prazo de 
vigência é de sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Se não for aprovada no 
prazo de 45 dias, contados da sua publicação, a MP tranca a pauta de votações da Casa em 
que se encontrar (Câmara ou Senado) até que seja votada. Neste caso, a Câmara só pode 
votar alguns tipos de proposição em sessão extraordinária. 

OCDe Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico ou 
Econômico

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização 
internacional de 35 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da 
economia de mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas 
econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. 
A maioria dos membros da OCDE é composta por economias com um elevado PIB per capita 
e Índice de Desenvolvimento Humano e são considerados países desenvolvidos.
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ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

As Nações Unidas definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte 
de uma nova agenda de desenvolvimento sustentável que deve finalizar o trabalho dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e tem como mote "não deixar ninguém para trás". 
Essa agenda, lançada em setembro de 2015 durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, 
foi discutida na Assembleia Geral da ONU, onde os Estados-membros e a sociedade civil 
negociaram suas contribuições. Ela tem 17 metas a serem cumpridas até 2030.

Oea Organização dos Estados Americanos

A Organização dos Estados Americanos, abreviadamente OEA (em inglês, Organization 
of American States ou OAS), é uma organização internacional criada em 1948, com sede 
em Washington (Estados Unidos), cujos membros são as 35 nações independentes do 
continente americano.

ONU Organização das Nações Unidas

Organização das Nações Unidas (ONU), ou simplesmente Nações Unidas, é uma organização 
intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. Uma substituição à 
Liga das Nações, a organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término 
da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. Na 
altura de sua fundação, a ONU tinha 51 estados-membros; hoje são 193. A sua sede está 
localizada em Manhattan, Nova York, e possui extraterritorialidade. Outros escritórios 
situam-se em Genebra, Nairóbi e Viena. A organização é financiada com contribuições 
avaliadas e voluntárias dos países-membros. Os seus objetivos incluem manter a segurança 
e a paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico 
e no progresso social, proteger o meio ambiente e prover ajuda humanitária em casos de 
fome, desastres naturais e conflitos armados.

PeC Proposta de Emenda Constitucional

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) é matéria sujeita a tramitação especial na 
Câmara dos Deputados e deve ser apresentada pelo Presidente da República, por um terço, 
no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou por mais 
da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, aonde cada uma delas 
deverá manifestar-se pela maioria relativa de seus membros. Seu trâmite tem início quando 
ela é despachada pelo Presidente do Legislativo para a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania que tem o prazo de cinco sessões legislativas para a devolução da proposta à 
Mesa da Câmara com o respectivo parecer sobre a admissibilidade da mesma.

Pnad Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) é uma pesquisa feita pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma amostra de domicílios brasileiros que, por 
ter propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas da sociedade, 
como população, educação, trabalho, rendimento, habitação, previdência social, migração, 
fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição etc., entre outros temas que são incluídos na 
pesquisa de acordo com as necessidades de informação para o Brasil. A pesquisa é feita em 
todas as regiões do Brasil. Essa modalidade foi introduzida no Brasil na segunda metade da 
década de 60 e a primeira PNAD realizada em caráter experimental realizou-se em 1967. 

PNE Plano Nacional de Educação

O Plano Nacional de Educação (PNE) é previsto pela Constituição Federal de 1988 e determina 
diretrizes, metas e estratégias para a política educacional em 10 anos. O primeiro grupo são 
metas estruturantes para a garantia do direito a educação básica com qualidade, e que assim 
promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das 
oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à 
redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para 
a equidade. O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, 
considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de 
metas refere-se ao ensino superior.
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rea Recursos Educacionais Abertos

Os REA são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia que 
estão sob domínio público ou são licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam 
acessados, utilizados, adaptados e redistribuídos por terceiros. O uso de formatos técnicos 
abertos facilita o acesso e reúso potencial dos recursos. Os REA podem incluir cursos 
completos, partes de cursos, módulos, guias para estudantes, anotações, livros didáticos, 
artigos de pesquisa, vídeos, instrumentos de avaliação, recursos interativos como simulações 
e jogos de interpretação, bancos de dados, software, aplicativos (incluindo versões para 
dispositivos móveis) e qualquer outro recurso educacional de utilidade. O movimento REA 
não é sinônimo de aprendizado on-line, EaD ou educação por meio de dispositivos móveis. 
Muitos REA – mesmo que possam ser compartilhados por meio de formatos digitais – 
também podem ser impressos.

RLI Receita Líquida de Impostos

Em contabilidade (Brasil), designa-se por receita líquida a receita bruta com deduções 
(contas redutoras). Assim, a RLI é a receita total arrecadada de impostos, com deduções.

RPU Revisão Periódica Universal

A Revisão Periódica Universal (RPU) da ONU é uma avaliação entre estados, ou seja, os 
estados se avaliam mutuamente, quanto a situação de direitos humanos, gerando um 
conjunto de recomendações. É um processo único que compreende a avaliação periódica 
da situação de direitos humanos de todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas. 
A RPU é uma inovação significativa do Conselho de Direitos Humanos centrada no 
tratamento igualitário para todos os países. Ela confere a oportunidade de todos os Estados 
declararem que ações eles tomaram para melhorar as situações de direitos humanos e para 
ultrapassar os obstáculos à plena realização dos direitos humanos. A RPU também inclui o 
compartilhamento das melhores práticas de direitos humanos em todo o mundo.

SaM 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 exerce pressão sobre os governos para que cumpram os acordos internacionais 
da área, anteriormente o Programa Educação para Todos (Unesco, 2000) e, agora, os 
compromissos do Marco Ação Educação 2030 (Unesco, 2015).

De 2003 a 2017, a SAM já mobilizou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo! Apenas 
no Brasil, já são 1,4 milhão de pessoas mobilizadas. É a maior atividade de mobilização da 
sociedade civil pelo direito humano à educação, com o objetivo de estimular a formação 
política.

Coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 15 anos, a SAM brasileira 
precede a data de aniversário do Plano Nacional de Educação (PNE), dia 25 de junho de 
2014, quando foi sancionado. Assim, a SAM brasileira está dedicada ao monitoramento da 
implementação do PNE.

Secadi Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão é uma secretaria 
do Ministério da Educação responsável por: 1. planejar, orientar e coordenar, em articulação 
com os sistemas de ensino dos Estados, Distrito Federal, Municípios e as representações 
sociais, a implementação de políticas para a alfabetização e educação de jovens e adultos ao 
longo da vida, para a educação do campo, para a educação escolar indígena, para a educação 
em áreas remanescentes de quilombos, para a educação nas relações étnico-raciais, para a 
educação em direitos humanos e para a educação especial; 2. viabilizar ações de cooperação 
técnica e financeira entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e organismos 
nacionais e internacionais, voltadas à alfabetização e à educação de jovens e adultos, à 
educação do campo, à educação dos povos indígenas, à educação em áreas remanescentes 
de quilombos, à educação para as relações étnico-raciais, à educação em direitos humanos 
e à educação especial; 3. coordenar ações educacionais voltadas à diversidade sociocultural 
e linguística, aos direitos humanos e à inclusão, visando à efetivação de políticas públicas 
transversais e intersetoriais de competência da Secretaria, em todos os níveis, etapas e 
modalidades; e 4. desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, programas de formação 
de professores e materiais didáticos e pedagógicos específicos às modalidades de ensino e 
temáticas de sua competência.
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Sinaeb Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica

O Sinaeb é um sistema construído no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira). Ele foi estabelecido pela Lei 13005/2014, fruto de emenda 
elaborada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pelo Cedes (Centro de Estudos 
Educação e Sociedade). Seu objetivo é de assegurar o processo nacional de avaliação 
da educação básica em todas as etapas e modalidades, considerando suas múltiplas 
dimensões, na perspectiva de garantir a universalização do atendimento escolar, por meio 
de uma educação de qualidade e democrática, a valorização dos profissionais da educação 
e a superação das desigualdades educacionais. Foi revogado pela Portaria revogatória 
981/2016.

SNE Sistema Nacional de Educação

Aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), uma das tarefas mais urgentes e necessárias 
é a instituição do Sistema Nacional de Educação. A Lei nº 13.005/2014 estabelece em seu 
art. 13 que "o poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da 
publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre 
os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e 
estratégias do Plano Nacional de Educação".

STF Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal (STF) é a mais alta instância do poder judiciário brasileiro, e 
acumula tanto competências típicas de uma suprema corte, ou seja, um tribunal de última 
instância, como de um tribunal constitucional, que seria aquele que julga questões de 
constitucionalidade independentemente de litígios concretos. Sua função institucional 
fundamental é de servir como guardião da Constituição Federal de 1988, apreciando casos 
que envolvam lesão ou ameaça a esta última. De suas decisões não cabe recurso a nenhum 
outro tribunal.

TGD Transtornos Globais do Desenvolvimento

Transtorno global do desenvolvimento (TGD) é uma categoria que engloba cinco transtornos 
caracterizados por atraso simultâneo no desenvolvimento de funções básicas, incluindo 
socialização e comunicação. Os transtornos globais do desenvolvimento são: 1. Autismo, o 
mais conhecido; 2. Síndrome de Rett;

e 3. Transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, que inclui (ou também 
é conhecido como) autismo atípico.

UFPR Universidade Federal do Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é a mais antiga instituição de ensino com concepção 
de universidade do Brasil, fundada em 19 de dezembro de 1912, inicialmente com o nome 
de Universidade do Paraná.

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) - 
acrônimo de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - é uma agência 
especializada das Nações Unidas (ONU) com sede em Paris, fundada em 4 de novembro de 
1946 com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, 
ciências naturais, ciências sociais/humanas e comunicações/informação.







Democracia 
e Direitos Humanos

Apoio:

Comite Técnico:

Realizaçao e Coordenaçao

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.  

 

(http://semanadeacaomundial.org/) e:

tenha acesso a mais informações sobre a temática da SAM 2018;

conheça todas as nossas sugestões e dicas para suas atividades na página “Participe”;

veja a programação das atividades;

baixe materiais da Semana – também em formatos acessíveis;

compartilhe fotos, vídeos e notícias sobre a SAM na sua comunidade!

sam@campanhaeducacao.org.br

(11) 3159-1243


