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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, anteriormente 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! 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 acontecerá, 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 sancionado. 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) relacionados, 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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A Semana de Ação Mundial 2018 traz um monitoramento da implementação da principal legislação nacional
que traça metas e estratégias para que o Brasil alcance uma educação de qualidade para todas e todos, a Lei
13.005/2014, que define o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. Até este ano, o PNE vem sendo colocado à margem das políticas formuladas pelo Governo Federal, que não tem cumprido com suas metas e estratégias. Nas páginas a seguir, você encontrará um infográfico com o balanço do quanto ainda falta para atingirmos o
cenário com o qual nossos governos se comprometeram através do Plano Nacional de Educação.
Trazemos também subsídios para você entender melhor qual é o principal fundo de financiamento da educação
básica hoje, o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Através dele, a União complementa o que Estados, Distrito Federal e Municípios precisam
para investir em educação. Como ele ainda não é suficiente para atingir o patamar de qualidade previsto no PNE
através do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) – mecanismos criados pela
Campanha Nacional pelo Direito à Educação –, trazemos uma proposta de como melhorá-lo.
Hoje, somente 0,6% das escolas brasileiras têm os insumos previstos no CAQi/CAQ. O CAQi prova que para garantir os padrões mínimos de qualidade para o direito humano à educação no Brasil, são necessários investimentos
adicionais no Fundeb por parte da União de mais R$ 50 bilhões por ano, sendo que este valor precisa ser continuamente ajustado. Levamos essas informações para nossos parlamentares no Congresso Nacional, que discutem,
neste momento, as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que tornam o Fundeb permanente e mais robusto. Cabe dizer que viabilizar o CAQi significa um adicional de 0,9% do PIB para a Educação Básica. Esse índice é
seis vezes menor que o valor gasto pelo governo federal previsto no Orçamento de 2018, com o pagamento dos
juros da dívida pública, recurso que vai para o bolso das famílias mais ricas do país.
É muito importante que você conheça mais sobre os mecanismos do CAQi e do CAQ e também sobre o Fundeb,
porque é através deles que poderemos ter escolas inclusivas e com boa infraestrutura, professores valorizados
e bem formados, e todos os insumos necessários para a garantia de uma educação de qualidade para todas as
crianças, adolescentes, e pessoas adultas e idosas do Brasil. Conhecendo nossos direitos, podemos tirá-los do
papel e torná-los, juntos, realidade.
Neste Manual, você também terá acesso a um dossiê em que elencamos as áreas em que não apenas nossas leis
cumpridas não têm sido cumpridas, mas também naquelas em que têm sido impostos graves retrocessos para o
direito humano à educação. O Brasil enfrenta um período de austeridade econômica (chamado, por muitos economistas, de austericídio), acompanhado do descumprimento das metas nacionais e internacionais de educação,
do subfinanciamento para a área, e do enfraquecimento das instâncias de participação e da democracia.
A principal ameaça aos direitos sociais hoje no Brasil – e que impacta mais o direito à educação – é a Emenda
Constitucional 95/2016. A EC 95 impõe um teto (limite) para os investimentos nas áreas sociais por 20 anos. Ela
determina que, a partir de 2018, os gastos primários da União, que incluem todas as despesas, exceto os juros
da dívida pública, deverão ser congelados no patamar de 2017, corrigidos somente pela inflação de cada ano.
Assim, a EC 95, por ignorar a necessidade de mais investimentos previstos no Plano Nacional de Educação, ameaça o cumprimento de todas as suas metas e estratégias, e prevê décadas de sucateamento da educação pública,
deixando-nos ainda mais distantes de atingir uma educação universal e de qualidade no Brasil. Nas páginas deste
Manual, você entenderá mais sobre a dimensão desse impacto.
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É diante desse contexto que a Semana de Ação Mundial 2018

vem mobilizar a população para cobrar dos nossos governantes

e tomadores de decisão que cumpram com a Lei. Alertar para o
descumprimento das metas e estratégias do Plano Nacional de
Educação é alertar para as violações de direitos e fazer valer
o controle social para que o direito humano à educação seja

cumprido na sua integralidade. Continuamos acreditando no

que foi construído com ampla participação da sociedade civil

nos quatro anos de tramitação da Lei 13.005/2014, do PNE, no
Congresso Nacional. Por essa razão, é preciso reafirmar esse
pacto consensuado pela sociedade brasileira e cobrar o seu
cumprimento por parte dos governantes.

Agora você também faz parte dessa roda Juntos/as, vamos fazê-la girar!
Neste ano também, a Semana de Ação Mundial alinha o debate educacional no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 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 até 2030. Aqui, vamos conversar sobre essa agenda de forma transversal, contextualizando nossa legislação nacional sobre educação em
relação aos ODS..
É o momento de articular a sociedade civil, de solidificar os espaços de participação social, de realizar pesquisas
qualificadas e de aprofundar o debate em torno do Plano Nacional de Educação. Vamos garantir nossa ativa e
contínua participação junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário e às instituições democráticas nacionais
e internacionais, para que se faça cumprir o direito à educação pública, gratuita, laica, equitativa, inclusiva e de
qualidade para todas as pessoas residentes no Brasil, como rege a Constituição Federal de 1988.
Vamos juntas/os?
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No dia 25 de junho de 2014, na forma da Lei 13.005/2014, foi sancionado, 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 para a implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e do Custo
Aluno-Qualidade (CAQ), mecanismos previstos no PNE que, ao mesmo tempo, garantem os insumos para termos
uma educação de qualidade e também preveem o quanto precisa ser investido para cumprimos com todas as
metas e estratégias do Plano. Assim, é necessário que haja a participação popular de forma ativa e qualificada no
monitoramento dos Planos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Educação.

FIQUE DE

lh

nos planos!

Se o Brasil quer dar um salto na educação pra valer,
ele precisa concretizar os Planos de Educação. E

para isso, é preciso ampliar a roda, fortalecer os

espaços democráticos e defender as conferências

de educação, que representam os mais importantes
processos de monitoramento desses planos!

Desde a aprovação do PNE em 2014, municípios e estados do país revisaram ou

elaboraram seus próprios planos, que devem orientar os rumos da educação no

país pelos próximos dez anos. Por serem planos de Estado, e não de governo, eles
são o principal instrumento da política educacional, fundamentais para romper a

descontinuidade das políticas atreladas a planos de governo e melhorar a qualidade
da educação brasileira.

Em tempos de tantos retrocessos e ameaças ao direito humano à educação, é

necessário somar forças e atuar em conjunto para que os planos de educação

tenham condições de ser efetivamente implementados. Por isso, a iniciativa “De Olho
nos Planos” chama todas e todos a se comprometerem com eles, fazendo parte do
monitoramento participativo dos Planos de Educação!

Para ajudar nesse importante processo, a iniciativa “De Olho nos
Planos” tem produzido materiais que estimulam esse debate e

essa prática, com o intuito de garantir que fóruns e conselhos
de educação, secretarias, escolas, organizações da sociedade

civil, movimentos sociais, coletivos e pessoas em geral realizem
experiências de gestão democrática e de controle social na
educação em seu município ou estado.

Acesse os materiais, saiba mais e compartilhe:

http://www.deolhonosplanos.org.br/monitoramento-participativo/
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A lei do Plano Nacional de Educação 2014–2024

(Lei 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. No entanto, essas metas vêm sendo
descumpridas.

O PNE representa um enorme avanço legal. É o mais elaborado esforço brasileiro de expandir educação com
padrão de qualidade. Ainda que muito aquém do necessário, o Brasil tem sido capaz de criar matrículas na educação pública, porém sem garantir o aprendizado dos estudantes. O Plano Nacional de Educação 2014-2024 pretende acelerar a expansão, efetivando padrões inéditos de qualidade – único caminho prático para a consagração
do direito à educação.
Considerando que o PNE é uma lei que promove a justiça social e busca começar o processo de reparação da
histórica dívida educacional brasileira, por que ele vem sendo descumprido?
Há dois fatores estruturais: o primeiro é que o PNE não é uma prioridade política. Para dar certo, a educação deveria ser uma verdadeira prioridade dos governos, sendo alvo da ação do Palácio do Planalto, dos governadores
e prefeitos, o que vai muito além dos esforços do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais
de educação. E, em vez de propor políticas e programas que respondam às metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, o MEC tem operado um desmonte das políticas que vinham dando algum resultado, propondo
agendas que, muitas vezes, vão na contramão do PNE. Saiba mais sobre o assunto no último capítulo deste Manual, onde elencamos todos os retrocessos que a educação vem sofrendo desde 2015.
Em parceria com o Laboratório de Dados Educacionais da Universidade Federal do Paraná (LDE/UFPR), fizemos
um balanço do andamento das metas e estratégias do Plano. O LDE/UFPR é uma plataforma online gratuita, desenvolvida pelo Núcleo de Políticas Educacionais (NuPE) e pelo Centro de Computação Científica e Software Livre
(C3SL) da UFPR, que disponibiliza bases de dados e indicadores educacionais em séries históricas com diversos
níveis de desagregação.
Acesse o site da Semana de Ação Mundial 2018 e baixe o cartaz com o infográfico completo de balanço do PNE.
Você poderá usar na sua roda de conversa e em outras atividades da SAM e todos poderão acompanhar!
www.semanadeacaomundial.org
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Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na

pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das
crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.
Taxa de Atendimento - Brasil
0 a 3 anos – 25,73
4 a 5 – 85,85
(2012)

Taxa de Atendimento - Brasil
0 a 3 anos – 30,39
4 a 5 – 90,45
(2015)

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Pnad
(arquivo Pessoas)/IBGE 2012 e 2015

Apesar de a obrigatoriedade da Educação Infantil para as
crianças de 4 a 5 anos ter sido promulgada em 2009, tendo
os sistemas de ensino até 2016 para se organizarem com seu
cumprimento, a taxa de atendimento escolar mostra que ainda não garantimos o acesso de todas essas crianças à escola.
O crescimento de 2012 a 2015 foi de apenas 5%. Em relação
às crianças de 0 a 3, o desafio ainda é significativo, pois é preciso ampliar em 20% o atendimento menos de 6 anos. Desse
modo, se a evolução da taxa se mantiver em ritmo igual ao
período analisado (2012 a 2015), possivelmente não conseguiremos cumprir a meta do PNE.
Estratégia 1.2: Garantir que, ao final da vigência deste PNE,
seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as taxas de
frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos
oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e
as do quinto de renda familiar per capita mais baixo;
Taxa de frequência a escola segundo quintil mais alto e
mais baixo da renda, Brasil, 2015
Primeiro quintil da renda

Último quintil de renda

0-3

19,95%

51,3%

4-5

51,33%

92,07%

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Pnad
(arquivo Pessoas)/IBGE 2015

31% é o percentual da diferença de acesso à educação para
as crianças de 0 a 3 anos, cuja renda familiar está entre as
20% mais baixas em relação aquelas com as 20% mais altas
rendas. No ensino obrigatório, essa diferença é de 40,74%,
indicando que o atendimento à educação infantil ainda se
configura como privilégio.
Estratégia 1.5: Manter e ampliar, em regime de colaboração
e respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de

aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria
da rede física de escolas públicas de educação infantil;
•
•
•
•
•

Em 2017, as escolas que não funcionam em prédios escolares representavam 4,6 do total das instituições.
40,4% das escolas contavam com biblioteca/sala de leitura;
46,9% possuiam banheiros adaptados para à EI;
87,1% tinham água potável; e
44,6% apenas possuiam parque infantil.

Os números evidenciam que ainda é necessário um esforço
significativo na adequação das escolas para garantir espaços
que favoreçam o desenvolvimento infantil.
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017

Estratégia 1.8: Promover a formação inicial e continuada dos(as)
profissionais da educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior;
Em 2017, 16,86% dos professores de Educação Infantil (não
considerando os auxiliares) não possuíam formação adequada para atuar nessa etapa de ensino. Se considerarmos como
formação mínima a de nível superior (licenciatura), o percentual de professores sem formação adequada chega a 36%.
Fonte dos dados: Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados
do Censo Escolar/INEP 2017

Estratégia 1.17: estimular o acesso à educação infantil em
tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco)
anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Número de matrículas na Educação Infantil de acordo com
o turno da matrícula, Brasil, 2013 a 2017
Tempo
Integral

2013

2014

2015

2016

2017

Não

5.505.092

5.658.554

5.681.998

5.898.559

6.002.068

Sim

2.102.485

2.211.315

2.290.232

2.380.545

2.506.663

Total

7.607.577

7.869.869

7.972.230

8.279.104

8.508.731

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2013 - 2017

Apenas 29% das matrículas de EI eram em tempo integral
(2017). Apesar de ser perceptível um crescimento nesse tipo
de atendimento, ele ainda é baixo, pois saiu de 28% para
29%, em 4 anos.
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Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove)

anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos
e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento)
dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o
último ano de vigência deste PNE.
Taxa de Atendimento – Brasil
2012

2013

2014

2015

6 a 10 anos

98,82

99,02

99,13

99,17

11 a 14 anos

97,41

97,44

97,52

97,65

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Pnad
(arquivo Pessoas)/IBGE 2012 e 2015

Taxa de matrícula Líquida no Ensino Fundamental anos
iniciais e anos finais, Brasil, 2015
Ensino Fundamental - anos iniciais - 96,54%
Ensino Fundamental - anos finais - 84,03%
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Pnad
(arquivo Pessoas)/IBGE e Censo Escolar/INEP, 2015

Para o cálculo da matrícula líquida dos anos iniciais considera-se os estudantes da faixa etária (6 a 10) que estavam
matriculados nos anos iniciais e anos finais. E para o cálculo
dos anos finais, considera-se os estudantes matriculados nos
anos finais e do ensino médio. Entende-se que esses estudantes têm trajetória contínua e, provavelmente, o início do
seu processo de escolarização nessa etapa foi antecipado.
Apesar do Ensino Fundamental ser obrigatório desde 1971
e ser garantido como direito público subjetivo na Constituição Federal de 1988, devendo ser universal, em torno de 3%
da população da faixa etária em 2015 encontrava-se fora da
escola. Isso significa que ainda é necessário garantir Ensino
Fundamental para 429.276 crianças e adolescentes, especialmente nas regiões norte e nordeste.
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Além disso, a conclusão na idade recomendada é uma questão importante, especialmente para os anos finais do EF, no
qual a taxa de matrícula líquida era de 84,04% em 2015, considerando inclusive os estudantes que já estão no EM. Em
torno de 15% dos estudantes dessa faixa etária estão em etapas e modalidades não correspondentes a sua idade.
Estratégia 2.10: estimular a oferta do ensino fundamental,
em especial dos anos iniciais, para as populações do campo,
indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades;
Taxa de atendimento por faixa etária e área da
localidade – Brasil, 2015
6 a 10 anos

11 a 14 anos

Urbana

99,20%

97,70%

Rural

99,10%

97,30%

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Pnad
(arquivo Pessoas)/IBGE 2015

A taxa de atendimento na zona urbana é rural não difere muito. Contudo, ao analisar a taxa de matrícula líquida com base
na localidade, a situação da zona rural é mais complicada do
que a da urbana. Isso indica que as trajetórias escolares tendem a ser mais irregulares no campo, onde há um número
significativo de turmas multisseriadas.
Taxa de matrícula líquida por faixa etária e área da
localidade – Brasil, 2015
6 a 10 anos

11 a 14 anos

Urbana

96,45%

85,44%

Rural

76,40%

43,61%

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Pnad
(arquivo Pessoas)/IBGE e Censo Escolar/INEP, 2015

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento esco- Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a
lar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE,
a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).					

Taxa de Atendimento – Brasil
15 a 17 anos

2012

2013

2014

2015

78,28

78,43

77,21

78,73

Taxa de matrícula Líquida no Ensino Médio,
Brasil, 2012 a 2015
Ensino Médio

2013

2014

2015

55,22

55,89

56,17

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Censo
Escolar/INEP (arquivo matrícula) e Pnad/IBGE (arquivo Pessoas) 2013 - 2015

A universalização do atendimento escolar para população de
15 a 17 anos ainda é um grande desafio, pois apenas 78,73
desses estudantes frequentavam instituições educacionais.
O crescimento nos últimos anos foi bastante tímido. Ao
analisar essa mesma taxa pelo recorte da renda, encontrase que, entre os 20% com menores rendas, esse percentual
é ainda mais baixo (76,26%), enquanto dentre os 20% com
maior renda, o percentual sobe para 87,12%. Cabe destacar
que percentual significativo desses estudantes, apesar de estarem na escola, não se encontram no Ensino Médio, pois a
taxa de matrícula é de apenas 56,17%.
A obrigatoriedade da escolarização para os jovens de 15 a
17 anos vem reforçar a necessidade de garantir escolas para
todos. Porém, o debate precisa ser mais amplo do que a existência ou não da vagas, problematizando formas de tornar
essa escola mais acessível, mais atrativa e menos excludente.
Concomitante à isso, é preciso discutir as trajetórias escolares de insucesso que impedem que esses jovens cheguem à
última etapa da educação básica, a fim de intervir sobre elas
de modo mais efetivo.

17 (dezessete) 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;
Número e percentual de matrícula de pessoas com necessidades especiais, em atendimento Educacional e em classes
especiais ou escola exclusivas, Brasil, 2017
Matrículas

Percentual

Estudantes com Necessidades
Especiais

1.066.446

Estudantes em classes especiais ou
exclusivas

169.637

15,91%

Estudantes com atendimento educacional especializado

401.203

37,62%

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Censo
Escolar/INEP (arquivo matrícula), 2017

inclusão educacional, apesar de ter avançado muito nos últimos anos, ainda configura-se como um grande desafio. A
política de atendimento à população com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação tem como princípio sua oferta, preferencialmente na rede regular de ensino, sendo garantido atendimento
educacional especializado para aqueles que necessitarem.
Atualmente, há 1.066.446 matrículas no Censo Escolar relativas a estudantes com Necessidades Educacionais Especiais.
Desses, 37,62% estão em classes especiais ou exclusivas e
9,80% tem atendimento educacional especializado. Esses
números indicam que 50% dos estudantes não possuem nenhum tipo de atendimento especializado.
Estratégia 4.3: implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de
professores e professoras para o atendimento educacional
especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de
comunidades quilombolas;
Número e percentual de escolas com e sem sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) segundo área de
localidade detalhada, Brasil, 2017.
Escolas sem
sala de AEE

Escolas com
sala de AEE

% de escolas
com sala de
AEE

Urbana

57.432

26.638

31,69%

Rural

45.587

4.179

8,40%

Rural - Area de
assentamento

4.056

324

7,40%

Rural - Terra
indígena

3.099

74

2,33%

Rural - Área
remanescente de
quilombos

2.122

16

Rural - Unidade de
uso sustentável

418

26

7,09%

5,86%

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017
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Apenas 28 municípios brasileiros não contam com salas de
atendimento educacional especializado. Isso, no conjunto
das escolas dos municípios (todas as dependências administrativas). Por outro lado, o percentual de escolas com ou sem
sala ainda é baixo. Ainda que a proposta de AEE permita o
compartilhamento das salas de atendimento, o percentual
dessas em escolas do campo, que em geral são mais distantes e, portanto, implicam deslocamento dos estudantes, é o
mais baixo, especialmente em terra indígena.
Estratégia 4.6: manter e ampliar programas suplementares
que promovam a acessibilidade nas instituições públicas,
para garantir o acesso e a permanência dos(as) alunos(as)
com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da
oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva,
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas,
níveis e modalidades de ensino, a identificação dos(as) alunos(as) com altas habilidades ou superdotação;
Número e percentual de escolas com e sem banheiro adaptado para uso de alunos com deficiência ou mobilidade
reduzida, Brasil, 2017
Escolas sem banheiro PNE adaptado

90.468

62,77%

Escolas com banheiro PNE adaptado

53.649

37,23%

Número e percentual de escolas com e sem dependências
e vias adequadas para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, Brasil, 2017
Escolas sem dependências e vias adequadas
(PNE)

105.328

73,1

Escolas com dependências e vias adequadas
(PNE)

38.789

26,9

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017

Apesar de o número de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ter aumentado, muitas escolas ainda não estão
preparadas em termos de infraestrutura para receber esses
estudantes. Apenas 37,23% das escolas tem banheiro adaptado para população com deficiência e apenas 26,9% tem
dependências e vias adequadas para essa população. Isso
torna evidente a negação do direito à educação e de condições igualitárias para acesso e permanência na escola estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 1996).

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3°
ano do Ensino Fundamental.
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% (Fonte: Inep).
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Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cin-

quenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25%
(vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica.
Número e Percentual de Matrículas por Tempo Integral - Brasil, 2013 a 2017
Tempo Integral

2013

2014

2015

2016

2017

Não Declarado

0

0

628.130

693.828

681.965

Não

46.864.206

45.950.396

44.192.729

44.285.209

43.687.562

Sim

3.178.242

3.820.975

3.975.653

3.838.442

4.238.566

Total

50.042.448

49.771.371

48.796.512

48.817.479

48.608.093

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/
INEP 2013 - 2017

Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil,
1996), é incentivada a ampliação da jornada escolar. O PNE reforça essa questão aoestabelecer meta para aumentar o número de alunos e de escolas que
ofertam educação em tempo integral. Contudo, em 2017, o percentual era de
11,35%. Ao analisar tais dados em uma série histórica, percebe-se que o crescimento é pequeno. Alcançar 25% das matrículas requer alto investimento. Assim,
se o crescimento se mantiver nesse patamar, dificilmente a meta será atingida.
Estratégia 6.7: atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais;
			
		
Número de Matrículas por Área da localidade por tipo de área rural e Tempo
Integral - Brasil, 2017
Área da localidade por tipo de área rural

Não Declarado

Não

Sim

Total

Não Declarado

Não

Sim

Urbana

662.741

38.473.369

3.898.598

43.034.708

1,5%

89,4%

9,1%

Rural

18.748

4.381.308

304.585

4.704.641

0,4%

93,1%

6,5%

Rural - Area de assentamento

474

389.197

15.722

405.393

0,1%

96,0%

3,9%

Rural - Terra indígena

-

229.354

3.662

233.016

0,0%

98,4%

1,6%

Rural - Área remanescente de quilombos

2

183.208

13.577

196.787

0,0%

98,4%

6,9%

Rural - Unidade de uso sustentável

-

31.126

2.422

33.548

0,0%

92,8%

7,2%

total

681.965

43.687.562

48.608.093

1,4%

89,9%

8,7%

4.238.566

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a
partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017

Ainda que nessa estratégia não se especifique o percentual de matrículas indígenas ou quilombolas e mesmo escolas que se quer alcançar, é perceptível que
o menor número de matrículas em tempo integral encontra-se justamente nas
áreas indígenas e de assentamento.
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Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em
todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias
nacionais para o Ideb:
IDEB

Meta
2015

Atual (ano
ref. 2015

Meta
2017

Meta
2019

Meta
2021

Anos iniciais do ensino fundamental

5,2

5,5

5,5

5,7

6

Anos finais do ensino fundamental

4,7

4,5

5

5,2

5,2

Ensino médio

4,3

3,7

4,7

5

5,6

Fonte: INEP - http://portal.inep.gov.br/ideb

Com a ressalva de que as avaliações como o Ideb não sejam
suficientes para medir a qualidade da educação, vale olhar
para esse dado para contribuir para a análise da implementação do PNE.
Estratégia 7.18 - assegurar a todas as escolas públicas de
educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento
de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos
e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir
a acessibilidade às pessoas com deficiência;
SANEAMENTO BÁSICO E
ENERGIA

% escolas
adequadas

Número de
adequações

Fornecimento de energia

97,3

3.687

Abastecimento de água

96,3

5.181

Água Filtrada

84,4

21.591

Coleta de esgoto

95,6

6.168

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP 2017

Dentre as escolas públicas que funcionam em prédios escolares, 15% delas ainda não garante água filtrada para seus
estudantes, em torno de 5% não conta com coleta de esgoto
e 4% com abastecimento de água e 3% com energia. Isso demonstra que os desafios educacionais transcendem a própria
questão educacional e inserem-se também em aspectos básicos de saúde e saneamento básico. Além disso, considerando
a meta do PNE de ampliar o acesso ao esporte, quanto às escolas públicas urbanas de EF e EM, apenas 39% contam com
quadra esportiva, enquanto o laboratório de ciências está
presente em apenas 17,7% das escolas de anos finais do EF e
EM (urbanas e rurais). Esses números reforçam a importância
de estabelecer padrões mais igualitários de oferta escolar.
Estratégia 7.19: institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação e aquisição
de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais;
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Estratégia 7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando,
inclusive, mecanismos para implementação das condições
necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet;
4% das escolas de educação básica não funcionam em prédios escolares. 3,7% são públicas.
Entre as escolas públicas que funcionam em prédio escolar:
•

78% tem televisão;

•

71,5% tem DVD;

•

38% tem máquina copiadora;

•

68,7% tem equipamento de som;

•

56,3% tem equipamento de projeção multimídia; e

•

75% das escolas possuem computador.

Tais dados indicam a necessidade de ampliar o investimento em
insumos básicos que ainda precisam ser garantidos para assegurar
uma oferta de ensino em condições de qualidade para todos.
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a
partir dos microdados do Censo Escolar/INEP- 2017

Estratégia 7.13) garantir transporte gratuito para todos(as)
os(as) estudantes da educação do campo na faixa etária da
educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão
escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada
situação local;
Utilização do transporte público segundo Área de Localidade por tipo de localidade rural, Brasil, 2017
Área

Não utiliza

Utiliza

Urbana

86,1

13,9

Rural

50,9

49,1

Rural - Area de assentamento

48,0

52,0

Rural - Terra indígena

73,8

26,2

Rural - Área remanescente de quilombos

56,7

43,3

Rural - Unidade de uso sustentável

33,1

66,9

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP- 2017

Há um maior percentual de utilização do transporte escolar
nas áreas rurais do que na urbana. Isso pode ser explicado
pela distância entre as escolas. Seria importante ter conhecimento da necessidade de transporte e da qualidade dos
mesmos, o que com os dados existentes atualmente ainda
não é possível.

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de

18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no
mínimo, 12 (doze) 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% (vinte e cinco
por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 				
A escolaridade média da população brasileira em 2015 era de
10,1 anos de estudo. Apesar desse número estar aumentando nos últimos anos, é possível perceber que esse aumento
precisa se consolidar para a população com baixa renda. Entre aqueles que estavam entre os 20% com menor renda, a
média de escolaridade era de 8,1 anos, quase 4 anos a menos
que aqueles que estão entre os 20% com maior renda. Para
esses últimos, a média de escolaridade já é superior a meta
proposta. A diferença entre a escolaridade média da zona urbana (10,4 anos) e rural (8,2 anos) também é elevada, sendo
que em ambos os casos é preciso aumentar a escolaridade
da população. O mesmo pode ser dito em relação às diversas
regiões. A média de anos de estudo no Nordeste é a mais
baixa, seguida pela região Norte, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A média de escolaridade afeta a população por raça/cor
de forma diferente. Enquanto a média de escolaridade da
população branca já está se aproximando de 11 anos, a indígena não chega a 9 e a preta está se aproximando de 10 anos.
Essas diferenças implicam em um olhar diferenciado para a
realidade escolar.

Média de escolaridade da população entre
18 a 29 anos segundo Regiões, Brasil, 2015
Região

Média de anos de estudo

Norte

9,46

Nordeste

9,27

Sudeste

10,62

Sul

10,47

Centro-Oeste

10,54

Média de escolaridade da população entre
18 a 29 anos segundo raça/cor, Brasil, 2015
Raça/ Cor

Média de anos de estudo

Indígena

8,35

Branca

10,87

Preta

9,55

Amarela

11,91

Parda

9,51

Média de escolaridade da população entre 18 a
29 anos segundo Área de localidade, Brasil, 2015
Localização

Média de anos de estudo

Urbana

10,4

Rural

8,25

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais/UFPR a
partir dos Pnad (arquivo Pessoas)/IBGE 2015

Média de escolaridade da população entre 18 a 29 anos
por Rendimento Mensal domiciliar per capita (em quintis),
Brasil, 2015
Quintil de renda

Média de anos de estudo

20% menores

8,11

>20% <ou = 40%

9,08

>40% <ou = 60%

9,9

>60% <ou = 80%

10,75

20% maiores

12,39
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Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por

com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três in- cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos
teiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação
vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e re- profissional.
duzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional.							
Número e percentual de matrícula de Educação de Jovens e

Número e percentual da população com 15 anos ou mais
segundo declaração sobre leitura e escrita, Brasil, 2015
População

%

Sabe ler e escrever

147.191.318

92,0

Não sabe ler e escrever

12.853.807

8,0

Adultos total e integrada, Brasil, 2017
Matrículas de EJA

3.598.716

Matrículas de EJA integrada à educação
profissional

53.235

Percentual de matrículas integradas à
educação profissional

1,48%

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais/UFPR a partir
dos Pnad (arquivo Pessoas)/IBGE 2015

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/INEP- 2017

Percentual da população com 15 anos ou mais segundo
número de anos de estudo, Brasil, 2015

A oferta de educação de jovens e adultos é um direito, sendo
que nos últimos anos tem-se tentando incentivar sua oferta de forma integrada ao ensino profissional. O PNE reforça
essa ideia e estabelece como meta ampliar pelo menos 25%
das matrículas dessa forma. Em 2015, esse percentual não
chegava a 2%. Tal dado indica que caso não haja uma política
específica e esforços voltados nesse sentido, dificilmente se
atingirá a meta proposta no PNE.

Número de anos de estudo

Percentual da
população

Sem instrução e menos de 1 ano

9,3

1 ano

1,7

2 ano

2,7

3 ano

3,6

4 ano

8,7

5 ano

5,1

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais/UFPR a partir
dos Pnad (arquivo Pessoas)/IBGE 2015

A discussão sobre as altas taxas de analfabetismo no Brasil
não é recente. Contudo, ainda é urgente e necessária. Afinal,
8% da população se declara não saber ler e escrever e 31%
tem 5 ou menos de anos de estudo. Isso significa que temos
13 milhões de analfabetos no Brasil. Além disso, dados da
CONFITEA 2016 apontam para um número de 28 milhões de
analfabetos funcionais no Brasil. Se essa população fosse de
um país, seria a 45ª maior do mundo de 257 países.
O acesso à escola ainda precisa ser ampliado e a garantia
de permanência e aprendizagem é cada vez mais urgente,
especialmente entre as camadas mais desfavorecidas da
sociedade.
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Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível mé-

dio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da
expansão no segmento público.
				
Número de matrículas da educação profissional segundo tipo de matrícula e
dependência administrativa, Brasil, 2017.
Tipo de etapa/modalidade/curso

Público

Privado

Total

% Público

Curso Técnico Integrado
(Ensino Médio Integrado) 1ª Série

168.156

6.247

174.403

96,40%

Curso Técnico Integrado
(Ensino Médio Integrado) 2ª Série

126.525

4.997

131.522

96,20%

Curso Técnico Integrado
(Ensino Médio Integrado) 3ª Série

101.450

4.821

106.271

95,50%

Curso Técnico Integrado
(Ensino Médio Integrado) 4ª Série

30.045

1.054

31.099

96,60%

Curso Técnico Integrado
(Ensino Médio Integrado) Não Seriada

14.329

1.902

16.231

88,30%

Ensino Médio - Normal/Magistério
1ª Série

21.339

935

22274

95,80%

Ensino Médio - Normal/Magistério
2ª Série

14.818

674

15.492

95,70%

Ensino Médio - Normal/Magistério
3ª Série

17.682

1.427

19.109

92,50%

Ensino Médio - Normal/Magistério
4ª Série

37.035

883

37.918

97,70%

Curso Técnico - Concomitante

100.249

227.824

328.073

30,60%

Curso Técnico - Subsequente

390.120

484.251

874.371

44,60%

EJA - Ensino Fundamental Projovem Urbano

1.262

5

1.267

99,60%

Curso FIC integrado na modalidade EJA
- Nível Médio

7.558

165

7.723

97,90%

Curso FIC Concomitante

2.461

17.277

19.738

12,50%

Curso FIC integrado na modalidade
EJA - Nível Fundamental (EJA integrada
à Educação Profissional de Nível Fundamental)

10.106

363

10.469

96,50%

Curso FIC integrado na modalidade
EJA - Nível Fundamental (EJA integrada
à Educação Profissional de Nível Fundamental)

34.015

1.028

35.043

97,10%

Total

1.077.150

753.853

1.831.003

58,80%

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos
microdados do Censo Escolar/INEP- 2017

A matrícula da educação profissional alcançou 1.831.003 estudantes em 2017.
Quase 60% delas estão na rede pública. A meta do PNE é de triplicar essas matrículas. Se tomarmos como referência o ano de 2013, no qual o número de matrícula
era de 1.831.003, o objetivo é alcançar 5.003.055. Isso demandaria um crescimento anual de 333.537 matrículas ano e corresponderia em 2017 a 3.001.833 (mais
de um milhão de matrículas a mais do que foi alcançado).
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Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida
para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por
cento) das novas matrículas, no segmento público.
Taxa de matrícula bruta e líquida no Ensino Superior,
Brasil, 2017
Taxa de matrícula bruta no Ensino Superior
para a população de 18 a 24 anos

32,91%

Taxa de matrícula líquida no Ensino Superior
para a população de 18 a 24 anos

17,87%

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Pnad
(arquivo Pessoas)/IBGE 2015

O acesso ao Ensino Superior, apesar da expansão dos últimos anos, ainda é bastante restrito. A taxa de matrícula bruta
(TBM) nessa etapa de ensino é de 32,91%. Entre a população
de 18 a 24 anos o acesso é de apenas 17,87% (a taxa de matrícula líquida [TML] considera apenas os estudantes nessa
faixa etária). A meta do PNE tem como objetivo a ampliação
da TMB de 32,91% para 50% e da TML para 33%. São aumentos significativos em um contexto de cortes de gastos públicos e de diminuição do investimento em educação. Além
disso, o PNE sinaliza que esse aumento precisa ser feito, fortemente, no segmento público, que atualmente é responsável por 23,7% das matrículas, ante 76,3% da rede privada.

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e am-

pliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente
em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do
total, no mínimo, 35x(trinta e cinco por cento) doutores.
Percentual de Docentes em Exercício com mestrado ou
doutorado em relação ao total de docentes segundo Dependência Administrativa, Brasil, 2016.
Mestres e Doutores

% de mestres

% de doutores

Brasil

78,20%

39,19%

39,01%

Pública

87,00%

27,10%

59,91%

Federal

90,23%

25,44%

64,79%

Estadual

83,33%

28,16%

55,18%

Municipal

65,38%

43,72%

21,65%

Privada

71,25%

48,75%

22,50%

INEP, 2017 (Sinopse estatística da Ed. Superior)

No ensino superior, a proporção de docentes com mestrado
ou doutorado já é superior a meta estabelecida pelo PNE,
inclusive no que diz respeito ao percentual de doutores. Contudo, ao analisar apenas as instituições privadas, que atualmente congregam o maior percentual dos estudantes desse
nível de ensino, verifica-se que ainda é necessário melhorar
a qualificação dos docentes dessas instituição. O percentual
de doutores nesses instituições precisa elevar-se em 12,5% .
Além disso, uma análise em termos regionais sinaliza que há
diferenças significativas no percentual de mestres e doutores, pois enquanto o Norte possui 70,5% e o Centro-Oeste
72,8 o Sul conta com 80,79% dos docentes com tal titulação.
Outra questão que merece análise é o tipo de instituição,
pois enquanto o percentual de docentes nas universidades
supera os 50% nas faculdades ele não chega a 20%, demonstrando que o grande desafio dessa meta centra-se na diminuição das desigualdades entre os diversos tipos instituições
e as diversas regiões do país.
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Meta 14: elevar gradualmente o número de ma-

trículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e
25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
Número de estudantes titulados em 2013 ou 2016
segundo nível de formação da pós-graduação stricto
sensu
2013

2016

Mestres

51.883

59.672

Doutores

15.651

20.604

CAPES, 2018 (dados abertos)

É perceptível o crescimento no número de titulados
mestres e doutores no Brasil, aproximando dos 60 mil
no caso dos mestres e dos 21 mil em termos de doutores em 2016. Tal variação sugere que, mantendo o
constante o crescimento, há uma forte tendência de
que se cumpra até o final de vigência do PNE a meta
estabelecida.

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) 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.			
					
Número e percentual de professores segundo formação, Brasil, 2013 a 2017
2013

2014

2015

2016

2017

Sem Licenciatura ou
Ensino Superior

Tipo de curso

1.383.247

1.395.22

1.368.202

1.343.198

1.310.539

48,2%

47,3%

46,6%

45,6%

44,6%

Com Licenciatura

1.484.422

1.554.478

1.566.441

1.605.098

1.625.627

51,8%

52,7%

53,4%

54,4%

55,4%

2.867.669

2.949.720

2.934.643

2.748.296

2.936.166

Total

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do
Censo Escolar/INEP 2013 - 2017

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define a Licenciatura como a formação
mínima para o exercício da magistério na educação básica, sendo aceito para atuação na
educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental aquela obtida em nível médio na
modalidade normal. O PNE vem reforçar a necessidade da formação superior para todos
os professores e professoras, o que implica na capacitação de quase 45% dos profissionais que atuam hoje, sem considerar aqueles que apesar de possuírem licenciatura não
atuam na disciplina da sua formação. É perceptível o aumento do número de professores
com licenciatura nos últimos anos, porém tal ritmo de crescimento é insuficiente para
que em 2024 se tenha apenas professores formados em nível superior.
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Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir
a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.								
Número e percentual de professores segundo formação, Brasil, 2013 a 2017
Formação do professor

2013

2014

2015

2016

2017

Ensino
Fundamental

6.437

5.765

6.302

6.043

5.570

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Ensino
Médio

236.330

245.449

249.191

244.774

240.687

11,0%

11,2%

11,4%

11,1%

11,0%

Médio Normal ou
Magistério

297.730

268.856

260.838

234.290

228.422

13,9%

12,3%

11,9%

11,1%

10,4%

109.719

104.382

97.192

91.918

5%

4,8%

4,4%

4,2%

875.172

851.871

849.091

835.860

39,4%

40,1%

39,0%

38,7%

38,1%

602.786

637.063

667.783

703.548

731.382

28,2%

29,2%

30,5%

32,0%

33,4%

33.614

36.190

39.961

44.398

48.759

1,6%

1,7%

1,8%

2,0%

2,2%

5.272

6.053

6.826

8.061

9.626

0,3%

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

2.141.676

2.184.267

2.187.154

2.196.397

2.192.224

Superior

116.757
5,5%

Superior com licenciatura
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

842.750

A qualificação profissional, por meio da
ampliação do nível de formação, tem
sido apresentada como um elemento
importante para atuação docente. O
PNE estabelece como meta que 50% dos
professores sejam formados em nível de
pós-graduação. Em 2017, esse número
era de 36,03%, indicando a necessidade
de um crescimento de 13,97% até 2021.
Isso exigirá a formação de pelo menos
2% dos professores por ano. Em quatro anos (de 2013 a 2017) esse número
cresceu apenas 6%.

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do Censo Escolar/
INEP 2013 - 2017

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PNE.
Rendimento mensal de professores e demais profissionais de nível superior
para uma jornada padronizada de 40 horas semanais, Brasil, 2013
Faixa de
remuneração

Professores da rede pública

Demais profissionais

Número de vínculos

%

Número de vínculos

%

478.670

24,5%

2.383.664

28,9%

> 3 sm <= 6 sm
[R$ 2.034 --| 4.068]

924.205

47,2%

2.333.290

28,3%

> 6 sm <= 9 sm
[R$ 4.068 --| 6.102]

330.291

16,9%

1.238.185

15,0%

> 9 sm <= 12 sm
[R$ 6.102 --| 8.136]

112.879

5,8%

726.068

8,8%

110.645

5,7%

1.562.243

19,0%

1.956.690

100%

8.242.450

100%

até 3 sm
<= R$ 2.034]

[

[

>12 sm
>R$ 8.136]
Total

						
Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados da RAIS/MT 2013
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Em 2013, a RM docente era de R$3.576
e a razão entre a RM dos professores e
a dos demais profissionais no valor de
R$ 5.227 ou seja, os professores encontravam-se numa situação desfavorável
em relação aos profissionais do mesmo
nível de formação.

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) 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.
Número de Professores, dependência administrativa (federal, estadual, municipal) por tipo de vínculo empregatício - Brasil, 2013 a 2017
Tipo Vínculo

2013

2014

2015

2016

2017

Não
classificado

104

2

-

-

-

Concursado/Efetivo
Contrato temporário
Contrato terceirizado

0%

0%

0%

0%

0%

1.26.226

1.258.826

1.259.124

1.261.303

1.251.659

70,4%

69,6%

68,7%

68,9%

68,9%

506.020

526.363

551.660

548.522

543.892

28,4%

29,1%

30,1%

30,0%

29,9%

7.022

5.061

4.979

4.314

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

16.943

16.895

16.715

17.335

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

1,0%

1.783.793

1.809.156

1.832.740

1.831.519

1.817.200

4.530
0,3%

Contrato CLT
Total

16.913

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do
Censo Escolar/INEP 2013 - 2017

A garantia de Planos de Carreira está ligada à exigência de que os professores da
rede pública sejam contratados por concurso público e à valorização docente ao
longo da carreira. Ao comparar dados de 2013 a 2017 em relação ao tipo de contrato do professor, percebe-se uma tendência contrária: diminuição do número de
professores concursados (efetivos/estáveis) e aumento de contratos temporários
(os quais não tem direito à plano de carreira).
Estratégia 18.1: Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até
o início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no
mínimo, dos respectivos profissionais da Educação não docentes sejam ocupantes
de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que
se encontrem vinculados.
Número de Professores, dependência administrativa (federal, estadual, municipal) por tipo de vínculo empregatício - Brasil, 2013 a 2017
Tipo Vínculo

2013

2014

2015

2016

2017

Não
classificado

104

2

-

-

-

0%

0%

0%

0%

0%

1.26.226

1.258.826

1.259.124

1.261.303

1.251.659

70,4%

69,6%

68,7%

68,9%

68,9%

506.020

526.363

551.660

548.522

543.892

28,4%

29,1%

30,1%

30,0%

29,9%

7.022

5.061

4.979

4.314

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

Concursado/Efetivo
Contrato temporário
Contrato terceirizado

4.530
0,3%

Contrato CLT
Total

16.943

16.895

16.715

17.335

1,0%

16.913

0,9%

0,9%

0,9%

1,0%

1.783.793

1.809.156

1.832.740

1.831.519

1.817.200

Na contramão do que define o PNE,
que estabeleceu meta para aumentar
o número de professores ocupantes de
cargos de provimento efetivo, o percentual de professores efetivos vem diminuindo de 2013 a 2017 e aumentando
o percentual de contrato temporário. A
contratação docente por meio de concurso público é garantida por lei desde
1988. Contudo, o movimento parece
contradizer a legislação, o que traz consequências para a garantia do direito à
educação, haja vista ser o professor uma
ator essencial nesse processo.

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do
Censo Escolar/INEP 2013 - 2017
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Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 Meta 20: Ampliar o investimento público em
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.
Esta meta não foi cumprida até hoje.
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educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do
País no 5° ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o
equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.
As estratégias 20.6 e 20.9, de implementação do
Custo Aluno-Qualidade Inicial (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
Custo Aluno-Qualidade (CAQ) também não foi
cumprida até 2017. Ainda, tivemos a aprovação da
Emenda Constitucional (EC) 95/2016, que impõe
um Teto de Gastos para a educação, que inviabiliza
o cumprimento da Meta 20 do PNE e de todas as
metas anteriores. [No manual da SAM 2018, você
encontra mais informações sobre a situação do financiamento da educação no Brasil. Acesse: http://
semanadeacaomundial.org/2018/materiais/

Sabemos que existe uma distância muito grande entre o que a lei estabelece e a situação das nossas creches
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 em
boas condições, número adequado de alunos por turma, alimentação adequada, etc. Nossa, falta tanta coisa!
Vamos falar um pouco sobre 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 que vivem nesse país.

O CAQi e o CAQ, mecanismos criados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e previstos na Lei
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?
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 das políticas públicas 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 e da sociedade brasileira!
A necessidade de implementar o CAQi foi reiterada pela Procuradoria-Geral da República

no Supremo Tribunal Federal (STF), posicionando-se sobre a 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 11.494/2007. O CAQ

e o CAQi também estão previstos, respectivamente, nos Artigos 206 e 211 da Constituição Federal.

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. Basta dizer que o gasto mensal médio com um aluno na escola pública corresponde a menos de um terço de uma mensalidade de uma escola privada. A lógica em funcionamento no
Brasil prioriza a economia frente aos direitos da população, fazendo com que os planejamentos econômicos dos
governos não priorizem as políticas que permitiriam garantir os direitos humanos e assim enfrentar as nossas
profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais.
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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 para todas/os. É exatamente isso o que o CAQi/CAQ propõem: o recurso é pautado pela necessidade, para a garantia de uma educação pública de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação.
Infelizmente, o que se tem observado no Brasil é uma inversão na lógica do financiamento da educação.

Qual a diferença entre o CAQi e o CAQ?
O CAQi contempla as condições e os insumos materiais e humanos mínimos necessários para que os professores consigam ensinar e para que os alunos consigam aprender com qualidade. A ideia central é que a garantia
de insumos adequados é condição necessária – ainda que não suficiente – para o cumprimento do direito
humano à educação.
Já o CAQ, avança em relação ao padrão mínimo, pois considera o caráter dinâmico do conceito de custo por
aluno e também a capacidade econômica do Brasil. Assim, o CAQ é o padrão de qualidade que se aproxima
dos padrões de oferta dos países mais desenvolvidos em termos educacionais.

Professora
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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 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, entre outros) 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 socioeconômico de suas famílias, bem

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 provenientes 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 e processos de participação
para que isso se torne realidade? É preciso criar, de fato, o Sistema Nacional de
Avaliação, já previsto em lei, com a participação da União, dos estados, Distrito
Federal, dos municípios, representantes de pais, alunos, professores, além de

especialistas, ou seja, dos principais interessados na qualidade da educação. O

modelo atual de avaliação baseado no prêmio, ou no castigo, não funciona, como

mostra a ampla experiência internacional. Avaliar significa visitar escolas e ouvir a
comunidade escolar.

A situação 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 recursos adicionais de 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 ao ano é de cerca de US$ 3 mil – ainda inferior aos investimentos de países
vizinhos como Chile, cujo investimento por aluno é de US$ 4 mil, e da Argentina, que investe anualmente US$ 3,6
mil por aluno. Isso sem considerar o patamar de desenvolvimento da educação em que cada um desses países
se encontra.
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No mecanismo do CAQi, o principal insumo de cálculo está relacionado à valorização dos profissionais da educação – além daqueles que dizem respeito à infraestrutura das escolas. Segundo dados do Relatório Education at a
Glance (da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE) de 2017, no Brasil, com base
nas qualificações mínimas, um professor inicia com o salário de US$ 13.000,00 para a educação básica. O valor é
baixo se comparado às médias dos países da OCDE, que superam US$ 30.000,00, e também está muito abaixo de
países latino-americanos como o Chile, a Colômbia e o México.
O CAQi deveria ter sido implementado desde 2016 no Brasil, de acordo com o PNE, 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.
Agora, a proposta é a de viabilizar o CAQi/CAQ através do Fundeb – como vamos explicar mais adiante.

Acesse o site www.custoalunoqualidade.org.br e assista à
videoanimação com os personagens Zeca Tonho e Zefa.
Eles vão te explicar direitinho o que são 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 no Brasil. Lá você
poderá encontrar também explicações mais detalhadas

sobre o CAQi/CAQ e terá acesso a todas as publicações
de referência sobre o tema.

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,
cuja forma atual é vigente só 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 e para que
se atinja o financiamento adequado para a educação, equivalente a um investimento de 10% do PIB, conforme a
meta 20 do PNE, volume de recursos necessário para financiar todas as metas do Plano, no caminho de universalizar a educação de qualidade para todas e todos.
Esse valor inicialmente elevado decorre dos anos de baixo investimento na educação em nossa história. Com a
consolidação das metas do PNE, a tendência é que esse índice fique na faixa de 6%, que é o patamar dos países
desenvolvidos. Para isso, também é importante que o PIB por habitante cresça, pois de pouco adianta um investimento elevado em relação ao PIB, se o PIB é baixo. As políticas recessivas dos últimos anos, nesse sentido, têm
impactado os gastos educacionais dos entes federados, em especial dos estados, Distrito Federal, e municípios.

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 53/2006 e regulamentado pela Lei 11.494/2007 e pelo Decreto
6.253/2007. É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito
Federal, num total de 27 fundos), formado, na quase totalidade (91%), por recursos provenientes dos impostos e
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transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no Artigo
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 Fundef1. 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. Apesar dos avanços, persistem ainda
diferenças significativas nos recursos disponibilizados por aluno entre os diferentes estados e Distrito Federal, há
restrições à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a política de fundos não tem estimulado a necessária ampliação das vagas na educação básica. Além disso, o valor mínimo do Fundeb está distante do CAQi.
O Fundeb tem prazo para terminar: 2020, a meio caminho do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024).
“Destaque-se que seria estabelecido o caos no financiamento 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 n. 15/2015 e o novo Fundeb”.
Assim, o fim do Fundeb provocaria grande desorganização no financiamento da educação básica pública brasileira e colocaria termo a uma das mais importantes experiências brasileiras 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, o Fundeb se torne um instrumento ainda mais poderoso. O novo Fundeb se apresenta como essencial e único caminho viável para cumprir
integralmente as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 2014-2024, garantindo acesso, permanência
e qualidade da educação para todos os brasileiros. Isso se insere na luta contra a exclusão escolar e as desigualdades sociais e regionais no país.

1

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%.
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Como vimos acima, o CAQi ainda não foi implementado, 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 Constitucional 95, 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, creches, para melhorar as
universidades públicas, os estabelecimentos de ensino básico ou os salários dos professores está em risco. Em
suma, a EC 95/2016, que se concretiza dentro do quadro de medidas econômicas regressivas levadas a cabo pelo
governo Michel Temer, torna quase impossível alcançar as metas e estratégias da Lei 13.005/2014 (PNE).
Com a sanção da EC 95/2016, o gasto mínimo com educação deve ser igual a 18% da Receita Líquida de Impostos
(RLI) – conforme a previsão da Constituição Federal –, com referência ao ano de 2017. A partir de então, o valor
será congelado neste patamar, sendo somente reajustado pela inflação. Com isso, o valor mínimo destinado à
educação cairá em proporção das receitas e do PIB, conforme indica a simulação abaixo.
20%
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Art. 212 CF 88

EC 95

Fonte: Adaptação livre de Rossi e Dweek (2016).
* A simulação parte da hipótese de que o PIB cresce 2% ao ano no período que a receita líquida acompanha o crescimento do PIB.

Um agravo à situação ocorre pelo baixo patamar dos investimentos educacionais de 2017, ano de referência
para o congelamento de gastos em educação, quando comparado ao que já se atingiu, por exemplo, em 2012.
Ainda, no primeiro ano de vigência da EC 95/2016, o valor destinado à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(MDE), aprovado pela Lei Orçamentária Anual de 2018, não atinge nem o teto de investimentos previsto, apresentando quase R$ 5 bilhões a menos que em 2017 (já considerando o reajuste inflacionário), conforme mostra
o gráfico ao lado.
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Evolução das despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da União (R$ de 2018)
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Fonte: STN. Relatório resumido da execução orçamentária. Demonstrativo da receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento
do ensino. Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Ealaborado pelo Prof. Dr. José Marcelino Rezende Pinto (USP).

Há uma observação importante, contudo. A EC 95/2016 abre uma exceção ao congelamento 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.
Isso ocorre pois a EC 95/2016 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 (Artigo 212 da Constituição Federal).
Cabe ressaltar que a complementação de recursos da União ao Fundeb é definida em termos de valor mínimo
e não de um teto ou valor exato e, assim, pode ser aumentada sem se submeter 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.
Em que pese a não limitação de gastos pela EC 95/2016 para complementação da União ao Fundeb (Artigo 1º §
6º), a previsão de complemento de R$ 1,5 bilhão ao Fundo aprovada pelo Congresso Nacional para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 foi a única vetada por Michel Temer, sob a alegação de que poderia comprometer
as contas públicas. Na ocasião, o Ministro da Educação, Mendonça Filho, minimizou o impacto do veto, e disse
que o complemento da União ao Fundeb “está preservado”. Invertendo a lógica e negando os fatos, na visão do
Ministro da Educação preservar a educação é preservar a austeridade.
Diante desse contexto, é necessária a proposição ativa da sociedade civil para viabilizar, materializar e aprofundar os mecanismos do Custo
Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo AlunoQualidade (CAQ) na nova lei do Fundeb. 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.
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Nesse sentido, é ainda mais importante fortalecer e garantir ativa e contínua participação da sociedade civil junto
aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às instituições democráticas nacionais e internacionais, para a
defesa dos direitos humanos e para a promoção de um verdadeiro controle social para a implementação plena
do CAQi/CAQ inserido no novo Fundeb – que se tornará, além de mais robusto, um mecanismo permanente. Isso
ocorre dentro de um contexto político maior, que pressiona para o cumprimento da legislação nacional vigente
(especialmente a Lei 13.005/2014, do PNE 2014-2024), bem como dos tratados e documentos internacionais
para a garantia plena do direito humano à educação no Brasil.

Esta EC vai contra diversas recomendações internacionais da Organização das Nações Unidas

(ONU) e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados

Americanos (OEA), realizadas após um processo sistemático de denúncias da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação. Você pode saber mais sobre as recomendações acessando o Manual da
SAM 2017, nas páginas 13 e 14.

http://semanadeacaomundial.org/2017/download/190/

Milhões e milhões de pessoas estão sendo afetadas pela maior crise econômica que o Brasil já enfrentou em toda
a sua história. Desemprego, fome e cortes nas políticas públicas estão levando o país a um retrocesso, fazendo
com que setores importantes da população voltem à miséria. Muitas famílias não estão conseguindo manter o
mínimo para sobreviver.
Pensando em resistir e transformar tal cenário, a Coalizão Anti-austeridade e pela Revogação da Emenda Constitucional 95 convida a todos a participar Campanha Direitos Valem Mais, Não aos Cortes Sociais. Fomos educadas
e educados a acreditar que economia é coisa de especialista, algo complicado que não devemos opinar. Só que a
economia afeta profundamente as nossas vidas. Para o país mudar, temos que democratizar essa conversa, falar
sobre economia e como podemos transformá-la. Precisamos de uma economia a favor da vida e da dignidade.
Economia de sucesso é aquela que ataca de frente as desigualdades, que garante direitos, que faz com que os
ricos do país paguem mais em favor da maioria, do bem comum.
A SAM 2018 já faz parte dessa mobilização! Convide sua família, seus amigos, vizinhos e colegas para conversar
sobre como a crise está afetando suas vidas.
Quebre o silêncio e junte-se a nós em prol do fim dos cortes sociais e da mudança da economia! Invente, crie e
compartilhe suas ideias com a gente. Poste fotos e mensagens sobre sua roda de conversa. Basta usar a hashtag
#DireitosValemMais.
Saiba como participar, acesse nosso roteiro para
roda de conversa e leia mais sobre os impactos da EC
95/2016 na sua vida: http://direitosvalemmais.org.br.
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O Plano Nacional de Educação 2014-2024 completa seu quarto ano de vigência… e de descumprimento. A sentença 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 plano.2
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: garantir o direito à educação pública de qualidade para todas e todos. Diante da política econômica em vigor, representada pela EC 95/2016, e a desconsideração do Plano por parte do Governo Temer, é preciso reiterar a centralidade 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.
No site da SAM 2018, na aba “Materiais” você pode baixar um Dossiê que preparamos com os principais retrocessos que a educação brasileira sofreu nos últimos anos.
Acesse: http://semanadeacaomundial.org/2018/materiais/

2

Acesse aqui: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/plano-nacional-de-educacao/
nota-tecnica-conle-prazos-pne-2014-2024.
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No contexto da cultura digital, práticas de colaboração e interatividade são cada vez mais evidenciadas 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 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 próprias 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 Vereadores 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 Vereadores? 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

BNCC

CAQ

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.
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.
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

CGE

Campanha Global pela Educação

CIDH

Comissão Interamericana de Direitos Humanos

CIS

CNE

Conae

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.

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.

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).
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
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.
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

Daeb
EaD

EC

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.
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.
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.
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

FNE

Fórum Nacional de Educação

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.

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

Fundeb

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

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).
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

Ideb
IES

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.
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.
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

Ipea

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

LDB

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.

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).
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

LGBT

LOA

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.
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.
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

MEC

Ministério da Educação

MP

OCDE

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.

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.
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.
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

ONU

Organização das Nações Unidas

PEC

Proposta de Emenda Constitucional

Pnad

PNE

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.

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.

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.
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.
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

RPU

Revisão Periódica Universal

SAM

Semana de Ação Mundial

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.

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.

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

STF

Supremo Tribunal Federal

TGD

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".

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.
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

UNESCO

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.
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.
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(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

Comite Técnico:

Democracia
e Direitos Humanos

Apoio:

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.

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.

