
 

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO PÚBLICA E DE QUALIDADE PARA TODAS E TODOS 

 

Caras cidadãs, caros cidadãos;  

Eu, _______________________________________________, candidata(o) à ______________ 

(Presidência da República/Senado Federal/Câmara Federal), firmo aqui o compromisso proposto pela 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação de atuar pela educação pública, gratuita, laica, inclusiva, 

equitativa e de qualidade para todas(os) residentes em território brasileiro.  

Assumo, caso eleita(o), o compromisso público de atuar pelo: 

1. Pelo cumprimento integral da Lei 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação; e pela 

implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e do Custo Aluno-Qualidade (CAQ), para 

garantia da qualidade em nossas escolas, com justiça federativa e financiamento adequado; 

2. Pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016, do Teto de Gastos, e pela retomada do 

investimento público em políticas sociais; 

3. Pela aprovação e implementação de um Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, tendo o CAQi/CAQ 

como parâmetros, com aumento da complementação da União em um patamar mínimo de 50%; 

4. Pela aprovação e implementação do Sistema Nacional de Educação, tendo por parâmetros o 

CAQi/CAQ; 

5. Pelo fortalecimento da educação pública e gratuita, em atuação contra a privatização da 

educação, com regulação do setor privado;  

6. Pela implementação plena da Lei do Piso Salarial Nacional Profissional do Magistério Público; 

7. Pelo fomento de um debate curricular, em um processo participativo e democrático, 

contrariamente ao que foi realizado para a aprovação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), e pela revogação da Reforma do Ensino Médio; 

8. Contra o projeto Escola Sem Partido e por políticas anti-discriminatórias, de superação das 

desigualdades e de promoção das diversidades de gênero, orientação sexual, raça, cor, etnia, 

idade, e origem; 

9. Por políticas que garantam que as escolas sejam inclusivas para as pessoas com deficiência 

(auditiva, visual, física, intelectual, múltipla, surdocegueira), com Transtornos do Espectro 

Autista (TEA)/Transtorno Global de Desenvolvimento (TGD), e altas habilidades/superdotação; 

10. Pelo fortalecimento das políticas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pela reabertura de 

salas desta modalidade, com qualidade. 

 

Sem mais, subscrevo-me.  

_______________, __ de ____________ de 2018  

 

_______________________________________ (assinatura) 



 
 
 
Caras cidadãs, caros cidadãos; 
 

Eu, _______________________________________________, candidata(o) à ______________ 
(Presidência da República/Senado Federal/Câmara Federal), firmo aqui o compromisso proposto pela 
Campanha Direitos Valem de atuar pela mudança da política econômica, que tantos retrocessos têm 
gerado na garantia dos direitos humanos no país, comprometendo as condições de vida da maior parte do 
povo brasileiro. 
 

Considerando que: a) o Brasil é o único país do mundo que tornou constitucional a austeridade 
como política econômica de longo prazo por meio da Emenda Constitucional 95;  b) a política econômica 
de austeridade vem gerando de forma acelerada o aumento do desemprego, da fome, da mortalidade 
infantil, das epidemias, a destruição de serviços públicos, o aprofundamento de desigualdades, o aumento 
dos desmatamentos na Amazônia, a desorganização generalizada da economia brasileira; e, c)  essa 
política é responsável por gerar lucros recordes para os setores que atuam com a especulação financeira, 
aprofundando a concentração de renda. 

 
Assumo, caso eleita(o), o compromisso público de atuar pela: 

 

1) Revogação Imediata da Emenda Constitucional 95  e de qualquer outro mecanismo de 
desvinculação de recursos da educação pública, saúde pública e de outras política sociais;  
 

2) Retomada do investimento público em políticas sociais, fundamental para garantir  direitos 
constitucionais da população e dinamizar a economia; 
 

3) Ampla Reforma Tributária Progressiva e outras medidas distributivas, com o fortalecimento dos 

direitos trabalhistas e a valorização do salário mínimo.  
 

Sem mais, subscrevo-me. 
 

_______________, __ de ____________ de 2018 

 
 

_______________________________________ 

 

(assinatura) 
 
 

Orientação: Divulgar o compromisso amplamente nos meios de comunicação e por meio de perfis públicos 
nas redes sociais (facebook, instagram e twitter) com a hashtag #direitosvalemmais.. No caso das 
candidatas e candidatos à Presidência da República, além da divulgação, solicitamos que a carta-
compromisso assinada seja encaminhada à secretaria-executiva da Campanha Direitos Valem Mais: 
secretaria@plataformadh.org.br, (11) 3151-2333, ramal 116. 
 

mailto:secretaria@plataformadh.org.br


Documento Político às Eleições 2018

A ECONOMIA TEM QUE MUDAR:
Não aguentamos mais tantos retrocessos. 

Basta de destruição!

   A Coalizão Antiausteridade e pela Revogação da Emenda Constitucional 95/2016, 
articulação intersetorial de movimentos sociais, conselhos de direitos, organizações, 
plataformas e redes da sociedade civil e associações acadêmicas vem a público alertar 
que o país se encontra à beira de um colapso nas áreas sociais e manifestar à sociedade 
brasileira e às candidatas e aos candidatos que participam do processo eleitoral 2018 a 
urgência da mudança do rumo da economia no país. 

   Responsável pela Campanha Direitos Valem Mais, Não aos Cortes Sociais 
(www.direitosvalemmais.org.br), lançada em março de 2018, no Fórum Social 
Mundial, a Coalizão convida a população a se engajar nessa mobilização social 
em prol da mudança e destaca a importância fundamental de que as eleitoras 
e os eleitores de todo o país somente votem nessas eleições em candidatas 
e candidatos que se comprometam explicitamente com a revogação da 
Emenda Constitucional 95 e com o fi m da chamada política econômica de 
austeridade. 

   Informamos que este documento político será entregue às Coordenações 
de Campanha de cada Candidato e Candidata à Presidência da República, aos 
Governos Estaduais e aos Legislativos Federal e Estaduais para que eles e elas 
se posicionem publicamente quanto à adesão às propostas apresentadas neste 
texto. Os posicionamentos serão divulgados amplamente pela Campanha 
Direitos Valem Mais.   
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   Criticada no país e internacionalmente como 
extremamente ineficaz e destruidora das condições 
de vida da população, inclusive por organismos 
internacionais conservadores como o próprio Fundo 
Monetário Internacional (FMI), a política econômica 
de austeridade tem como base o entendimento 
equivocado de que somente há um caminho para 
um país sair da crise econômica: cortar gastos 
sociais e privatizar bens públicos. Esse caminho cria 
um círculo vicioso que:

• desaquece a economia,
• aumenta o desemprego,
• diminui arrecadação de impostos,  
• concentra a renda ainda mais na mão de poucos, 
• destrói setores produtivos da economia nacional e 
• viola de forma ampla e extremamente perversa os 
direitos humanos da população, com impacto terrível 
nos setores mais pobres. 

   Na verdade, os investimentos sociais diminuem 
a desigualdade e são motor de desenvolvimento 
econômico com justiça social. Por isso, em vários 
países, mesmo em períodos de crise, há aumento desse 
investimento. Até mesmo o Fiscal Monitor 2018 do FMI 
recomenda aos países que medidas de consolidação 
fiscal não sejam adotadas em tempos de crise 
econômica. 

   Os gastos sociais não são causa da crise que 
estamos vivendo, como setores conservadores tentam 
reforçar no debate público. A queda da arrecadação 
pela menor movimentação da economia, o fim do 
boom de exportação das commodities, o aumento 
dos gastos tributários - e não as despesas sociais - têm 
maior relação com o déficit fiscal, conforme estudo do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

   O Brasil é o único país do mundo que colocou 
na Constituição a austeridade como política de 
longo prazo, por meio da Emenda Constitucional 
95, conforme destacado em um pronunciamento 
conjunto de sete Relatores da ONU¹. O Pronunciamento 
denunciou internacionalmente o terrível impacto da EC 
95 nas condições de vida da população brasileira. 

Com a EC 95, chamada de Novo Regime Fiscal, durante 
20 anos, as despesas primárias do orçamento público 
ficarão limitadas à variação inflacionária. Isso quer dizer 
que, no período, não ocorrerá crescimento real das 
despesas primárias. Ainda pior, a EC 95 não só congela, 
mas de fato reduz os gastos sociais em porcentagem 
per capita (por pessoa) e em relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB). 

Importante considerar ainda que se o país conseguir 
aumentar a arrecadação, os recursos não poderão 
ser revertidos para a ampliação e o fortalecimento 
das políticas públicas garantidoras de direitos da 
população. Ao contrário, a Emenda Constitucional 95 
prevê que um eventual aumento da arrecadação 
possa ser livremente utilizado para pagamento 
de juros e despesas financeiras, que estão ‘fora do 
teto dos gastos sociais’. Essa escolha política põe o 
país em uma situação extremamente dramática, como 
mostramos a seguir. 

A política econômica de austeridade vem gerando de 
forma acelerada:

• o aumento do desemprego, 
• o aumento da fome, 
• o aumento da mortalidade infantil, 
• o aumento das epidemias, 
• o aumento dos desmatamentos na Amazônia e a 
destruição de áreas de proteção ambiental em várias 
regiões do país, 
• a destruição dos serviços públicos, 
• o aprofundamento das desigualdades, 
• a desorganização generalizada da economia brasileira,
• o sofrimento imenso, a insegurança e o desespero 
na população, principalmente da população pobre e 
negra, em especial, de crianças, adolescentes, jovens, 
mulheres e idosos,
• lucros recordes para os bancos e para grupos que 
atuam com a especulação financeira, aprofundando a 
concentração de renda. 

 ¹ Os relatores que assinaram o Pronunciamento conjunto foram: Juan Pablo Bohoslavsky, especialista em dívida externa e direitos humanos; Léo Heller, relator especial sobre os 
direitos humanos à água e ao esgoto sanitário; Ivana Radacic, presidente do grupo de trabalho sobre discriminação contra a mulher na lei e na prática; Hilal Elver, relatora especial 
para o direito humano  à alimentação; Leilani Farha, especialista em direito à habitação adequada; Dalnius Puras, relator para o direito humano à saúde; e Boly Barry, relatora para o 
direito à educação. A integra do Pronunciamento dos Relatores da ONU está disponível em: http://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2018/08/OL-BRA-4-2018.pdf

Uma política econômica equivocada
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Há, sim, outros 
caminhos para sair da 

crise econômica! 

   PASSO 1: O primeiro passo é revogar a Emenda 
Constitucional 95 e qualquer outro mecanismo que 
desvincule os recursos públicos para educação, saúde e 
outras políticas sociais, como a Emenda Constitucional 
93. 

   PASSO 2: Um segundo passo é retomar os 
investimentos públicos em políticas sociais e em 
políticas ambientais como garantidoras dos direitos 
da população e dinamizadoras da economia; 

   PASSO 3: O terceiro passo é promover a reforma 
tributária progressiva e outras medidas distributivas, 
como o fortalecimento dos direitos trabalhistas e a 
valorização do salário mínimo. 

A destruição dos 
direitos sociais e seus 

efeitos econômicos

   O Brasil passa por uma das piores crises econômicas, 
políticas,  sociais e ambientais de sua história. Diante 
desse quadro, as forças políticas e econômicas 
neoliberais passaram a pregar abertamente a 
diminuição do Estado, das políticas sociais, afirmando 
que a Constituição prevê direitos que não mais cabem 
no orçamento. Então, foram adotadas políticas de 
austeridade a partir de 2015, intensificadas com o golpe 
político instaurado no país em 2016. 

   A reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a 
reforma do ensino médio e a aprovação da Emenda 
Constitucional 95 estão dentro de um pacote de 
reformas imposto pelo governo de Michel Temer, 
que visa reduzir direitos e gastos, sob a falsa 
justificativa de acelerar o crescimento da economia 
e de que é necessário enxugar a máquina pública, 
respectivamente.

   Segundo o relator especial da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para extrema pobreza e direitos 
humanos, Philip Alston, o teto de gastos é uma medida 
“radical” e sem “compaixão”, que vai atar as mãos dos 
futuros governantes e terá impactos severos sobre 
os brasileiros mais vulneráveis, além de constituir 
uma violação das obrigações internacionais do Brasil, 
colocando em risco a atual e as futuras gerações. 

   Os principais objetivos da EC 95 são:

• reduzir as despesas públicas federais e privatizar 
estatais, de forma a contrair o tamanho do Estado,
• ampliar o superávit primário, para fins de pagamento 
de encargos financeiros (juros e amortização) da dívida 
pública sem que promova alterações na arrecadação 
federal

   No período de 2013 a 2017, ocorreu um crescimento 
de 17,6% no pagamento de juros e encargos da dívida 
e de 11,4% na amortização da dívida. Só em 2017 foram 
pagos R$ 219,8 bilhões com juros e serviços da dívida, 
segundo dados do Sistema Integrado de Planejamento 
e Orçamento do Governo (SIOP). Este projeto de país 
– mínimo para a população e máximo para o rentismo – 
será plenamente alcançado com a aprovação de outras 
reformas redutoras de direitos, como a Reforma da 
Previdência. 

   Fim do pacto constitucional de 1988 à revelia 
da população - A nova política fiscal decreta o 
fim do pacto constitucional de 1988 ao reduzir 
consideravelmente os deveres do Estado brasileiro 
na garantia de direitos. A repactuação constitucional, 
que na prática representa um novo projeto de país, 
foi realizada à revelia da população. A população não 
participou das discussões que culminaram com a 
aprovação da EC 95 e, consequentemente, do novo 
regime fiscal que comprometeu estruturalmente a 
garantia de direitos constitucionais, em especial, a regra 
de absoluta prioridade às crianças e aos adolescentes e 
aos direitos à educação, à proteção social e à saúde.

“Essa é uma medida radical, desprovida de toda nuance 
compaixão, que vai atingir com mais força os brasileiros 
mais pobres e mais vulneráveis, aumentando os níveis 
de desigualdade em uma sociedade já extremamente 
desigual e, definitivamente, assinala que para o Brasil 
os direitos sociais terão uma prioridade muito baixa nos 
próximos vinte anos.” (Philip Alston, relator especial 
da ONU para extrema pobreza e direitos humanos.)
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   Políticas de austeridade só devem ser adotadas 
sob condições bastante específicas, de acordo com 
organismos internacionais:

• devem ter curto período de duração, 
• devem gerar efeitos proporcionais, ou seja, a 
população mais rica deve pagar mais, o que não ocorre 
com a EC 95,
• anteriormente devem ser consideradas outras 
alternativas econômicas e
• só devem ser adotadas após cuidadosa análise e 
participação dos grupos e indivíduos afetados. 

   Nenhum desses critérios foi observado no processo 
de adoção do ‘teto dos gastos’, demonstrando o 
desrespeito do Brasil a tratados internacionais dos 
quais é signatário, como:

• o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC) e o Protocolo de San Salvador,  que dispõem 
sobre progressividade dos direitos econômicos e 
sociais, e 
• a Convenção sobre Direitos da Criança, que prevê o 
arcabouço legal internacional mínimo de proteção das 
crianças e adolescentes.

   O descumprimento dos acordos e pactos 
internacionais foi denunciado pela Missão Especial 
da Plataforma DHESCA sobre os Impactos da Política 
Econômica de Austeridade nos Direitos Humanos 
(2017), pela Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão do Ministério Público Federal e pelo 
Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), na 
Recomendação nº 7/2017.

Reações à política de 
austeridade

   Atentas aos impactos nos direitos humanos da 
política econômica de austeridade em curso no país, 
organizações sociais reunidas na Plataforma Dhesca 
(Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais 
e Ambientais) realizaram, em 2017, uma Missão 
Especial sobre os Impactos da Política Econômica de 
Austeridade nos Direitos Humanos para investigar 
a piora das condições de vida da população e o 
acirramento das desigualdades sociais, de gênero, raça, 
campo e cidade produzidas pela crise econômica. 

   A Missão Especial foi composta por cinco missões 
temáticas que analisaram: 

• O desmonte da política nacional de agricultura familiar 
e o aumento da violência no campo; 
• A violação dos direitos humanos da população afetada 
pela tríplice epidemia; 
• O aumento vertiginoso da violência nas favelas 
cariocas; 
• O agravamento das violações dos direitos indígenas; e 
• O aumento da população em situação de rua e em 
ocupações de moradia.

   As missões locais revelaram o imenso sofrimento, a 
insegurança e o desespero de famílias e comunidades 
em várias regiões do país, que têm suas condições de 
sobrevivência cada vez mais comprometidas. 

   As cinco Missões Especiais de Direitos Humanos 
realizadas EVIDENCIARAM: 

• a ampla e acelerada desregulamentação de políticas 
públicas nas mais variadas áreas, comprometida em 
gerar oportunidades para grandes grupos econômicos;
• o discurso oficial que articula perversamente a defesa 
da diminuição do Estado, o investimento social como 
“atraso”, a necessidade de “sacrifício” da população para 
a “correção do rumo”, a despolitização do processo 
de tomada de decisão econômica (blindagem), 
escondendo os reais beneficiários da política de 
austeridade;
• a privatização como resposta à redução e à 
desqualificação das políticas públicas;
• a responsabilização maior das mulheres, sobretudo 
das mulheres negras, pelos cuidados com as 
famílias, comunidades, com a reprodução da vida, em 
decorrência do desmantelamento das políticas sociais;
• a articulação de grupos ultraliberais com grupos 
ultraconservadores que atacam os direitos humanos, 
reafirmam hierarquias e desigualdades, perseguem 
pessoas, escolas e outras instituições e questionam 
a laicidade do Estado e as conquistas sociais dos 
movimentos negros, de mulheres e LGBT;
• a maior destruição da natureza, da concentração 
fundiária e o ataque violento às trabalhadoras e 
aos trabalhadores do campo e aos povos indígenas, 
quilombolas e a outras comunidades tradicionais;
• a fragilização das relações trabalhistas e os ataques 
às entidades sindicais, aos movimentos sociais e 
às organizações da sociedade civil. Esse movimento 
articula-se ao aumento da repressão policial, sobretudo 
contra jovens negros, e ao aumento da criminalização 
de movimentos sociais e de defensoras e defensores de 
direitos humanos;
• a intensificação de políticas racistas de 
contenção de conflitos sociais, sobretudo por 
meio do encarceramento em massa e de medidas 
socioeducativas, que têm os jovens negros como 
principal alvo. 
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   Multiplicam-se pesquisas e levantamentos, inclusive 
de órgãos oficiais do governo federal como o IPEA - 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que indicam 
o gigantesco impacto negativo na vida da população 
da redução de investimentos públicos em políticas 
sociais. 

   A análise conjunta do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (INESC), Oxfam e Centro para os 
Direitos Econômicos e Sociais (CESR)² sobre impactos 
da política austera nos direitos humanos também 
evidenciou que os grupos mais fortemente afetados 
pela EC 95 são mulheres, jovens, população negra e do 
campo. 

 

Outra economia é 
possível

   Diante desses processos, organizações da sociedade 
civil, movimentos sociais, economistas e especialistas 
em orçamento e movimentos sociais se reuniram 
para articular uma alternativa à política econômica de 
austeridade que vem sendo implementada no país³. 
Nossa premissa é:

  A economia precisa ser pensada a partir 
dos direitos humanos, ou seja, centrada na 

melhoria das condições de vida do povo.

  Os mais ortodoxos dirão que se trata de demagogia, 
mas há uma extensa literatura econômica disponível 
apontando possibilidades concretas e viáveis de 
soluções para crises econômicas que não passam pelo 
sofrimento ainda maior dos mais pobres e vulneráveis 
nem tampouco pela retirada de direitos. Isto implica 
dizer que as decisões tomadas no último período 
como solução para a crise econômica do Brasil são, na 
verdade, fruto de decisões políticas balizadas em visões 
neoliberais sobre o papel do Estado, que contrariam a 
Constituição Federal de 1988.  

  A campanha Direitos Valem Mais - Não aos Cortes 
Sociais foi criada nesse sentido, para informar e 
sensibilizar a população brasileira acerca das escolhas 
econômicas que têm sido feitas e seus impactos sobre 
a garantia de direitos historicamente constituídos, 
e também para consolidar o consenso acerca da 
necessidade de revogação da EC 95. 

  Nesse sentido, a Coalizão Antiausteridade e pela 
Revogação da EC 95 elaborou este documento 
que tem por objetivos: democratizar o debate  
público sobre economia; apresentar uma série de 
recomendações e alternativas ao Estado brasileiro; 
comprometer os candidatos e as candidatas à 
Presidência da República e ao Congresso Nacional, que 
disputam as eleições em outubro, com o fim da política 
econômica de austeridade e com a revogação da EC 95.

PONTOS PARA UM BRASIL SEM AUSTERIDADE

   1. Revogação da Emenda Constitucional 95. A 
Coalizão Antiausteridade e pela Revogação da EC 95 
que reúne diferentes organizações e movimentos 
sociais, conselhos de direitos e instituições acadêmicas 
do país defende a revogação urgente da Emenda 
Constitucional 95. Propomos que seja realizado no 
primeiro semestre de 2019 um referendo nacional 
sobre a EC 95, que tenha como base um processo 
amplo de debate, informado e referenciado em 
estudos, com condições concretas para que as 
várias posições sejam conhecidas pela população. 
Defendemos que o Supremo Tribunal Federal decida 
urgentemente pela inconstitucionalidade da Emenda 
Constitucional 95. A Emenda é objeto das Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade (ADI) 5633, 5643, 5655, 5658, 
5715 e 5743. Todas essas ADIs foram distribuídas 
à Ministra Rosa Weber. Defendemos também um 
Referendo revogatório de todas as demais medidas do 
Governo Temer que vem gerando terríveis retrocessos 
na garantia e efetivação dos direitos humanos no país, 
com destaque para a Reforma Trabalhista. 

2. Adoção de políticas anticíclicas, como aquelas 
adotadas por outros países em situação de crise 
econômica, que retomem o investimento público 
em políticas sociais, a valorização do salário mínimo 
e ativem a economia, rompendo o círculo vicioso 
gerado pelas políticas de austeridade. Investimento 
que fomente o aumento do nível de emprego e a 
arrecadação de impostos com base na tributação 
direta sobre a renda do capital e de outras formas 
de concentração de riqueza, visando à redução das 
desigualdades. Emergencialmente, devem ser tomadas 
medidas para aumentar o investimento em políticas 
e programas de proteção social, em especial, aqueles 
destinados à população em situação de pobreza, como 
o Benefício de Prestação (BPC) e o Bolsa Família, entre 
outros.

²  Disponível em http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2017/dezembro/estudo-direitos-humanos-em-tempos-de-austeridade
³ Destacamos a importância dos documentos: Austeridade e retrocesso - finanças públicas e política fiscal no Brasil. São Paulo: Fórum, 21; Fundação Friedrich Ebert Stiftung (FES); GT 
de Macro da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP); e Plataforma Política Social, setembro de 2016; Austeridade e Retrocesso – impactos sociais da Política Fiscal no Brasil. 
Brasil em Debate;  Fundação Friedrich Ebert Stiftung (FES), agosto de 2018. Disponíveis em www.direitosvalemmais.org.br
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   3. Criação de Comitê Nacional de Emergência sobre 
os Impactos das Políticas de Austeridade, formado 
por poder público e sociedade civil, visando monitorar, 
tornar visível publicamente e orientar a intervenção 
pública ágil em situações nas quais comunidades e 
grupos da população, profundamente impactados 
pelas políticas de austeridade, têm suas condições 
imediatas de sobrevivência comprometidas, em 
especial, pelo aumento da fome e da falta de remédios. 
Deverá ser garantida uma rubrica orçamentária para as 
ações emergenciais do Comitê.

4. Criação do Mecanismo Nacional de Proteção dos 
Direitos Humanos frente às Políticas Econômicas 
de Austeridade. Esse Mecanismo constitui normativa 
que estabeleça que o país somente poderá adotar 
uma política econômica de austeridade após cumprir 
um conjunto de procedimentos comprometidos em 
garantir o debate público e democrático na sociedade 
brasileira sobre as diferentes alternativas econômicas, 
embasado em avaliações de impacto anteriores à 
adoção das medidas - sobre as consequências na 
garantia dos direitos humanos. O Mecanismo deve 
prever a realização de referendo nacional para a adoção 
de tais políticas.

5. Garantir o cumprimento integral e imediato 
das vinculações constitucionais para as políticas 
de educação e saúde, em sintonia com a decisão 
do Supremo Tribunal Federal referente à Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 5595, que suspendeu a 
eficácia dos artigos 2º e 3º da emenda constitucional 
86/2015, emenda do orçamento impositivo que trata 
da área de saúde. Ao deferir a liminar, o ministro 
Ricardo Lewandowski destacou que o orçamento 
público deve obedecer aos imperativos de tutela que 
ampara os direitos fundamentais. É fundamental 
revogar a Emenda 93 que alterou o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias prorrogando 
a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e 
estabeleceu a desvinculação de receitas dos Estados, 
Distrito Federal e municípios.

6. Reforma tributária progressiva e outras medidas 
redistributivas. A carga tributária brasileira alcançou 
32,7% do PIB em 2013, um pouco abaixo da média de 
34,1% do PIB dos países da OCDE - Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Porém, 
ao contrário dos países da OCDE, onde os impostos 
sobre a renda e a propriedade são a principal fonte de 
financiamento estatal (em média, 13,45% do PIB) e a 
tributação sobre bens e serviços é inferior a um terço 
da carga (11,2% do PIB), aqui no Brasil quase metade da 
carga advém de impostos sobre bens e serviços (15,4% 
do PIB) e os impostos sobre renda e a propriedade 
não chegam a um quarto do total (8,15% do PIB). 
Diante desse quadro, a Coalizão Antiausteridade e pela 
Revogação da EC 95 vem se somar com outros sujeitos

políticos da sociedade brasileira em defesa de uma 
ampla reforma tributária progressiva no país (com 
maior taxação sobre renda e a propriedade dos mais 
ricos), que se constitua em instrumento efetivo de 
distribuição de renda, promoção da sustentabilidade 
socioambiental e de enfrentamento das profundas 
desigualdades brasileiras.

   Conclamamos a sociedade brasileira a se juntar 
à Campanha Direitos Valem Mais e dizer um BASTA 
à destruição do país, do nosso povo e de nossas 
crianças e adolescentes. Conclamamos as candidatas 
e os candidatos às eleições de 2018 de todos os 
partidos a assumirem publicamente o compromisso 
com a revogação da Emenda Constitucional 95, com 
o fim da política econômica de austeridade no país, 
com a reforma tributária progressiva e com a defesa 
de uma economia a favor da vida e contra todas as 
desigualdades. 

Coalizão Antiausteridade e pela Revogação da EC 95

Assinam este documento:

• ABGLT - Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo
• Ação Educativa
• ActionAid Brasil
• AMB - Articulação de Mulheres Brasileiras
• ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos 
Profissionais da Educação | RJ
• ANPAE - Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação
• APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
• APP Sindicato - Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Paraná
• Assemec - Associação dos Especialistas da Educação 
do Quadro do Magistério da Rede Municipal de 
Campinas
• Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia
• Avante - Educação e Mobilização Social
• Brasil Debate
• Campanha Nacional Pelo Direito à Educação
• CDDH - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos | 
Maués/AM
• CDDH - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos | 
Serra/ES
• CENDHEC – Centro Dom Helder Camara de Estudos e 
Ação Social
• CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria
• CEDECA Ceará
• Cendhec
• CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação
• Coletivo de Professores - Em defesa da educação 
pública
• Comitê de Defesa da Educação Pública do Rio Grande 
do Sul
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• Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás 
Balduino
• Conectas
• CONEN - Coordenação Nacional de Entidades Negras
• Criola
• DiEPEE - Grupo de Pesquisa “Direito à Educação, 
Políticas Educacionais e Escola” | UFABC
• Dom da Terra AfroLGBTI
• FASE 
• FENAFAR - Federação Nacional dos Farmacêuticos
• FETEMS - Federação dos Trabalhadores em Educação 
de Mato Grosso do Sul
• FETSUAS-PR - Fórum Estadual de Trabalhadores/as do 
Sistema Único de Assistência Social
• FIAN Brasil
• FINEDUCA -Associação Nacional de Pesquisadores em 
Financiamento da Educação
• FME/SL - Fórum Municipal de Educação de São 
Leopoldo/RS
• FOPERJ - Fórum de Pedagogia do Estado do Rio de 
Janeiro
• FAOR - Fórum da Amazônia Oriental
• Fórum DCA/PB - Fórum Estadual de Defesa dos 
Direitos da Criança e Adolescente da Paraíba
• Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Ceará
• Fórum Estadual Popular da Educação | ES
• Fórum Municipal de Educação Infantil | Vinhedo/SP
• Fórum Permanente de Educação Infantil/ES
• FORUMEIMS - Fórum de Educação Infantil de Mato 
Grosso do Sul
• Frente de Luta por Moradia
• Fundação SM
• GAJOP – Gabinete de Assessoria Jurídica às 
Organizações Populares
• GEFIN - Grupo de Estudos em Gestão e Financiamento 
da Educação | UFPA
• Geledés - Instituto da Mulher Negra
• GEPEJUC - Grupo de Estudos e Pesquisa em Justiça 
Curricular | PUC/SP
• GEPJUV - Grupo Estudos em Adolescência e Juventude 
e Fatores de Vulnerabilidade e Proteção | UFPA
• GREPPE - Grupo de Estudo e Pesquisas em Políticas 
Educacionais | USP de Ribeirão Preto
• GREPPE - Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas 
Educacionais | UNICAMP
• GSEXs - Grupo de pesquisa e extensão sobre 
sexualidades | UNESP
• GT de Macroeconomia da Sociedade de Economia 
Política
• IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas
• IDDH – Instituto de Desenvolvimento e Direitos 
Humanos
• INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos
• Instituto Raízes em Movimento
• UNIPOP  - Instituto Universidade Popular
• Intervozes
• Justiça Global

• LAGEBES - Laboratório de Gestão da Educação Básica 
do Espírito Santo | UFES
• Mais Diferenças - Educação e Cultura Inclusivas
• Marcha Mundial de Mulheres/PR
• MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do 
Brasil
• MJPOP Brasil - Monitoramento Jovem de Políticas 
Públicas
• MOVA/SP - Movimento de Alfabetização de Jovens e 
Adultos de São Paulo
• MNPR - Movimento Nacional da População de Rua
• MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
• NEPES - Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Educação e Sociedade | UESPI
• NUPPEGE - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas 
e Gestão da Educação | UFPI
• Observatório das Metrópoles - UFRJ
• Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e 
Nutricional/Universidade de Brasília
• PACS – Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul
• Plataforma de Reforma do Sistema Político
• Plataforma Dhesca Brasil
• Projeto de Extensão “Política: eu me importo e 
participo” | UEA
• Rede Jubileu Sul Brasil
• REPI RN - Rede Estadual da Primeira Infância do Rio 
Grande do Norte
• REPROTAI - Rede de Protagonistas em Ação de 
Itapagipe
• Ronald Ferreira dos Santos - Conselho Nacional de 
Saúde (CNS)
• Sociedade Maranhense de Direitos Humanos
• SOS Corpo Instituto Feminista para Democracia
• STAP - Sindicato dos Trabalhadores na Administração 
Pública Municipal de Guarulhos
• Terra de Direitos
• UNCME - União Nacional dos Conselhos Municipais de 
Educação
• Unisol Brasil
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ANEXO
NOTA TÉCNICA

Efeitos imediatos da adoção da Emenda Constitucional 95

   Contingenciamento - Quando a EC 95 entrou em vigor, em janeiro de 2017, o 
governo federal promoveu um corte de R$ 4,7 bilhões de reais no Orçamento Geral 
da União para 2017. Na sequência, o governo federal ainda promulgou um decreto de 
contingenciamento de recursos da ordem de R$ 42,1 bilhões. 

   Mortalidade infantil - A adoção da política de austeridade elevará em 8,3% a 
mortalidade infantil até 2030. Com isso, deixarão de ser evitadas cerca de 20 mil mortes 
de crianças de até cinco anos somente nos próximos 12 anos. 

   Educação - O Ministério da Educação (MEC) sofreu um contingenciamento de R$ 
4,3 bilhões. A Emenda Constitucional 95 inviabiliza completamente a implementação 
do Plano Nacional de Educação (Lei. 13.005/2014), que estabelece metas para o Brasil 
avançar nos próximos anos na oferta de uma educação de qualidade, da educação 
infantil ao ensino superior. O PNE chegou em seu quarto ano de vigência com apenas 
um dispositivo cumprido até agora, dentre centenas que deveriam estar avançando para 
atingir suas metas em 2024. 

   Consequência disso, seguimos com 2,5 milhões de crianças e adolescentes fora da 
escola, com escolas com infraestrutura precárias e professores com péssimas condições 
de trabalho e remuneração. Em decorrência do decreto, ainda, as universidades e 
institutos federais tiveram um corte de 15% no orçamento para custeio próprio e de 40% 
na verba para obras. Os impactos nas instituições de ensino superior foram visíveis com 
a paralisação de obras e demissão de terceirizados dos setores de limpeza, manutenção, 
jardinagem e segurança.

   Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - O impacto também foi agravado 
pelo corte de 55,36% no orçamento previsto do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) – agravado também pelo contingenciamento de 
R$ 425 milhões. Este processo precarizou condições de trabalho, paralisou pesquisas 
fundamentais e reduziu drasticamente a capacidade de o país se colocar em posição 
estratégica na produção de novas tecnologias. 

A denúncia do corte na pesquisa tem sido uma das principais bandeiras da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), quem iniciou em 2017 a campanha 
Conhecimentos Sem Cortes, em que questiona a opção do Brasil em desinvestir em 
setores estratégicos quando outros países em crise optaram justamente por garantir o 
investimento em ciência e tecnologia como motores do desenvolvimento. Em agosto, 
a Capes e o CNPQ, duas agências de pesquisa, anunciaram que até 2019 não haverá 
recursos para viabilizar as bolsas de mestrado e doutorado dos milhares de 



pesquisadoras e pesquisadores brasileiros. 
 
   Saúde - Embora o orçamento do Ministério da Saúde não tenha sofrido cortes diretos 
em 2017, houve forte impacto da EC 95 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Isto 
porque enquanto o valor real de despesas pagas pelo órgão se manteve entre os anos de 
2016 e 2017 – com um pequeno aumento na casa de 2,23% – mas, ainda assim, abaixo 
da inflação do período, os chamados restos a pagar (contas empenhadas a serem pagas 
no orçamento do ano seguinte) aumentaram na ordem de 81,40%, gerando uma bola de 
neve difícil de ser dissipada com a limitação no teto previsto pela EC 95. 

   Na prática isto impacta diretamente a rede do SUS uma vez que cerca de 2/3 do 
orçamento da União (Ministério da Saúde) é destinado à manutenção do sistema de 
saúde nos estados e municípios. Levando em conta que uma parte significativa da 
população deixou de pagar planos privados de saúde em função do desemprego, a 
distorção entre oferta de serviço e demanda tende a se agravar. E tudo isso em um 
momento em que o país vive surtos epidêmicos de doenças como febre amarela, 
dengue, zika e chikungunya, sífilis e, mais recentemente, sarampo. 

   Segurança alimentar - Ainda no ano de 2017, um relatório produzido por especialistas 
de diferentes áreas e encaminhado à Organização das Nações Unidas (ONU) acendeu o 
sinal vermelho também quanto à segurança alimentar dos brasileiros. O país, que havia 
deixado o Mapa da Fome – mapeamento produzido pelo órgão multilateral – em 2014, 
está no caminho de retornar caso medidas urgentes não sejam tomadas em sentido 
contrário.

   Políticas para mulheres, juventudes, promoção da igualdade racial - De acordo 
com cálculos elaborados em dados do SIGA Brasil a política para mulheres sofreu 
uma redução orçamentária nominal de 53% entre 2014 a 2017. Já o valor referente à 
promoção de política para juventude sofreu queda de 83%. Os programas voltados 
para promoção da igualdade racial e superação do racismo foi reduzido em 60% e o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), fundamental para estruturação do pequeno 
agricultor no campo, bem como para combate da insegurança alimentar e tradicional, 
teve em 2017 apenas 31% do orçamento autorizado em 2014, ou seja, um corte de 69% 
em três anos. Considerando que as políticas voltadas para superação do racismo e da 
desigualdade de gênero ainda dispunha de frágeis orçamentos, a adoção de uma política 
de cortes esvazia, por quase totalidade, a responsabilidade do Estado na superação 
destas desigualdades.

   Desemprego - A taxa de desemprego tem ficado na casa dos 13% desde 2016, o que 
significa um contingente de 13 milhões de desempregados, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somando os desempregados às pessoas que 
estão subempregadas em trabalhos precários e aquelas que desistiram de buscar uma 
vaga no mercado de trabalho (os chamados desalentados), o Brasil reúne atualmente 
mais de 27 milhões de pessoas que têm seu direito ao trabalho violado. Nas grandes 
cidades cresce exponencialmente o número de famílias vivendo em situação de rua. 
Muitas delas despejadas pela incapacidade de pagar os altos preços dos aluguéis após a 
perda de emprego de um de seus membros. 
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   Assistência social e pobreza - O aumento da demanda por políticas sociais não tem 
encontrado eco na ação do Estado brasileiro. O presidente Michel Temer (MDB) chegou a 
solicitar um pente fino no cadastramento de famílias beneficiárias de programas sociais 
como o Bolsa Família, suspeitando haver pessoas que recebiam benefícios superiores 
a faixa de renda na qual havia sido cadastrada. A conclusão do estudo mostrou que, na 
verdade, 46% das 2,2 milhões de famílias que tiveram o cadastro reanalisado deveriam 
receber benefícios maiores, uma vez que sofreram empobrecimento direto pelo 
desemprego e não haviam atualizado o cadastro. No Rio de Janeiro, um dos estados que 
mais sofre com a crise, o número de famílias inscritas no Cadastro Único, que dá direito a 
recursos de diferentes programas, passou de 12,2 mil para 25 mil em 2016.

   Segurança pública - O conjunto de retração de direitos e diminuição do Estado na 
vida da população de que mais necessita do desenvolvimento de políticas públicas 
sociais encontra impactos no acirramento dos conflitos e aumento da violência 
e criminalidade. E são os mais abandonados pelo Estado que são encarcerados, 
criminalizados e exterminados. No Brasil, 64% dos presos são negros e cresce a violência 
contra a mulher negra, com aumento de assassinato em mais de 20 estados. A criação 
do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, em maio de 2018, de caráter 
permanente e de responsabilidade de todos os órgãos federais de policiamento, revela 
a institucionalização de um Estado policialesco e que desprotege, principalmente, 
os cidadãos que se veem mais inseguros pela violência do mercado, do Estado e da 
sociedade. 
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Ilmo Sr.  

Candidato à Presidente da República, 

 

Apesar de o Brasil apresentar, nas últimas décadas, crescimento da expectativa de vida e 

consideráveis melhorias nos indicadores sociais médios da população, as desigualdades 

regional e social ainda são bastante gritantes e apresentam alarmantes cenários de 

violações dos direitos humanos, sociais, civis e políticos. Diante da crise política e 

econômica e das recentes medidas de austeridade, o cenário futuro é preocupante para 

os direitos dos 68 milhões de crianças e adolescentes entre zero e 19 anos e para os 48,5 

milhões de jovens. 

 

Nós, adolescentes e jovens brasileiros iremos contribuir na definição dos rumos do país 

e iremos às urnas no dia 07 de outubro dar nosso recado mostrando, com o voto, o que 

queremos para o Brasil. O reconhecimento e a promoção, proteção e defesa dos direitos 

humanos de crianças, adolescentes e jovens é um princípio que norteia a nossa ação e 

que orientará nossa participação política nas eleições. 

 

A desigualdade social é um dos principais fatores que levam às maiores taxas de 

vulnerabilidade na infância, também compondo um fator de baixa proteção, que expõe, 

entre outros motivos, as crianças ao trabalho infantil, à exclusão escolar, à violência, à 

falta de acesso a serviços básicos de saúde e assistência social, entre outras violações de 

direitos. O Brasil ainda tem 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola, 2,3 

milhões no trabalho infantil, violações de direito que prejudicam não só crianças, 

adolescentes e jovens, mas também o desenvolvimento do país. 



 

No dia 07 de outubro, iremos às urnas defender a democracia participativa e exigirmos 

daqueles que se propõem a nos representar: 

➢ Revogação da emenda constitucional 95 (EC nº 95/2016) que inviabiliza o 

investimento social para o combate à desigualdade e exclusão social e a busca de 

uma sociedade mais justa e igualitária com respeito e promoção dos direitos 

humanos; 

➢ Defesa e promoção da educação como uma estratégia importante para o 

desenvolvimento sustentável do país por meio do cumprimento do Plano 

Nacional de Educação, da implementação imediata do CAQi e CAQ; 

➢ Implementação de políticas, programas e ações de combate ao trabalho precoce 

para cumprir o compromisso de eliminar todas as formas de trabalho infantil até 

2025. 

Assim, solicitamos o seu compromisso público na promoção, proteção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, assinando a declaração abaixo: 

 

 

 

 

Eu, __________________________________________, candidato (a) à Presidência da 

República, comprometo-me em, minha gestão, assumir a prioridade absoluta às demandas 

da infância, da adolescência e da juventude brasileira, especialmente na promoção do 

direito à educação pública, laica, inclusiva e de qualidade social e na prevenção e 

erradicação do trabalho infantil. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Candidato(a) à Presidência da República do Brasil 



CARTA DA REDE MENINAS E IGUALDADE DE GÊNERO ÀS CANDIDATAS 
E CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA NAS ELEIÇÕES DE 2018

A Rede Meninas e Igualdade de Gênero é uma expressão do movimento social de âmbito nacional, organizada 
horizontalmente, apartidária, que se constitui como espaço autônomo de articulação, antimachista, antirracista, 
não lgbtqifóbica, com foco na promoção da igualdade de gênero no Brasil e que promove, especialmente, os 
direitos das meninas e a sua participação ativa nos processos de mudança para a construção de uma sociedade 
livre de violências, discriminações e desigualdades.  

Tendo em vista que reconhecemos a desigualdade de gênero como elemento estruturador de diversas e múltiplas 
formas históricas de violência e injustiça e entendemos que, sem a ativa promoção da igualdade de gênero, 
não haverá desenvolvimento sustentável e justiça para todas e todos, acreditamos que neste ano de eleição é 
imprescindível o engajamento das candidatas e dos candidatos à presidência com a promoção dos direitos das 
meninas e da igualdade de gênero.

Sabemos que os direitos das mulheres e das meninas são direitos humanos e diversos marcos legais históricos 
nos garantem isso:   

• A Constituição Federal estabelece a igualdade entre todas as pessoas e a absoluta prioridade dos direitos 
de crianças e adolescentes. 

• A Convenção sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelecem 
crianças e adolescentes enquanto sujeitas e sujeitos de direitos e os  princípios da universalidade, da não 
discriminação e do melhor interesse de crianças e adolescentes.

• A IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, Pequim, 1995- elaborou a Declaração e a Plataforma de 
Pequim, que elenca 12 áreas temáticas prioritárias para investimento dos países visando combater a 
discriminação contra as mulheres e, entre elas, lista os direitos das meninas. 

• A III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata de 
Durban 2001, Declaração e a Plataforma  que prevê ações voltadas para as meninas, especialmente nas 
áreas de educação, direitos sexuais e reprodutivos, combate ao tráfico, violência sexual e empoderamento.

• A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher fixa a proteção de 
meninas contra o casamento infantil.

• A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, “Convenção De 
Belém Do Pará”, traz previsões relacionadas a mulheres também aplicáveis a meninas.

• A resolução 180 do CONANDA dispõe sobre a igualdade de direitos entre meninas e meninos nas políticas 
públicas de atenção, proteção e defesa de crianças e adolescentes.

• Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o Objetivo 5, estabelece metas e 
ações visando a igualdade de gênero e o empoderamento das meninas e mulheres. 

No Brasil, existem 54 milhões de crianças e adolescentes – 0 a 17 anos- dos quais a metade é formada por meninas 
–,  e cerca de 105,5 milhões de mulheres – o que corresponde a 51% da população1 –, e tanto meninas como 
mulheres continuam lutando para reivindicar seus direitos. 

A situação é ainda pior para as meninas, raramente mencionadas como um grupo demográfico específico no direito 
nacional e internacional e, quando o são, dificilmente têm suas demandas inteiramente contempladas.  Entendemos que as 
questões que afetam a vida das mulheres têm origem na infância, por isso se explicita uma abordagem geracional.  

De acordo com o ranking elaborado pelo Fórum Econômico Mundial2, que avalia a igualdade de gênero, o Brasil 
ocupa a 90ª posição entre os 144 países avaliados, sendo empoderamento político o indicador em que o país 

1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, IBGE,  2015, 
2 Doing Business 2017: Equal opportunities for all - World Bank Group Flagship Report

O COMPROMISSO COM AS MENINAS E A IGUALDADE DE GÊNERO É ESSENCIAL 
PARA A JUSTIÇA SOCIAL



apresenta a pior posição. Ainda, a renda média das mulheres no Brasil3 corresponde a 58% da recebida pelo 
homem e a média salarial anual em 2017 é estimada em US$ 11.132 (R$ 36.330) para mulheres e US$ 19.260 
(R$ 62.860) para homens. Mas é já na infância que as disparidades se iniciam:  o trabalho doméstico é, em geral, 
reservado às meninas – 94,2%4 do total da população ocupada no trabalho doméstico infantil.  Entre as meninas que 
realizam trabalho doméstico, 73,4% são negras e 83% delas, além de trabalharem na casa de terceiros, realizam 
afazeres domésticos em sua própria casa5. É sintomático que, enquanto 76,8% das meninas de 6 a 14 anos 
afirmam lavar louças e 81,4% das meninas afirmam arrumar sua cama, apenas 12,5% e 11,6% dos meninos na 
mesma faixa etária desenvolvem as mesmas atividades. Na faixa de 10 a 17 anos, embora as meninas representem 
menos da metade do total de crianças e adolescentes fora da escola (44,6%), 31,1% delas já tinham filhos e 54,4% 
compunham o grupo que não estuda e nem trabalha. Dados do Ministério da Saúde indicam que em 2015 nasceram 
546.500 crianças de mães adolescentes, de idade entre 10 e 19 anos – ou 18% do total de nascidos vivos no país.

Em 2016, o número de casamentos e/ou uniões gerais no Brasil6 foi de 1,09 milhão. Deste total, 137.973 foram de 
meninas e meninos até 19 anos, sendo 109.594 uniões de meninas, o que situa o Brasil enquanto 4° país do mundo 
em números absolutos de casamentos infantis7.

Por ano, no Brasil, cerca 5008 mil meninas e mulheres são vitimadas pela violência sexual, mas apenas 10% desses 
casos chegam a ser denunciados. Ainda, 1 menina de cada 5 conhece outra menina que já sofreu violência. Além 
disso, convivemos com um aspecto brutal da violência: a culpabilização das vítimas possibilitada por uma cultura 
do estupro que naturaliza a violação como constituinte do comportamento sexual dos homens que podem e devem 
perceber meninas e mulheres como sua propriedade.

Diante desse cenário, algumas perguntas se revelam urgentes: Como tem se dado a abordagem nas normativas 
acerca da igualdade de direitos entre meninas e meninos, bem como entre mulheres e homens? Qual o impacto nas 
políticas públicas voltadas para esse público? De que maneira as iniciativas do Executivo e do Legislativo federais 
têm tratado a questão da promoção dos direitos das meninas?

Responder a essas perguntas aponta a necessidade de ampliar a compreensão de infância e adolescência como 
categorias históricas e sociais plurais, marcadas pelas diferenciações de gênero, raça, etnia, classe, geração e 
geografia, entre outras. Dessa maneira, explicitamos as assimetrias no acesso e na vivência de direitos por crianças 
e adolescentes no país, evidenciando que grupos sociais marcados por tais especificidades, em especial as 
meninas, são os que enfrentam mais dificuldades na garantia de seus direitos. 

É preciso que cada candidata e candidato se comprometa com o desenvolvimento e aprimoramento de políticas 
públicas que garantam o pleno acesso de meninas e mulheres aos seus direitos e ao desenvolvimento de seu 
potencial. Considerar o cenário de desigualdades e buscar formas de superá-las nas políticas públicas se apresenta 
como tarefa urgente para atores e atrizes sociais, gestão pública e ativistas da infância e adolescência.

É urgente que cada candidata e cada candidato se comprometa com:
• A construção de um governo que reconheça a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos 

de meninas e mulheres, promovendo não apenas os direitos civis e políticos, mas também os direitos 
econômicos, sociais, culturais e ambientais, 

• O reconhecimento de que a perspectiva da igualdade de gênero é fundamental para que se possa 
acabar com discriminações, faltas de oportunidades e violências contra meninas, mulheres e 
população LGBTQIA+9 e para que todas e todos possam ter os mesmos direitos e oportunidades, sem 
distinções de qualquer natureza, valorizando  a diversidade como princípio fundamental para condução 

3 https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/default.shtm
4 O Trabalho Infantil Doméstico no Brasil- informações Estatísticas sobre o Trabalho Infantil Doméstico no Brasil a partir dos Microdados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)FNPETI 2016
5 https://plan.org.br/por-ser-menina-no-brasil-crescendo-entre-direitos-e-viol%C3%AAncia
6 Para todos os grupos de idade, masculino e feminino.
7 IBGE: Estatísticas do Registro Civil
8 Ipea/ Sinan/Dasis/SVS/Ministério da Saúde 2 Ipea// Pesquisa Chega de Fiu-Fiu, Think Olga
9  Embora a carta expresse o posicionamento da RMIG em relação a agenda das meninas, decidiu-se preservar a sigla por esta ser utilizada e reconhecida 
pela população LGBTQIA+. 



da sociedade e assumindo um compromisso com a disseminação  deste valor para todos os cantos e 
todas as pessoas deste país; 

• A transversalidade das questões de gênero, infância, adolescência, classe, raça, etnia e de orientação e 
expressão afetivo-sexual na elaboração de todas as políticas públicas, especialmente as de educação, e na 
definição de seu alcance e avaliação;

• A defesa do Estado Laico e a garantia de que as políticas públicas do Estado sejam formuladas e 
implementadas de maneira independente de princípios religiosos, de forma a assegurar efetivamente os 
direitos consagrados na Constituição Federal.  

Dessa forma, considerando que a promoção da igualdade de gênero para as meninas está intrinsecamente 
vinculada ao enfrentamento das violências e de práticas sociais que reproduzem essas violações de direito, 
é fundamental que as meninas se reconheçam e sejam reconhecidas como sujeitas de direito e cidadãs. 
Reconhecemos que é essencial que se discuta a igualdade de gênero desde a infância. Muito foi feito, mas ainda é 
preciso muito mais para que meninas e mulheres possam vivenciar plenamente seus direitos humanos. A luta pela 
igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas deve ser a missão de qualquer governo, sem a 
qual qualquer projeto político e seus  demais objetivos fracassarão. Por isso, candidatas e candidatos, queremos o 
seu compromisso com uma análise interseccional pautada principalmente em gênero e idade para a elaboração e 
avaliação das políticas públicas e programas sociais, o reconhecimento do fato de que, por serem meninas, milhões 
de brasileiras  enfrentam desafios adicionais para vivenciarem seus direitos e uma ação política voltada  para a 
garantia de um Brasil justo que promova os direitos das crianças e a igualdade para as meninas.

Organizações que compõe a Rede Meninas e Igualdade de Gênero 

ACMUN, Aldeias Infantis SOS Brasil, Amigos do Guri, Childhood Brasil, Canal Futura, Campanha Nacional pelo 
Direito a Educação, Engajamundo, Força Menina, Fundação Abrinq,  Girls Rock Camp Brasil, INDICA, Instituto 
Alana, Instituto da Infância, Instituto Esporte Mais,   Instituto Promundo, Minas Programam, Plan International Brasil, 
Roda Livre, Rebeca Tainá-Ativista cigana, Visão Mundial.
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APRESENTAÇÃO 
 

A construção da Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE) foi um processo coletivo de 
articulação de 35 entidades da sociedade civil que defendem a educação pública democrática.   
ABdC/ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CURRÍCULO, ABGLT/ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS, 
ANDIFES/ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS 
DE ENSINO SUPERIOR, ANFOPE/ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ANPAE/ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POLÍTICA E 
ADMINSTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, ANPEd/ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, ANPG/ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PÓS-
GRADUANDOS, ASSINEP/ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INEP – ANÍSIO 
TEIXEIRA, CAMPANHA/CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 
CEDES/CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO & SOCIEDADE, CFFa/CONSELHO FEDERAL 
DE FONOAUDIOLOGIA, CNTE/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO, CONFETAM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONAM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES, CONIF/CONSELHO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES 
DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, 
CONTAG/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA, 
CONTEE/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, CTB/CENTRAL DE TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS DO BRASIL, CUT/CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES, 
FASUBRA/FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE TRABALHADORES DE UNIVERSIDADES 
BRASILEIRAS, FINEDUCA/ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM 
FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, FITE/FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DE 
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA, FITRAENE/NE/FEDERAÇÃO 
INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
PRIVADO DO NORDESTE, FÓRUM EJA/FÓRUNS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS DO BRASIL, FORUMDIR/FÓRUM NACIONAL DE DIRETORES DE 
FACULDADES, CENTRO DE EDUCAÇÃO OU EQUIVALENTES DAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS BRASILEIRAS, MIEIB/MOVIMENTO INTERFÓRUNS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL DO BRASIL, MNU/MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO, MST/MOVIMENTO DOS 
SEM TERRA, PROIFES/FÓRUM DE professores/as DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 
ENSINO, RED ESTRADO/REDE LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS E POLÍTICAS SOBRE 
TRABALHO DOCENTE, SINASEFE/SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES 
FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, UBES/UNIÃO 
BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS, UBM/UNIÃO BRASILEIRA DE 
MULHERES, UNCME/UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO, e UNE/UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES organizadas no âmbito do Fórum 
Nacional Popular de Educação (FNPE) realizaram, em articulação com entidades locais nos 
municípios, estados e o Distrito Federal as etapas municipais, intermunicipais, regionais, territoriais, 
estaduais, distrital e conferências livres, que fizeram o debate sobre o documento referência proposto 
pelo Pleno do FNPE. Tais debates compõem o acervo documental do FNPE e consolidam-se na 
proposta deste documento Plano de Lutas em defesa da educação pública democrática, por nós 
definida como um permanente processo de democratização em que a escola não é uma instituição 
pronta e acabada, pois a democracia só existe se e quando for democraticamente construída sob a 
perspectiva do respeito aos direitos humanos e o diálogo com os movimentos sociais. Para isso, a 
autonomia de cada escola é fundamento do processo de democratização, que requer, portanto, o 



 

esvaziamento de políticas educacionais padronizadoras em qualquer sentido ou esfera pedagógica. 
Assim, a educação pública democrática é necessariamente para todas as pessoas cidadãs, por 
isso é popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social e se contrapõe a todas as formas de 
preconceito sendo antiracista, antimachista, antisexista, antimisógina, antixenófoba, 
antilgbtifóbica, anti adultocêntrica, assim contribuindo para a superação de todas as formas de 
discriminação. 
O presente documento aprovado em plenária final pelos 2444 participantes e entidades que se uniram 
na etapa nacional da CONAPE 2018 objetiva sistematizar este Plano de Lutas em defesa da educação 
pública democrática a partir dos debates construídos neste processo. Isto permite que as entidades 
que compõem o FNPE atualizem a pauta da defesa da educação pública democrática brasileira frente 
ao golpe sem crime de responsabilidade, que culminou no impeachment da Presidenta Dilma Rousseff 
traduzido no contexto de desmonte dos direitos sociais protagonizado pelo ilegítimo governo Temer, 
representante do capital monopolista, do latifúndio e do imperialismo, com projeto neoliberal e 
conservador de ataque ao Estado Democrático de Direito. Neste contexto, é urgente reafirmar a 
educação pública democrática como direito de todos/as e dever do Estado e da família, conforme 
estabelecido no Art. 205 da Constituição Federal de 1988, bem como espaço de luta, resistência e 
proposição popular de um projeto contra hegemônico, de concepção democrática tendo o direito de 
todos/as à educação, como epicentro das políticas de Estado para a educação. 

O Brasil, fruto de séculos de exclusão e exploração, é um país com riquezas extremamente 
concentradas e disparidades e desigualdades regionais e sociais enormes. Por isso, a luta pela 
educação pública democrática desde a educação infantil até a pós-graduação é fundamental para a 
construção de uma outra realidade justa, igualitária e solidária.  

É com esse objetivo que entidades da sociedade civil vêm se empenhando, há décadas, em discutir 
rumos que possam permitir essa transformação essencial. Assim, foram organizados as CBEs nos 
anos 1980 e início de 1990, os CONEDs, a partir do final da década de 1990 do século passado e 
início dos anos 2000, e, posteriormente, a CONEB, em 2008 e as CONAEs de 2010 e 2014. É 
relevante ressaltar, ainda, o importante papel do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública dos 
anos 1990 até 2004 e, posteriormente, o FNE, desconfigurado com a destituição de grande parte das 
entidades que o compunham, e que teve alterada unilateralmente sua composição e atribuições pelo 
ilegítimo governo Temer, a partir da publicação do Decreto Executivo de 26 de abril de 2017, da 
Portaria nº 577 de 27 de abril de 2017, estabelecido pela Lei 13.005/2014, desconstruindo, com isso, 
a CONAE 2018,. Em 2016, após o golpe parlamentar, jurídico e midiático e as políticas de restrição 
dos direitos sociais, as entidades do campo popular criaram o FNPE. Além da participação nas 
referidas conferências, as entidades do FNPE protagonizaram importantes movimentos de resistência 
na defesa da educação pública democrática na forma de greves de trabalhadores da educação, nas 
emblemáticas ocupações estudantis e em diferentes formas de debates, encontros e proposições que 
têm permitido a constante resistência frente ao privatismo, financeirização e conservadorismo que 
atacam o direito à educação e os direitos de trabalhadores/as.  

A mobilização social em torno da democratização da educação de modo a assegurar o efetivo 
exercício do direito público de todos/as a ela, tem uma pauta importante de lutas, que hoje ganha 
centralidade diante do agravamento da conjuntura de ataque direto à democracia e aos serviços 
públicos e de favorecimento da privatização em todos os níveis e setores, o que torna urgente: 

⋅ A retomada da democracia e do Estado Democrático de Direito no país, o que se concentra 
hoje no aprofundamento da luta pela libertação do ex-presidente Lula, com a construção de 
Comitês Lula Livre no seio de amplos setores populares; 

⋅ A luta pela imediata revogação da Emenda Constitucional 95/2016, que congela e subtrai os 
investimentos nas políticas sociais por 20 anos; 

⋅ A imediata aprovação da auditoria da dívida pública e de uma reforma tributária e fiscal. 



 

⋅ A implementação imediata dos 10% do PIB e a retomada dos recursos do Pré Sal para 
educação; 

⋅ A transformação do Fundeb em política permanente, que garanta a universalização e a 
construção da qualidade da educação escolar básica e valorização profissional, sem redução 
de matrículas; 

⋅ A luta por uma Assembleia Nacional Constituinte; 
⋅ O fortalecimento da educação pública democrática e o fim do financiamento público para o 

setor privado na área da educação; 
⋅ A exigência de qualidade da educação e do ensino, em seus diferentes níveis e modalidades, 

presencial e a distância e nos cursos de curta duração, impedindo tentativas de tratar a 
educação, em qualquer âmbito, como mera mercadoria; 

⋅ A regulamentação da educação privada, como concessão pública sob a égide do Art. 209 da 
CF/88 e do Art. 7º da LDB, com as mesmas exigências legais aplicadas à educação pública;  

⋅ A luta pela implantação urgente de planos de cargos e carreiras docentes e funcionais, em 
todos os sistemas de ensino, que valorizem o tempo e a formação de trabalhadores/as em 
educação, tendo por referência o PSPN (Piso Salarial Nacional Profissional do Magistério 
Público); que incentive a formação permanente e em serviço; que promova a realização de 
concursos públicos; que garanta o tempo destinado a estudo e planejamento; que reduza o 
número de estudantes em sala de aula; e que garanta toda a materialidade necessária para a 
efetivação dos projetos político-pedagógicos das unidades escolares e favoreça o pleno 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; a fim de superar as recentes políticas 
de ‘flexibilização’ e precarização dos processos de trabalho, dos critérios de seleção, bem 
como os agudos retrocessos em relação aos direitos de trabalhadores/as, oriundos da Reforma 
Trabalhista, que incidem nos setores público e privado; 

⋅ A luta incessante contra toda forma de cerceamento à liberdade de pensamento, projetos 
excludentes e conservadores, que ferem a autonomia das instituições educativas, tanto na 
educação básica quanto na educação superior;  

⋅ A luta contra a ‘Base Nacional Comum Curricular’(BNCC) da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, que engessa e homogeneíza o currículo, exclui temas sociais sensíveis, como a 
discussão de gênero e descumpre diretrizes previstas na Constituição Federal de 1988 e na 
LDB, tais como o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, entre outras.   

⋅ A luta contra a BNCC do Ensino Médio, que atinge os direitos das nossas juventudes e 
populações adultas à formação integral, recoloca o dualismo na educação promovendo o 
agravamento da exclusão social integrando a luta contra a ‘Reforma do Ensino Médio’ em 
curso, que reduz o currículo, limitando o acesso dos jovens e adultos da classe trabalhadora à 
ciência, à cultura e às tecnologias historicamente produzidas pela humanidade; que dificulta 
o acesso e a permanência de estudantes nas escolas, torna tecnicista o ensino público, 
desvaloriza professores/as e acentua o avanço privatista sobre a educação básica, além de 
atentar contra a soberania nacional, ao submeter questões estratégicas como formação docente 
e currículos à ingerência dos institutos e fundações privadas, do Banco Mundial, do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE); 

⋅ A luta contra o projeto Escola sem Partido e sua proposta de amordaçar o exercício da 
docência em benefício de um ideário ultraconservador, enunciado como neutro pelos seus 
formuladores como condição para a efetivação de uma verdadeira educação popular e 
emancipadora, assim como a luta contra a nova política de formação de professores/as que, 
pela sua visão pragmática e restrita ao municiamento prático em detrimento de uma sólida 
formação teórico-prática (acrescida ao alinhamento da adoção de material didático e oferta de 



 

cursos por meio de plataformas de aprendizagem on line à BNCC), desqualifica e 
desprofissionaliza os professores; 

⋅ A luta contra a aprovação da Reforma da Previdência, pela revogação da Reforma Trabalhista, 
pelo fim da Terceirização, inclusive na educação, e de todos os ataques aos direitos 
trabalhistas;  

⋅ A luta pelo fim da interferência do Ministério da Educação no Fórum Nacional de Educação, 
com a reconstituição de sua composição original.  

Finalmente, este documento apresenta a síntese do Plano de Lutas decorrente das discussões nos 
diferentes eixos da CONAPE.  

 

  



 

PLANO DE LUTAS 
 

1) Pela revogação da Portaria e do Decreto que retiram do FNE sua base de representação 
social e descaracterizam a CONAE-2018, pela retomada das decisões das CONAES 2010 
e 2014 - contra a interferência autoritária do MEC. 

A criação do Fórum Nacional de Educação (FNE), com a sua composição democrática, foi uma 
conquista histórica, estabelecendo um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o governo, 
conforme previsto na Lei 13.005/14, que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação (PNE). Nele, 
foram tomadas decisões colegiadas de forma transparente, republicana e democrática, com amplo 
debate e propostas de alterações necessárias sobre as políticas educacionais e o acompanhamento da 
implementação das metas estabelecidas no PNE. Com o Decreto de 26 de abril de 2017 e a Portaria 
577 de 27 de abril de 2017, entretanto, o MEC desmontou a estrutura do FNE e da CONAE, excluindo 
arbitrariamente de sua composição várias entidades representativas, o que constituiu uma ruptura com 
a construção de políticas públicas para a educação baseadas no diálogo entre o governo, a sociedade 
civil e os movimentos da educação. Na nova composição do FNE – inaceitável não só pela forma 
autoritária e unilateral com que foi determinada, como também pelo seu conteúdo – o MEC ampliou 
fortemente a representação governamental e empresarial e reduziu drasticamente a participação da 
sociedade civil. A Portaria atribui ao Ministro da Educação a função de definir quem vai compor o 
FNE e compromete a estrutura democrática do Fórum e seus procedimentos pedagógicos, políticos e 
operacionais. Além do mais, rompeu também o consenso anteriormente estabelecido, de acordo com 
o qual a coordenação do FNE, antes exercida pelo governo, seria agora da sociedade civil. Dessa 
forma, a coordenação foi retirada da CNTE (que até a publicação da Portaria a ocupava), sendo 
transferida para o Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás. Por último, o governo 
inviabilizou a realização da CONAE/2018, com o não financiamento de reuniões para o seu 
encaminhamento e cortes das necessárias verbas, dentre outras medidas. 

Diante de todas essas arbitrariedades, as entidades da sociedade civil saíram coletivamente do FNE e 
fundaram o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), e organizaram esta Conferência Nacional 
Popular de Educação 2018 (CONAPE2018LULALIVRE). A tarefa do FNPE, para além da 
viabilização da Conape, será a de exigir o cumprimento dos planos nacional, estaduais, distrital e 
municipais de educação, contribuindo sempre para a sua análise e aperfeiçoamento numa luta 
permanente pela educação pública democrática. 

 

2) Pela organização de um Sistema Nacional de Educação com regulamentação da 
Educação privada – contra a atuação do setor privado na educação sem a garantia de 
qualidade e sem a valorização dos/as trabalhadores/as. 

A consolidação de uma educação verdadeiramente democrática demanda, de um lado, o 
fortalecimento de uma esfera pública ampla para atendimento de todos/as, com a garantia da 
gratuidade, universalidade de atendimento e qualidade; de outro lado, uma regulamentação que 
garanta transparência, controle, participação social e gestão democrática do setor privado e das PPP, 
no âmbito de todas as esferas administrativas , com o cumprimento, pelo Estado, de um papel – 
socialmente referenciado – de controle, regulação, credenciamento, supervisão e avaliação.  

Para isso, é fundamental a implantação de um Sistema Nacional de Educação (SNE) que dê 
institucionalidade e orientação política comum e permanente do Estado e da sociedade, capaz de 
garantir o efetivo direito do cidadão à educação. Só assim será possível promover, de forma articulada 
e eficaz: o adequado funcionamento do regime de colaboração e da cooperação federativa, tendo o 



 

CAQ como uma referência para investimento da educação; o acompanhamento e o controle social 
dos processos educativos; a gestão democrática; a inclusão social; o reconhecimento e o respeito à 
diversidade; bem como a formação e a valorização das pessoas trabalhadoras em educação dos setores 
público e privado. importa destacar que o não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo PNE que 
previa a regulamentação, nos dois primeiros anos de sua vigência do CAQ e do SNE comprometeram 
a implantação destes. 

O SNE, fruto da Emenda Constitucional nº 59/2009, ratificado no PNE e referendado na CONAE-
2014 tem, assim, papel central na normatização, cooperação, coordenação e regulamentação dos 
sistemas de ensino (federal, distrital, estaduais e municipais), tendo também a tarefa de garantir o 
financiamento e a articulação entre estes. A atuação do setor privado e do setor empresarial nos 
diferentes sistemas de ensino (do federal aos municipais) teria na implantação do SNE um importante 
instrumento de regulação e controle, com enfrentamento dos interesses daqueles que disputam o 
fundo público. Não foi por outra razão que, na Constituição Federal de 1988 (CF/88), bem como em 
tentativas posteriores de reforma, os avanços nessa matéria foram limitados, tendo em vista a atuação 
de forças que buscam a transformação da educação em mercadoria, negando seu caráter de direito 
básico do cidadão. Por isso, nossa luta também reafirma o fim das transferências de verbas públicas 
para instituições educacionais privadas.  

Tanto a Constituição Federal de 1988 quanto a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 definem a 
abrangência e a responsabilidade de cada um dos sistemas de ensino (federal, estaduais, distrital e 
municipais) no sentido de autorizar, credenciar e supervisionar todas as instituições de ensino sob sua 
jurisdição, assim como organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino.  

O Conselho Nacional de Educação (CNE), pela sua missão social e suas atribuições, não poderia se 
furtar a essa discussão. Todavia, esse foi mais um espaço democrático de representação da sociedade 
civil desconfigurado e aparelhado pelos interesses privatistas que predominam no governo Temer, 
com a substituição de conselheiros/as nomeados/as pelo governo anterior por outros ligados a 
instituições privadas de caráter mercantil, tornando o CNE um conselho privatista, hoje entregue, em 
sua maioria, nas mãos dos conglomerados de educação privada. É fundamental que as instituições do 
setor privado se subordinem ao conjunto de normas gerais de educação, como já determinado pela 
Constituição e se harmonizem com as políticas públicas para o setor por meio do cumprimento dos 
processos de regulação, supervisão e avaliação desenvolvidas pelo poder público, tendo sempre em 
vista a garantia da educação como direito e não como prestação de serviço.  

Dessa forma, no que diz respeito ao setor privado, é dever do Estado normatizar, controlar e fiscalizar 
todas as instituições, sob os mesmos parâmetros e exigências aplicados ao setor público. A construção 
do SNE por meio da articulação entre os sistemas de ensino deve considerar as bases da educação 
nacional como fundamento para a concessão da educação ao setor privado e envolver ações de 
articulação, normatização, coordenação e avaliação tanto da rede pública quanto do setor privado. A 
CONAPE 2018 constituiu-se, portanto, em espaço estratégico privilegiado para o debate de propostas 
que objetivem a efetiva implantação do SNE e a regulamentação da educação privada. 

 

3) Pela garantia de condições de qualidade social da Educação por meio da articulação 
federativa das políticas educacionais democraticamente construídas. 

Cabe aos entes da federação organizar seus sistemas de ensino em regime de colaboração que traduza 
a cooperação federativa por meio da ampliação das funções redistributivas e supletivas da União, 
para: I - promover o acesso, a permanência e a qualidade social na educação básica em todas as suas 
etapas e modalidades, ; II - garantir a universalização da matrícula conforme a demanda manifesta 
para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos em creches sem prejuízo dos investimentos no sistema já 



 

consolidado; III – garantir a universalização educação básica obrigatória no campo e nas cidades; IV 
- garantir o acesso e a permanência na escola com qualidade a povos indígenas e quilombolas, pessoas 
cidadãs do campo, povos das águas e das florestas, pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, crianças, jovens, pessoas adultas e idosas, e a 
toda população historicamente excluída; V- ampliar a oferta de educação integral nas instituições 
públicas; VI – elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos; VII - garantir o acesso e a 
permanência na educação superior por meio da ampliação de matrículas, no setor público, inclusive 
para pessoas egressas das escolas públicas, indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, do campo e 
povos tradicionais; VIII- promover condições de oferta com qualidade e equidade nas oportunidades 
educacionais, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias do PNE; IX - garantir a avaliação 
da política educacional com a participação da sociedade civil, de trabalhadores/as da educação, dos 
conselhos de educação e das pessoas a quem se destinam; X- promover a simplificação das estruturas 
burocráticas, aprimorar e democratizar os processos de organização e de gestão valorizando a 
descentralização dos processos de decisão e de execução, e o fortalecimento das instituições 
educacionais, inclusive com processos formativos para a participação, em especial, na educação 
básica; XI - valorizar as pessoas trabalhadoras da educação, considerando ingressos/as por concurso 
público, política de carreira que garanta remuneração adequada a todos/as e efetivas condições de 
trabalho e saúde, formação inicial e continuada adequada à área de atuação, nos termos da legislação 
vigente, bem como tratamento adequado a profissionais da educação com contratos temporários nas 
diferentes redes públicas; XII- assegurar padrão de qualidade das instituições de ensino, públicas e 
privadas, incluindo as instituições formadoras de trabalhadores/as da educação nos seus aspectos 
físico, técnico, administrativo e pedagógico, através da implementação do CAQi/CAQ; XIII- 
assegurar o ingresso nas carreiras de trabalhadores/as da educação básica e superior por concurso 
público por todos os entes federados, assim que for atingido o patamar de no máximo 10% de 
contratos temporários. 

 

4) Pelo respeito à diversidade e pela construção democrática da proposta curricular das 
escolas – contra a padronização do currículo e o modelo de gestão empresarial nas 
escolas. 

As propostas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular)/MEC e as reformas educacionais 
nacionais encaminhadas pelo governo Temer se articulam e fazem parte do projeto neoliberal de 
desmonte das redes públicas de ensino e de naturalização de processos de controle e avaliação 
restritivos à educação nacional. A reforma do Ensino Médio e a formulação de uma BNCC própria e 
apartada da BNCC da EI e do EF promove uma cisão na educação básica e atinge os direitos de 
estudantes à formação integral em toda a Educação Básica. A última versão da proposta de BNCC do 
EM pelo MEC precariza o currículo proposto para este nível de ensino, ao concentrar-se fortemente 
no ensino da língua portuguesa e matemática, em detrimento das demais áreas do conhecimento, com 
conteúdos e metodologias limitadas à mera transmissão técnica, instrucional, desconsiderando 
necessidades da formação cidadã e a autonomia docente.  

A construção, em si, de uma base curricular nacional de tendência eurocêntrica compromete a 
dimensão democrática da educação ao desconsiderar  a diversidade territorial, cultural, social e 
humana brasileira, que deve se expressar na proposta curricular, uma vez que ninguém se forma com 
conteúdos padronizados e únicos para todas as pessoas. Da mesma forma, uma base curricular 
nacional reduz o ato educativo a apenas um processo de ensino que deveria levar à aprendizagem, 
desconsiderando que as pessoas chegam à escola com conhecimentos, pertencimentos culturais e 
sociais e que tem direito a tê-los respeitados. Somos, portanto, contra a ideia de currículo pautado em 
uma base conteudista e disciplinarista, modelo que, já sabemos, está fadado ao fracasso. A BNCC, 



 

ao secundarizar o papel dos/as profissionais da educação, exclui, ainda, temas essenciais para uma 
formação ampla e para a inclusão social.  

É importante alertar também para o fato de que o MEC, nas discussões da BNCC, demonstrou total 
desprezo às instâncias democráticas de representação da educação no Brasil bem como às entidades 
científicas da área, haja vista não ter permitido a presença da sociedade na etapa de consolidação das 
propostas recolhidas através do site daquele ministério. Há que mencionar, igualmente, outras 
exclusões graves da pauta de discussão da BNCC/MEC: o público alvo da educação especial, a 
educação de pessoas jovens e adultas (EJA), e a educação profissional técnica integrada ao ensino 
médio. Além disso, foram deixados de fora do debate nacional as escolas indígenas, quilombolas e 
do campo, traços marcantes da luta pela inclusão social e escolar das diversas populações brasileiras.  

Por último, a BNCC/MEC, ao desprezar temas como identidade de gênero e diversidade sexual, 
presentes em todas as esferas sociais, representa um golpe na educação voltada para os direitos 
humanos e para a cidadania, postura essa que reforça o machismo, a homofobia, a misoginia, os 
preconceitos e, consequentemente, a violência e discriminação social. Esse posicionamento do MEC, 
ressalte-se, dá continuidade e apoio à perspectiva de avanço das forças conservadoras que nos debates 
sobre o PNE se opuseram à defesa que as entidades da sociedade civil organizada fizeram da 
promoção da igualdade de gênero, raça e etnia, do respeito à orientação sexual de cada pessoa cidadã, 
em contraposição a qualquer tipo de preconceito e discriminação.  

 

5) Pela garantia da concepção de educação básica constituída pelas etapas de educação 
infantil, ensino fundamental e médio assegurando as especificidades das diferentes 
modalidades, por meio de políticas de acesso, permanência e gestão - contra a instituição 
das reformas que sujeitam qualquer nível, etapa ou modalidade da educação ao 
mercado. 

O governo Temer, ilegítimo reforçou o entreguismo com a edição e aprovação da Medida Provisória 
746/16, convertida na Lei 13.415/2017, que instituiu a Reforma do Ensino Médio, uma proposta 
nitidamente excludente, que rebaixa a formação e visa o desmanche da educação pública 
democrática, promovendo a privatização. 

A Reforma do Ensino Médio estabelece, em tese, a exigência de ensino integral sem tocar em questões 
como a valorização de trabalhadores/as em educação, a expansão das redes ou a garantia de bolsas a 
estudantes para sua manutenção em período integral na escola. O que comprova a incoerência da Lei 
13.415/2017 é a atual proposta de Base Nacional Comum Curricular onde o currículo é totalmente 
desfigurado para a expansão da parcela de EAD, longe de qualquer proposta de educação em tempo 
integral. É feita a opção por um currículo composto por “itinerários formativos específicos”, definidos 
em cada sistema de ensino e com ênfase principalmente nas áreas de português e matemática, 
secundarizando as ciências da natureza, ciências humanas podendo-se levar à exclusão de algumas, 
tais como as ligadas à cultura, artes e educação física, e , retomando uma direção superada duas 
décadas atrás com a LDB de separação entre formação técnica e profissional. Essa lógica da Reforma 
se contrapõe à luta político-pedagógica alicerçada na defesa de uma formação única, oferecida a 
todos/as, nas diferentes áreas de conhecimento. As mudanças introduzidas pela Reforma do Ensino 
Médio contrariam, ademais, outros princípios fundantes da LDB para essa etapa da educação, como 
a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos, e a compreensão dos fundamentos científico-
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, entre outros. 

É fato que os ensinos fundamental e médio no Brasil, a despeito de importantes experiências de 
integração entre formação técnica e profissional desenvolvidas, a exemplo dos institutos federais e 
de escolas técnicas estaduais, carecem de melhorias e de nova concepção de educação pública 



 

democrática e de escola que recupere o protagonismo dessa etapa da educação básica como local de 
produção e apropriação crítica de conhecimento rompendo, desse modo, com a lógica vigente de um 
mero espaço de preparação para os exames. A reforma promovida pelo governo Temer torna esses 
espaços ainda mais excludentes, desconsiderando a EJA e a defasagem idade/série. Já a educação 
superior está sendo desvalorizada com a criação de cursos de curta duração que não contribuem com 
uma cultura universitária nem tampouco formam adequadamente o profissional – uma educação cuja 
finalidade máxima é a certificação, não o saber.  

Extremamente preocupante, também, é a forma de financiamento da Reforma do Ensino Médio 
pretendida pelo atual governo: o MEC foi autorizado pelo Ministério do Planejamento a solicitar 
apoio do BID, do BIRD e do Banco Mundial para implementação do Novo Ensino Médio nos estados. 
A matéria está documentada em publicação no Diário Oficial da União (DOU) de 17 de julho de 
2017. Parte dos recursos virá do ‘Programa para Resultados’ (PforR), além de 21 milhões de dólares 
destinados a ‘assistências técnicas’. O PforR vincula os repasses do empréstimo – que irão para 
secretarias estaduais e distrital – ao alcance de resultados, que serão medidos por indicadores que 
serão ‘acordados’ entre o MEC e a banca internacional. Assim, lamentavelmente, a proposta do atual 
governo é que o Brasil se submeta de novo – em uma área estratégica e política como a educação – à 
ingerência internacional, que estabelecerá condições, limites e orientações para ações educativas, já 
que regras aprovadas fora do Brasil definirão se, quando e onde serão aportados recursos para 
viabilizá-las. Para que se tenha uma ideia da extensão dessa ingerência, a ela ficarão submetidos 
temas como: formação de técnicos/as educacionais para a adaptação dos currículos; elaboração de 
itinerários formativos; reprodução de materiais de apoio; e implementação dos novos currículos, por 
meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

Considerando que a Adolescência, enquanto período vital essencial, como preconizado pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), na faixa etária compreendida entre 14 e 17 anos, e com 
características próprias ligadas à busca/construção da identidade, à intensificação das relações sociais, 
e ao engajamento cidadão e autônomo, numa perspectiva de Educação Emancipatória, Freireana, e 
não nucleada em um Empreendedorismo Mercantil, é preciso pensar na proposta de um Ensino Médio 
que verdadeiramente atenda e promova o protagonismo adolescente. 

 

6) Por uma avaliação da qualidade que amplie o conceito de resultados para além das 
proficiências em testes padronizados, ampliando-se o leque de indicadores, promovendo 
e viabilizando iniciativas de avaliação institucional participativa e fortalecendo o caráter 
diagnóstico, pedagógico e formativo de avaliação na educação básica e na educação 
superior. 

No tocante à avaliação, é preciso construir um Sistema de Avaliação constituído de processos e 
mecanismos articulados de avaliação da educação básica e superior, visando a promover a qualidade 
da oferta educacional nos diferentes espaços, instâncias e instituições educativas, a melhoria dos 
processos educativos e a redução das desigualdades educacionais. A perspectiva participativa e 
emancipatória deve se sobrepor aos processos centrados em resultados produzidos em testes 
padronizados que visam homogeneização, competitividade e ranqueamento, reforçando, com isso, 
desigualdades sociais. 

Na avaliação da educação, especialmente a educação básica, os desafios são pensar processos 
avaliativos amplos que sejam capazes de apreender as várias dimensões da educação como processo, 
para além dos produtos avaliáveis por exames padronizados. Nessa direção, o PNE previu a criação 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Sinaeb), que foi revogado nos primeiros 
meses do governo golpista, ainda em 2016. Tendo em vista o entendimento que o que está em curso 
no País, atualmente, é um conjunto de provas e/ou testes estandardizados, que, efetivamente, não 



 

constitui um sistema nacional de avaliação da educação básica, faz-se necessário instituí-lo de modo 
a superar a concepção atual de avaliação, restrita ao desempenho do estudante, avançando para uma 
concepção mais ampla de avaliação em contexto. Defendemos um processo avaliativo que 
potencialize uma avaliação investigativa, formativa, diagnóstica, processual e de contexto, 
comprometida com a educação pública democrática de qualidade social. 

Na educação superior, além dos elementos citados para melhoria da qualidade, é fundamental destacar 
a necessidade de consolidação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de 
modo a aprimorar os processos avaliativos, tornando-os mais abrangentes, como forma de promover 
o desenvolvimento institucional e a melhoria da qualidade da educação como lógica constitutiva do 
processo avaliativo emancipatório, considerando, efetivamente, a autonomia das IES e a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para isso, é fundamental garantir financiamento 
específico às políticas de acesso e permanência, no setor público, para inclusão das pessoas negras, 
povos indígenas, além de outros extratos sociais historicamente excluídos/as da educação superior, 
fortalecendo processos democráticos de ingresso, permanência, avaliação, regulação e supervisão 
direcionados a garantia da educação de qualidade. Além disso, faz-se necessária maior inter-relação 
das sistemáticas de avaliação da graduação e da pós-graduação, na constituição de um sistema de 
avaliação para a educação superior, por meio da implementação de processo de avaliação da pós-
graduação que conte com a participação da comunidade acadêmica, entidades científicas, 
universidades e programas de pós-graduação stricto sensu.  

Na compreensão de que a garantia da educação pública democrática requer um processo sistêmico, 
é fundamental definir dimensões, fatores e condições de qualidade como referência analítica e política 
para a melhoria do processo educativo, de modo a garantir mecanismos de acompanhamento da 
produção, implantação, monitoramento e avaliação de políticas educacionais e de seus resultados, 
visando uma formação de qualidade social, nos diferentes níveis e modalidades, dos setores público 
e privado. 

 

7) Pela gestão democrática da educação brasileira em todos os níveis, sistemas, instituições 
e com ampliação da participação popular. 

A implementação da gestão democrática é condição basilar para o fortalecimento da autonomia, da 
participação popular e do controle social da educação. A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) ao 
assegurar a gestão democrática como um dos princípios da educação brasileira, a ser definida em lei 
(Art. 206, inciso VI), estabeleceu uma condição sob a qual o ensino deveria ser garantido em todas 
as instituições educacionais públicas. No entanto, é urgente que o princípio da gestão democrática 
seja orientador dos sistemas de todas as instituições públicas, privadas, confessionais, filantrópicas e 
comunitárias que compõem a educação nacional. Os/as delegados/as da CONAPE 2018 entendem 
que o princípio democrático se desdobra em diferentes instrumentos de democratização da escola e 
dos sistemas, dentre os quais: os conselhos de escola e grêmios estudantis com representantes 
democraticamente eleitos/as pelos seus pares, assembleias de famílias, eleições de dirigentes 
escolares, conselhos de controle social, conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional de 
educação, fóruns municipais, estaduais, distrital e nacional de educação, todos/as também com 
representantes democraticamente eleitos/as entre seus pares e organização paritária, conferências 
municipais, estaduais, distrital e nacional de educação, realizadas periodicamente e com 
financiamento público, bem como métodos transparentes para as formas de provimento das equipes 
técnicas dos órgãos públicos municipais e estaduais de gestão educacional, evitando-se a indicação 
política como estratégia para tal provimento. Entendemos que, para tanto, as diferentes entidades 
educacionais nacionais e as instituições públicas de ensino superior precisam fomentar a formação de 
pessoas cidadãs para a participação social, bem como realizar campanhas de fomento dos diferentes 
instrumentos de democratização dos sistemas. 



 

A sociedade brasileira tem um grande desafio nos próximos anos: fazer com que o Plano Nacional de 
Educação seja implementado, melhorando a qualidade na educação e superando as profundas 
desigualdades educacionais que marcam o país. Para que o PNE saia do papel e se transforme em 
realidade a participação social é fator decisivo. Para concretizar a participação social no 
monitoramento do PNE é preciso tornar o Plano conhecido; estimular que seja debatido; construir 
formas de colaboração; organizar e publicizar informações sobre o atendimento educacional; 
promover a auto avaliação participativa pelas unidades educacionais; fortalecer as instâncias de 
participação e controle social em educação, como foi o Fórum Nacional de Educação, e realizar as 
Conferências de Educação. 

É fundamental a adoção do princípio da gestão democrática nos sistemas de ensino e das instituições 
educativas por meio da garantia de ampla participação, do controle social dos processos educativos, 
do compartilhamento das decisões e do poder regularização dos conselhos escolares, garantia de 
eleições democráticas das instituições de ensino e garantia de participação da diversidade de gênero. 
O que, por sua vez, torna a participação cidadã dos diferentes segmentos uma das bandeiras 
fundamentais a ser defendida pela sociedade brasileira e condição necessária para a implementação 
de uma política nacional de educação pública democrática. Por essa perspectiva democrática, a 
educação, os espaços educativos e as instituições educacionais passariam a considerar a 
horizontalidade nas relações de poder, a implementação de espaços e processos de participação e 
decisão o respeito à autonomia do movimento estudantil, a alternância nos postos de comando e das 
funções a serem desempenhadas, a visão geral dos objetivos a realizar e a solidariedade na execução 
das ações, fundamentadas nos princípios da educação popular, para alcançar os objetivos 
coletivamente definidos e a qualidade social.  

A escolha de gestores públicos deverá ser realizada exclusivamente pela comunidade escolar, sem 
interferência do Executivo, por meio de eleições diretas, deixando de ser seu cargo de confiança. Na 
educação superior precisamos avançar também, realizando eleição direta e não consulta pública ou 
indicação política para a os cargos de reitoria e diretoria de unidades acadêmicas, tanto na esfera 
pública quanto na privada, superando o modelo de consulta pública, lista tríplice ou livre escolha. 
Assim como a democratização da capacitação para educadores que se interessarem a exercer o papel 
de gestores escolares. 

A gestão democrática e a participação popular precisam ser vivenciadas em todas as esferas e por 
todas as pessoas do campo educacional. Neste sentido, os processos formativos para a participação 
são imprescindíveis, pois torna-se indispensável a participação no planejamento, execução e 
avaliação dos projetos pedagógicos institucionais e atividades educativas tanto na educação básica 
como na educação superior, bem como a efetividade do Fórum Nacional de Educação e fóruns 
estaduais, municipais e distrital da educação, a materialização do regime de colaboração entre os 
sistemas de ensino e a regulamentação da cooperação federativa entre os entes federativos, o 
fortalecimento da autonomia e o controle social.  

 

8) Por uma educação pública democrática, universal, laica, inclusiva, gratuita, de 
qualidade social, antirracista, antimachista, antisexista, antimisógina, antixenófoba, 
antilgbtfóbica, e que contribua para a superação da discriminação de pessoas com 
deficiência e do adultocentrismo, construída sob a perspectiva do respeito aos direitos 
humanos e o diálogo com os movimentos sociais. 

Um SNE sintonizado com o tempo e o histórico de luta pela democracia da sociedade brasileira, a 
despeito dos seus limites e possibilidades de consolidação, deve ser politizado à luz da radicalidade 
das lutas dos movimentos sociais e populares que lutam pela emancipação social visando a garantia 
efetiva do direito a educação como direito humano para todas as pessoas. Deve ser um sistema 



 

articulado e comprometido com o avanço da democracia e com as lutas pela emancipação social 
e, portanto, deverá ser organizado na contramão das forças fundamentalistas e conservadoras a 
partir da defesa do Estado Democrático de Direito e, consequentemente, da Democracia. 

Os planos e políticas públicas devem explicitar um posicionamento firme do Estado brasileiro em 
prol da superação das desigualdades e do trato excludente das diversidades (de gênero, etnia, raça, 
orientação sexual, identidade de gênero, de pessoas idosas, com deficiência e de imigrantes) e das 
diferenças que estão impregnadas, histórica e estruturalmente, aos padrões de poder, de trabalho e 
de conhecimento. Nessa direção, as questões das diversidades e diferenças, dos direitos humanos, 
da justiça social e da inclusão devem impulsionar a construção e materialização do PNE e demais 
planos decenais e políticas educacionais vinculadas às lutas pela efetivação dos direitos sociais e 
das pessoas humanas, em particular a garantia do direito a educação para todos/as. 

A luta constante pela democracia exige a consolidação do SNE, do PNE referenciado no 
documento da CONAE 2014 e dos demais planos decenais de educação, coerentes com os avanços 
do campo histórico, social, cultural e educacional de luta pela democracia e alinhados com os 
avanços políticos daquelas pessoas e movimentos que sempre lutaram e ainda lutam pelas pautas 
emancipatórias na perspectiva da justiça social.  

Tendo em vista a necessidade de reparar a dívida histórica na sociedade brasileira com as 
populações marginalizadas nos colocamos em defesa da LDB alterada pela lei 10639/03 e 
11645/08 para assegurar a formação inicial e continuada de professores/as, coordenação 
pedagógica e profissionais da educação para incorporação dos conteúdos da cultura afro-brasileira 
e indígena e o desenvolvimento de uma educação para as relações étnico-raciais. É fundamental a 
abordagem da temática étnico-racial numa perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar durante 
todo o ano letivo, buscando construir projetos pedagógicos que valorizem os saberes comunitários 
e a oralidade como instrumentos valorativos de processos de aprendizagem. 

 

9) Pela liberdade de expressão no processo de educação e ensino – contra o movimento 
‘Escola Sem Partido’ e as ‘leis da mordaça’. 

O movimento ‘Escola Sem Partido’(ESP) tem se espalhado por todo o Brasil com o objetivo de 
aprovar em casas legislativas, no(s) nível(eis) federal, distrital, estaduais e municipais, projetos de lei 
para ‘amordaçar’ professores/as, demais profissionais da educação e estudantes —tentando 
responsabilizá-los/as criminal e/ou judicialmente — e impedir a prática de uma educação crítica, 
plural e democrática, contrariando a Constituição Federal de 1988(CF/88) garante, em seu artigo 5°, 
a livre manifestação do pensamento e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença, bem como assegura, no artigo 206, a 
liberdade de cátedra.  

Tanto a CF/88 quanto a LDB (Título II, art. 3) compreendem ainda que a educação, dever do Estado 
e da família, deve estar inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tendo por finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa educanda, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ambas regem a educação nacional e determinam que o 
ensino seja ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; no pluralismo de ideias e de concepções político-pedagógicas; e no 
respeito à liberdade.  

Diante desses princípios, denunciamos que o movimento ‘Escola Sem Partido’ (ESP) e as leis da 
mordaça que ele tenta instituir em todo o território nacional, além de claramente inconstitucionais, 
demonstram desconhecimento do processo pedagógico, uma vez que a educação pública 



 

democrática pressupõe, no seu sentido pleno, o incentivo à capacidade reflexiva, ao diálogo e à 
construção da cidadania, sendo, portanto, uma atividade política por excelência. 

Em relação a essas iniciativas, vale mencionar que, no dia 21 de março de 2017, o Ministro Luís 
Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar suspendendo integralmente 
a Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas. A decisão do ministro foi dada em resposta à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino — CONTEE em maio de 2016 e é um passo essencial para barrar todas 
as propostas similares que tramitam no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas e câmaras 
municipais de todo o Brasil. A liminar do STF, deve-se acrescentar, foi antecedida por um parecer da 
Procuradoria Geral da República, protocolada na Suprema Corte em 19 de outubro de 2016, como 
resposta à mesma ADI movida contra a Assembleia Legislativa de Alagoas. No parecer, o então 
Procurador da República, Rodrigo Janot, posiciona-se contra a lei estadual e o movimento ESP, 
argumentando que operam com o pressuposto de que estudantes são vulneráveis às ações docentes, 
conceito incompatível com o princípio constitucional de que o processo educativo deve ser regido 
pela liberdade entre os/as sujeitos envolvidos/as em sua realização. Argumenta também que Estados 
e Municípios não têm competência para legislar sobre a matéria. Não obstante essas manifestações 
jurídicas, projetos dessa natureza continuam sendo apresentados e tramitam em diversas casas 
legislativas, inclusive na Câmara Federal, caracterizando a natureza político-ideológica contra a qual 
alegam, contraditoriamente, lutar. É fundamental combatê-los, em defesa da educação pública 
democrática e por isso, crítica e cidadã. 

 

10) Pela constituição de uma Política de EAD (Ensino à Distância) e de cursos com qualidade 
– contra a comercialização desregulamentada da educação e do ensino, com avaliação, 
acompanhamento e supervisão sistemática e permanente. 

A acelerada expansão do EAD no Brasil – espaço esse em que o setor privado é muitíssimo mais 
presente que o setor público – tem se efetivado articuladamente a movimentos e processos de 
transformação da educação em mercadoria. É preciso aprimorar os processos de regulação, gestão e 
avaliação desta modalidade de ensino e, ao mesmo tempo, estabelecer processos de supervisão, 
fiscalização e controle visando a garantia da qualidade social dos cursos oferecidos nos setores 
públicos e privados, bem como, das condições de formação e de trabalho de profissionais da educação 
a ela submetidos/as.  

No setor privado, particularmente organizado a partir da ótica do lucro e da elevação do preço das 
ações das empresas de educação em bolsas de valores, a EAD tem sido o principal eixo das políticas 
expansionistas que vêm sendo praticadas nessa área. Consequentemente, a qualidade da educação, 
defendida constitucionalmente, fica seriamente ameaçada, deixando o corpo discente refém de uma 
modalidade de ensino aligeirada, sem a garantia de processos formativos, laboratórios, material 
didático e profissionais adequados/as. Esse processo em larga expansão no país tem comprometido a 
formação dos/as estudantes, sua autonomia e, certamente, fragilizará seu exercício profissional.  

Esse processo de veloz privatização ocorre em meio aos desdobramentos típicos das forças de 
mercado. Assim é que o fenômeno de progressiva concentração de poder nas mãos de umas poucas 
empresas do setor educativo privado tem sido exponencial. Como exemplo, tem-se a megafusão entre 
a Kroton Educacional S/A e Anhanguera Educacional Participações S/A, além da recente tentativa 
de fusão envolvendo a Estácio Participações S/A – vetada esta última pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), por seu caráter inaceitavelmente abusivo.  

Apesar de todo esse quadro extremamente preocupante, marcado pelo agressivo viés comercial com 
que se propagam as novas modalidades de ensino, o EAD faz parte das chamadas ‘Tecnologias de 
Informação e Comunicação’ (TICs) contemporâneas, e, portanto, considerado por muita gente como 



 

uma alternativa capaz de contribuir coma democratização da informação e do conhecimento. O 
fundamental, pois, é que a luta social em defesa da qualidade da educação alcance também a 
modalidade a distância por meio de processos de regulação e gestão compatíveis com os objetivos e 
princípios que devem reger a educação pública democrática nacional. 

 

11) Pela valorização dos/as profissionais da educação (formação, carreira, salários, 
condições de trabalho) na rede pública e no setor privado – contra a crescente 
flexibilização nas contratações destes/as profissionais. 

O neoliberalismo no Brasil, hoje retomado exponencialmente, teve suas origens na década de 1990, 
com o governo Collor, seguido pelo governo Itamar (a reforma administrativa) e aprofundado pelo 
governo FHC, provocando o sucateamento da educação pública, a desnacionalização da economia, o 
desmonte de muitos direitos trabalhistas e a desregulamentação do mercado, além da forte ampliação 
da mercantilização do ensino. A despeito dos avanços nas questões sociais e trabalhistas após 2003, 
interrompidas pelo golpe, a educação pública democrática e seus/suas trabalhadores/as sofrem com 
a nefasta política neoliberal e sua lógica perversa de que caberia à iniciativa privada desenvolver 
atividades de responsabilidade do Estado.  

No ensino público e privado a maioria das instituições educativas, não apresentam condições de 
trabalho dignas, tem salas superlotadas, sofrem com a ausência de materiais de apoio e infraestrutura 
precária, dentre outras fragilidades. A precarização, a terceirização e as privatizações, geram aos 
profissionais a perda de sua representação sindical na luta e defesa de seus direitos. Isso se agrava 
com a redução de recursos para o setor público e com o desmonte da legislação trabalhista pelos 
governos neoliberais.  

No ensino superior, há um descompromisso do Estado com os princípios básicos que devem orientar 
as universidades e os institutos federais, o ensino, pesquisa e extensão, bem como as demais 
instituições de ensino superior, pré-condição para a construção de um projeto de soberania do país, 
por meio da valorização de seus/as docentes, formação adequada de profissionais e produção de 
conhecimentos e saberes de qualidade com vistas à produção de ciência e tecnologia voltadas aos 
interesses da nação. Esse posicionamento também se expressa na educação básica e na reforma do 
ensino médio, ao permitir a contratação de professores/as que são considerados/as de 'notório saber’, 
rebaixando a exigência de formação e dispensando a licenciatura, em consonância com disciplinas 
cujo currículo é cada vez mais tecnicista, voltado unicamente para o mercado de trabalho. Na prática, 
as políticas do atual governo apontam, neste momento, para a desprofissionalização do magistério e 
dos/as demais profissionais da educação, em todos os níveis.  

É preciso buscar ações coordenadas direcionadas a valorização dos/as profissionais da educação 
básica em sintonia com as metas e estratégias do PNE, a garantia de Piso Salarial Nacional e a 
equiparação, com o Decreto n. 8752/2016 que instituiu as políticas nacionais de formação dos/as 
profissionais da educação e com as DCNs para a formação inicial e continuada de profissionais do 
magistério (Resolução CNE/CP 2/2015), formação inicial e continuada de funcionários/as da 
educação básica (Resolução CNE/CES 2/2016), objetivando o estabelecimento de políticas efetivas 
e articuladas de valorização profissional.  

É urgente também lutar pela regulamentação do Piso Salarial Profissional com base no art. 206 da 
Constituição Federal de 1988, incluindo plano de Cargos, Carreira Salário para os/as demais 
profissionais da educação. 

 



 

12) Pelo cumprimento da Lei do Piso Nacional Salarial Profissional Nacional e 
Regulamentação do Piso Salarial dos/as Profissionais da Educação contido no art. 206 
da Constituição Federal e a garantia de Planos de Carreira para todas as pessoas 
trabalhadoras em Educação Básica e Educação Superior 

Sobre a questão da remuneração, no que tange a docentes da rede pública de educação básica, cujo 
piso salarial profissional nacional foi estabelecido a partir de 2008 pela Lei 11.738, defendemos a 
luta da categoria pela aplicação imediata e integral dessa legislação, combatendo as tentativas de 
gestores de vincular o reajuste do piso somente à inflação, ou mesmo abaixo dela, em patamares 
insuficientes, portanto, para o cumprimento da meta 17 do PNE. A materialização da meta 17 que 
determina que a renda média do magistério seja igualada, até 2020, à de demais trabalhadores com 
mesmo nível de escolaridade, demanda imediato esforço do Estado Brasileiro na medida em que, em 
2016, seria necessário elevar a primeira em cerca de 50%, em média. 

É urgente que seja garantida a aplicação da Lei do Piso no que concerne a jornada de trabalho em 
especial no que se refere a no mínimo de 1/3 para hora-atividades destinado às atividades de 
preparação de aulas, avaliação da produção dos/as estudantes, reuniões escolares, contatos com a 
comunidade e formação continuada, conforme RESOLUÇÃO Nº 2, DE 28 DE MAIO DE 2009 do 
CNE. 

Na organização de carreira dos/as profissionais das redes públicas defendemos que sejam realizados 
apenas concursos no regime estatutário, pois o concurso celetista não garante a evolução da carreira 
e nem as mínimas condições de estabilidade para servidores. 

No caso específico da rede privada de ensino, é necessário superar as atuais condições precárias de 
trabalho, com docentes extremamente sobrecarregados/as, visando a garantia de políticas de 
valorização, planos de carreira, jornadas de trabalho, tempo de dedicação às horas-atividade e 
remuneração adequada, além de outras, relativas à garantia de direitos que, igualmente, possam vir a 
assegurar a qualidade do seu trabalho.  

 

13) Pela garantia de financiamento e efetivação das leis para o fortalecimento da educação 
pública democrática, em todos os níveis, etapas e modalidades, pela consolidação do 
Fundeb como política permanente de Estado – contra o congelamento de investimentos 
decorrente da Emenda 95/2016. 

A gestão adequada dos recursos financeiros educacionais é condição necessária, mas não 
suficiente, para a consagração do direito à educação no Brasil. O artigo 206 da Constituição 
Federal de 1988 estabelece o princípio da gestão democrática como instrumento de construção 
pedagógica, transparência e controle social dos recursos financeiros da área.  

O financiamento da educação brasileira possui marcos legais básicos na CF/88. Além disso, a Lei 
12.858, de 9 de setembro de 2013, estabelece a destinação para as áreas de educação e saúde de 
parcela da participação no resultado ou na compensação financeira pela exploração de petróleo e 
gás natural. Porém, além de abrir a exploração do pré-sal aos interesses estrangeiros, o governo 
Temer instituiu a EC 95/16, que impõe um teto aos investimentos em educação, saúde, assistência 
social e também aos demais gastos primários do governo federal.  

Ao limitar pelos próximos 20 anos o aumento dos gastos públicos de um ano à inflação do ano 
anterior, a emenda provoca impactos danosos, uma vez que inviabiliza o Sistema Único de Saúde 
(SUS), a assistência social, o Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado em 2014 e o SNE — 
que já deveria ter sido implementado. Mais do que isso, se a EC 95/16 não for revogada, os 
investimentos em educação (em 2014 era de 6% do PIB) serão reduzidos progressivamente durante 



 

as próximas duas décadas. 

Para isso, é necessária uma reforma que promova justiça tributária progressiva sobre patrimônio e 
renda, que impeça, da mesma forma, os mecanismos de renúncia fiscal e enfrente a sonegação 
fiscal. 

Assim, é fundamental combater essas políticas de ajuste fiscal, que se articulam a iniciativas 
nefastas, como a privatização da educação básica e superior públicas, com imensa pressão para a 
venda de serviços nas Universidades Públicas, nos Institutos Federais, bem como para a cobrança 
de mensalidades dos/as estudantes dessas instituições (como proposto em texto recente do Banco 
Mundial). 

 

14) Pela garantia de investimento público exclusivamente para o ensino público – contra o 
processo de mercantilização/privatização da educação. 

Para o fortalecimento da educação pública democrática, visando o cumprimento das metas do 
PNE, é fundamental denunciar e combater políticas econômicas recessivas que impedem o 
crescimento do PIB e da justiça social, garantindo o cumprimento da meta 20 do PNE, que 
preconiza a elevação gradual dos recursos de modo a se garantir 10% do PIB para a educação até 
2024.  No tocante à educação básica destacam-se:  

1) a consolidação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) como política de Estado permanente, 
oferecendo elementos importantes para se encontrar o modelo avançado de financiamento da 
educação que contenha fortes ingredientes de cooperação federativa no contexto do SNE, como 
estabelece o PNE 2014-2024; com a garantia de maior participação da União, aplicando o mínimo 
de 50% na complementação da União ao Fundeb;  

2) a efetivação urgente da Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, que determina que serão 
destinados recursos provenientes da exploração do pré-sal exclusivamente para a educação 
pública, com prioridade para a educação básica e para a saúde, na forma do regulamento; 

3) a aplicação imediata dos 10% do PIB  

4) a elevação dos índices de investimentos em educação da União dos atuais 18% para 30% e dos 
estados e municípios dos atuais 25% para 35%, no mínimo; 

5) a definição e garantia de padrão de qualidade social, por meio da implementação do Custo 
Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e da definição e implementação do Custo Aluno-Qualidade 
(CAQ); criar observatórios de acompanhamento da implementação do CAQi nos municípios; 

5) a manutenção do Fundo Soberano Brasileiro, com a destinação de 50% para a saúde e educação, 
dos quais 25% destinados para a saúde e 75% para a educação; 

6) a luta contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim do Salário Educação 
(QSE) como fonte de financiamento da educação; 

7) a luta para que os municípios façam convênio com o Governo Federal, buscando os recursos do 
ITR e reajustando a sua alíquota, elevando os recursos para a educação. 

8) a luta pela ampliação dos recursos do ITR – seja aqueles realizados pela arrecadação da União, 
seja dos municípios. 

Nessa direção, defendemos a efetivação do padrão mínimo de qualidade da educação básica por 
meio do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), baseado no conjunto de padrões socialmente 
referenciados estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento, calculado com base 



 

nos respectivos insumos indispensáveis aos processos de ensino-aprendizagem, deve ser 
progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno-Qualidade (CAQ).  

Na contramão desse movimento, o governo de Michel Temer, no entanto, atribui, errônea e 
irresponsavelmente, a causa dos problemas econômicos e sociais à participação do Estado em 
políticas sociais e de maneira sistemática vem reduzindo os recursos para a educação inviabilizado 
o cumprimento da meta 20 do Plano, bem como, a implementação do CAQi e definição e 
implementação do CAQ, o repasse de verbas da União para os demais entes federados. 

Assim, deste movimento, o governo dá continuidade ao financiamento do setor privado para a 
expansão da educação superior e, muito mais do que isso, o faz em detrimento de maior 
investimento no setor público - sabendo-se que este último é o espaço privilegiado da produção 
científica e da inovação tecnológica do país. Essa realidade atinge também a educação básica, 
bastando ver o domínio de grandes conglomerados educacionais no mercado editorial de livros 
didáticos e na produção e venda de materiais apostilados para redes municipais e estaduais de 
educação, e a proliferação de parcerias público-privadas em estados e municípios que, na prática, 
ajudam a escoar recursos antes destinados à educação pública democrática. Para reverter o atual 
cenário de ataques aos direitos sociais é fundamental a articulação da luta pela defesa intransigente 
da retomada da Democracia e do Estado Democrático de Direito à luta em prol da garantia de 
educação pública democrática em sintonia com as metas do PNE. Esse movimento articulado, 
só se efetiva com participação democrática, resistência e proposição popular, razão de ser do FNPE 
e da Conape 2018. 

A luta em defesa da democracia e de avanços na educação requer a garantia do direito da 
população de escolher democraticamente seus/suas representantes, direito hoje cerceado 
com a prisão política de Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, a necessária defesa por 
#LulaLivre! 
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