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RESUMO EXECUTIVO 

Este texto objetiva registrar a situação da educação em direitos humanos e da implementação 
do direito humano à educação no Brasil, tendo em vista o terceiro ciclo da Revisão Periódica 
Universal (RPU), promovida segundo as diretrizes do Conselho de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Considerando que a educação é um meio 
importante para a consolidação da cultura de direitos humanos e para o desenvolvimento da 
consciência de como respeitá-los e protegê-los e que tem impacto em todos os direitos e 
liberdades, verificam-se, inicialmente, as iniciativas do Brasil para a promoção da educação 
em direitos humanos. A seguir, são discutidas as ações para a implementação do direito 
humano à educação. Para tanto, recorre-se à metodologia da ONU para indicadores de 
direitos humanos em documento preparado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Direitos Humanos (HCHR), publicado em 2008. Discute-se então a situação do Brasil em 
face de três categorias de indicadores: estrutural, que reflete o comprometimento do Estado 
com os padrões internacionais; de processo, que mostra o empenho do Estado em cumprir 
os compromissos originados nos padrões, e de resultado (dos esforços ao longo do tempo), 
que identifica os resultados sob a perspectiva dos detentores do direito. É feito, por fim, o 
cotejo com as recomendações de outros países ao Brasil no terceiro ciclo da RPU. Conclui-
se que, se tomada a legislação como indicador estrutural, o Brasil conta com instrumento 
avançado. Entretanto, nas dimensões de processo e resultados, ainda há muitos desafios a 
superar. 

 

Palavras-chave: direito à educação, Pidesc, Revisão Periódica Universal, Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos, plano nacional de educação, ações afirmativas, 
desigualdades educacionais. 

 

  

http://www.camara.leg.br/conle


5 

 

 

Paulo Sena 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

SUMÁRIO 

 

1 - INTRODUÇÃO ............................................................................................... 6 

2 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO BRASIL .............................. 8 

3 - O DIREITO À EDUCAÇÃO .......................................................................... 10 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 34 

5 - REFERÊNCIAS ............................................................................................. 35 

 

LISTA DE QUADROS 

QUADRO 1 - Constituição de 1988 e Pidesc...............................................................12 

QUADRO 2 - ENSINO FUNDAMENTAL -     pessoas de 6 a 14 anos que 
frequentam ou que já concluíram o ensino fundamental...........................................17 

QUADRO 3 - pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino 
fundamental – 6 a 14 anos - 2018 – DESIGUALDADES............................................18 

QUADRO 4 - Percentual da população de 16 anos com pelo menos o ensino 
fundamental concluído – 2019....................................................................................18 

QUADRO 5 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já 
concluiu a educação básica – regiões........................................................................19 

QUADRO 6 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já 
concluiu a educação básica – desigualdades..............................................................19 

QUADRO 7 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio 
ou possui educação básica completa..........................................................................20 

QUADRO 8 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio 
ou possui educação básica completa.........................................................................20 

QUADRO 9 – Desigualdades de Acesso e Renda.......................................................21 

QUADRO 10 - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche 
- desigualdades 2007-2018...........................................................................................22 

QUADRO 11 - Percentual da população de 4 a 5 anos de idade que frequentava a 
escola ou creche 2007-2018.........................................................................................23 

QUADRO 12 - Percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava o 
ensino médio ou havia concluído a educação básica – Brasil – 2012-
2019.............................................................................................................................23 

QUADRO 13 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequentava o ensino 
médio ou havia concluído a educação básica, por renda domiciliar per capita – Brasil 
– 2007-2018..................................................................................................................24 

QUADRO 14 - Recomendações ao Brasil - Terceiro Ciclo da RPU............................31 

  

http://www.camara.leg.br/conle


6 

 

 

Paulo Sena 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

1 -  INTRODUÇÃO 

A Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu, em 2006, o Conselho 

dos Direitos Humanos, a quem incumbe, entre outras atribuições, revisar periodicamente a 

situação dos direitos humanos nos países por meio da Revisão Periódica Universal (RPU), 

mecanismo em que os países, a partir de relatórios submetidos ao organismo, fazem 

recomendações uns aos outros para que melhorem a situação dos direitos humanos em 

todo o mundo. Cada ciclo ocorre a cada quatro anos e meio, sendo que as recomendações 

mais recentes se referem ao terceiro ciclo (2017-2021). 

 A Resolução nº 35/29, adotada em 2017 pelo Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, reconheceu o papel dos parlamentos na transformação dos 

compromissos internacionais em políticas e legislações, inclusive no que diz respeito à 

implementação de recomendações realizadas. Assim, foi firmado, entre a Câmara dos 

Deputados e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o 

Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal no âmbito da Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, a quem cabe coordenar os esforços 

das demais comissões para a verificação da situação dos direitos humanos em cada área. 

Nesse sentido, o presente artigo visa reunir algumas notas referentes à área 

de educação. A relação da educação com os direitos humanos pode ser analisada sob dois 

ângulos, o que se reflete nas recomendações que outros países fazem ao Brasil no terceiro 

ciclo da RPU. Em primeiro lugar, a educação é um meio importante para a consolidação da 

cultura de direitos humanos e para o desenvolvimento da consciência de como respeitá-los 

e protegê-los. A educação tem impacto em todos os direitos e liberdades (TOMASEVSKI, 

2004).  Daí a promoção da educação em direitos humanos. Mas a educação é, também, um 

dos direitos humanos. 

A descrição da Metodologia da Organização das Nações Unidas para 

Indicadores de Direitos Humanos em documento preparado pelo Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Direitos Humanos (HCHR), publicado em 2008, destaca: 

“A necessidade de se medir o comprometimento do responsável pelo 

cumprimento das normas do direito, o esforço empreendido para transformar o 

http://www.camara.leg.br/conle
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compromisso em realidade e resultados ao longo do tempo fez com que fosse adotada, para 

cada atributo do direito, a seguinte configuração de indicadores1: 

 - Indicador Estrutural (ou de compromisso), que reflete o 

comprometimento do Estado com os padrões internacionais; 

 - Indicador de Processo (ou de esforço), que mostra o empenho do 

Estado em cumprir os compromissos originados nos padrões;  

 - Indicador de Resultado (dos esforços ao longo do tempo), que 

identifica os resultados sob a perspectiva dos detentores do direito”. 

Se se considerar a legislação como um elemento importante do indicador 

estrutural, em ambas as dimensões o Estado brasileiro tem, desde a aprovação da 

Constituição de 1988 – a Constituição Cidadã, aperfeiçoado suas normas e resistido a 

alterações que fragilizariam esse arcabouço. 

A manutenção e o aperfeiçoamento dessa estrutura legal já fazem parte do 

processo. Este é, contudo, afetado pelas conjunturas e escolhas das maiorias que determinam 

as políticas do Estado. A ortodoxia radical em defesa da compressão fiscal tem fragilizado 

meios de obtenção dos objetivos – o Plano Nacional de Educação (PNE) é um exemplo 

típico. 

E é exatamente o PNE que permite a aferição do resultado, no caso do 

direito à educação. Para a educação em direitos humanos, a referência é o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH). 

Como assinala Claude (2005), o direito à educação é um direito de 

múltiplas faces: social (promove o pleno desenvolvimento da personalidade humana), 

econômica (favorece a autossuficiência econômica por meio do trabalho) e cultural (contribui 

para a construção de uma cultura universal de direitos humanos). 

 
1 Katarina Tomasevski (TOMASEVSKI, 2004) propõe indicadores em quatro dimensões, explicadas por Nina 
Ranieri (RANIERI, 2018): disponibilidade (liberdade de expressão, de aprender, ensinar e divulgar o 
pensamento, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e a liberdade de criação de instituições privadas 
de ensino, criação e financiamento de instituições públicas), acessibilidade (obrigatoriedade, gratuidade, não 
discriminação), adaptabilidade (necessidades especiais dos indivíduos, interesses, capacidades e vivências) e 
aceitabilidade (qualidade, respeito pela diversidade, proibição de punições corporais). Essa metodologia é 
conhecida como “4-A Scheme” (em inglês e espanhol as expressões começam com a letra “A”. Ranieri, ao 
traduzir para o português, a ela se refere como D + 3 A). Ranieri indica que a Carta de 1988 atende a todas as 
dimensões. O indicador estrutural do Brasil é positivo. 
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Assim, outro indicador relevante é o cotejo das iniciativas do Brasil em 

relação aos compromissos do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (Pidesc), adotado pela Resolução n. 2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 

1992 (Cf. Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992). 

2 -  EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO BRASIL 

Para Maria Victoria Benevides, a educação em direitos humanos parte de 

três premissas (BENEVIDES, 2000): 

- tem natureza permanente, continuada e global; 

- requer a mudança radical, especialmente no Brasil, dada a herança 

histórica com efeitos da escravidão, política oligárquica e patrimonial e elitismo nas relações 

sociais; 

- é uma inculcação de valores, para atingir corações e mentes e não apenas 

instrução, meramente transmissora de conhecimentos. 

Na metodologia de trabalho do Observatório Parlamentar da Revisão 

Periódica Universal - RPU, o item aparece no grupo temático da segurança pública em 

recomendação feita pelo Canadá e no referente às crianças e adolescentes, em recomendação 

encaminhada por Liechtenstein: 

66. Assegurar que todos os crimes de ódio contra pessoas 
LGBTI sejam cuidadosamente investigados e processados e buscar 
reduzir o ódio através da integração da educação em direitos humanos 
nos currículos escolares (Canadá);  

................................................................................ 

199. Fortalecer os esforços de implementação da Lei Menino 
Bernardo2  e promover formas não violentas, positivas e participativas 
de educação e disciplina infantis (Liechtenstein). 

 

O Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3, aprovado pelo 

Decreto nº 7.037/2009, tem, entre seus eixos orientadores: 

V - Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos: 

 
2 Lei nº 13.010/2014, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

para estabelecer o direito da criança e do adolescente de serem educados cuidados sem o uso de castigos 
físicos ou de tratamento cruel ou degradante, e altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). 
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a) Diretriz 18: Efetivação das diretrizes e dos princípios da política nacional 
de educação em Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direitos; 

b) Diretriz 19: Fortalecimento dos princípios da democracia e dos Direitos 
Humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas 
instituições formadoras; 

c) Diretriz 20: Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa 
e promoção dos Direitos Humanos; 

d) Diretriz 21: Promoção da Educação em Direitos Humanos no serviço 
público; e 

e) Diretriz 22: Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à 
informação para consolidação de uma cultura em Direitos Humanos. 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), lançado 

em 2003, apoiado em documentos internacionais e nacionais, já representara o compromisso 

do Estado brasileiro com a afirmação dos direitos humanos. 

A educação em direitos humanos foi tema de debate pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), que, no Parecer CNE/CP nº 8/2012, discutiu a Educação em 

Direitos Humanos. Nessa peça, lê-se: 

...a educação vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais 
tanto para o acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para a 
compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é um dos alicerces para a mudança 
social. Assim sendo, a educação é reconhecida como um dos Direitos Humanos e a 
Educação em Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto desses direitos, 
inclusive do próprio direito à educação. As profundas contradições que marcam a 
sociedade brasileira indicam a existência de graves violações destes direitos em 
consequência da exclusão social, econômica, política e cultural que promovem a pobreza, 
as desigualdades, as discriminações, os autoritarismos, enfim, as múltiplas formas de 
violências contra a pessoa humana. Estas contradições também se fazem presentes no 
ambiente educacional (escolas, instituições de educação superior e outros espaços 
educativos). Cabe aos sistemas de ensino, gestores/as, professores/as e demais 
profissionais da educação, em todos os níveis e modalidades, envidar esforços para 
reverter essa situação construída historicamente. Em suma, estas contradições precisam 
ser reconhecidas, exigindo o compromisso dos vários agentes públicos e da sociedade com 
a realização dos Direitos Humanos. Neste contexto, a Educação em Direitos 
Humanos emerge como uma forte necessidade capaz de reposicionar os compromissos 
nacionais com a formação de sujeitos de direitos e de responsabilidades. Ela poderá 
influenciar na construção e na consolidação da democracia como um processo para o 
fortalecimento de comunidades e grupos tradicionalmente excluídos dos seus direitos. 

 

Esse parecer deu suporte à edição da Resolução nº 1, de 30 de maio de 

2012, que Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e que prevê a 

Educação em Direitos Humanos como um dos eixos fundamentais do direito à educação 

(art. 2º), e que os Conselhos de Educação definirão estratégias de acompanhamento das ações 

de Educação em Direitos Humanos (art. 5º, § 2º). 

http://www.camara.leg.br/conle
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) prevê:  

Art. 26................................................... 

................................................................ 

§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas 
as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos, como temas 
transversais, nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como 
diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), observada a produção e distribuição de material didático adequado. 

 

Uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela 

Lei nº 13.005/2014 (art. 2°, X), é a “promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental”. 

O Parecer CNE/CP nº 15/2017, do Conselho Nacional de Educação, 

teve como objeto a base nacional comum curricular (BNCC) e deu suporte à edição da 

Resolução CNE/CP nº 2/2017, que “Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum 

Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da 

Educação Básica”. 

A Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018, “Institui a Base 

Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio” (BNCC-EM). 

O tema Direitos Humanos está presente na BNCC em várias unidades 

temáticas, que preveem as habilidades almejadas. No que se refere às Competências Gerais 

da Educação Básica, a BNCC inclui: 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (pg. 9) (grifou-se). 

 

A legislação educacional trata dos direitos humanos em sua totalidade, 

reconhecendo-se como instrumento de sua promoção, mas, evidentemente, vem cada vez 

mais abordando as várias dimensões do direito à educação. 

3 -  O DIREITO À EDUCAÇÃO 

O direito à educação, assim como todos os direitos sociais, culturais e 

econômicos, é um dos direitos de segunda geração, que são intimamente ligados ao princípio 

da igualdade, nascidos da evidência de necessidade de proteção social decorrentes das 
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transformações econômicas do século XIX e consolidados a partir do impulso ao Estado 

Social no século XX. Sua caraterística é depender de participação ativa do Estado para sua 

efetividade (BOBBIO, 1992; BONAVIDES, 2002). Assim, para Faria, esses direitos seriam 

“relativos” e “progressivos”, já que sua concretização depende de instrumentos político-

administrativos, da formulação, implementação e execução de políticas educacionais – o que 

requer recursos financeiros (FARIA, 2002). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos dispõe: 

Artigo 26 

1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível 
a todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito. 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do 
respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A 
instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas 
as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrada a seus filhos” (grifou-se). 

 

Faria (2002) conclui que receitas fiscais insuficientes inviabilizam o alcance 

e a efetividade das políticas educacionais: 

Nesse caso, os “valores positivos” do art. 26 da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem – fazer da educação um instrumento de emancipação social, um 
meio de equalização de oportunidades, uma alavanca para a igualdade substantiva e 
um passaporte para a paz e para o desenvolvimento – ficam comprometidos. 

Por isso, o art. 26 da Declaração configura um direito de caráter 
eminentemente econômico (FARIA, 2002, p.599) (grifou-se). 

 

Daí defenderem Comparato e Pinto (2015) que a máxima proteção aos 

direitos fundamentais se estende às suas garantias estatuídas constitucionalmente: o Estado 

deve prover o custeio mínimo do direito à educação, garantido pela vinculação de receita 

mínima de impostos à manutenção e desenvolvimento do ensino (mde). Em outras palavras, 

o dever de gasto mínimo em educação tem natureza de garantia fundamental (PINTO, 2015). 

O direito à educação não se limita ao acesso e permanência, embora essa 

tenha sido uma visão comum (XIMENES, 2014-b; ROSALES, 2017). Sua concepção 

expandiu-se. Envolve, também, a equidade e a qualidade. Além do número mínimo de anos 

de escolaridade, expresso pela obrigatoriedade - que passou a ser de 4 a 17 anos de idade, 
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com a EC 59/2009, a EC 108/2020 prevê a garantia do direito à educação e à aprendizagem 

ao longo da vida. 

A qualidade da educação integra o núcleo essencial do direito à educação, 

já que a garantia do padrão de qualidade é um princípio a partir do qual o ensino deve ser 

ministrado (art. 206, VII, CF) (SIFUENTES, 2001; SENA, 2014; XIMENES, 2014-a; 

MARTINS, 2019). Sarlet entende que os dispositivos dos arts. 205 a 208 da Carta Magna 

delineiam os “contornos essenciais do direito fundamental à educação” (SARLET, 2007, pgs. 

354-355). A Emenda Constitucional nº 108/2020 inseriu o § 7º ao art. 211 da Constituição 

Federal com a previsão de que “o padrão mínimo de qualidade de que trata o § 1º deste artigo 

considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o Custo Aluno 

Qualidade (CAQ), pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei 

complementar, conforme o parágrafo único do art. 23 desta Constituição." 

O direito à educação integra o constitucionalismo brasileiro desde 19343 , 

mas recebeu novo conteúdo e instrumentos para sua efetividade na Constituição Cidadã de 

1988. Esta dispôs em detalhes, na seção I do capítulo III, dedicado à educação, acerca dos 

princípios à luz dos quais esse direito ganharia efetividade, das normas que configuram seu 

núcleo essencial e do dever do Estado de garanti-lo, ao lado dos dispositivos que se referem 

a meios e procedimentos. Essa orientação do constituinte originário persistiu nas emendas 

referentes à educação, que buscaram, a par de aprimoramentos técnicos, promover uma 

expansão qualificada da educação e ampliar direitos e mecanismos de sua garantia: Emendas 

Constitucionais nºs 14/1996, 53/2006, 59/2009 e 108/2020 (MARTINS, 2019). 

Se o Brasil já previa o direito à educação antes da segunda guerra mundial, 

é fato que a internacionalização de um direito do homem à educação ganhou impulso com a 

proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e conformação mais definida 

com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pidesc). 

Em cotejo com o Pidesc, a legislação brasileira pode ser considerada 

avançada. 

 
3 A Carta de 1934 dispunha: Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 

Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de 
modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito 
brasileiro a consciência da solidariedade humana.  
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QUADRO 1 – Constituição de 1988 e Pidesc 

Dispositivo 

do 

PIDESC 

Conteúdo Legislação brasileira 

Artigo 13, 

§1º  

Os Estados-partes no 

presente Pacto reconhecem 

o direito de toda pessoa à 

educação 

Art. 205, CF. A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206, IX - garantia do direito à educação 

e à aprendizagem ao longo da vida 

Art.208, § 1º O acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. 

Artigo 13, 

§1º 

Concordam em que a 

educação deverá visar ao 

pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e 

do sentido de sua dignidade 

e a fortalecer o respeito 

pelos direitos humanos e 

liberdades fundamentais. 

Artigo 13,  

§1º 

Concordam ainda que a 

educação deverá capacitar 

todas as pessoas a 

participar efetivamente de 

uma sociedade livre, 

favorecer a compreensão, 

a tolerância e a amizade 

entre todas as nações e 

entre todos os grupos 

raciais, étnicos ou 

religiosos e promover as 

atividades das Nações 

Unidas em prol da 

manutenção da paz. 

 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

 

Art. 4º, CF. A República Federativa do Brasil 

rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 
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IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Artigo 13, 

§2º Os 

Estados-

partes no 

presente 

Pacto 

reconhecem 

que, com o 

objetivo de 

assegurar o 

pleno 

exercício 

desse 

direito: 

1. A educação primária 

deverá ser obrigatória e 

acessível gratuitamente a 

todos.   

 Art. 206, IV - gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; 

Artigo 13, 

§2º  

 

2. A educação secundária 

em suas diferentes formas, 

inclusive a educação 

secundária técnica e 

profissional, deverá ser 

generalizada e tornar-se 

acessível a todos, por todos 

os meios apropriados e, 

principalmente, pela 

implementação progressiva 

do ensino gratuito.   

Artigo 13, 

§2º  

 

3. A educação de nível 

superior deverá igualmente 

tornar-se acessível a todos, 

com base na capacidade de 

cada um, por todos os 

meios apropriados e, 

principalmente, pela 

implementação 

progressiva do ensino 

gratuito.   

Art. 206, IV - gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; 

Art. 208, V - acesso aos níveis mais elevados do 

ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 
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Artigo 13, 

§2º  

 

4. Dever-se-á fomentar e 

intensificar, na medida do 

possível, a educação de base 

para aquelas pessoas não 

receberam educação 

primária ou não concluíram 

o ciclo completo de 

educação primária.   

Art. 206, IX -  garantia do direito à educação e 

à aprendizagem ao longo da vida.   

Art. 208. .............................................. 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria; 

Artigo 13, 

§2º 

5. Será preciso prosseguir 

ativamente o 

desenvolvimento de uma 

rede escolar em todos os 

níveis de ensino, 

implementar-se um sistema 

adequado de bolsas de 

estudo e melhorar 

continuamente as 

condições materiais do 

corpo docente.  

Art. 206. O ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios: 

V - valorização dos profissionais da educação 

escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das 

redes públicas;          

..... 

VIII - piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública, nos 

termos de lei federal.   

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de 

ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e 

exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade do ensino 

mediante assistência técnica e financeira aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil. 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e 

médio. 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios definirão formas de colaboração, de 

forma a assegurar a universalização, a qualidade 

e a equidade do ensino obrigatório. 

Art. 213, § 1º Os recursos de que trata este 

artigo poderão ser destinados a bolsas de 
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estudo para o ensino fundamental e médio, na 

forma da lei, para os que demonstrarem 

insuficiência de recursos, quando houver falta 

de vagas e cursos regulares da rede pública na 

localidade da residência do educando, ficando o 

Poder Público obrigado a investir 

prioritariamente na expansão de sua rede na 

localidade. 

Artigo 13, 

§2º  

 

6.Os Estados-partes no 

presente Pacto 

comprometem-se a respeitar 

a liberdade dos pais e, 

quando for o caso, dos 

tutores legais, de escolher 

para seus filhos escolas 

distintas daquelas criadas 

pelas autoridades públicas, 

sempre que atendam aos 

padrões mínimos de 

ensino prescritos ou 

aprovados pelo Estado, e de 

fazer com que seus filhos 

venham a receber educação 

religiosa ou moral que 

esteja de acordo com suas 

próprias convicções.   

Art. 205. A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, 

atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação 

nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo 

Poder Público. 

Art. 210, § 1º O ensino religioso, de matrícula 

facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino 

fundamental. 

Artigo 13, 

§2º 

7. Nenhuma das disposições 

do presente artigo poderá 

ser interpretada no sentido 

de restringir a liberdade de 

indivíduos e de entidades de 

criar e dirigir instituições de 

ensino, desde que 

respeitados os princípios 

enunciados no parágrafo 1º 

do presente artigo e que 

essas instituições observem 

os padrões mínimos 

prescritos pelo Estado.   

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, 

atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação 

nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo 

Poder Público. 

 

Artigo 14  

 

Todo Estados-partes no 

presente Pacto que, no 

momento em que se tornar 

Parte, ainda não tenha 

garantido em seu próprio 

território ou território sob a 

Art. 208. .............................................. 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria; 
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sua jurisdição a 

obrigatoriedade ou a 

gratuidade da educação 

primária, se compromete a 

elaborar e a adotar, dentro 

de um prazo de dois anos, 

um plano de ação detalhado 

destinado à implementação 

progressiva, dentro de um 

número razoável de anos 

estabelecido no próprio 

plano, do princípio da 

educação primária 

obrigatória e gratuita para 

todos.  

Fonte: elaboração do autor 

Em relação ao processo, o Estado brasileiro vem se empenhando, desde 

a Constituição de 1988, com a criação e o aprimoramento de políticas públicas e programas 

educacionais, com a preocupação com: 

- o planejamento – daí a aprovação do PNE e dos planos educacionais 

subnacionais; 

- o financiamento – com a adoção, sequencialmente, do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) - 2007-2020 e, a partir da EC 108/2020, 

do novo Fundeb permanente, regulamentado pela Lei nº 14.113/2020. 

O fato de ser o Brasil uma Federação exige coordenação de esforços e 

ações solidárias entre os entes federados. No campo educacional, é o que se denomina 

“regime de colaboração”. A Constituição Federal (art. 211, § 4º) prevê que, na organização 

de seus sistemas de ensino, “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do 

ensino obrigatório”.  E cabe à União (art. 211, § 1º, CF) exercer função redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo 

de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. 
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Embora haja esforços, somente será possível atingir um desenho 

institucional de coordenação com a instituição do sistema nacional de educação, ora em 

debate na Câmara dos Deputados4 . É, ainda, uma lacuna, na dimensão dos indicadores de 

resultados. 

E, nessa dimensão dos resultados, os melhores indicadores são aqueles 

produzidos, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). 

O art. 13, § 2º, 1 do Pidesc prevê que a “educação primária” deverá ser 

obrigatória e acessível gratuitamente a todos.  A educação primária corresponde ao primeiro 

ciclo do ensino fundamental – os anos iniciais, de 6 a 9 anos. O art. 13 § 2.2 do Pidesc 

preconiza que a educação secundária – parte da qual (lower secondary) correspondente aos 

anos finais do ensino fundamental - deverá ser generalizada e tornar-se acessível a todos. 

Mas, considerando os nove anos da etapa do ensino fundamental, o Brasil tem uma situação 

próxima à universalização – mas que convive, ainda, com cerca de 460 mil crianças de 6 a 14 

anos fora da escola. 

Dados do relatório do terceiro ciclo de monitoramento do PNE, 

elaborados pelo Inep, revelam, ainda, algumas desigualdades (Quadro 2). 

QUADRO 2 - ENSINO FUNDAMENTAL - Pessoas de 6 a 14 anos que frequentam 
ou que já concluíram o ensino fundamental 

Região % de matrículas/conclusão na faixa de 6 a 14 anos 

Norte 97,4 

Nordeste 97,9 

Centro-Oeste 98,2 

Sudeste 98,3 

Sul 98,3 

Brasil 98,1 

 
4 Tramitam conjuntamente os PLPs nºs 25/2019, 47/2019, 216/2019 e 267/2020. 
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Fonte: elaboração do autor, a partir de dados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE – 

2020 (Inep/MEC). 

A desigualdade regional na faixa de 6 a 14 anos não é tão acentuada como 

em outros recortes, por exemplo, na faixa do ensino médio (15 a 17 anos) (Quadro 3). 

QUADRO 3 - Pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino 
fundamental –2018 – DESIGUALDADES 

Desigualdades % de matrículas na faixa de 6 a 14 anos 

20% mais ricos 99 

20% mais pobres 97,7 

Fonte: elaboração do autor, a partir de dados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE – 
2020 (Inep/MEC). 

Sem entrar em consideração o atraso escolar o acesso ao ensino 

fundamental obteve avanço significativo, mas essa dimensão não pode ser analisada 

isoladamente, o que escamotearia as desigualdades evidenciadas no Quadro 4. 

QUADRO 4 - Percentual da população de 16 anos com pelo menos o ensino 
fundamental concluído - 2019 

Desigualdades % Diferença nos recortes – pp 

Urbano 80,6 13 

Rural 67,6 

Mulheres 84,5 11,8 

Homens 72,7 

Brancos 86,6 12,7 

Negros 73,9 

20% mais ricos 95,1 31,3 

20% mais pobres 63,8 

Fonte: elaboração do autor, a partir de dados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE – 

2020 (Inep/MEC). 

Nos recortes urbano/rural, mulheres/homens e brancos/negros, a 

desigualdade supera dez pontos percentuais.  

Já nos primeiros anos de escolaridade, o Brasil assume uma característica 

diferente de outros países em desenvolvimento, em relação ao gênero - as mulheres têm mais 

acesso que os homens.  
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Mas o grande fator de desigualdade, nessa faixa de dezesseis anos, é a 

renda, sendo a diferença superior a trinta pontos percentuais. 

Em relação à faixa etária da educação secundária, de 15 a 17 anos, 

equivalente ao nosso ensino médio (upper secondary), o relatório do terceiro ciclo de 

monitoramento do PNE registra, em relação às diferenças regionais, alguma desigualdade, 

mas não tão severa.  

As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão pouco abaixo da média 

nacional. A distância entre as regiões extremas não supera quatro pontos percentuais 

(Quadros 5 e 6). 

QUADRO 5 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já 
concluiu a educação básica - Regiões 

Região % de matrículas/conclusão na faixa de 15 a 17 anos 

Norte 90,7 

Nordeste 91,3 

Centro-Oeste 92,4 

Sudeste 94,5 

Sul 93,8 

Brasil 92,9 

Fonte: elaboração do autor, a partir de dados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE – 

2020 (Inep/MEC). 

QUADRO 6 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já 
concluiu a educação básica - Desigualdades 

Desigualdades % de matrículas escola/conclusão na faixa de 15 a 17 anos 

Urbano 93,6 

Rural 89,2 

Brancos 95,3 

Negros 91,4 

20% mais ricos 98,1 

20% mais pobres 87,8 
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Fonte: elaboração do autor, a partir de dados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE – 

2020 (Inep/MEC). 

Também na faixa de 15 a 17 anos, a maior desigualdade se dá segundo a 

renda, com a diferença entre os vinte por cento mais ricos e os vinte por cento mais pobres 

superior a dez pontos percentuais. 

Embora a frequência à escola seja relativamente alta, há, contudo, a 

constatação do atraso escolar, uma vez que esse contingente deveria estar no ensino médio 

(upper secondary). Nas regiões Norte e Nordeste, o atraso é maior. A distância da região 

Norte, com menos matrículas, é próxima a dez pontos percentuais em relação à média e mais 

de quinze pontos percentuais se comparada à região Sudeste (Quadros 7 e 8). 

QUADRO 7 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino 
médio ou possui educação básica completa 

Região % de matrículas EM/conclusão na faixa de 15 a 17 anos 

Norte 64,6 

Nordeste 65,1 

Centro-Oeste 75,9 

Sudeste 80,9 

Sul 74,9 

Brasil 73,1 

Fonte: elaboração do autor, a partir de dados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE – 

2020 (Inep/MEC). 

QUADRO 8 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino 
médio ou possui educação básica completa 

Desigualdades % de matrículas/conclusão na 
faixa de 15 a 17 anos 

Diferença nos recortes 
– pp 

Urbano 75,4 13,4 

Rural 62,0 

Mulheres 77,9 9,3 

Homens 68,6 

Brancos 80,9 12,4 

Negros 68,5 

20% mais ricos 90,3 32,4 
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20% mais pobres 57,9 

Fonte: elaboração do autor, a partir de dados do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE – 

2020 (Inep/MEC). 

A faixa do ensino médio mantém a tendência de desigualdade maior em 

relação ao critério de renda. Na realidade, essa diferença é minimizada apenas em relação à 

matrícula – mas não ao atraso – no ensino fundamental. 

QUADRO 9 – DESIGUALDADES DE ACESSO E RENDA 

Recorte 20% mais ricos - % 20% mais pobres - % 

Matrículas nas creches 0 a 3 anos 51 26,2 

Matrículas em pré-escola ou creche - 
4 a 5 anos 

98,1 91,7 

pessoas de 6 a 14 anos que 
frequentam ou que já concluíram o 
ensino fundamental 

99 97,7 

população de 16 anos com pelo 
menos o ensino fundamental 
concluído 

95,1 63,8 

população de 15 a 17 anos que 
frequenta a escola ou já concluiu a 
educação básica 

98,1 87,8 

 população de 15 a 17 anos que 
frequenta o ensino médio ou possui 
educação básica completa 

90,3 57,9 

Elaboração do autor a partir do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE – 2020 

(Inep/MEC). 

O pesquisador Armando Simões identificou, em relação à evasão e ao 

atraso da trajetória escolar, que: 

“As diferenças entre os quintis extremos da distribuição de renda familiar per 
capita são praticamente inexistentes até o 5º ano (fim do primeiro ciclo do ensino 
fundamental), mas, a partir do 6º ano, observa-se uma diferença entre o grupo de jovens 
dos 20% mais pobres e dos 20% mais ricos que se amplia à medida que se avança nos 
anos escolares. O resultado é que cerca de um terço do quintil mais pobre não havia 
chegado ao fim do EF (32%), como esperado, até 2014, enquanto 94% dos jovens do 
quintil mais rico o fizeram (SIMÕES, 2016, p. 3). 
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Ao analisar dados disponíveis nos relatórios dos ciclos do PNE, é possível 

indicar avanços na direção da maior inclusão e redução de desigualdades – que ainda 

persistem (Quadro 10). 

QUADRO 10 - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a 
escola/creche - Desigualdades 2007-2018 

RECORTE 2007 2016 (Pnad C) 2018 

Urbano  24,2% 34,6% 38,4% 

Rural 10,2% 17,8% 20,9% 

Negros 19,4% 28,6% 32,8% 

Brancos 23,6% 35,6% 39,1% 

20% mais pobres 13,7% 22,3% 26,2% 

20% mais ricos 41,4% 48,2% 51,0% 

Brecha de Acesso entre os 
20% mais pobres e 20% 
mais ricos 

27,7% 25,9% 24,8% 

Obs. – Para recorte brancos/negros em 2016 - Uso da Pnad contínua.  

Fonte: Dados dos Relatórios do 2º e 3º ciclos de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação – 

2018 e 2020. INEP. 

Na faixa etária da pré-escola, que deveria estar universalizada, não só como 

prevê o PNE, mas também a Emenda Constitucional nº 59/2009, verifica-se que os 20% 

mais ricos estão muito próximos à meta.  

Na linha temporal, de 2007 a 2018, se é verdade, por um lado, que as 

desigualdades persistem, verifica-se no prazo de dez anos uma melhoria da cobertura para a 

área rural, para os negros e para os 20% mais pobres. 

Cada um desses segmentos comparados com eles próprios dez anos antes 

cresceu em patamares entre 15 e 20 pontos percentuais. Observe-se que há uma coincidência 

com o período de implementação do Fundeb 2007-2020. Considerando o desenho do novo 

Fundeb, que visa a maior equidade, espera-se que continue a evolução e a redução das 

desigualdades, evidentemente após um período de arrumação para combater os efeitos 

negativos da pandemia do Coronavírus (Quadro 11). 
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QUADRO 11 - Percentual da população de 4 a 5 anos de idade que frequentava a 
escola ou creche 2007-2018 

RECORTE 2007 2016 (Pnad C) 2018 (Pnad C) 

Urbano  81,8% 92,0% 94,2% 

Rural 67,2% 88,8% 91,6% 

Negros 76,9% 90,5% 93,5% 

Brancos 81,3% 92,8% 94,3% 

20% mais 
pobres 

71,8% 89,1% 91,7% 

20% mais ricos 92,3% 96,4% 98,1% 

Fonte: Dados dos Relatórios do 2º e 3º ciclos de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação – 

2018 e 2020. INEP. 

Na faixa de 15 a 17 anos, também os educandos da área rural e os negros, 

comparados com eles próprios em prazo de 2012 a 2019 avançaram perto de dez pontos 

percentuais em relação à frequência ou conclusão. Também os meninos avançaram mais de 

dez pontos percentuais, diminuindo levemente sua distância em relação às meninas (Quadros 

12 e 13). 

QUADRO 12 - Percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava o 
ensino médio ou havia concluído a educação básica –2012-2019 

RECORTE 2012 2017 2019 

Urbano 67,0% 72,2% 75,4% 

Rural 48,8% 58,9% 62,0% 

Meninas 70,3% 75,2% 77,9% 

Meninos 57,6% 65,2% 68,6% 

Negros 57,3% 65,2% 68,5% 

Brancos 73,4% 78,1% 80,9% 

Fonte: Dados dos Relatórios do 2º e 3º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação – 

2018 e 2020. INEP. 
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QUADRO 13 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequentava o ensino 
médio ou havia concluído a educação básica, por renda domiciliar per capita – 

2007-2018 

RECORTE 2007 2015 2018 

20% mais pobres 34,4% 53,3% 57,9% 

20% mais ricos 84,2% 88,4% 90,3% 

Fonte: Dados dos Relatórios do 2º e 3º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação – 

2018. INEP. 

Embora tenha havido evolução nos indicadores de frequência/conclusão 

para os vinte por cento mais pobres - que, desde 2015, já superam os 50% -, a diferença entre 

os quintis mais ricos e pobres continua significativa. 

Registrados esses dados em relação aos educandos, cabe verificar alguns 

referentes aos professores. 

O art.13, § 2.5 do Pidesc preconiza por melhorar continuamente as 

condições materiais do corpo docente. A Constituição Federal prevê a “valorização dos 

profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas (art. 

206, V) e piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 

nos termos de lei federal (art. 206, VIII).  O art. 212-A, XII, repetiu para o cenário do novo 

Fundeb Permanente o que já constava no fundo anterior: previsão de lei específica disporá 

sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação 

básica pública. 

 A norma, em pleno vigor, é a Lei nº 11.738/2008. Ela foi desafiada na 

Justiça pela ADI 4167, ajuizada em 2008 pelos governadores do Paraná, Mato Grosso do 

Sul, Santa Catarina, Ceará e Rio Grande do Sul, que questionavam a fixação do piso com 

base no vencimento e não na remuneração global e a carga horária de 1/3 para as horas-

atividade dos docentes. Em 2011, o STF julgou constitucional a lei. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005/2014, 

tem como meta: 

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de 
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano [2020] de vigência 
deste PNE. 
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Mais uma vez, como indicador estrutural, a legislação brasileira é 

adequada. 

Contudo, o Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do Plano 

Nacional de Educação – 2020 aponta que:  

O acompanhamento dos indicadores da Meta 17 permite verificar que a 
equiparação do rendimento médio dos profissionais do magistério das redes públicas de 
educação básica ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente aumentou no 
período abordado, passando de 65,3%, em 2012, para 78,1%, em 2019. Entretanto, 
o Relatório demonstra que o crescimento do indicador se explica, em grande parte, em 
função do decréscimo do rendimento bruto médio mensal dos demais profissionais, que 
correspondeu a uma perda real de 13,3% do poder de compra efetivo ao longo dos anos 
analisados. 

 

Quando se compara a situação salarial dos docentes brasileiros (cujo piso 

é de R$ 2.886,24), não com países ricos, mas com seus pares da América Latina presentes 

nos relatórios da OCDE (Education at a Glance – 2019), verifica-se que todos (México, Costa 

Rica, Chile, Colômbia e Brasil) apresentam salários iniciais para seus docentes abaixo da 

média da OCDE (US$ 34,540), sendo que no Brasil os professores da educação básica 

pública contam com um piso salarial nacional anual equivalente a US$ 14,775, inferior, 

portanto, ao apresentado pelos cinco países mencionados. Mesmo no cenário latino 

americano, o Brasil é o que pior paga (Panorama da educação. Destaques do Education at a 

glance 2019. MEC, Inep, 2019, p. 23).   

O art.13, § 2º, 3 do Pidesc prevê que a educação de nível superior deverá 

igualmente tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os 

meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino 

gratuito. Em relação à gratuidade, é garantida nos estabelecimentos oficiais. Há programas 

que foram desenvolvidos para facilitar o acesso a instituições privadas - o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), que é um empréstimo a juros subsidiados, e o Programa 

Universidade para Todos (Prouni), que tem bolsas até mesmo integrais, além das parciais, de 

50% ou 25% do valor da mensalidade. 

Em relação ao acesso, a meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) 

prevê:  

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

 

Houve avanço no acesso, mas há desigualdades regionais. Segundo dados 

do relatório do terceiro ciclo de monitoramento do PNE, elaborado pelo Inep: 

- a taxa bruta de matrícula (TBM) na educação superior cresceu 6,2 p.p. 
entre 2012 e 2019, registrando, neste ano, a taxa de 37,4%. Para o alcance da meta 
de 50% até 2024, será necessário um crescimento de 12,6 p.p. (2,5 p.p. ao ano); 

-  do ponto de vista territorial, as desigualdades na TBM persistem ao longo 
do período. Em 2019, as regiões Norte (32,8%) e Nordeste (30,3%) apresentaram 
taxas menores do que Centro-Oeste (44,8%), Sul (44,4%) e Sudeste (39,9%); 

- a taxa líquida de escolarização (TLE) na educação superior teve crescimento 
de 5,4 p.p. entre 2012 e 2019, quando atingiu seu valor mais elevado (25,5%). Para 
o alcance da meta de 33%, será necessário um crescimento de 7,5 p.p. (1,5 p.p. ao ano); 

- a desigualdade entre as regiões se expressa na TLE com as regiões Norte 
(21,0%) e Nordeste (19,5%) apresentando os menores percentuais em 2019 e 
permanecendo abaixo aproximadamente 10 p.p. das TLEs obtidas no Centro-Oeste 
(31,1%) e no Sul (30,6%). 

 

Além das desigualdades regionais, perduram na educação superior aquelas 

presentes nos recortes mencionados na educação básica. Para combater essa desigualdade de 

oportunidades e promover a igualdade efetiva (SIMÃO NETO, 2010), o Brasil adotou 

políticas de ações afirmativas no ensino superior, entre as quais o estabelecimento de cotas. 

Em primeiro lugar, a política de cotas étnico-raciais foi promovida 

pioneiramente pela UERJ, em 2000 e, anos depois, pela Universidade de Brasília (UnB), 

quando foi desafiada pela ADPF 186, ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo 

Partido Democratas (DEM), em julho de 20095 .  

Piovesan, ao explanar em audiência pública no STF, destacou que:  

há três vertentes no que tange à concepção da igualdade: a) a igualdade formal, 
reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei” (que, ao seu tempo, foi crucial para 
a abolição de privilégios); b) a igualdade material, correspondente ao ideal de justiça 
social e distributiva (igualdade orientada pelo critério socioeconômico); e c) a igualdade 
material, correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento de identidades 
(igualdade orientada pelos critérios de gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e 
demais critérios) (PIOVESAN, 2010). 

 

 
5 Em 3, 4 e 5 de março de 2010, o STF promoveu uma série de audiências públicas acerca das ações afirmativas 
na educação superior, com defensores e detratores das cotas. No acórdão do STF, de 2012, lê-se: “Não contraria 
- ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, 
a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número 
indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem 
grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, 
de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares”. 
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Para a autora, as ações afirmativas em prol da população afrodescendente 

atuam tanto no enfrentamento da injustiça social e econômica quanto no âmbito da injustiça 

cultural, na medida em que afirma o direito ao reconhecimento.  

Os debates no STF aplainaram o terreno para a inserção das políticas 

afirmativas na Lei nº 12.288/2010, que “institui o Estatuto da Igualdade Racial” (arts. 4º,VII, 

e 25) e para a edição da Lei nº 12.711/2012, que “dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências” 

e tem validade até 2024. Ainda assim, o tema será retomado em breve, uma vez que o art. 7º 

desse diploma prevê que, no prazo de dez anos a contar da data de publicação a Lei – 

portanto em 2022 -, será promovida a revisão do programa especial para o acesso às 

instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com 

deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas. 

O próprio Prouni também fora objeto da ADIN 3330, patrocinada 

também pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenem), em 

20046 . Também ingressou com a ADIN 3314 o partido DEM. Em ambos os casos, o STF 

decidiu pela constitucionalidade das ações afirmativas. 

A adoção dessas políticas mudou o perfil dos alunos das instituições 

superiores. O pesquisador do IPEA Paulo Corbucci afirma:  

O aumento da participação de afrodescendentes e de pessoas pertencentes aos 
estratos inferiores da renda no universo de matriculados na educação superior foi 
inequívoco. No primeiro caso, ampliou-se de 28% para 43%, no período 2005-2015. 
Entre os mais pobres, com renda domiciliar per capita de até 1 SM, a proporção foi 
ampliada de 13% para 33%, no mesmo período (CORBUCCI, 2019, p. 159). 

 
6 O relator do acórdão, Ministro Ayres Britto, destacou: “7. Toda a axiologia constitucional é tutelar de 
segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente sacrificados e até perseguidos, 
como, verbi gratia, o segmento dos negros e dos índios. Não por coincidência os que mais se alocam nos 
patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide social. A desigualação em favor dos estudantes que 
cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados 
com bolsa integral não ofende a Constituição pátria, porquanto se trata de um descrímen que acompanha a 
toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade (“ciclos cumulativos de desvantagens 
competitivas”). Com o que se homenageia a insuperável máxima aristotélica de que a verdadeira igualdade 
consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, máxima que Ruy Barbosa interpretou 
como o ideal de tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; e tratar desigualmente os 
desiguais, também na medida em que se desigualem. 8. O PROUNI é um programa de ações afirmativas, que 
se operacionaliza mediante concessão de bolsas a alunos de baixa renda e diminuto grau de patrimonilização. 
Mas um programa concebido para operar por ato de adesão ou participação absolutamente voluntária, 
incompatível, portanto, com qualquer ideia de vinculação forçada. Inexistência de violação aos princípios 
constitucionais da autonomia universitária (art. 207) e da livre iniciativa (art. 170). Anexo à petição inicial 
constava parecer pela inconstitucionalidade, da então advogada, depois ministra Carmen Lúcia Rocha. 
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Ao analisar a mudança de perfil dos alunos das instituições federais de 

ensino superior após a Lei das Cotas, Senkevics e Mello (2019) indicam que: 

Evidencia-se um aumento progressivo da participação de todos os potenciais 
beneficiários da ação afirmativa. Entre 2012 e 2016, a participação de estudantes 
provenientes do ensino médio em escolas públicas nas Ifes passou de 55,4 para 63,6% 
(crescimento de 15%), enquanto a participação de estudantes PPI de escolas públicas 
passou de 27,7 para 38,4% (aumento de 39%). O aumento da participação dos 
indivíduos de famílias com rendimentos inferiores a 1,5 salário-mínimo per capita foi 
bastante similar ao dos respectivos grupos sem o critério de renda (SENKEVICS e 
MELLO 2019, p. 6). 

 

A legislação brasileira contém dispositivos importantes para a 

compreensão da evolução da sociedade brasileira de sua identidade nacional, ao prever, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): 

Art. 26............................................................................ 

......................................................................................... 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 
matrizes indígena, africana e europeia. 

................................................................. 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena. 

           § 1º  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da 
África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições 
nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 
Brasil 

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 
nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.                     

[...] 

Art. 32......................................................... 

........................................................................... 

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

[...] 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 
federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas 
integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural 
aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 
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I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 
memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas 
línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas 
e não-índias. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 
provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo 
programas integrados de ensino e pesquisa 

[...] (grifou-se). 

 

O Estatuto da Igualdade Racial contém conteúdo similar (art. 11) ao dos 

arts. 26 e 26-A da LDB7 . E o Plano Nacional de Educação (PNE) reitera em suas estratégias 

o que está na LDB e nas leis de inclusão: 

7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas 
afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nºs 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se 
a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

[...] 

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos 
(às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação 
superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata 
a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação 
superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; (grifou-se) 

 

As questões mencionadas foram objeto das preocupações dos países, em 

relação ao Brasil, no terceiro ciclo da RPU. 

De todo o explanado, pode-se chegar a um quadro síntese, em cotejo com 

as recomendações endereçadas ao Brasil (Quadro 14)8: 

 
7 O Conselho Nacional de Educação (CNE) já aprovara a Resolução 1/2004, que instituiu as diretrizes 
curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana. E, lembra Simão Neto (2011, p.116), em 2008, “o Conselho Deliberativo do FNDE editou 
a Resolução 14/2008, estabelecendo critérios para a assistência financeira destinada a fomentar ações voltadas 
à formação inicial e continuada de professores da educação básica na elaboração de material didático específico 
no âmbito do Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições Federais e Estaduais de 
educação superior (Uniafro) ”. 
8 A avaliação do cumprimento das recomendações, a partir de observatório do Parlamento, busca um olhar 
mais amplo, no sentido de que, para além dos governos do período, essas recomendações foram dirigidas ao 
Brasil – ao País -, e envolvem seus poderes públicos, mas também suas instituições e a sociedade brasileira. 
Essa abordagem valoriza os esforços desses atores desde antes do início do terceiro ciclo da RPU, reconhece a 
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QUADRO 14 - RECOMENDAÇÕES AO BRASIL - TERCEIRO CICLO DA RPU 

RECOMENDAÇÃO COMENTÁRIOS AVALIAÇÃO 

152. Continuar os esforços para 
desenvolver e implementar 
políticas de saúde e educação 
inclusivas que beneficiem todos 
os setores da sociedade (Nepal);  

A partir do Fundef e com 
intensificação no Fundeb 
2007-2020, houve maiores 
acesso e inclusão, embora 
ainda aquém das metas do 
PNE. 

Políticas de ações afirmativas, 
como a Lei de Cotas e os 
instrumentos do Fies e Prouni, 
fazem parte desse esforço. 

Parcialmente 
cumprida 

164. Continuar desenvolvendo a 
Política Nacional de 
Atendimento Básico e o Plano 
Nacional de Educação 2014-
2024 (Israel);  

A legislação e os programas 
apontam para a tendência de 
continuidade do atendimento. 
O PNE, que sofreu impacto da 
compressão orçamentária, 
requer uma retomada. Balanço 
realizado pela Campanha 
Nacional pelo Direito à 
Educação indica estagnação na 
maioria dos dispositivos e até 
regressão em alguns deles. 

Parcialmente 
cumprida. Metas 
intermediárias do 
PNE não cumpridas 

165. Continuar a implementar 
medidas para melhorar a 
qualidade da educação e reduzir 
a desigualdade educacional 
baseada em nível de renda e 
classe social (Japão);  

O novo Fundeb foi desenhado 
com ênfase na redução das 
desigualdades e a EC 108/2020 
adota como parâmetro o custo 
aluno qualidade (CAQ), a ser 
detalhado na Lei do Sistema 
Nacional de Educação. 

Parcialmente 
cumprida 

166. Assegurar o 
financiamento adequado para a 
implementação do Plano 

Embora o novo Fundeb seja 
um avanço, também, na área 
do financiamento, muitas das 

Parcialmente 
cumprida, mas 

 
dimensão processual das conquistas, embora possam ter ritmos aquém do desejado. As recomendações dos 
outros países encaminham nesse sentido: “ continuar”, “dar seguimento”, “promover esforços”. A avaliação 
inspira-se na metodologia proposta pelo Inep na elaboração dos relatórios dos ciclos de monitoramento das 
metas do PNE: [...] atingir as metas do PNE significará a realização do projeto que se tem para o País, ao 
mesmo tempo em que reconhecemos que os resultados atuais são herdeiros de longa trajetória educacional, é 
possível calcular um nível de alcance das metas, que indica quanto a educação brasileira já caminhou em busca 
de seus sonhos [...]  
Rejeita-se a “compreensão simplista que afirma que “tudo vai mal na educação brasileira”; ao mesmo tempo 
em que se reconhece “o esforço coletivo dos profissionais da educação que, mesmo que enfrentem 
adversidades, apostam na escola como o local da esperança e da transformação nacional” (BRASIL, 2020). Esse 
raciocínio aplicado à Educação vale, mutatis mutandis, para os Direitos Humanos. 
A escala é, pois, distinta - e assim deve ser - da adotada pela sociedade civil e seus movimentos, que 
necessariamente avaliam o encaminhamento dado pelo poder político a partir de uma perspectiva mais crítica 
nessa dimensão. 
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Nacional de Educação e 
providenciar relatórios 
informando os progressos feitos 
na implementação, a fim de 
promover a transparência e a 
prestação de contas (Malásia); 

metas estão com seu 
cronograma atrasado, em parte 
por financiamento insuficiente. 

Os relatórios de 
monitoramento, de muito boa 
qualidade, são elaborados a 
cada dois anos pelo Inep. 

Os recursos da 
complementação da União ao 
Fundeb não estão submetidos 
ao teto imposto pela EC 95, 
mas os recursos que alimentam 
importantes programas estão e 
o orçamento do MEC vem 
sofrendo dificuldades. Há, 
ainda, risco de que os recursos 
advindos do petróleo, que têm 
sido uma fonte importante, 
deixem de ser direcionados à 
educação pela via do fundo 
social do petróleo. 

aquém das 
necessidades 

167. Promover esforços com 
o objetivo de assegurar uma 
educação inclusiva condizente 
com os parâmetros do Plano 
Nacional de Educação 2014-
2024, particularmente em áreas 
rurais (Marrocos);  

A partir do Fundef e com 
intensificação no Fundeb 
2007-2020, houve maiores 
acesso e inclusão, até mesmo 
na área rural, embora ainda 
aquém das metas do PNE. 

Parcialmente 
cumprida 

168. Promover a implementação 
de uma educação intercultural de 
alta qualidade (Peru); 

A LDB prevê oferta de 
educação escolar bilíngue e 
intercultural aos povos 
indígenas (art. 78) e apoio 
técnico e financeiro da União 
aos sistemas de ensino no 
provimento da educação 
intercultural às comunidades 
indígenas, desenvolvendo 
programas integrados de 
ensino e pesquisa (art. 79). 

Parcialmente 
cumprida 

169. Promover oportunidades 
educacionais para todas as 
crianças de acordo com a 
Declaração de Incheon para a 
Educação 2030 (Coreia do Sul);  

O Plano Nacional de Educação 
(PNE) visa a promover as 
oportunidades educacionais. O 
Novo Fundeb permanente é 
um importante instrumento 
para impulsionar esse objetivo. 

Parcialmente 
cumprida 
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170. Dar seguimento à 
implementação da Declaração de 
Incheon por uma educação 
inclusiva e equitativa de 
qualidade (Turquia);  

O novo Fundeb permanente 
foi desenhado com ênfase na 
redução das desigualdades, e a 
EC 108 adota como parâmetro 
o custo aluno qualidade 
(CAQ), a ser detalhado na Lei 
do Sistema Nacional de 
Educação 

Parcialmente 
cumprida 

171. Dar seguimento à 
implementação do plano de 
educação 2014-2016 (Sudão);  

O PNE, que sofreu impacto da 
compressão orçamentária, 
requer uma retomada. O Novo 
Fundeb permanente é um 
importante instrumento para 
impulsionar esse objetivo. 

Parcialmente 
cumprida 

172. Aumentar os 
investimentos em infraestrutura 
educacional e elevar o nível da 
educação nas áreas rurais 
(China);  

Há preocupante carência de 
infraestrutura básica, como 
água e saneamento em algumas 
escolas. 

Os indicadores de acesso e 
qualidade têm melhorado 
também nas áreas rurais, mas 
ainda aquém do previsto no 
PNE. 

Parcialmente 
cumprida 

173. Elevar a qualidade da 
educação pública, 
particularmente para aqueles que 
vivem abaixo da linha da 
pobreza, especialmente afro-
brasileiros, focando em saúde 
psicológica e integrando 
elementos psicossociais a fim de 
melhorar o ambiente de 
aprendizado (Haiti); 

Os indicadores de qualidade 
têm melhorado (a exemplo do 
Ideb dos anos iniciais do 
ensino fundamental), mas 
ainda aquém do preconizado 
pelo PNE e com desigualdades 
nos recortes de raça e renda. 

Parcialmente 
cumprida 

174. Continuar fortalecendo 
esforços para eliminar a 
discriminação, incluindo a 
discriminação racial na educação 
(Indonésia);   

 

A legislação educacional e 
outras leis mais abrangentes 
buscam esse objetivo. 

Parcialmente 
cumprida 

175. Formular planos de 
educação inclusiva para minorias 
étnicas, que apresentam altos 
índices de desistência acadêmica 
(Paraguai);   

 

O PNE, como plano, e o novo 
Fundeb Permanente, como 
instrumento financeiro, 
buscam esses objetivos. É 
necessário aprimorar a busca 
ativa prevista no PNE, 

Parcialmente 
cumprida 
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sobretudo em face da evasão 
decorrente da pandemia. 

200. Adotar políticas e 
programas para fortalecer os 
direitos das crianças e 
adolescentes nas áreas de 
educação, treinamento e saúde 
(Emirados Árabes Unidos). 

 

A legislação educacional e o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente são instrumentos 
importantes, a partir dos quais 
foram desenhadas políticas. O 
Ministério Público, que em 
muitos estados tem 
promotores dedicados 
especificamente à temática da 
educação, tem sido um 
importante instrumento. 

Parcialmente 
cumprida 

Elaboração: Paulo Sena 

4 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tanto em relação à educação em direitos humanos, quanto, mais 

evidentemente, no que toca ao direito humano à educação, o indicador estrutural referente 

aos diferentes aspectos levantados (compromisso legal) é, em geral, muito positivo. 

Apresentam-se, contudo, dificuldades nas dimensões do processo e resultados, sobretudo 

quando a análise é mais acurada – fugindo às médias ou à limitação a uma única dimensão –

, como a cobertura do ensino fundamental, sem considerar que, a partir do quinto ano, se 

agrava a situação de desigualdade para os educandos da área rural, os negros e os do menor 

quintil de renda. 

Em síntese, o indicador estrutural, tomada a legislação e as políticas 

educacionais, é adequado. Há esforços de implementação – que foram registrados nos três 

ciclos de avaliação do PNE. Contudo, o ritmo para a obtenção de alguns objetivos pode ser 

aprimorado, e os resultados, ainda que mereçam registro, estão aquém do estipulado no 

PNE. 

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 108/2020, abre-se uma 

possibilidade com o Fundeb, desde que não se aperte o garrote sobre o financiamento da 

educação a pretexto da aprovação do Fundeb. 

Dados recentes, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), apontam que 

há uma tendência contínua de redução da função educação em relação às despesas totais 

do governo federal: de 94,2 bilhões de reais em 2016 (6,5%), houve queda para 74 bilhões 

de reais (5,2%) em 2020. Os níveis de investimento nas universidades federais estão tendendo 
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a zero. As despesas discricionárias do MEC têm sofrido redução desde a vigência do teto de 

gastos. Os graves impactos da pandemia exigirão investimento robusto para a recuperação 

dos educandos atingidos em suas rotinas familiares e escolares e das vítimas da interrupção 

dos estudos por falta de acesso aos meios tecnológicos requeridos pela educação híbrida. 
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