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O QUE É O EDUCAÇÃO 
JÁ?



Iniciativa que visa contribuir para que o poder 

público brasileiro implemente um conjunto 
de medidas que sejam capazes de promover 

um salto de qualidade na educação 
básica.

COORDENAÇÃO
TODOS PELA EDUCAÇÃO
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AGENDA



A educação é direito de todos e aspecto fundamental para o 
desenvolvimento de uma  sociedade.



A educação é direito de todos e aspecto fundamental para o 
desenvolvimento de uma  sociedade.



Fonte: Todos Pela Educação com base em dados do 
IBGE e no estudo The Knowledge Capital of Nations: 
Education and the Economics of Growth (2015), de Eric 
Hanushek e Ludger Woessmann. 

NOTA: esse é um exercício de simulação, ilustrativo. O 
PIB per capita de 2030 é o mesmo para os diferentes 
cenários, calculado com um crescimento médio anual de 
2,5% na próxima década. A partir de então, são utilizadas 
diferentes taxas médias de crescimento anual, a 
depender do nível educacional atingido pelo Brasil em 
2030. O cenário base, mantendo-se o nível educacional 
atual, é de crescimento anual médio de 2,5% até 2050. 
Os demais cenários envolvem crescimento anual médio 
de 3,5% e 4,5%, a depender do nível educacional 
atingido pelo Brasil em 2030 (50 ou 100 pontos a mais no 
PISA, respectivamente). Essas projeções são baseadas 
no estudo de Hanushek e Woessmann (2015) que 
relaciona um ganho de 50 pontos no PISA/OCDE a um 
aumento de 1 ponto percentual na taxa de crescimento 
anual médio a longo prazo. 



Há uma JANELA DE OPORTUNIDADE para a educação frente 
ao atual momento do país

i. Período crítico >> rediscussão das prioridades nacionais >> agenda de reformas 
e medidas transformadoras >> Políticas Educacionais

ii. Estágio da política educacional brasileira: rediscussão de Fundeb, Base 
Nacional, Ensino Médio... 

iii. Demografia:  ambiente propício para a viabilização de mudanças importantes 
no conjunto das políticas educacionais
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A magnitude da Educação Básica no Brasil é ponto de partida para 
compreender os desafios do setor

• 48,6 milhões de alunos 
(quase 40 milhões na rede pública)

• 2,2 milhões de docentes 
(1,8 milhões nas redes pública)

• 184 mil escolas 
(144 mil públicas)

Fonte: Anuário da Educação 
Básica Brasileira
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Nas últimas décadas o Brasil foi capaz de 
avançar aspectos significativos na 

Educação Básica.
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Nas últimas décadas o Brasil foi capaz de avançar aspectos 
significativos na Educação Básica

 Acesso: inclusão maciça de alunos em 
pouquíssimo tempo

 Metas e indicadores para a Educação

 Políticas de base (financiamento, 
merenda, transporte, livros, sistema de 
avaliação, piso nacional docente)

 Aumento expressivo de recursos para 
a Educação 

 Melhoria de aprendizagem consistente 
no primeiro ciclo do Ensino 
Fundamental

 Base Nacional Comum Curricular e 
Novo Ensino Médio

 Acesso: inclusão maciça de alunos em 
pouquíssimo tempo

 Metas e indicadores para a Educação

 Políticas de base (financiamento, 
merenda, transporte, livros, sistema de 
avaliação, piso nacional docente)

 Aumento expressivo de recursos para 
a Educação 

 Melhoria de aprendizagem consistente 
no primeiro ciclo do Ensino 
Fundamental

 Base Nacional Comum Curricular e 
Novo Ensino Médio Fonte: Censo Escolar

Só em 1980 o Brasil alcançou o % de alunos na escola que o 
Chile tinha em 1930. Em 1998 os percentuais já eram iguais.

Taxa de Atendimento Escolar (%) – Faixa etária: 14 
a 17 anos
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Nas últimas décadas o Brasil foi capaz de avançar aspectos 
significativos na Educação Básica

Em 2007, foi criado o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica, mais conhecido como IDEB.
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Nas últimas décadas o Brasil foi capaz de avançar aspectos 
significativos na Educação Básica

FUNDEF/FUNDEB reduziram significativamente disparidades 
de gastos por aluno na educação básica.

Com Fundeb

Se não houvesse Fundeb

Diferença de Valor/aluno-ano (VAA)
 entre municípios brasileiros

Até 
7x

Até 
100x

•R$ 500
•R$ 50 mil

•R$ 3 mil
•R$ 20 mil

Fonte: Anuário da Educação Básica
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Nas últimas décadas o Brasil foi capaz de avançar aspectos 
significativos na Educação Básica

Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil é um dos 
mais robustos em todo o mundo
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Nas últimas décadas o Brasil foi capaz de avançar aspectos 
significativos na Educação Básica

Aumentamos de maneira significativa os gastos com 
educação nas últimas décadas...
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% do PIB
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Nas últimas décadas o Brasil foi capaz de avançar aspectos 
significativos na Educação Básica

Entre 2007 e 2017, mais que dobrou o % de alunos que 
terminam o 5º ano com aprendizagem adequada em 
Português e Matemática.

Fonte: SAEB/INEP/MEC e Todos Pela Educação
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Nas últimas décadas o Brasil foi capaz de avançar aspectos 
significativos na Educação Básica

Em 2018 o MEC homologou a Base Nacional Comum 
Curricular (após 3 anos de construção) e o Congresso 
efetivou uma nova Lei para mudar a estrutura do E. Médio.

Fonte: MEC
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E hoje o Brasil tem exemplos de avanços subnacionais expressivos 
e em escala

Espírito Santo: de 13º para 2º melhor 
Ideb em 6 anos (Ens. Médio Rede 
Estadual).

Goiás: de 16º para 1º Ideb em 10 anos 
(Ens. Médio Rede Estadual)

É possível qualidade em escala 
mesmo em contextos de 
vulnerabilidade

É possível avançar rápido

Exemplos:

Ceará: entre os 5 melhores Estados 
em todas as etapas, tendo o 23º PIB 
per capita. Menor desigualdade nos 
resultados no Ens. Fund.

Pernambuco: 3º melhor Ideb de 
Ensimo Médio do País, com menor 
desigualdade, tendo o 19º PIB per 
capita

Exemplos:

Rio de Janeiro: de 26º para 4º no Ideb 
em 4 anos (Ens. Médio Rede Estadual)
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A despeito de um bom “filme” no passado recente e 
ótimos exemplos subnacionais, a “fotografia” geral 

ainda apresenta grandes desafios. 
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Desafio da permanência e da aprendizagem, em todos os 
segmentos, ainda é grande.

Fonte: SAEB/INEP/MEC e Todos Pela Educação - 2017

100100

No Brasil, de cada...

estudantes que ingressam
na escola

concluem os anos iniciais
do ensino fundamental

concluem os anos fnais
do ensino fundamental

concluem o ensino médio

9090

7676

6464

60,7%

48,9%

tem aprendizagem adequada
em língua portuguesa
tem aprendizagem adequada
em matemátca

Ao fnal dessa etapa de ensino:

39,5%

21,5%

tem aprendizagem adequada
em língua portuguesa
tem aprendizagem adequada
em matemátca

Ao fnal dessa etapa de ensino:

29,1%

9,1%

tem aprendizagem adequada
em língua portuguesa
tem aprendizagem adequada
em matemátca

Ao fnal dessa etapa de ensino:
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Alguns dos problemas ainda não enfrentados e 
que nos ajudam a entender o cenário atual:
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Exemplo 1. Diferentemente dos países com melhor performance, 
não conseguimos atrair alunos com bom desempenho no Ensino 
Médio para a carreira docente.

70%
dos alunos que entram em 
pedagogia têm nota abaixo 
da média do ENEM

20%
sequer poderiam requerer o 
certificado de Ensino Médio 
(450 pontos)

Fonte: Censo Superior 2016

15%
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Nota no “Enem chileno”

Dados do Chile correlacionando 
nota no EM com performance 
posterior do professor 
evidenciam importância desse 
tema

Fonte: UDP/Chile
Fonte: Censo do Ensino Superior/MEC



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

131,6 129,8 136,5 128,6 124,6 125,6 124,0 125,0
22,6 24,0 30,5

17,6 30,4 17,3 12,6

50,9

160,6 151,7
162,0 168,3 165,4

143,5 137,6
126,3

128,5 142,8
153,0

147,0

237,5
233,0

314,7

336,1

Composição dos ingressos nos cursos de nível superior voltados à docência por modalidade e rede de 2010 a 2017 (milhares)

Privada EAD Privada Presencial Pública EAD Pública Presencial

Como se alterou a composição dos ingressos nos cursos voltados à docência de acordo 
com as modalidades presencial e EAD na rede pública e nas redes privadas?

Rede 
Pública

Rede 
Privada
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/M
E

C

A área hachurada      
      representa a 
moda-lidade 
presencial e a área 
preenchida       a 
modalidade EAD

Total em 2010
443,3

Total em 2017
638,3

O total de ingressantes nos cursos de formação de professores vem aumentando, puxada 
pela elevação na Rede Privada - EAD

29%

53%

36%

5%

30%

20%

8%

19%
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Exemplo 2. A formação inicial dos professores no Brasil não prepara 
para a prática em sala de aula.
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Exemplo 3. E muitos professores sequer dão aula em disciplinas 
para as quais foram formados
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Exemplo 4. Na contra mão dos sistemas de sucesso no mundo, a 
maioria dos diretores escolares no Brasil são alocados apenas por 
critérios / indicação política e poucos recebem formação para 
função.

Fonte: MUNIC-IBGE 2018 e 2014

70%
dos municípios brasileiros alocam 
diretores apenas por critérios políticos

27%
passam por “algum tipo” de formação
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É nesse contexto que o EDUCAÇÃO 
JÁ atuou para...

Construir uma proposta de estratégia nacional 
para a Educação Básica, com políticas 
prioritárias detalhadas para 2019-2022

Apresentar as propostas 
para atores políticos 

antes e depois das eleições

Mobilizar grandes 
influenciadores em prol das 

propostas elencadas

29



Propostas do EDUCAÇÃO JÁ foram construídas em 
2 etapas

Documento técnico com:

• Cenário atual detalhado da 
Educação Básica brasileira

• Diagnóstico – Por que estamos 
neste cenário?

• Proposta de estratégia nacional, 
com diretrizes de médio-longo 
prazo (8-12 anos)

• 7 políticas prioritárias

Todos os materiais disponíveis em: www.todospelaeducacao.org.br

ETAPA 1 ETAPA 2
Documentos técnicos com o 
detalhamento de cada 
política prioritária

• Contexto/Diagnóstico específico

• Proposta detalhada, incluindo 
elementos como:

 Desenho da política

 Mudanças normativas

 Estimativa orçamentária

 Agenda de 100 dias

30



Considerações sobre a construção das propostas 
do EDUCAÇÃO JÁ

• Construção foi informada pelas evidências e por experiências de êxito no Brasil e 
no mundo.

• Propostas foram construídas em parceria com outras organizações e grandes 
especialistas do setor educacional, inclusive com atuais ou ex-gestores que já 
tiveram experiência na gestão da Educação Básica. 

• Muitas das propostas são de continuidade/aprimoramentos de políticas 
educacionais que já estão em andamento. O novo governo não parte do zero.

• Propostas partem da premissa de que o Ministério da Educação deve atuar como 
coordenador, indutor e apoiador dos Estados e Municípios.

31
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3 eixos articulados:

Estratégia Nacional para Educação Básica – Visão Geral

EIXO 3: 
FATORES EXTRAESCOLARES

Participação das 
Famílias

Políticas Intersetoriais
Primeira Infância  I  Infância
Adolescência  I  Juventude

EIXO 2: 
VIABILIZADORES 

EM NÍVEL DE SISTEMA

EIXO 1: 
FATORES INTRAESCOLARES

Proposta 
pedagógica e 
tempo de aula

Professores
Gestão das 

redes de ensino

Avaliação e monitoramento do sistema

Financiamento

Acesso
Permanência

Aprendizagem
Infraestrutura 

escolar

Recursos 
Pedagógicos

Gestores 
escolares

Parâmetros Nacionais de Qualidade da Oferta

Governança
do sistema

Materiais de apoio

Avaliação formativa

Tecnologias digitais 

BNCC

Currículos

Eixo 1: Fatores intraescolares 
Fatores essenciais que impactam a 
aprendizagem de um estudante e que estão sob 
responsabilidade da política educacional. 

Eixo 2: Viabilizadores em nível de sistema
Elementos para assegurar consistência, coerência 
e articulação entre as políticas educacionais de 
modo a induzir e viabilizar a adoção dos fatores 
intraescolares em escala.

Eixo 3: Fatores extraescolares
Elementos que não estão inteiramente sob 
responsabilidade da política educacional, mas 
que são fundamentais para os resultados que se 
pretende atingir.

Objetivos centrais:
Acesso, Permanência e 

Aprendizagem

32



Em resumo: as 7 POLÍTICAS PRIORITÁRIAS propostas pelo 
Educação Já
1. Aprimorar a organização federativa na educação por meio da regulamentação de um Sistema Nacional de Educação (sistema de 

cooperação federativa), a fim de garantir maior articulação entre União, Estados e Municípios e apoiar a melhoria da gestão das 
Secretarias de Educação.

2. Realizar alterações nos mecanismos de financiamento da educação básica, em especial o Fundeb, tornando-os mais 
eficientes, redistributivos e indutores de qualidade, visando garantir em todas as redes condições básicas para oferta educacional.

3. Oferecer apoio e incentivo às redes para a implementação da BNCC da educação infantil e do ensino fundamental, de modo a 
garantir a oferta de recursos e programas pedagógicos essenciais em todas elas.

4. Instituir política nacional de valorização e profissionalização docente, com abordagem sistêmica que envolva atratividade, 
formação e melhorias na carreira de professores.

5. Com base no Marco Legal da Primeira Infância, instituir política nacional que crie condições para viabilizar atendimento integral e 
integrado de qualidade às crianças de zero a seis anos no Brasil (articulando, especialmente, Educação, Saúde e Assistência 
Social).

6. Redesenhar a política nacional de alfabetização, tendo a indução do regime de colaboração entre Estados e Municípios como 
premissa da atuação federal.

7. Avançar as discussões e definições já em andamento sobre a reorganização do ensino médio (mantendo a diversificação 
curricular, maior articulação da formação técnica e profissional e ampliação da carga horária) e apoiar Estados na implementação 
das mudanças estabelecidas.

55
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22

33

44

66

77
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Hoje

20/set

29/nov

06/dez

01/nov

08/nov

22/nov
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VÍDEO EDUCAÇÃO JÁ
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