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LOCALIZAÇÃOGEOGRÁFICA

A República Federativa do Brasil está localizada na Américado Sul, limitada a leste pelo Oceano Atlântico, ao norte pelaGuiana Francesa, Suriname, Guiana e República Bolivarianada Venezuela, a noroeste pela Colômbia, a oeste pelo Peru epelo Estado Plurinacional da Bolívia, a sudeste com oParaguai e a Argentina, e ao sul com o Uruguai. Possui umaárea estimada de mais de 8,5 milhões de km²: 47% doterritório sul-americano. Está dividido em 26 estados, umdistrito federal e 5.700 municípios.

AUTORIDADES
Jair Bolsonaro foi eleito presidente para o mandato de 2019-2022. Abraham Weintraub é o ministro da Educação. Em2015, foi publicado o Plano Plurianual 2016-2019.Desenvolvimento, Produtividade e Inclusão Social. Em 2014,foi publicado o Plano Nacional de Educação 2014-2024.

POPULAÇÃO

O censo realizado em 2010 contabilizou uma populaçãototal de 190.755.799 habitantes. 47,7% se declara negro oumestiço e menos de 1% se reconhece como pertencente apovos indígenas. Do total da população, 26% tem entre 5 e17 anos de idade. As projeções populacionais feitas pelaCEPAL estimam que em 2018 a população brasileirachegou a 212,8 milhões de pessoas.

DESENVOLVIMENTO HUMANO
O Índice de Desenvolvimento Humano coloca o Brasil emnono lugar entre os 19 países que compõem a região daAmérica Latina.

EDUCAÇÃO
No Brasil, o período de escolarização obrigatória é de 14anos. Juntamente com Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica,Equador, Honduras, México, Paraguai, Peru, RepúblicaDominicana, Uruguai e Venezuela, faz parte do grupo depaíses latino-americanos onde o ensino secundário éobrigatório em toda sua duração.

EDUCAÇÃO
A proporção de jovens que concluiu a escolaridadeobrigatória cresceu cerca de 42,6% durante o período 2006-2015. Em meados de 2010, 62,6% das pessoas de 25 a 35

Brasil INTRODUÇÃO
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anos concluíram o ensino superior (SITEAL, baseado naPNAD do IBGE).

1. O sistema educacional
A Lei n° 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 1996e modificada em 2018, determina que o sistema federal de educação é formadopela educação básica e ensino superior. A educação básica inclui educaçãoinfantil, educação básica e educação secundária. É obrigatória e gratuita dos 4anos e aos 17 anos.
A educação é oferecida em diversas modalidades: educação de jovens e adultos,educação especial, educação profissional e tecnológica, educação básica rural,educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância(Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica).
A Constituição estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pelaunião indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal, que sãoresponsáveis por legislar conjuntamente sobre educação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê que a educação sejaorganizada pela União, pelos estados, pelo distrito federal e pelos municípios. Osistema educacional é composto pelo sistema federal de educação, pelo sistemaestadual e do distrito federal e pelo sistemamunicipal.
O sistema federal de educação inclui as instituições de ensino financiadas pelaUnião, as instituições particulares de ensino superior e os órgãos federais deeducação. Coordena a política nacional de educação, articulando os diferentesníveis e sistemas e exercendo a função normativa, redistributiva e complementar,através da assistência técnica e financeira aos estados, ao distrito federal e aosmunicípios.
O sistema educacional dos estados e do distrito federal inclui as instituições deensino financiadas pelos estados e pelo distrito federal, as instituições de ensinosuperior financiadas pelos municípios, as instituições particulares de ensinofundamental e ensino médio e os órgãos de educação estaduais e do distritofederal. Os estados organizam, mantêm e desenvolvem os órgãos e instituiçõesoficiais de seus sistemas educacionais; definem juntamente com os municípios asformas de colaboração na oferta de ensino fundamental; autorizam, reconhecem,credenciam, supervisionam e avaliam os cursos das instituições de ensinosuperior e os estabelecimentos de seu sistema educacional; garantem o ensinofundamental e o ensino médio.
O sistema municipal de educação inclui as instituições de ensino fundamental,médio e educação infantil financiadas pelos municípios e as instituiçõesparticulares de educação infantil. Os municípios organizam, financiam edesenvolvem os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas educacionais;autorizam, credenciam e supervisionam os estabelecimentos de seu sistema
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educacional; oferecem educação em creches, pré-escolas e no ensinofundamental. Atua em outros níveis de ensino somente quando as necessidadesde sua área de competência estão plenamente atendidas e com recursos acimadomínimo estabelecido pela Constituição.
Além de prever a ação complementar da União e dos estados, o artigo 11 da Leide Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que os municípiospodem optar por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor um únicosistema.
As instituições educacionais são classificadas administrativamente comopúblicas ou particulares. As instituições particulares são de caráter privado,comunitário, cooperativo ou filantrópico.

a.Educação infantil
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Seu propósito écontribuir para o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos,psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e dacomunidade. A Emenda Constitucional nº 59, incorporada em 2009, estabelece aobrigatoriedade da educação infantil a partir dos 4 anos de idade.
Existem dois ciclos de educação infantil: as creches, para crianças de 45 dias a 3anos, e pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos. De acordo com a classificaçãodos sistemas educacionais feita pela UNESCO, o primeiro ciclo corresponde àCINE 0 10 e o segundo à CINE 0 20.
A proporção de crianças de 5 anos escolarizadas aumentou 18% durante operíodo 2006-2015. Em 2015, 91,4% das crianças de 5 anos de idadefrequentavam estabelecimentos de ensino (SITEAL, baseado na PNAD doIBGE).

b. Ensino fundamental
O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica. É obrigatório. Aidade de referência vai dos 6 aos 14 anos e está dividido em dois ciclos: o primeirode cinco anos, o segundo de quatro.
Seu propósito é contribuir para o desenvolvimento da capacidade de aprender ecompreender o ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artese os valores em que se baseia a sociedade, o fortalecimento dos vínculosfamiliares, os laços de solidariedade humana e a tolerância recíproca.
De acordo com a classificação dos sistemas educacionais estipulada pelaUNESCO, o primeiro ciclo do ensino fundamental (anos iniciais) corresponde àeducação primária (CINE 1) e o segundo ciclo (anos finais) à educaçãosecundária baixa (CINE 2).
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O acesso e a taxa de conclusão do nível primário estão próximos dauniversalização. Em 2015, 98,9% das crianças de 6 a 11 anos estavam naescola. Em 2015, 96,5% dos adolescentes de 15 a 17 anos que entraram nonível primário completaram essa etapa dos estudos (SITEAL, baseado na PNADdo IBGE).

c. Ensino médio
O ensino médio é a terceira e última etapa da educação básica. É obrigatório egratuito. Consiste em um mínimo de três anos de escolaridade, e a idade dereferência vai dos 15 aos 17 anos.
Seu propósito é contribuir para a consolidação e o aprofundamento dosconhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando a continuidadedos estudos e a participação no trabalho.
O ensino médio é composto por uma base comum curricular definida a nívelnacional e por itinerários de formação, que serão implementados de acordo com asua relevância para o contexto local. Os itinerários de formação são: linguagens etecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências e tecnologias da vida,ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional.
A proporção de adolescentes escolarizados entre 12 e 17 anos de idadepermaneceu estável no período 2006-2015. Em 2015, 98% dos adolescentesentre 12 e 14 anos e 85,2% dos adolescentes entre 15 e 17 anos frequentavamestabelecimentos de ensino. A desigualdade de escolaridade associado ao nívelsocioeconômico das famílias de origem é de 12,1% em detrimento dosadolescentes de 15 a 17 anos que compõem famílias de menor nívelsocioeconômico (SITEAL, baseado na PNAD do IBGE).

d.Educação profissional e tecnológica
A educação profissional e tecnológica é oferecida no ensino médio e superior. Éintegrada aos diferentes níveis e modalidades de educação, ao trabalho, à ciênciae à tecnologia.
As Secretarias de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério daEducação e do Ministério do Trabalho definem conjuntamente a política deformação profissional técnica, que é implementada em escolas agrotécnicas,centros federais de educação tecnológica (CEFET) e estabelecimentos dochamado Sistema S, um grupo de instituições financiadas em parte por empresasdo setor privado: SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), SESC(Serviço Social de Comércio), SENAI (Serviço Nacional de AprendizagemIndustrial), SESI (Serviço Social da Indústria), SEST (Serviço Social de
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Transporte), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e PequenasEmpresas) e SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem doCooperativismo).
Os cursos de formação profissional e tecnológica podem ser organizados poreixos tecnológicos, o que permite a construção de diferentes percursos deformação, sujeitos às regras do sistema e ao nível correspondente deeducação. A educação profissional é desenvolvida em articulação com o ensinoregular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituiçõesespecializadas ou no ambiente de trabalho.

e.Ensino superior
O ensino superior é destinado à população que concluiu o ensino médio ouequivalente. Instituições de ensino superior emitem diplomas intermediários(tecnólogos), cursos de graduação (licenciatura ou bacharelado) e pós-graduação (especialização, aperfeiçoamento, mestrado e doutorado).
A Secretaria de Educação Superior (SESU) é a unidade do Ministério daEducação responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e supervisãodo processo de formulação e implementação da Política Nacional de EducaçãoSuperior. Entre suas funções está a manutenção, supervisão e desenvolvimentode instituições públicas federais de ensino superior e a supervisão de instituiçõesparticulares de ensino superior.
No exercício de sua autonomia, as universidades podem criar, organizar eextinguir, em suas sedes, cursos e programas de educação superior,obedecendo às normas gerais da União e, se for o caso, do sistema de ensino aoque pertencem. Do mesmo modo, cabe à União assegurar anualmente, no seuorçamento geral, recursos suficientes para a manutenção e o desenvolvimentodas instituições de ensino superior por ela financiadas.
A proporção de jovens entre 18 e 24 anos matriculados no nível superioraumentou em 29% durante o período 2006-2015. Em 2015, 18,3% dos jovensentre 18 e 24 anos estavam matriculados no nível superior (SITEAL, baseado naPNAD do IBGE).



f. Estrutura do sistema educacional brasileiro
Sistema nacional de educação

Educaçãobásica

Educaçãoinfantil
Creche 0 a 3 anos

For
mal

CINE 0 10
Pré-escolar 4 a 5 anos

Obr
igat

ório

CINE 0 20
Ensinofundamental

Anos iniciais 6 a 10 anos
Comum/Especial/Educaçãode jovens eadultos/Educaçãorural/Educaçãoindígena/Educação adistância/Educação escolarquilombola

CINE 1
Anos finais 11 a 14 anos

CINE 2

Ensino médio
15 a 17 anos Linguagens, Códigos e suasTecnologias/Matemática e suasTecnologias/Ciências da Natureza e suasTecnologias/Ciências Humanas e suasTecnologias/Educação profissional etecnológica

CINE 3

Ensino superior
Tecnológico 18 +
Universitário CINE 5 a 8Pós-graduação

Educação profissional e tecnológica: As Secretarias de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho definem conjuntamente apolítica de formação profissional técnica, que é implementada em escolas agrotécnicas, centros federais de educação tecnológica (CEFET) e estabelecimentos do "Sistema S", um grupo deinstituições financiadas em parte por empresas do setor privado (SENAC, SESC, SENAI, SESI, SEST, SEBRAE e SESCOOP).
Fonte: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394, promulgada em 1996 e alterada em 2018, e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
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2. Políticas educacionais
A política educacional é composta pelo conjunto articulado, regulado edirecionado de investimentos, bens, serviços e transferências que o Estadodedica para garantir o direito da população à educação. Também contempla asdecisões e a capacidade que este demonstra para sustentar o sistemaeducacional e reduzir a falta de políticas. A seguir, apresenta-se um conjuntorelevante de ações que o Estado brasileiro realiza para garantir o cumprimentoefetivo do direito à educação de qualidade.

a.Planejamento
Plano Plurianual 2016-2019. Desenvolvimento, Produtividade eInclusãoMinistério da Economia

Este instrumento de planejamento indica os compromissos, a dimensãoprogramática e as principais linhas estratégicas definidas pelo governo federalpara a implementação de políticas públicas, programas temáticos e de gestão.

Plano Nacional de Educação 2014-2024Ministério da Educação
O Plano Nacional de Educação foi instituído pela Lei nº 13.005 de 2014 edetermina, para o primeiro ano de vigência, a elaboração ou adaptação dosplanos estaduais, distritais e municipais de educação, de acordo com o textonacional. Para que os estados, o distrito federal e os municípios elaborassem eaprovassem seus planos, com metas articuladas com as metas nacionais, oMinistério da Educação atuou em conjunto com o Conselho Nacional deSecretarias de Educação (CONSED) e com o União Nacional dos DirigentesMunicipais de Educação (UNDIME), criando uma rede de assistência técnica. AEmenda Constitucional nº 59/2009 alterou a condição do Plano Nacional deEducação, que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Basesda Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) a requisito constitucional comperiodicidade decenal, o que significa que os planos plurianuais devem tomá-locomo referência. O plano também passou a ser considerado o articulador dosistema nacional de ensino, com previsão da porcentagem do Produto InternoBruto (PIB) para seu financiamento.

Plano Nacional pela Primeira InfânciaRede Nacional Primeira Infância
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Organiza-se em ações finais: saúde, educação infantil, assistência social,atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade, direito ao brincar, meioambiente, atenção à diversidade, atenção à violência contra a criança,identidade, proteção das crianças contra a pressão do consumismo e da mídia econtra acidentes. Apresenta as seguintes ações intermediárias: fortalecimentodas capacidades do Estado, corpo legislativo e planos estaduais.

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013-2015Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
Procura contribuir para o fortalecimento e a institucionalização da políticanacional para as mulheres. Para cada um dos eixos a seguir, são apresentadasas metas e linhas de ação: igualdade no mundo do trabalho e autonomiaeconômica; educação para a igualdade e cidadania; saúde integral das mulheres,direitos sexuais e direitos reprodutivos; combate a todas as formas de violênciacontra a mulher; fortalecimento e participação das mulheres nos espaços depoder e decisão; desenvolvimento sustentável com igualdade econômica esocial; direito à terra com igualdade para as mulheres do campo e da floresta;cultura, esporte, comunicação e mídia; combate ao racismo, sexismo elesbofobia; e igualdade para mulheres jovens, idosas e com deficiência.
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b.Intervenções
Rede Nacional de Formação Continuada de ProfessoresMinistério da Educação

Procura fortalecer as capacidades do Estado para oferecer educação dequalidade e institucionalizar e melhorar a formação continuada e profissional dosprofessores da educação básica dos sistemas públicos. Produz materiais deorientação para cursos a distância e semipresenciais nas áreas de formação dealfabetização linguagem, educação matemática e científica, ensino de ciênciashumanas e sociais, artes e educação física. Destina-se a professores daeducação básica em atividade, diretores de escolas, equipe de gestão da RedeNacional de Formação Continuada e dirigentes dos sistemas públicos de ensino.

Programa Brasil Alfabetizado (PBA)Ministério da Educação
Procura garantir o direito à educação básica. Em particular, garantir as condiçõespara restaurar o direito à alfabetização e à educação básica de adolescentes,jovens e adultos. Oferece formação para professores alfabetizadores, aquisição eprodução de materiais pedagógicos, alimentação escolar e transporte de alunos.Destina-se a alfabetizadores e estabelecimentos que oferecem educação parajovens e adultos.

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE)
Procura contribuir para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem erendimento escolar dos alunos, e para a formação de hábitos alimentaressaudáveis. Para tanto, o governo nacional repassa recursos financeirosdiretamente aos estados e municípios, com base no censo escolar realizado noano anterior. Oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar enutricional. Destina-se a estudantes de educação básica matriculados emescolas públicas, filantrópicas e entidades comunitárias (que têm convênio como poder público).

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar(PNATE)Ministério da Educação
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Procura garantir o acesso à educação básica para todas as crianças queresidem em áreas rurais, através do subsídio do transporte escolar. Ofereceassistência financeira aos estados, ao distrito federal e aos municípios paracobrir as despesas de transporte. Destina-se a estudantes de educação básicapública que residem em zona rural.

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego(PRONATEC)Ministério da Educação
Oferece diversos serviços por meio do programa "Brasil profissionalizado" (ogoverno federal transfere recursos para as redes de formação profissional dosestados e do distrito federal), a Rede e-Tec Brasil (oferece cursos técnicosgratuitos e formação profissional a distância), o "Acordo de Gratuidade com osServiços Nacionais de Aprendizagem", a "Bolsa Formação" (cursos técnicos paraalunos matriculados no ensino médio ou que concluíram o ensino médio e daeducação de adultos) e a expansão da Rede Federal de Educação Profissional,Científica e Tecnológica (criação de Institutos Federais de Educação, Ciência eTecnologia), com o objetivo de ampliar as oportunidades de inclusão social e deacesso à educação e ao trabalho decente.

"ProJovem Integrado"Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade eInclusão
Busca promover a inclusão social de jovens marcados por contextos de altoacúmulo de desvantagens sociais, por meio de estímulo econômico, atividadeseducativas complementares ao sistema de educação formal e capacitaçãoprofissional para ampliar as oportunidades de acesso ao trabalho decente. Alémdisso, busca fortalecer a capacidade dos estados e municípios de criar os cursosoferecidos aos beneficiários do programa. O "ProJovem urbano" oferece 18repasses financeiros, um curso de 18 meses de duração em modalidade juvenil eadulta, formação profissionalizante e formação cidadã. O "ProJovem Campo"oferece 12 repasses financeiros e um curso de 18 meses de formação para otrabalho agrícola adaptado ao contexto local. O "ProJovem Trabalhador" oferece6 repasses financeiros e um curso de formação profissional adaptado ao contextolocal. O "ProJovem Adolescente" oferece atividades educacionaiscomplementares à educação formal, tutorias e acompanhamento da equipe deprofissionais do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Serviçode Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Paralelamente, a SECADIoferece assistência técnica e apoio financeiro aos estados e municípios onde oprograma é realizado, para ajudá-los no desenho de uma série de cursosadaptados ao contexto local. O "ProJovem Urbano" e o "ProJovem Campo"destinam-se a jovens de 18 a 29 anos que não completaram o ensinofundamental. O "ProJovem Trabalhador" é destinado a jovens de famílias comrendimento mensal per capita de até um salário mínimo. O "ProJovem
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Adolescente" destina-se a adolescentes entre 15 e 17 anos de famílias com rendainferior a um salário mínimo e/ou titulares do Programa Bolsa Família.

Programa Ensino Médio InovadorPROEMI e Ministério da Educação
Busca apoiar e fortalecer os sistemas educacionais estaduais e distritais nodesenvolvimento de propostas curriculares inovadoras em escolas de ensinomédio, oferecendo apoio técnico e financeiro, com ênfase em planos de estudodinâmicos e flexíveis que atendam às expectativas e necessidades dos alunos eàs demandas da sociedade de hoje. Busca promover a formação integral dosestudantes e fortalecer a liderança juvenil, oferecendo atividades que promovama educação científica e humanística, a valorização da leitura, a cultura, oaprimoramento da relação entre teoria e prática, o uso de novas tecnologias e odesenvolvimento de metodologias criativas e emancipatórias.

Programas do LivroMinistério da Educação
É composto por dois programas: o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) eo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). O Programa Nacional do LivroDidático visa proporcionar às escolas livros didáticos e um acervo de obrasliterárias, obras complementares e dicionários. O programa é executado emciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o FNDE adquire e distribui livrospara todos os alunos de uma determinada etapa de ensino, e repõe ecomplementa os livros reutilizáveis para outras etapas.
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