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Relatório GEM 2016 – principais 
mensagens  
 
 

1. O Relatório GEM tem o mandato oficial de 
monitorar o novo objetivo global de educação 
da Agenda de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas até 2030.   
 

2. O primeiro relatório anual, de uma série de 15 
anos, demonstra que a educação tem grande 
potencial para atingir o progresso rumo aos 
objetivos de desenvolvimento globais, mas 
será necessária uma profunda reformulação se esperamos 
viver de acordo com essas expectativas.  
 

3. Cinco elementos-chave precisam mudar na educação: 
 

a.  O mundo precisa romper urgentemente com as 
tendências do passado para evitar, assim, o atraso de 
cerca de meio século na realização dos compromissos 
de educação global. 

b. Os sistemas de educação devem procurar fazer mais do 
que apenas transferir conhecimentos; eles precisam 
garantir às pessoas a oferta de habilidades vitais e 
conhecimentos que possam apoiar a transição para 
indústrias mais verdes, além de encontrar novas 
soluções para os problemas ambientais. 

c. Para encontrar soluções novas e inovadoras para a crise 
ambiental, devemos mudar nossa maneira de pensar a 
educação dentro dos muros da escola para a 
aprendizagem ao longo da vida, incluindo um foco 
renovado na educação de jovens e adultos. 

d. Os sistemas de educação devem oferecer habilidades 
de alto nível para atender às necessidades de 
economias em crescimento, nas quais os trabalhos 
estão sendo rapidamente automatizados. 

e. Os governos precisam começar a levar a sério as 
desigualdades na educação, o que pode causar 
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frustrações e aumentar o risco de conflitos e de 
violência. 

 
 

4. Se quisermos alcançar um desenvolvimento que seja 
sustentável, outros setores devem considerar a educação 
como uma parceira em seus planos de mudança.  
 
 

Mensagens mais detalhadas:  
 

1. No Fórum Mundial de Educação (ocorrido em maio de 2015), o Relatório GEM 
recebeu o mandato de monitorar o novo objetivo global de educação estabelecido na 
Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Este é o primeiro 
relatório anual de uma série que se estenderá por 15 anos. No atual estágio, muitas 
medidas propostas para monitorar as dez metas de educação estão ainda em 
desenvolvimento. Portanto, o objetivo de monitoramento global em educação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) está incompleto.   
 

2. Precisamos de novos focos e recursos para a educação para evitar que o 
mundo fique meio século atrasado para realizar seus compromissos com a 
educação global. 
 

- Mantendo as tendências atuais, a universalidade da educação primária será 
alcançada em 2042, do primeiro nível da educação secundária em 2059 e do 
segundo nível em 2084.  

- Mesmo os países ricos não irão atingir a universalidade do segundo nível da 
educação secundária até 2030: pelo menos um em cada dez países ricos não 
atingirá essa meta, mesmo que acelerem seu ritmo em um máximo nunca 
antes conseguido. 

- São necessários US$ 39 bilhões por ano para alcançar o novo objetivo de 
universalidade da educação primária e secundária de boa qualidade, o que 
significa que a ajuda deve aumentar em seis vezes. Apesar disso, os 
doadores reduziram seus financiamentos em 2014, ou seja, os níveis de 
financiamento estão ainda mais baixos do que seu pico de 2010. 

 

3. Os sistemas de educação devem garantir que estão oferecendo às pessoas 
habilidades vitais e conhecimentos que possam apoiar a transição para indústrias 
mais verdes, além de encontrar novas soluções para os problemas ambientais 

- Na maioria dos países, a educação é o melhor indicador para a 
conscientização para a mudança climática, mas os currículos de metade dos 
países não menciona explicitamente a mudança climática.  
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- Nos países da OCDE, quase 40% de estudantes de 15 anos de idade têm 
apenas conhecimento básico sobre temas ambientais.  

- Os sistemas de educação precisam tomar cuidado para proteger culturas 
minoritárias e as linguagens associadas a elas. Essas culturas mantêm 
informações vitais sobre o funcionamento dos ecossistemas. No entanto, o 
relatório mostra que 40% da população global é ensinada em uma língua que 
não compreende.  
 

4. A educação precisa se manter atualizada com as demandas do mercado de 
trabalho e formar trabalhadores com altas habilidades que possam competir com o 
avanço da tecnologia.  

- A educação terciária é importante para a manutenção e a expansão de 
ocupações que requerem altas habilidades. Até 2020, o mundo pode ter um 
déficit de 40 milhões de trabalhadores sem educação terciária em relação à 
demanda. 

- Esta mudança é vital: nos países de renda baixa, alcançar a universalidade 
do segundo nível da educação secundária até 2030 tiraria 60 milhões de 
pessoas da pobreza até 2050. 

 

5.Os governos devem começar a levar a sério as desigualdades. A desigualdade 
na educação, em conjunto com vasta gama de disparidades, aumenta o risco de 
conflitos. 

- Um estudo recente com base em dados de 100 países, ao longo de mais de 
50 anos, descobriu que países com níveis mais altos de desigualdade na 
educação eram muito mais propensos a experimentar conflitos. 

- Somente 1% das mulheres das áreas rurais mais pobres completam o 
segundo nível da educação secundária. 

- Entre 2005 e 2014, 758 milhões de adultos não eram alfabetizados; quase 
dois terços desse total eram mulheres.  

- 36% das crianças fora da escola vivem em áreas afetadas por conflitos. 
- Em 76 países, 20% das pessoas mais ricas com idades entre 25 e 29 anos 

completaram pelo menos quatro anos da educação terciária, em comparação 
com menos de 1% das mais pobres. 

- Os marginalizados continuarão ausentes dos dados mundiais até que 
tenhamos um levantamento de dados padronizado da educação conduzido 
por meio de pesquisas domiciliares. 

 

6. Devemos reconhecer que a aprendizagem deve ocorrer em ambientes formais 
e não formais, desde a primeira infância até à fase adulta, se quisermos promover o 
conhecimento, as habilidades e a inovação necessários para combater a mudança 
climática, promover a produção e o consumo sustentáveis e também atuar para a 
redução da fome e da pobreza. Isso está longe de ser atingido. 

- Entre 2004 e 2011, em 29 dos países mais pobres do mundo, somente 6% 
dos adultos, com idades entre 15 e 49 anos, haviam participado de algum 
programa de alfabetização.  
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- De acordo com uma das possíveis abordagens, apenas um terço dos adultos 
é alfabetizado em questões financeiras. 

- Na União Europeia, um terço dos adultos não sabe como anexar um arquivo 
em um e-mail; mais da metade não conseguiu efetuar fórmulas básicas de 
aritmética em uma planilha de cálculo.  

- Em países da União Europeia, somente 37% dos adultos participaram de 
formas de educação não formal, em 2011. 

 

7. Para avançar rumo a um mundo sustentável, justo e inclusivo, aqueles que 
trabalham em outros objetivos de desenvolvimento devem associar-se à educação.  

- Intervenções de saúde poderiam ser oferecidas nas escolas: estima-se que, 
se houver o fornecimento de tratamentos simples, como pílulas de 
micronutrientes nas escolas, seria um décimo do custo do fornecimento desse 
serviço por meio de unidades móveis de saúde   

- Aqueles que lutam para aumentar a produção de alimentos poderiam usar 
escolas agrícolas, as quais, estima-se, aumentam o rendimento das culturas 
em 12%. 

- Na África Subsaariana, garantir às mulheres educação até o primeiro nível da 
educação secundária poderia prevenir a morte de 3,5 milhões de crianças 
entre 2050 e 2060. 

- O crescimento econômico inclusivo requer educação: se os trabalhadores de 
origem rica ou pobre tivessem a mesma educação, a pobreza entre os grupos 
mais desfavorecidos seria reduzida em 39%. 

 
 


