
Desenvolvimento da Agenda da Educação Pós-2015



Educação para Todos 

(Dakar, Senegal, Abril de 2000)

Seis objetivos de EPT:

• Expandir e melhorar a educação e os cuidados na primeira 

infância

• Universalizar o acesso a educação primária

• Acesso à aprendizagem que permita o desenvolvimento de 

habilidades que sejam úteis para toda a vida

• Alcançar uma melhoria de 50% na alfabetização de adultos

• Alcançar a igualdade de gênero

• Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação

Histórico



Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs)

(Setembro 2000)

Dois objetivos relacionados à educação (dentre oito ODMs):

Universalizar o acesso a educação primária

Eliminar disparidades entre os gêneros na educação

Histórico



Educação é:

• um direito humano fundamental e inseparavelmente ligada 
a realização de outros direitos humanos;

• um bem público e a custódia dos princípios da educação é 
dever do Estado;

• uma base para a plenitude humana, a paz, o 
desenvolvimento sustentável, a igualdade de genero e 
cidadania global responsável; 

• uma contribuição chave para a redução da desigualdade e 
da pobreza.

Educação – como cerne do desenvolvimento sustentável

Reafirmando Princípios Fundamentais 



Visão sobre a agenda da educação pós-2015

• Baseada em direitos - assegurando a equidade, inclusão e igualdade de 

gênero;

• Além do acesso - se concentre em qualidade e resultados de 

aprendizagem relevantes;

• Além da educação primária – abranja todos os níveis de ensino;

• Abordagem de aprendizagem holística ao longo da vida, proporcionando 

caminhos múltiplos e flexíveis de aprendizagem, utilizando métodos 

inovadores e tecnologias de informação e comunicação (TICs);

• Universalmente relevante, que mobilize todos os países, 

independentemente do seu estado de desenvolvimento em torno de 

objetivos comuns para a educação; 

• Implementação específica para cada país.



Acordo de Mascate (Global EFA meeting, Maio 2014) 

1 objetivo global, 7 metas

• Objetivo ‘Assegurar uma educação de qualidade, 

equitativa e inclusiva, assim como a aprendizagem ao 

longo da vida para todos até 2030’.

• Foco no acesso a todos os níveis de ensino, equidade 

e inclusão, qualidade e aprendizagem e de 

aprendizagem ao longo da vida. 

Principais resultados



Mascate  - Sete metas – MANTIDAS em INCHEON
• Meta 1: Educação e cuidados na primeira infância, levando a preparação para a escola

• Meta 2: Educação básica de pelo menos nove anos (primária e primeiro nível do ensino 
secundário), levando a resultados de aprendizagem relevantes 

• Meta 3: Jovens e adultos, atingindo um nível de proficiência em leitura, escrita e 
matemática

• Meta 4: Conhecimentos e habilidades para a vida e o trabalho decente por meio da TVET, 
segundo nível do ensino secundário e ensino superior

• Meta 5: Educação para o desenvolvimento sustentável e educação para a cidadania global

• Meta 6:  Corpo docente composto por profissionais treinados, motivados e com o suporte 
necessário

• Meta 7 : Financiamento da Educação, cooperação nacional e financeira



Desafios para o Brasil  
•Meta 1: Educação e cuidados na primeira infância, levando a preparação para a escola

Brasil: Universalização da Educação Infantil

•Meta 2: Educação básica de pelo menos nove anos (primária e primeiro nível do ensino secundário), levando a resultados 
de aprendizagem relevantes 

Brasil: Melhorar os resultados de aprendizagem na educação básica em todo território nacional

Idade adequada

•Meta 3: Jovens e adultos, atingindo um nível de proficiência em leitura, escrita e matemática

Brasil: Ampliar os indices de alfabetização de jovens e adultos 

•Meta 4: Conhecimentos e habilidades para a vida e o trabalho decente por meio da TVET, segundo nível do ensino 
secundário e ensino superior

Brasil: Expandir EM a Educação Profissional com qualidade. 

Conclusão do EM e expandir as matrículas na Educação Superior



Desafios para o Brasil  

•Meta 5: Educação para o desenvolvimento sustentável e educação para a cidadania global

Brasil : Integração da Educação com outras áreas do conhecimento ( direitos humanos, saúde, esporte, cultura)

Fazer os jovens desenvolverem habilidades para  a vida (aprender a aprender, aprender ser)

Envolver toda população em um processo educacional para sustentabilidade e cidadania global. 

•Meta 6:  Corpo docente composto por profissionais treinados, motivados e com o suporte necessário

Brasil: Valorização, profissionalização, qualificação docente.  

Selecionar os melhores quadros e levá-los para as áreas mais remotas. 

•Meta 7 : Financiamento da Educação, cooperação nacional e financeira 

• Brasil:  Gestão dos recursos existentes

• Ampliação dos recursos e aplicação com planejamento de longo prazo.  



Como a ONU trabalhará o Pós-2015?

• Agenda comum

• Direcionada aos estados membros, 

abordagem bottom-up 

• Grupo de trabalho aberto sobre Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável 

estabelecidos pela Assembleia Geral da 

ONU. 

• Apoio técnico fornecido pela Equipe 

Técnica de Apoio: UNESCO e insumos de 

educação co-liderada com a UNICEF



Principais resultados
Documento do Grupo de Trabalho Aberto sobre os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável (Julho de 2014). 17 

objetivos adotados, incluindo um de educação 

• Objetivo ‘Assegurar a educação inclusiva e equitativa de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida’.

• 7 metas, 3 meios de implementação. 

Adoção pela Assembleia Geral da ONU como base principal 

para a integração dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável na agenda de desenvolvimento futuro (Set. 

2014) 

Relatório Síntese do SG da ONU sobre a agenda de 

desenvolvimento sustentável pós-2015 (Dezembro 2014)



Grupo de Trabalho Aberto – Sete metas

Meta 1. Educação primária e ensino secundário que levem a resultados de 

aprendizagem relevantes e eficazes 

Meta 2. Desenvolvimento da primeira infância, cuidados e educação pré-

escolar levando a preparação e interface nas escolas 

Meta 3. Ensino técnico, vocacional, profissional e ensino superior

Meta 4. Habilidades para o trabalho e empreendedorismo

Meta 5. Igualdade de gênero, equidade e inclusão, com foco em grupos 

vulneráveis 

Meta 6. Alfabetização funcional de jovens e adultos

Meta 7. Conhecimentos e habilidades que promovam o desenvolvimento 

sustentável



Três meios de implementação

Meta a. 

Instalações de ensino e ambientes de aprendizagem 

eficazes: por exemplo, CAQi.

Meta b.

Bolsas de estudo para os países em desenvolvimento 

para se inscrever no ensino superior em países 

desenvolvidos e em outros países em 

desenvolvimento  

Meta c.

Aumentar a oferta de professores qualificados



Pontos de discussão sobre a proposta do grupo 

de trabalho

Revisão técnica pela UNESCO e EPT 

Desafios:

• Algumas metas muito ambiciosas (ex. universalização do 

segundo nível do ensino secundário; equidade no acesso 

a universidade para todos)

• Clareza conceitual e mensurabilidade de algumas metas 

(ex. meta para o desenvolvimento sustentável)

• Ausência de alguns conceitos chave (ex. Educação 

compulsória)

• Repetição / sobreposição de algumas metas (ex. TVET e 

habilidades)



Algumas preocupações fundamentais 
• Educação básica compulsória de 9 anos é essencial, 

com no mínimo 12 anos de escolaridade.

• Estabelecer a meta de financiamento é necessário 
para o compromisso financeiro nacional 

• A meta sobre professores é fundamental e deve ser 
um dos objetivos essenciais. Sua formulação precisa 
ser ampliada para além aumentar a oferta

• A meta de alfabetização de adultos deve ser 
expressa em termos de um nível de proficiência para 
ser alcançada em um dado contexto com base no 
entendimento de que a alfabetização envolve a 
continuidade da aprendizagem.  



Outras ações da UNESCO (continuação)

• Revisão técnica da proposta apresentada pelo

grupo de trabalho (submetido à NY pelo Comitê

Gestor de EPT)

• Elaboração do Marco de Ação(2014 – Maio 

2015).

• Elaboração de indicadores (Recomendação do 

Comitê Técnico Consultivo) e benchmarks.

• Organização do Fórum Mundial de Educação  

(19-22 Maio de 2015, Incheon, República da 

Corea).



Marco de ação

• Princípios orientadores 

• Objetivos, metas, indicadores e 

Benchmarks

• Estratégia de implementação

 Coordenação e parcerias

 Responsabilização 

 Financiamento

 Monitoria e avaliação



Forum mundial de educação 2015

Co-organizadores: 

UNESCO, UNICEF, PNUD, UNFPA, Banco Mundial, 

ONU Mulheres

Participantes: 

Ministros da Educação, Instituições de ensino     

superior, instituições e organizações de desenvolvimento e cooperação, 

diretores das agências da ONU, sociedade civil e setor privado.

VIPs: 

Secretário Geral da ONU, Presidente da Coréia do Sul, 

convidados governamentais. 

Resultado esperado:

Posicionamento conjunto para finalizar o objetivo e as

metas da educação no acordo pós-2015 agenda de desenvolvimento

sustentável no Marco de Ação (para ser finalizado após a Cúpula Especial da

ONU para o Desenvolvimento Sustentável)



Timeline – principais eventos 

• Fórum Mundial de Educação: Incheon, Republica da  Corea,   19-22 

de Maio de 2015

• Cúpula Internacional sobre Educação para o Desenvolvimento, 7 de 

Julho, Oslo

• Terceira Conferência Internacional sobre financiamento para o 

desenvolvimento, 13 – 16 de Julho, Addis Ababa

• Cúpula Especial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (25-27 de Setembro de 2015, ONU New York)

Adoção da agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015



Obrigada!


