
InfoReggae
Educação para Todos: Metas Brasil

nº 95



Na última edição do mês de outubro, a educação no Brasil será 

abordada sob o prisma da agenda internacional para o desenvolvimento. 

Por mais que o país demonstre engajamento e compactue com essa 

agenda em fóruns da comunidade internacional, temos um caminho 

extenso pela frente quando se trata de transformações efetivas no âmbito 

da educação.

Este caminho é repleto de desafios. Percorrê-lo, todavia, é essencial: à 

medida que contornamos obstáculos, aproximamo-nos cada vez mais 

dos objetivos. A educação universal, pública e de qualidade é um 

desses objetivos primordiais, e é sobre isso que vamos falar no 

InfoReggae desta semana.

Os dados divulgados nesta publicação são relativos às metas acordadas 

na Cúpula Mundial de Educação por 164 países, ocorrida no Senegal no 

ano de 2000. Segundo a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura, o Brasil só teria cumprido 2 das seis metas 

mundiais – a previsão era de que elas fossem integralmente cumpridas 

até 2015. Os resultados mostram, portanto, que níveis elevados de 

aprendizagem, igualdade de gênero, educação primária universal, dentre 

outras metas, ainda não fazem parte da realidade brasileira.

Para a elaboração desse volume, consultamos o Relatório de 

Monitoramento Global “Educação Para Todos: 2000-2015”, publicado em 

2015 pela UNESCO.

Equipe Editorial

Apresentação



Meta 4 - ANALFABETISMO -  Alcançar, até 2015, uma melhoria de 50% nos 
níveis de alfabetização de adultos, especialmente no que se refere às 
mulheres, bem como acesso equitativo à educação básica e ao longo da 
vida para todos os adultos. O Brasil:

          Atingiu
Não atingiu

                                

Meta 5 - MENINOS E MENINAS - Eliminar, até 2005, as disparidades de 
gênero na educação primária e secundária, alcançando, em 2015, igualdade 
de gêneros na educação, visando principalmente garantir que as meninas 
tenham acesso pleno e igualitário, bem como bom desempenho, na 
educação primária de boa qualidade. O Brasil:

         Atingiu
     Não atingiu

                            

Meta 6 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - Melhorar todos os aspectos da 
qualidade da educação e assegurar a excelência de todos, de forma que 
resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis sejam 
alcançados por todos, especialmente em alfabetização linguística e 
matemática e na capacitação essencial para a vida. O Brasil:

          Atingiu
 Não atingiu

                               

Meta 1 - PRIMEIRA INFÂNCIA - Ampliar e aperfeiçoar os cuidados e a 

educação para a primeira infância, especialmente no caso das crianças 

mais vulneráveis e em situação de maior carência. O Brasil:

          A
tingiu           

           
          N

ão atingiu

Meta 2 - EDUCAÇÃO PRIMÁRIA - Assegurar que, até 2015, todas as 

crianças, particularmente as meninas, vivendo em circunstâncias difíceis e 

as pertencentes a minorias étnicas, tenham acesso à educação primária 

gratuita, obrigatória e de boa qualidade. O Brasil:

         A
tingiu 

  Não atingiu

 
           

           
       

Meta 3 - JOVENS E ADULTOS - Assegurar que sejam atendidas as 

necessidades de aprendizado de todos os jovens e adultos por meio de 

acesso equitativo a programas apropriados de aprendizagem e de 

treinamento para a vida. O Brasil:

          A
tingiu

Não atingiu

           
           

          

Metas da UNESCO para Educação



 23%
das creches  prometidas

pelo Governo Federal
 foram concluídas. 

Apenas

 8,3%
da população acima

dos 15 anos é analfabeta 

 21,5%
dos professores do

ensino fundamental
não concluíram o
ensino superior. 

no número
de  matrículas de

jovens e
adultos 

 20%
Diminuição de

Metas não atingidas pelo Brasil



Distribuição gratuita

Não jogue este material na via pública.
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