
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edição virtual, de 9 a 12 de novembro de 2020 

 

 

O Fórum Regional de Políticas Educacionais tem como objetivo principal abrir um espaço de debate, consulta 

e reflexão entre os responsáveis pela formulação de políticas educacionais nos países da América Latina e 

Caribe, com ênfase nas implicações políticas da Agenda Educação 2030 e estratégias efetivas para sua 

implementação, buscando fortalecer as capacidades dos Estados-membros da UNESCO na região. 

 

Este ano, o Fórum Regional de Políticas Educacionais terá como base o trabalho do Relatório de 

Monitoramento Global de Educação 2020 – edições global e regional –, sobre inclusão e educação. A partir 

dos dados fornecidos pelo Relatório, o Fórum explorará as barreiras persistentes na América Latina e Caribe 

que impedem as ações de garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, bem como promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas, identificando, também, medidas 

concretas que os formuladores de políticas educacionais podem implementar para acelerar o progresso na 

realização da ambiciosa visão estabelecida pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Será dada ênfase 

especial ao impacto que a pandemia da COVID-19 está causando no aumento da exclusão educacional na 

região. 

 

 Contexto  

Em 2015, a Assembleia Geral da ONU adotou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

estabelecendo 17 objetivos com 169 metas integradas e indivisíveis que se referem à economia, sociedade e 

meio ambiente. Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram elaborados durante mais de 

dois anos de consultas públicas, interação com a sociedade civil e negociações entre os Estados-membros. 

 

Dada a natureza interconectada dos 17 ODS, o sucesso em alcançá-los depende em grande parte dos 

resultados educacionais. A importância da educação na Agenda 2030 se manifesta na existência de um 

objetivo específico (ODS 4): garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, bem como promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas, conforme já mencionado 

anteriormente. Além disso, os ODS incluem metas ligadas à educação em objetivos de outras áreas: saúde; 
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trabalho decente e crescimento econômico; consumo e produção responsáveis; e mudança climática. 

Juntamente com o ODS 4, essas metas constituem a Agenda Educação 2030. 

 

Os países da América Latina e Caribe reafirmaram o compromisso global na Declaração de Buenos Aires, de 

janeiro de 2017, a qual abordou os principais desafios socioeconômicos e educacionais da região, descreveu 

os princípios orientadores e objetivos estratégicos para o cumprimento do ODS 4 e também da Agenda 

Educação 2030, bem como forneceu um guia de ação para os Estados-membros e a comunidade educativa. 

Esses compromissos foram confirmados em julho de 2018, nos Acordos de Cochabamba, durante a Segunda 

Reunião Regional de Ministros da Educação da América Latina e Caribe. 

 

Contextualizando o marco em questão, os países definiram – ou estão definindo – metas nacionais com base 

nos ODS, além de desenvolverem estratégias para sua implementação. No caso da educação, esse processo 

de redefinição das agendas nacionais é uma oportunidade única para fazer um balanço do progresso das 

últimas décadas, identificar o núcleo da agenda educativa e revisar as ferramentas de política educacional que 

os Estados podem utilizar para o pleno cumprimento do direito à educação. 

 

O Fórum Regional de Políticas Educacionais faz parte dos esforços da UNESCO para apoiar os Estados-

membros na implementação dos compromissos da Agenda Educação 2030, razão pela qual o evento é 

organizado, conjuntamente, pelo Escritório para a América Latina do Instituto Internacional de Planejamento 

Educacional (IIPE) da UNESCO, Escritório Regional de Educação da UNESCO para a América Latina e Caribe 

(OREALC/UNESCO), Instituto de Estatística da UNESCO (UIS), Divisão de Apoio e Coordenação da Agenda 

Educação 2030 da UNESCO e Relatório de Monitoramento Global de Educação (GEM) da UNESCO.  

 

 Inclusão e educação  

Com a ratificação do ODS 4, os países do mundo se comprometeram a garantir uma educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade, bem como promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas 

as pessoas. Tradicionalmente, a educação costuma ser avaliada pelas óticas da qualidade e equidade, 

enquanto a inclusão é incorporada como um dos parâmetros que definem o horizonte da educação, levando 

em conta um debate mais recente. Além disso, a inclusão é de grande relevância, pois coloca, no centro da 

agenda atual, a necessidade de avançar na erradicação de todas as formas de discriminação que persistem 

nos sistemas educacionais. 

 

Inicialmente, a noção de inclusão foi desenvolvida no campo da educação para expor e erradicar as barreiras 

– formais e não formais – que as pessoas com deficiência encontram nos sistemas educacionais. O direito à 

educação inclusiva foi garantido, pela primeira vez, em 2006, na Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, mas o Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência levou dez anos para oferecer uma interpretação mais ampla do referido direito, através do 

Comentário Geral nº 4. No entanto, o conceito de educação inclusiva foi adquirindo um caráter mais integral 

desde 1994, quando a Declaração de Salamanca estabeleceu que não eram apenas as pessoas com 

deficiência que tinham necessidades educacionais especiais; senão, que há razões múltiplas e diversas pelas 

quais uma pessoa requer tratamento sensível às suas características. O conceito de educação inclusiva se 



tornou universal quando a Declaração de Salamanca proclamou que “toda criança possui características, 

interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas”. 

 

Essa abordagem da noção de inclusão na educação nos convida a desenvolver uma sensibilidade especial 

para identificar os mecanismos através dos quais certos grupos são discriminados e excluídos, além de pensar 

ações para erradicar essas formas de discriminação e exclusão. Em termos de políticas educacionais, é algo 

que se traduz em uma agenda estruturada considerando três focos específicos de atenção. 

 

Em primeiro lugar, para a formulação de políticas educacionais, é importante identificar os grupos ou coletivos 

que, por sua especificidade, são mais afetados pelas características atuais dos sistemas educacionais. 

Determinados grupos de pessoas, como migrantes, populações indígenas, mulheres, comunidade LGBTI, 

pessoas em situação de pobreza e indivíduos em situação de reclusão, entre outros, são expostos diariamente 

a várias formas de discriminação e exclusão. 

 

Em segundo lugar, a agenda da educação inclusiva deve enfatizar a necessidade de identificar e expor os 

mecanismos específicos por meio dos quais essas formas de discriminação ocorrem. Em muitos casos, as 

razões por trás dessa realidade são aspectos formais dos sistemas educacionais, como marcos regulatórios, 

desenhos curriculares ou estratégias de financiamento. Em outros, os motivos estão enraizados em 

mecanismos não formais, como a persistência de certos padrões de cultura discriminatória, a falta de recursos 

institucionais para promover relações baseadas no reconhecimento e inclusão, além do bullying cometido por 

colegas ou funcionários da escola. 

 

Finalmente, um terceiro foco de atenção busca reconhecer o conjunto de ferramentas políticas disponíveis 

aos Estados para lidar com essas situações de discriminação e para promover a educação inclusiva. As 

respostas são diversas e podem envolver uma variedade de ações, desde ajustes curriculares para eliminar a 

reprodução de estereótipos discriminatórios, mudanças na infraestrutura predial e reformas na formação de 

professores e diretores, até mudanças nos marcos regulatórios, realocação de recursos ou trabalho de 

conscientização com membros da comunidade educativa. 

 

Os mecanismos de discriminação são diferentes para cada grupo social, o que significa que as respostas da 

política educacional também devem ser diversas. A agenda da educação inclusiva coloca as pessoas no centro 

das atenções, com suas identidades, particularidades e origens culturais, bem como estimula o 

desenvolvimento de práticas institucionais baseadas no reconhecimento da sua individualidade. 

 

A pandemia global da COVID-19 desencadeou uma crise sem precedentes em todas as frentes, tornando 

central e mais relevante do que nunca a questão da inclusão. No âmbito da educação, a pandemia levou ao 

fechamento em massa de instituições de ensino em mais de 190 países ao redor do mundo, a fim de prevenir 

a propagação do vírus e mitigar seu impacto. Na América Latina e Caribe, a atual crise sanitária no seu ponto 

máximo obrigou mais de 160 milhões de crianças em idade escolar a abandonarem a escola, ameaçando seus 

direitos à educação, proteção e bem-estar. Antes mesmo da COVID-19, mais de 12 milhões de crianças já 

estavam fora da escola. Quantas mais ficarão sem frequentá-la depois que a crise acabar? A partir de crises 

humanitárias anteriores, aprendemos que, quanto mais tempo as crianças permanecem longe da escola, maior 

é o risco de nunca mais voltarem, especialmente no caso das mais vulneráveis. Dado o impacto dramático da 



pandemia nas economias nacionais e condições socioeconômicas dos cidadãos da América Latina e Caribe 

durante este ano e também nos próximos, o Fórum Regional proporcionará aos participantes da região uma 

plataforma oportuna e necessária para repensar as políticas e estratégias de construção de sistemas nacionais 

de educação que sejam resilientes. 
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Diante dos complexos desafios enfrentados pelos ministérios da educação e demais instituições reguladoras 

dos países da região, esperamos oferecer uma plataforma para enriquecer a discussão sobre a formulação de 

políticas de combate à exclusão na educação e de promoção de sociedades mais justas. Para isso, a edição 

2020 do Fórum Regional de Políticas Educacionais criará um espaço virtual de diálogo e reflexão, com o 

propósito de estimular a geração de estratégias para avançar no cumprimento da Agenda Educação 2030. 

Buscando aumentar a acessibilidade dos participantes, o Fórum Regional disponibilizará canais de áudio com 

interpretação simultânea entre espanhol, inglês e, em algumas instâncias, português. 

 

O Fórum terá início com uma conferência inaugural, que dará ênfase à conceitualização da educação 

inclusiva, abarcando suas transformações ao longo do tempo e o debate atual na América Latina e Caribe. 

Posteriormente, o evento será estruturado em torno de dois tipos principais de atividades: painéis e 

workshops.  

 

Os painéis destacarão fatores que produzem práticas discriminatórias nos sistemas de educação, gerando 

diferentes formas de exclusão educacional. A partir das conclusões alcançadas nos capítulos da edição 

regional do Relatório GEM 2020, os painéis tratarão das implicações políticas – as quais, depois, serão 

utilizadas como insumos nos workshops –, contemplando os seguintes fatores de exclusão: 

 

•  Painel 1 – Educação, desigualdade de gênero e diversidade sexual  

•  Painel 2 – Educação e deficiências  

•  Painel 3 – Educação, status socioeconômico e localização geográfica   

•  Painel 4 – Educação, mobilidade humana e etnia  

•  Painel 5 – Educação para pessoas em situação de privação de liberdade   

 

 

Os workshops serão organizados de modo a permitir a reflexão sobre elementos específicos da política 

educacional que são centrais para a construção de uma educação inclusiva. Essas atividades serão 

distribuídas em três sessões consecutivas: nas duas primeiras, haverá dois workshops simultâneos em cada; 

e, na última, três workshops simultâneos. O objetivo consistirá em oferecer recomendações de ferramentas de 

políticas para promover uma educação inclusiva. A partir delas, os participantes proporão ações voltadas a 

transformar cada elemento da política em uma força de transformação para uma educação verdadeiramente 

inclusiva. Os workshops serão realizados em salas de videoconferência separadas, possibilitando que os 

participantes se organizem em grupos de trabalho simultâneos e retornem, posteriormente, às sessões 

plenárias. Para cada workshop, serão organizados grupos de acordo com o idioma: espanhol ou inglês.  
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•  Sessão de workshops 1 (11 de novembro), com dois workshops simultâneos:   

A: Leis e políticas B: Governança e financiamento 

•  Sessão de workshops 2 (11 de novembro), com dois workshops simultâneos:   

C: Sistemas de informação D: Currículo, livros didáticos e avaliações 

•  Sessão de workshops 3 (12 de novembro), com três workshops simultâneos:   

E: Escolas 

F: Professores, diretores e pessoal de apoio 

G: Estudantes, famílias e comunidades 

 

O Fórum Regional de Políticas Educacionais 2020 encerrará com uma sessão plenária, que debaterá as 

recomendações de políticas decorrentes dos painéis e workshops, a fim de sugerir possíveis linhas de ação 

prioritárias para promover a educação inclusiva nos países da região. 

 

 Participantes  

O Fórum Regional tem o propósito de criar um espaço de diálogo entre os formuladores de políticas 

educacionais e outros atores. Assim, o encontro será aberto aos seguintes perfis: 

• Formuladores de políticas educacionais dos Estados da América Latina e Caribe. 

• Representantes de organizações sub-regionais da América Latina e Caribe. 

• Especialistas em política educacional. 

• Representantes da UNESCO. 

• Representantes de outros organismos internacionais. 

• Representantes de organizações regionais da sociedade civil. 

 

 Dinâmica do evento  

Devido às restrições de mobilidade produzidas pela pandemia da COVID-19, a edição 2020 do Fórum Regional 

será realizada em formato virtual, durante quatro dias, através de uma ferramenta de videoconferência. 

 

Buscando um equilíbrio entre a participação no evento e outras atividades profissionais, os participantes do 

Fórum serão convidados a dedicar um total de 10 horas, distribuídas da seguinte forma: 

 1 hora e meia na segunda-feira, 9 de novembro (para assistir ao discurso de abertura e à conferência 

inaugural). 

 4 horas e meia na quarta-feira, 11 de novembro (para participar da introdução aos workshops e sessões 

de workshops 1 e 2). 

 4 horas na quinta-feira, 12 de novembro (para participar da sessão de workshops 3 e uma sessão plenária). 

 

Os participantes do Fórum também serão convidados a participar dos cinco painéis, de 75 a 105 minutos cada, 

que acontecerão nos dias 9 e 10 de novembro (segunda-feira e terça-feira, respectivamente). A participação é 

opcional. 



 6 
  

Fórum Regional de Políticas Educacionais 

 

 Agenda preliminar*  
 

Segunda-feira, 9 de novembro 
 

GMT - 6 GMT - 5 GMT - 4 GMT - 3 Atividades 

8:00-8:30 9:00-9:30 10:00-10:30 11:00-11:30 Discurso de abertura (duração: 30 minutos) 

8:30-9:30 9:30-10:30 10:30-11:30 11:30-12:30 Conferência inaugural – Inclusão e educação no 
mundo e na região (duração: 1 hora) 

10:00-11:45 11:00-12:45 12:00-13:45 13:00-14:45 Painel 1 – Educação, desigualdade de gênero e 
diversidade sexual (duração: 105 minutos) 

12:15-13:30 13:15-14:30 14:15-15:30 15:15-16:30 Painel 2 – Educação e deficiências (duração: 75 
minutos) 

 

 
Terça-feira, 10 de novembro 

 

GMT - 6 GMT - 5 GMT - 4 GMT - 3 Atividades 

8:00-9:45 9:00-10:45 10:00-11:45 11:00-12:45 Painel 3 – Educação, status socioeconômico e 
localização geográfica (duração: 105 minutos) 

10:15-12:00 11:15-13:00 12:15-14:00 13:15-15:00 Painel 4 – Educação, mobilidade humana e etnia 
(duração: 105 minutos) 

12:30-13:45 13:30-14:45 14:30-15:45 15:30-16:45 Painel 5 – Educação para pessoas em situação 
de privação de liberdade (duração: 75 minutos) 

 

 
 

Quarta-feira, 11 de novembro 
 

GMT - 6 GMT - 5 GMT - 4 GMT - 3 Atividades 

8:00-8:30 9:00-9:30 10:00-10:30 11:00-11:30 Introdução aos workshops (duração: 30 
minutos) 

8:30-10:30 9:30-11:30 10:30-12:30 11:30-13:30 Sessão de workshops 1 (duração: 2 horas) 
Workshop A – Leis e políticas 
Workshop B – Governança e financiamento 

11:00-13:00 12:00-14:00 13:00-15:00 14:00-16:00 Sessão de workshops 2 (duração: 2 horas) 
Workshop C – Sistemas de Informação 
Workshop D – Currículo, livros didáticos e 
avaliações 

 

 
Quinta-feira, 12 de novembro 

 

GMT - 6 GMT - 5 GMT - 4 GMT - 3 Atividades 

8:00-10:00 9:00-11:00 10:00-12:00 11:00-13:00 Sessão de workshops 3 (duração: 2 horas) 
Workshop E – Escolas 
Workshop F – Professores, diretores e pessoal 
de apoio 
Workshop G – Estudantes, famílias e 
comunidades 

10:30-12:30 11:30-13:30 12:30-14:30 13:30-15:30 Sessão plenária e encerramento – 
Considerações finais (duração: 2 horas) 

 
* As áreas sombreadas correspondem a atividades em cuja participação é opcional. 
 
 


