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Você sabia que…
  Do total de excluídos da escola,  
a maioria é negra e parda.

  No ensino fundamental (anos iniciais e finais) 
no campo, 36,1% dos alunos apresentam 
distorção idade-série; nas áreas urbanas, 
o índice é de 21,3% (Fonte: MEC, 2010).

  A maioria das crianças excluídas da escola vive 
nas regiões Norte e Nordeste, que apresentam 
os mais altos índices de pobreza do Brasil 
e as menores taxas de escolaridade. 

João, 12 anos, trabalha com o pai na lavoura.
 
Maria, 14 anos, tem deficiência. 

Caio, 7 anos, mora na zona rural. 

Joana, 8 anos, sofre discriminação por ser negra.

Todos eles estão fora da escola.

Os indicadores mostram que, como 
João, Maria, Caio e Joana, as crianças e 
os adolescentes mais vulneráveis à exclusão 
escolar são os negros e os indígenas, 
os com deficiência, os que vivem na zona 
rural, no Semiárido, na Amazônia e na 
periferia dos grandes centros urbanos 
e os de famílias com baixa renda.

Fonte: IBGE/Pnad, 2009.

Em 2010, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 
e o Instituto de Estatística da UNESCO (UIS) deram início 
à Iniciativa Global Out of School Children (OOSC) – Pelas 
Crianças Fora da Escola. No Brasil, o projeto é desenvolvido em 
parceria com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

Além do relatório Todas as Crianças na Escola em 2015, 
a iniciativa inclui a mobilização Fora da Escola Não Pode! 

Para que o Brasil possa garantir a cada criança e adolescente 
o direito de aprender, é necessário voltar a nossa atenção para 
os meninos e as meninas que estão fora da escola. E também 
àqueles que, dentro da escola, têm os riscos de abandono 
e evasão aumentados devido a fatores e vulnerabilidades 
diversos, como a discriminação e o trabalho infantil.

A exclusão escolar é um fenômeno complexo. É preciso 
que cada um, de acordo com as suas responsabilidades, 
contribua para o enfrentamento dessa questão.  

Preencher esse vazio requer mais do que boa vontade.

Em 2013, serão realizadas as conferências 
municipais e estaduais de Educação. Nesses espaços, 
governo e sociedade civil vão debater os temas  
da Conferência Nacional de Educação, a Conae 2014,  
e traçar metas para a área.

Informe-se sobre os encontros e participe! 

Outra iniciativa importante são os Planos Municipais 
de Educação. Você conhece o plano do seu município? 
Busque informações na sua região e não fique fora 
dessa discussão.

Faça a sua parte!

3,7 
milhões 

de crianças e adolescentes 
de 4 a 17 anos estão fora 

da escola no Brasil.

 8,8 
milhões

de alunos das séries iniciais e finais 
do ensino fundamental encontram-se 

em risco de exclusão escolar por estar 
com idade superior à recomendada 

para a série que frequentam. 




