
Todos juntos pela escola que o Brasil merece!
 All together for the school Brazil deserves!
  ¡Todos juntos por la escuela que Brasil merece!
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Todos juntos pela escola que o Brasil merece!
 All together for the school Brazil deserves!
  ¡Todos juntos por la escuela que Brasil merece!

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação tem 49 entidades filiadas e representa 2,5 
milhões de profissionais da educação básica pública no Brasil, que atendem a mais de 50 milhões 
de estudantes. A CNTE é a segunda maior confederação do País e uma das maiores organizações 
sindicais da América Latina, sempre em defesa de uma escola pública de qualidade para todos 
e em todas as etapas do aprendizado, com valorização para os professores e funcionários.

Com grande poder de mobilização e, de forma democrática, representa os anseios mais 
legítimos da sociedade no âmbito da educação. Isso tem lhe assegurado peso político e 
representatividade em sua contínua busca por melhores condições de vida para o povo brasileiro, 
além do reconhecimento quanto à qualidade de suas propostas técnicas e políticas.

No âmbito nacional, faz parte da Central Única dos Trabalhadores (CUT), na qual tem forte 
presença e é referência para a formulação de políticas públicas voltadas à sua área de atuação.

A CNTE também está começando a atuar nas temáticas da juventude educadora e dos 
trabalhadores indígenas, com o objetivo de organizar a luta por melhores condições de 
trabalho, valorização e envolver mais jovens na militância sindical e nas pautas sociais.

A CNTE: EDUCADORES UNIDOS 
FAZEM UMA EDUCAÇÃO MAIS FORTE
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LA CNTE: EDUCADORES UNIDOS HACEN 
UNA EDUCACIÓN MÁS FUERTE

La Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación tiene 49 entidades 
afiliadas y representa a 2,5 millones de profesionales de la educación básica pública 
en Brasil, que atienden a más de 50 millones de estudiantes. La CNTE es la segunda 
mayor confederación del País y una de las mayores organizaciones sindicales de 
Latinoamérica, siempre en defensa de una escuela pública de calidad para todos y en 
todas las etapas del aprendizaje, con valorización para los profesores y empleados. 

Con gran poder de movilización y democráticamente representa los deseos más legítimos de 
la sociedad en el ámbito de la educación. Esto le ha asegurado peso político y representación 
en su continua búsqueda de mejores condiciones de vida para el pueblo brasileño, además 
del reconocimiento en lo que se refiere a la calidad de sus propuestas técnicas y políticas.

En el ámbito nacional, forma parte de la Central Única dos Trabalhadores 
(Central Única de los Trabajadores, CUT), en la cual tiene fuerte presencia y es 
referencia para formular políticas públicas dirigidas a su área de actuación.

La CNTE también está comenzando a actuar en los asuntos de la juventud 
educadora y de los trabajadores indígenas,  con el objetivo de organizar 
la lucha por mejores condiciones de trabajo, valorización e involucrar 
a más jóvenes en la militancia sindical y en las pautas sociales.

CNTE: UNITED EDUCATORS MAKE 
A STRONGER EDUCATION

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (National Confederation 
of Education Workers, CNTE,) has 49 affiliated entities and represents 2.5 million 
professionals from the public basic education in Brazil serving over 50 million students. 
CNTE is the second largest confederation in the Country and one of the largest 
union organizations in Latin America that always defends a quality public school for 
all during all learning stages, with due value given to teachers and employees. 

It has great power of mobilization and represents the most legitimate needs of society in 
education in a democratic manner. This has assured political strength and representativeness 
in its continuous search for improved quality of life for Brazilian people in addition 
to recognition concerning the quality of its technical and political proposals.

In the national scenario, CNTE is part of Central Única dos Trabalhadores 
(Unified Workers’ Central, CUT), where it has a strong presence and is a reference 
in the development of public policies geared towards its area of work.

CNTE’s activities are also spreading into the issues of the educating youth and of indigenous 
workers, with the purpose of organizing their struggle for better working conditions, 
recognition and involving more youngsters in union activism and the social agenda.
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A aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024 é uma grande conquista da sociedade 
e resultado de uma luta árdua da CNTE e outras entidades da sociedade civil. A Lei 13.005, de 
25 de junho de 2014, não incorporou plenamente as demandas dos trabalhadores em educação, 
especialmente no que diz respeito à vinculação das verbas públicas exclusivamente para a escola 
pública, mas, depois de 3 anos e meio de tramitação, trouxe avanços importantes para conduzir o 
Brasil a uma educação gratuita, pública, democrática, laica e de qualidade socialmente referenciada. 
Sua implementação depende, entretanto, do compromisso dos gestores públicos e da mobilização 
social.

O conjunto das políticas estruturantes está expresso em 20 metas e 254 estratégias do PNE se 
resumem em: 

• atingir o percentual de investimento na educação equivalente a 10% do PIB;

• universalizar o acesso escolar de 4 a 17 anos, com aumento significativo das matrículas em creches e Educação de 
Jovens e Adultos, e duplicar a taxa líquida de matrículas no nível superior, com ampla expansão das vagas públicas; 

• melhorar a qualidade da aprendizagem em todos os níveis, etapas e modalidades, elevando-se a escolaridade da 
população jovem e adulta e eliminando o analfabetismo literal e funcional; 

• valorizar os profissionais da educação, por meio de piso e diretrizes nacionais de carreira, formação inicial e 
continuada, condições de trabalho e jornada compatível;

• democratizar a gestão escolar e os sistemas de educação.

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
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PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN

La aprobación del Plano Nacional de Educação (Plan Nacional de Educación, 
PNE) 2014/2024 es una gran conquista de la sociedad y resultado de una lucha 
ardua de la CNTE y otras entidades de la sociedad civil. La Ley 13.005, del 25 de 
junio de 2014, no incorporó completamente las demandas de los trabajadores de 
la educación, especialmente en lo que se refiere a la vinculación de los recursos 
públicos exclusivamente para la escuela pública, pero, después de 3 años y medio 
de tramitación, trajo avances importantes para conducir Brasil a una educación 
gratuita, pública, democrática, laica y de calidad con referencia social. Pero 
su implementación depende del compromiso de los gestores públicos y de la 
movilización social. El conjunto de las políticas estructurales está expresado en 20 
metas y 254 estrategias del PNE, que se resumen en:

•  alcanzar el porcentaje de inversión en la educación equivalente al 10% del PIB;
•  universalizar el acceso escolar de 4 a 17 años, con un aumento significativo de 

las matrículas en guarderías y Educación de Jóvenes y Adultos, y duplicar la 
tasa neta de matrículas en el nivel superior, con amplia expansión de las plazas 
públicas;

•  mejorar la calidad del aprendizaje en todos los niveles, etapas y modalidades, 
aumentando la escolaridad de la población joven y adulta y eliminando el 
analfabetismo literal y funcional;

•  valorizar a los profesionales de la educación, mediante el piso salarial y 
directrices nacionales de carrera, formación inicial y permanente, condiciones 
de trabajo y jornada compatible;

•  democratizar la gestión escolar y los sistemas de educación.

NATIONAL EDUCATION PLAN 

The approval of 2014/2024 Plano Nacional de Educação (National Education 
Plan, PNE) is a great achievement for society and the result of a tough struggle by 
CNTE and other civil society bodies. Law 13.005 from July 25, 2014, did not fully 
incorporate the education workers’ demands, especially regarding the linking of public 
funding exclusively for public education, though after 3 and a half years of proceedings, 
it brought about important advancements to lead Brazil to a free, public, democratic, 
secular, quality education that is socially referenced. Its implementation, however, 
depends on the commitment by public officials and social mobilization. The set of 
structuring policies is expressed through 20 objectives and 254 strategies of the PNE, 
and can be summed up as:

•  attain the percentage of investment in education equivalent to 10% of GDP;
•  make school access universal from 4 to 17 years of age with a significant increase 

in enrollments in daycare facilities and Young People and Adult Education, 
and double the net rate of enrollments in university education through a broad 
expansion of public vacancies;

•  improve learning quality at all levels, stages and modes to enhance schooling of 
the young and adult population and eliminate literal and functional illiteracy;

•  value the education professionals by means of a minimum wage and national 
guidelines for career, initial and continuing training, compatible work conditions 
and hours;

•  make school management and education systems democratic.
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Desde 2008, os professores têm direito, por lei, ao Piso Salarial Profissional Nacional, 
criado para superar as disparidades salariais dos sistemas estaduais, distrital e municipais 
de educação. Mas a Lei 11.738, que garante que o Piso incida nos vencimentos iniciais 
de todas as carreiras do magistério público da educação básica, sem acréscimo de 
gratificações, e que no mínimo um terço da jornada de trabalho se destine às atividades 
extraclasses, não está sendo cumprida. O valor ainda não é respeitado por 7 estados 
brasileiros e em 13 a jornada de trabalho é descumprida pelos Poderes Públicos.

A CNTE trabalha com seus sindicatos afiliados para aperfeiçoar a proposta de piso salarial 
e ampliá-lo também para os funcionários da educação. Além do salário e da jornada, nosso 
conceito de valorização profissional inclui uma sólida formação inicial e continuada e 
condições apropriadas de trabalho, com atualização dos planos de carreira da categoria.

VALORIZAÇÃO:
PISO SALARIAL E CARREIRA
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VALORIZACIÓN:
PISO SALARIAL Y CARRERA

Desde 2008, los profesores tienen derecho, por ley, al Piso 
Salarial Profesional Nacional, creado para superar las 
disparidades salariales de los sistemas de educación del 
Distrito Federal, de los estados y de los municipios. Pero la 
Ley 11.738, que asegura que el Piso incida en los sueldos 
iniciales de todas las carreras del magisterio público de 
la educación básica, sin la suma de gratificaciones, y que, 
como mínimo, un tercio de la jornada laboral se destine 
a las actividades extra clases, no se está cumpliendo. En 7 
estados brasileños ese valor todavía no se respeta y en 13, 
los Poderes Públicos no cumplen la jornada laboral.

La CNTE trabaja con sus sindicatos afiliados para perfeccionar 
la propuesta de piso salarial y ampliarlo también a los empleados 
de la educación. Además del sueldo y de la jornada, nuestro 
concepto de valorización profesional incluye una sólida formación 
inicial y permanente y condiciones apropiadas de trabajo, 
con actualización de los planes de carrera de la categoría.

VALUATION: MINIMUM 
WAGE AND CAREER

Since 2008, teachers have had the legal right to the National 
Professional Minimum Wage that was created to overcome salary 
disparities in the state, district and municipal education systems. 
However Law 11.738 is not being enforced, which assures that 
the base salary incurs the initial salaries of all careers of public 
teaching in basic education without the inclusion of bonuses 
and that at least one third of the working hours of teachers is 
applied to extra-class activities. The minimum amount is not 
being observed in 7 Brazilian states, and in 13 of them the 
working hours are not complied with by state government.

CNTE has been working together with its affiliated unions 
to enhance the minimum wage proposal and extend it to the 
education employees as well. In addition to the salary and 
working hours, our concept of professional valuation includes 
solid initial and continuing training, and suitable working 
conditions with the updating of the category’s career plans.
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Como afiliada à Internacional da Educação (IE) e à Confederação dos Educadores Americanos (CEA), 
a CNTE participa e sedia eventos internacionais onde troca experiências com entidades de todo o 
mundo enriquecendo o conteúdo do debate.

A CNTE é ativa, no âmbito internacional, na discussão de políticas públicas e está representada na 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e em outras organizações mundiais, em uma busca 
permanente por integração e troca de experiências. A entidade já levou para fora do País propostas 
inovadoras que foram absorvidas, como a concepção, na Internacional da Educação, de que os 
funcionários de escola também são educadores. O mesmo tema está gerando um grande debate em 
países da América Latina e em outras partes do mundo.

ATUAÇÃO INTERNACIONAL
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ACTUACIÓN INTERNACIONAL

Como afiliada a la Internacional de la Educación (IE) y a 
la Confederación de los Educadores Americanos (CEA), 
la CNTE participa y es sede de eventos internacionales en 
los que intercambia experiencias con entidades de todo 
el mundo, lo cual enriquece el contenido del debate.

La CNTE es activa, en el ámbito internacional, en la discusión 
de políticas públicas y está representada en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y en otras organizaciones mundiales, 
buscando permanentemente la integración y el intercambio de 
experiencias. La entidad ya ha llevado al exterior propuestas 
innovadoras que han tenido una buena acogida, como la idea, en 
la Internacional de la Educación, de que los empleados de escuela 
también son educadores. El mismo tema está generando un gran 
debate en países latinoamericanos y en otras partes del mundo.

INTERNATIONAL PERFORMANCE

As an affiliated to Education International (EI) and the Confederation 
of American Educators (CEA), CNTE participates in, and holds 
international events where experiences are exchanged with bodies 
from all over the world, enhancing the content of discussions.

CNTE works at the international level in the discussion of public 
policies and is represented at the International Labor Organization 
(ILO) and other global organizations in a permanent pursuit of 
integration and exchanging experiences. The Confederation has 
delivered innovative proposals to other countries, that were absorbed 
at Education International, including the concept that school 
employees are also educators. The same theme has generated a major 
debate in Latin American countries and other parts of the world.
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Na sua constante luta por melhores condições de trabalho e por uma educação pública de qualidade 
para todos, a CNTE sempre se fez valer de diferentes veículos de informação. Uma de suas ações foi 
criar, em 2007, a ESFORCE – Escola de Formação da CNTE, com a intenção de sistematizar os saberes, 
as vivências escolares e a ação sindical e aprofundar a reflexão coletiva. 

A busca permanente de aportes teóricos capazes de referenciar a produção intelectual e 
programática da CNTE tem como objetivo produzir conhecimento e disseminá-lo junto aos espaços 
sociais e, em especial, às entidades filiadas. 

Para tanto, a CNTE oferece aos sindicalizados um Programa de Formação organizado em quatro 
eixos: concepção política e sindical; formação de dirigentes sindicais; planejamento e administração 
sindical; e temas transversais.

A CNTE publica desde 1996 a série Cadernos de Educação, que reproduz a opinião e consolida as 
intervenções da entidade em diversos espaços sociais. O periódico Retratos da Escola, reconhecido 
pela sua qualificação científica, é outra iniciativa da Confederação, cuja proposta é examinar a 
educação básica e o papel da ação pedagógica na formação e profissionalização dos trabalhadores 
em educação.

CAPACITANDO PARA A LUTA
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CAPACITANDO 
PARA LA LUCHA

En su constante lucha por mejores condiciones 
de trabajo y por una educación pública de calidad 
para todos, la CNTE siempre ha usado diferentes 
vehículos de información. Una de sus acciones 
fue la de crear, en 2007, la ESFORCE (Escuela 
de Formación de la CNTE), con la intención de 
sistematizar los conocimientos, las experiencias 
escolares y la acción sindical y profundizar la 
reflexión colectiva. La búsqueda permanente 
de contribuciones teóricas capaces de servir 
de referencia para la producción intelectual y 
programática de la CNTE tiene como objetivo 
producir conocimiento y difundirlo en los espacios 
sociales y, especialmente, entre las entidades 
afiliadas. Para eso, la CNTE ofrece a los afiliados al 
sindicato un Programa de Formación organizado 
en cuatro ejes: concepción política y sindical; 
formación de dirigentes sindicales; planificación 
y administración sindical; y temas relativos.

La CNTE publica, desde 1996, la serie “Cadernos 
de Educação” (Cuadernos de Educación), que 
reproduce la opinión y consolida las intervenciones 
de la entidad en varios espacios sociales. El 
periódico “Retratos da Escola” (Retratos de la 
Escuela), reconocido por su nivel científico, es otra 
iniciativa de la Confederación, cuya propuesta es 
examinar la educación básica y el papel de la acción 
pedagógica en la formación y profesionalización 
de los trabajadores de la educación.

TRAINING FOR THE DEFENSE OF RIGHTS

In an ongoing effort for achieving better working conditions and a public quality 
education for all, CNTE has always used different media. One of its initiatives was 
to create the Escola de Formação da CNTE (CNTE Training School, ESFORCE) in 
2007. ESFORCE is mainly intended to compile knowledge, school experiences and 
union initiatives, as well as to deepen a collective thought. The permanent search for 
theoretical contributions capable of referring to CNTE’s intellectual and programmatic 
production is mainly intended to produce knowledge and to communicate it to social 
spheres, particularly among affiliated entities.  For such, CNTE offers union members 
a training program organized into 4 (four) areas: trade union and political conception; 
union leaders training; union planning and management; and related themes.

Since 1996, CNTE has published a series of “Cadernos de Educação” (Educational Booklets) 
that reproduce opinions and consolidate the entity’s interventions in different social areas. The 
“Retratos da Escola” (School Pictures) Journal is recognized for its scientific approach, and is 
another initiative by the Confederation, with the intention of assess basic education and the 
role of pedagogical action in the training and professionalization of workers in education.
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Os funcionários são profissionais da educação, ao lado de professores, dentro e fora da escola. A 
CNTE faz parte desta conquista, através de suas lutas pelo reconhecimento destes educadores. 
Propôs ao MEC a criação do ProFuncionário, programa que leva capacitação em gestão e 
alimentação escolar, multimeios didáticos e meio ambiente e manutenção da infraestrutura escolar 
a todos os funcionários da educação. Foi criado para valorizar os funcionários da educação, que 
não tinham habilitação técnico-pedagógica, e com isso não contavam com planos de carreira como 
profissionais da educação, e para dar mais qualidade social à educação básica pública.

A CNTE faz parte do Conselho Político do Profuncionário, com o papel de defender os interesses da 
categoria na implementação das políticas nacionais. Atenta à importância do Profuncionário para os 
educadores e para os sistemas, que têm sido pressionados a enquadrar os funcionários de escola em 
planos de carreira pautados na formação e qualificação profissionais, a Confederação trabalha em 
articulação com as afiliadas na busca por valorização e reconhecimento.

Além disso, a Confederação criou em 1995 o Departamento de Funcionários (DEFE), hoje Secretaria 
de Funcionários da Educação, que fortaleceu a categoria e foi fundamental para a aprovação da Lei 
nº 12.014, que reconhece os funcionários como profissionais da educação. Atualmente um milhão de 
trabalhadores de ensino básico são beneficiados com a mudança na lei.

NO BRASIL, FUNCIONÁRIO DE 
ESCOLA TAMBÉM É EDUCADOR
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EN BRASIL, UN EMPLEADO DE ESCUELA 
TAMBIÉN ES UN EDUCADOR

Los empleados son profesionales de la educación, al lado de los profesores, dentro y fuera de la 
escuela. La CNTE forma parte de esta conquista, a través de sus luchas por el reconocimiento de estos 
educadores. Propuso al MEC la creación del programa ProFuncionário, que ofrece capacitación en 
gestión escolar, alimentación escolar, multimedios didácticos y medio ambiente y mantenimiento de la 
infraestructura escolar a todos los empleados de la educación. Fue creado para valorizar a los empleados 
de la educación, que no tenían habilitación técnica y pedagógica y por eso no tenían planes de carrera 
como profesionales de la educación, y para dar más calidad social a la educación básica pública. 

La CNTE forma parte del Consejo Político del programa Profuncionário, con el papel de defender los 
intereses de la categoría en la implementación de las políticas nacionales. Atenta a la importancia del 
programa Profuncionário para los educadores y para los sistemas, que son presionados para que incluyan 
a los empleados de escuela en planes de carrera basados en la formación y capacitación profesionales, la 
Confederación trabaja articulada con las afiliadas en la búsqueda de valorización y reconocimiento.

Además, la Confederación creó en 1995 el Departamento de Funcionários (Departamento de Empleados, 
DEFE), actualmente la Secretaría de empleados de la educación, que fortaleció la categoría y fue 
fundamental para la aprobación de la Ley nº 12.014, que reconoce a los empleados como profesionales de la 
educación. Actualmente un millón de trabajadores de enseñanza básica se benefician con el cambio en la ley.

IN BRAZIL, SCHOOL EMPLOYEES 
ARE ALSO EDUCATORS

The employees are education professionals, together with the teachers, inside and outside school. CNTE 
is part of this achievement by means of efforts for the recognition of these educators. The Confederation 
proposed the creation of the “ProFuncionário” (ProEmployee) program to the Ministry of Education and 
Culture that introduces training in school management, school nutrition, instructional multimedia and 
environment, and school infrastructure maintenance to all school employees. It was created to give value 
to education employees who had not technical-pedagogical skills, and therefore could not have career 
plans as education professionals do, and to provide better social quality to public basic education. 

CNTE is part of the Conselho Político do Profuncionário (Proemployee Policy Council) taking the 
role of defending the interests of the category in the implementation of national policies. Aware of 
how important Proemployee is for educators and systems, which have been pressured to include 
school employees in career plans guided by professional training and skills, the Confederation has 
been working on an articulation with its affiliates in pursuit of valuation and recognition.

Additionally, in 1995 the Confederation created the Departamento de Funcionários de Escola, 
(School Employee Department, DEFE), currently the Education Employee Secretary, an 
initiative that consolidated this group of workers and that was fundamental for achievements 
such as passing the Law 12.014 that recognizes employees as education professionals. At present, 
one million basic education employees have been benefited by the change in the law.
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A CNTE é parceira da Internacional da Educação (IE) na realização do programa DST/AIDS no Brasil. 
Desde 2007, os educadores brasileiros ajudam a construir uma nova cultura no País. Desenvolvem 
ações e mobilização entre os jovens relacionadas ao combate e prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, inclusive a AIDS. Para a CNTE, as escolas públicas devem ser um espaço permanente 
de discussão e, através dos seus sindicatos, tem um papel importante de mobilização da comunidade 
escolar. A CNTE capacita funcionários da educação e professores com a organização de seminários e 
oficinas, e distribui kits educativos de conscientização e enfrentamento das DST/AIDS nas escolas.

DST/AIDS: EDUCADORES 
COMPROMETIDOS COM A PREVENÇÃO
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ETS/SIDA: EDUCADORES 
COMPROMETIDOS CON 
LA PREVENCIÓN

La CNTE es aliada de la Internacional de la Educación (IE) en la realización 
del programa ETS/SIDA en Brasil. Desde 2007, los educadores brasileños 
ayudan a construir una nueva cultura en el país. Desarrollan acciones y 
movilización entre los jóvenes relacionadas con el combate y prevención 
de enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluido el SIDA. Para la 
CNTE, las escuelas públicas deben ser un espacio permanente de discusión 
y, a través de sus sindicatos, tiene un papel importante de movilización de 
la comunidad escolar. La CNTE capacita a los empleados de la educación 
y profesores con la organización de seminarios y talleres y reparte kits 
educativos de concienciación y lucha contra las ETS/SIDA en las escuelas.

STD/AIDS: EDUCATORS 
COMMITTED TO PREVENTION

CNTE is a partner with Education International (EI) in developing the 
STD/AIDS program in Brazil. Since 2007, Brazilian educators have been 
contributing towards the construction of a new culture in the country. 
They develop initiatives and mobilization among youngsters regarding 
the prevention and strive against sexually transmitted diseases, including 
AIDS. CNTE considers that public schools should be a permanent 
space of discussion and, through its unions, plays a very important role 
in involving the school community. CNTE trains school employees and 
teachers by organizing seminars and workshops and distributing educational 
kits so the schools can build awareness and deal with STD/AIDS.
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Muito tem sido feito para que o trabalho infantil seja erradicado no mundo. Porém, dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014 afirmam que, no Brasil, havia 3,1 
milhões de pessoas com idade entre cinco e 17 anos ocupadas. Embora o trabalho infantil esteja 
em constante queda, sua incidência permanece nas famílias pobres fixadas no campo e nas 
periferias das cidades, locais onde as políticas públicas são mais escassas.

Na tentativa de intervir positivamente no processo de combate ao trabalho infantil, a CNTE tem 
atuado em parceria com organizações como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 
CUT, e o governo brasileiro, em ações que envolvem diretamente os educadores. 

A denúncia aos abusos e violências sofridas por crianças e a recepção de meninos e meninas 
na escola integram as pautas da categoria, assim como as campanhas e projetos de 
conscientização contra todas as formas de trabalho infantil.

LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA
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EL LUGAR DE LOS NIÑOS 
ES LA ESCUELA

Mucho se ha hecho para erradicar el trabajo infantil en el mundo. 
Sin embargo, datos de la Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios, 
PNAD) de 2014 afirman que, en Brasil, había 3,1 millones de 
personas de cinco a 17 años de edad ocupadas. A pesar de que el 
trabajo infantil está en constante reducción, su incidencia continúa 
en las familias pobres que viven en el campo y en los suburbios, 
lugares en los que las políticas públicas son más escasas. 

Intentando intervenir de forma positiva en el proceso de combate 
al trabajo infantil, la CNTE viene actuando en conjunto con 
organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la CUT y el gobierno brasileño en acciones que involucran 
directamente a los educadores. La denuncia de abusos y violencias 
sufridas por menores y la recepción de niños y niñas en la escuela 
integran las pautas de la categoría, así como las campañas y proyectos 
de concienciación contra todas las formas de trabajo infantil.

ALL CHILDREN IN SCHOOL

Much has been done in order to eradicate worldwide child 
labor. Data presented by the Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (National Household Sample Survey, PNAD) of 2014 
states that in Brazil there were 3.1 million people aged between 
five and seventeen who has an occupation. Although child labor 
is constantly decreasing, it persists among poor families located in 
rural areas and city suburbs where public policies are scarcer. 

In its attempt to positively intervene in the efforts to strive against 
child labor, CNTE works in partnership with organizations such as the 
International Labor Organization (ILO) and CUT and the Brazilian 
government in initiatives that directly involve educators. Reports of 
abuse and violence suffered by children and actions to take children 
out of child labor, integrating them into school, are part of teacher`s 
agenda as well as campaigns and projects introduced in order to build 
awareness regarding the elimination of all forms of child labor.
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A Confederação cumpre a tarefa de fomentar a discussão sobre as relações de gênero 
no interior das escolas, com perspectiva de uma educação emancipatória capaz de 
superar as desigualdades sociais de gênero, na utopia de uma sociedade mais igualitária 
e solidária. Além disso, participa ativamente da Rede de Mulheres da IEAL.

A entidade garantiu a participação efetiva e definitiva das mulheres no movimento sindical - não 
apenas pelo perfil da categoria, eminentemente feminino, mas pela contribuição às discussões 
gerais, mais especificamente, na construção das políticas de gênero no sindicalismo.

Desde 2003, a CNTE produz a revista “Mátria”, uma publicação anual, lançada em todo 
dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com o objetivo de levar à escola informação 
para incentivar uma educação não-sexista. Os avanços da luta pela igualdade de gênero, 
a sexualidade, a situação da mulher na família e no trabalho e a qualidade do ensino são 
discutidos em reportagens e artigos de especialistas que abordam fatos do Brasil e do mundo.

GÊNERO: 
A HORA E A VEZ DA MULHER
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GÉNERO: EL MOMENTO Y 
EL TURNO DE LA MUJER

La Confederación cumple la tarea de fomentar la discusión sobre 
las relaciones de género dentro de las escuelas, con perspectiva de 
una educación emancipadora capaz de superar las desigualdades 
sociales de género, con la esperanza de una sociedad más igualitaria 
y solidaria, y participa activamente de la Red de Mujeres de la IEAL.

La entidad aseguró la participación efectiva y definitiva de 
las mujeres en el movimiento sindical, no solo por el perfil de 
la categoría, eminentemente femenino, sino también por la 
contribución a las discusiones generales, más específicamente, en 
la construcción de las políticas de género en el sindicalismo.

Desde 2003, la CNTE produce la revista “Mátria”, una publicación 
anual, lanzada siempre el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
con el objetivo de llevar a la escuela información para incentivar una 
educación no sexista. Los avances de la lucha por la igualdad de género, 
la sexualidad, la situación de la mujer en la familia y en el trabajo y 
la calidad de la enseñanza son objeto de discusión en reportajes y 
artículos de especialistas que tratan de hechos en Brasil y en el mundo.

GENDER: NOW IT’S THE 
WOMEN’S TURN

CNTE has been doing the homework of fostering the discussion 
about gender relations in schools with the perspective of an 
education of emancipation that is capable of surpassing social 
inequalities of gender in a utopia of a more equal and supportive 
society, and takes an active role in the IEAL Women’s Network.

The entity has assured the effective and definite participation of women 
in the union movement - not only for the category profile that is 
prominently feminine, but for contributing to the general discussions, 
more specifically, in the construction of gender politics in unionism.

Since 2003, CNTE has produced the “Mátria” magazine, a yearly 
publication that is published on the 8th of March, International Women’s 
Day, and is intended to provide information to schools in order to 
encourage non-sexist education. The advancements in the struggle 
for gender equality, sexuality, the status of women within the family 
and at work and the quality of education are discussed in reports and 
articles written by specialists that cover facts from Brazil and abroad.
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Uma das principais campanhas da CNTE chama a atenção dos trabalhadores em educação 
e dos estudantes para o respeito às pessoas LGBTs na escola. A sala de aula é um espaço 
privilegiado de diversidade para se realizar o debate e estimular a superação ao preconceito.

O combate à discriminação e à violência contra os homossexuais é um passo 
imprescindível para a construção de um país mais tolerante e igualitário. Para isso 
é preciso que gestores, professores, funcionários e alunos se empenhem ativamente 
para fazer da escola um local inclusivo, onde todos se respeitam e se sintam 
seguros, independentemente da identidade ou orientação sexual de cada um.

Também na sala de aula, o uso do nome social estimula o reconhecimento da igualdade nas 
diferenças. Transexuais e travestis, mesmo estudantes menores de 18 anos, têm direito ao nome 
social e podem utilizar sem ter de apresentar autorização de seus responsáveis. Eles também podem 
usar banheiros, vestiários e áreas do tipo de acordo com a identidade de gênero de cada um.

POR UMA ESCOLA SEM  HOMOFOBIA
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POR UNA ESCUELA 
SIN HOMOFOBIA

Una de las principales campañas de la CNTE llama la atención 
de los trabajadores de la educación y de los estudiantes sobre 
el respeto a las personas LGBTs en la escuela. El salón de clases 
es un espacio privilegiado de diversidad para realizar el debate 
y estimular la superación de los prejuicios. El combate contra 
la discriminación y la violencia contra los homosexuales es 
un paso imprescindible para la construcción de un país más 
tolerante e igualitario. Para eso es necesario que gestores, 
profesores, empleados y alumnos se esfuercen activamente 
para hacer que la escuela sea un lugar inclusivo, donde 
todos se respeten y se sientan seguros, independientemente 
de la identidad u orientación sexual de cada uno. 

También en el aula, el uso del nombre social estimula el 
reconocimiento de la igualdad en las diferencias. Transexuales 
y travestis, incluso si son estudiantes menores de 18 años, 
tienen derecho al nombre social y pueden utilizarlo sin 
tener que presentar autorización de sus responsables. Ellos 
también pueden usar baños, vestuarios y zonas similares 
de acuerdo con la identidad de género de cada uno.

FOR A HOMOPHOBIA-
FREE SCHOOL

One of the main CNTE campaigns calls the attention of 
education workers and students regarding LGBT individuals 
in school. The classroom is a privileged, diverse place to carry 
out a debate and encourage overcoming prejudice. The strive 
against discrimination and violence against homosexuals is an 
essential step towards the construction of a more tolerant, equal 
country. That requires school officials, teachers, employees and 
students getting actively involved in the effort to make the school 
an inclusive place, where everyone respects each other and feels 
secure, regardless of each one’s sexual identity or orientation. 

Also in the classroom, the use of the social name encourages the 
recognition of equality in differences. Transsexuals and transvestites, 
even students under 18, have the right to the social name and 
may use it without requiring authorization from the persons 
responsible for them. They may also use bathrooms, changing 
rooms and similar areas according to each one’s gender identity.



22

Todos juntos pela escola que o Brasil merece!
 All together for the school Brazil deserves!
  ¡Todos juntos por la escuela que Brasil merece!

Escola é um local para se sentir seguro. Mas essa não é uma realidade. Nem os 
professores e funcionários estão fora dos perigos que rondam as escolas. Alunos 
contra alunos, alunos contra professores, alunos contra diretores e funcionários, 
professores contra alunos... e ainda há a ameaça que vem de fora. 

O bullying (termo em inglês que significa o ato de maltratar alguém, seja física ou 
psicologicamente) se tornou assunto frequente dentro das escolas. As crianças ou adolescentes 
que sofrem bullying tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, e podem, 
inclusive, contrair comportamento agressivo. A CNTE defende a gestão democrática nas 
escolas e a maior interação da comunidade escolar como fatores de redução da violência.

Pesquisa da CNTE divulgada em 2014 (Educação: motor de um país melhor - 
http://bit.ly/1BV67Xa), em parceria com o Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), revela que a falta de segurança e a 
violência nas escolas são os principais problemas apontados pela população.

VIOLÊNCIA DENTRO DA ESCOLA, 
UM PROBLEMA DE TODOS
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VIOLENCIA DENTRO 
DE LA ESCUELA, UN 
PROBLEMA DE TODOS

La escuela es un lugar donde sentirse seguro. Pero esa no 
es la realidad. Ni los profesores y empleados están libres 
de los peligros que rondan las escuelas. Alumnos contra 
alumnos, alumnos contra profesores, alumnos contra 
directores y empleados, profesores contra alumnos... 
y todavía hay la amenaza que viene de fuera.

El bullying (término en inglés que significa el acto de maltratar a 
alguien, ya sea física o psicológicamente) se convirtió en asunto 
frecuente dentro de las escuelas. Los niños o adolescentes que 
sufren bullying tienden a adquirir serios problemas de relación y 
pueden incluso adoptar una conducta agresiva. La CNTE defiende 
la gestión democrática en las escuelas y la mayor interacción de la 
comunidad escolar como factores de reducción de la violencia. 

La encuesta de la CNTE divulgada en 2014 (Educación: 
motor de un país mejor - http://bit.ly/1BV67Xa), en conjunto 
con el Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Sindicato de los Profesores de la Enseñanza 
Oficial del Estado de São Paulo, APEOESP), revela que 
la falta de seguridad y la violencia en las escuelas son los 
principales problemas señalados por la población.

VIOLENCE AT SCHOOL, A 
PROBLEM FOR ALL OF US

The school is a place to feel secure. But that is not the reality. 
Teachers and employees are also affected by the dangers lurking 
our schools. Students against students, students against teachers, 
students against principals and employees, teachers against students 
as well as the threat that comes from outside school boundaries.

Bullying has become a frequent subject in schools. Children or 
teens that suffer bullying tend to develop serious relationship 
problems and may also present aggressive behavior. CNTE 
defends democratic leadership at schools and further interaction 
of the school community as factors for decreasing violence. 

A research by CNTE and disclosed in 2014 (Educação: motor 
de um país melhor, Education:the engine for a better country 
- http://bit.ly/1BV67Xa), in a partnership with Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Union 
of Teachers of Official Teaching of the State of São Paulo, 
APEOESP), reveals that lack of security and violence in schools 
are the main problems pointed out by the population.
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A educação é um dos canais para 
a mudança do perfil de uma 
sociedade, contribuindo na redução 
das desigualdades e construção da 
justiça social. Portanto, a educação 
tem um papel fundamental no nosso 
desafio de superar o racismo e a 
discriminação racial, com a parceria 
de professores e educadores, que 
devem ser preparados para estimular 
o debate desde cedo nas salas de aula.

A CNTE é membro da Comissão 
Técnica Nacional de Diversidade para 
Assuntos Relacionados à Educação dos 
Afro-brasileiros do MEC. A CADARA 
é formada por 34 representantes do 
governo e da sociedade civil e trabalha 
para elaborar, acompanhar e avaliar 
políticas públicas educacionais para 
garantir o cumprimento da Lei 10.639, 
que tornou obrigatório o ensino de 
história e cultura afro-brasileira nas 
escolas, e promove o combate ao 
racismo na sociedade e nas escolas. 

Além de colaborar com o MEC no 
planejamento de ações voltadas aos 
professores e gestores para a efetivação 
das políticas públicas de combate 
sistemático ao racismo, a CNTE tem o 
papel de acompanhar e fiscalizar se 
todas as disciplinas estão trabalhando 
a temática nas escolas, contribuindo 
para que a lei seja efetivada.

DESAPRENDENDO O RACISMO
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DESAPRENDIENDO EL RACISMO 

La educación es uno de los canales para el cambio del perfil de una 
sociedad, contribuyendo a la reducción de las desigualdades y la 
construcción de la justicia social. Por lo tanto, la educación tiene un papel 
fundamental en nuestro desafío de superar el racismo y la discriminación 
racial, con la alianza entre profesores y educadores, que deben estar 
preparados para estimular el debate desde el inicio en las aulas.

La CNTE es miembro de la Comisión Técnica Nacional de 
Diversidad para Asuntos Relacionados con la Educación de 
los Afrobrasileños del MEC. La CADARA está formada por 34 
representantes del gobierno y de la sociedad civil y trabaja para 
elaborar, acompañar y evaluar políticas públicas educativas para 
asegurar el cumplimiento de la Ley 10.639, que declaró obligatoria 
la enseñanza de historia y cultura afrobrasileña en las escuelas, y 
promueve la lucha contra el racismo en la sociedad y en las escuelas.

Además de colaborar con el MEC en la planificación de acciones 
orientadas a los profesores y gestores para hacer efectivas las políticas 
públicas de combate sistemático contra el racismo, la CNTE tiene la 
función de acompañar y fiscalizar si todas las disciplinas están tratando 
del tema en las escuelas, contribuyendo a que se cumpla la ley.

UNLEARNING RACISM 

Education is one channel to change the profile of a society by contributing 
to the reduction of inequalities and the construction of social justice. 
Therefore, education plays an essential role in our challenge to overcome 
racism and racial discrimination, partnered by teachers and educators, who 
must be prepared to encourage debate from early stages in the classroom.

CNTE is a member of the Comissão Técnica Nacional de Diversidade 
para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-brasileiros do MEC 
(National Technical Committee of Diversity for Issues Related to the 
Education of Afro-Brazilians at MEC, CADARA). CADARA is formed 
by 34 government and civil society representatives and works towards 
the development, follow-up and assessment of public educational 
policies to ensure compliance with Law 10.639, which makes it 
compulsory to teach Afro-Brazilian history and culture in schools 
and promotes the struggle against racism in society and schools.

In addition to collaborating with MEC in planning the actions 
aimed at teachers and officials to make effective public policies 
for a systematic fight against racism, CNTE has the role of 
following up on and inspecting whether all subjects are working 
with the issue at schools and contribute to enforce the law.
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