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1948

1966

Paris (França)
Declaração Universal dos Direitos Humanos

Artigo Nº 26
“A Educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do 
homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 

Legislação Internacional

1989

raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz.”



1948

1966

Nova Iorque (EUA)
Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais

Artigo nº 13
“... a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 

Legislação Internacional

1989

“... a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos 
direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a 

educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de 
uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou 
religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da 

manutenção da paz.



1948

1966

Convenção sobre os Direitos da Criança
Nova Iorque (EUA)

Legislação Internacional

1989

Convenção sobre os Direitos da Criança

Artigo Nº 29
1. Os Estados Partes reconhecem que a educação da criança deverá 

estar orientada no sentido de: a) promover o desenvolvimento da 
personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais e físicos na 

medida das suas potencialidades; (...) d) preparar a criança para assumir 
as responsabilidades da vida numa sociedade livre, num espírito de 

compreensão, paz, tolerância, igualdade entre os sexos e de amizade 
entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e com 

pessoas de origem indígena; e) imbuir na criança o respeito ao meio 
ambiente.



1988

Constituição Federal 
Brasileira

Artigo Nº 205
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.

Legislação Educacional 
Brasileira

sua qualificação para o trabalho.

2015
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Jomtien (Tailândia)

Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

Legislação Internacional

2000

1990

2015

Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 
satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem Artigo Nº 5:  Ampliar os meios de e o raio de ação da educação básica 
As necessidades básicas de aprendizagem ... são diversas, ... . Os 

programas de alfabetização são indispensáveis, dado que saber ler e 
escrever constitui-se uma capacidade necessária em si mesma, sendo 

ainda o fundamento de outras habilidades vitais. A alfabetização na 
língua materna fortalece a identidade e a herança cultural...” 



Legislação Internacional

Dakar (Senegal)

Declaração de Dakar. Educação para Todos - 2000

Artigo Nº 7: Nós nos comprometemos a atingir os seguintes objetivos: 
(f) melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência 

para todos, de forma a garantir a todos resultados reconhecidos e mensuráveis, 
especialmente na alfabetização, matemática e habilidades essenciais à vida.”

2000

1990

2015



Artigo Nº 9
“Comprometemo-nos com uma educação de qualidade e com a melhoria dos 

resultados de aprendizagem, o que exige o reforço de insumos e processos, além 
da avaliação de resultados de aprendizagem e de mecanismos para medir o 

progresso. ... . A educação de qualidade promove criatividade e conhecimento e 

Legislação Internacional

2000

1990

2015

Incheon (Coréia do Sul)

Educação 2030: Rumo a uma educação de qualidade, 
inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida para 

todos

progresso. ... . A educação de qualidade promove criatividade e conhecimento e 
também assegura a aquisição de habilidades básicas em alfabetização e 

matemática, bem como habilidades analíticas e de resolução de problemas, 
habilidades de alto nível cognitivo e habilidades interpessoais e sociais. Além 

disso, ela desenvolve habilidades, valores e atitudes que permitem aos cidadãos 
levar vidas saudáveis e plenas, tomar decisões conscientes e responder a desafios 

locais e globais ..”



Constituição Federal 
Brasileira

Artigo Nº 205
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.

Legislação Educacional 
Brasileira

1988

sua qualificação para o trabalho.

Artigo Nº 214
I - erradicação do analfabetismo  

2015



Meta 5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do 

ensino fundamental.

1988

Legislação Educacional 
Brasileira

Plano Nacional de Educação -
PNE

Meta 9
“Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais para 

noventa e três inteiros e cinco décimos por cento até 2015 e, até o final da 
vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 

cinquenta por cento a taxa de analfabetismo funcional.“

2015



Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 
ODM 2 – Universalizar a Educação Primária

META: Até 2015, garantir 
que meninos e meninas que meninos e meninas 

tenham a oportunidade de 
terminar o ensino primário.



COMBATE ÀS MUDANÇAS 

CONSUMO 
RESPONSÁVEL

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

EMPREGOS 
DIGNOS E 

ENERGIA
RENOVÁVEL

ÁGUA LIMPA E 
SANEAMENTO

SAÚDE DE 

ERRADICAÇÃO DA 
FOME

ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

PARCERIA PELAS METASPAZ E JUSTIÇA

VIDA SOBRE A TERRA

VIDA DEBAIXO DA ÁGUA

COMBATE ÀS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA

DIGNOS E 
CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

IGUALDADE DE 
GÊNERO

SAÚDE DE 
QUALIDADE

EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE



ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e 

de qualidade, e 
promover promover 

oportunidades de 
aprendizagem ao longo 

da vida para todos



4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o 
ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que 
conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

........

4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial 
proporção dos adultos, homens e mulheres estejam alfabetizados e 
tenham adquirido o conhecimento básico de matemática.

........
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Comunidade 
afluente

Comunidade 
vulnerável
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afluente

Comunidade 
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Permaneceu na escola até se
alfabetizar funcionalmente

Evadiu antes de ser 
funcionalmente alfabetizado

ESCOLA ESCOLA



Aos 35 anos...

...a probabilidade de avaliar seu 
estado de saúde como bom... 

Saúde

56% 
para os não 
alfabetizados

67% 
para os 
alfabetizados



AlfabetizadoNão alfabetizado

Saúde

A vida aos 35 anos...

Probabilidade de avaliar seu estado de 
saúde como bom 

Saúde

As chances de avaliar o estado de saúde como bom e praticar atividades 
físicas são maiores entre os alfabetizados. Além disso, entre os alfabetizados 

são menores as chances de não realizar atividades habituais por conta de 
problemas de saúde.

Probabilidade de praticar exercício ou esporte 
nos últimos 3 meses

Probabilidade de deixar de realizar alguma 
atividade nas últimas 2 semanas por problema de 

saúde

67
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%
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Aos 35 anos...

...a probabilidade de ter uma 
ocupação formal...

Mercado de 
trabalho

45% 
para os não 
alfabetizados

71% 
para os 
alfabetizados

trabalho



AlfabetizadoNão alfabetizado

Mercado de Trabalho

A vida aos 35 anos...

Probabilidade de ter uma ocupação formal

Mercado de Trabalho

As chances de ter ocupação formal são maiores entre os alfabetizados. Além 
disso, esse grupo apresenta um rendimento maior e uma média maior de horas 

semanais de trabalho.

Quantidade média de horas trabalhadas 
na semana

Rendimento por hora (reais)

71
%

45
%

30% 40% 50% 60% 70% 80%

3630

25 30 35 40
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Aos 35 anos...

...o número de filhos...

2,8 
entre os não 
alfabetizados

1,7 
entre os 
alfabetizados

Planejamento
familiar



Aos 35 anos...

... a probabilidade do filho concluir o Ensino 
Médio com até um ano de atraso...

38% 
para os não 
alfabetizados

69% 
para os 
alfabetizados

Educação
dos filhos



AlfabetizadoNão alfabetizado

A vida aos 35 anos...

Educação dos filhos

Probabilidade de concluir o Ensino Médio 
com até um ano de atraso

Probabilidade do filho frequentar a creche 
aos 3 anos

Probabilidade do filho frequentar a
pré-escola aos 5 anos

Educação dos filhos

O filho cujo pai é alfabetizado tem maiores chances de frequentar a 
creche, a pré-escola e de concluir o Ensino Médio com no máximo um ano 

de atraso.

69
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Aos 35 anos...

... a renda familiar mensal per 
capita em reais...

R$600 
entre os não 
alfabetizados

Renda 

R$1,200
entre os 
alfabetizados
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Aos 35 anos...

... o nível da qualidade de vida ...

Qualidade
de Vida
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