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“Os homens enganam-se ao se julgarem livres, 
julgamento a que chegam apenas porque estão 
conscientes de suas ações, mas ignoram as causas 
pelas quais são determinados. É, pois, por ignorarem a 
causa de suas ações que os homens têm essa ideia de 
liberdade. Com efeito, ao dizerem que as ações 
humanas dependem da vontade estão apenas 
pronunciando palavras sobre as quais não têm a mínima 
ideia. Pois, ignoram, todos, o que seja a vontade e como 
ela move o corpo.” 

(Spinoza, Ética, 2013)



Fonte - Wilkinson&Pickett,  The Spirit Level, 2009, p.6
https://www.equalitytrust.org.uk/sites/default/files/SpiritLevel-jpg_0.pdf

https://www.equalitytrust.org.uk/sites/default/files/SpiritLevel-jpg_0.pdf


Fonte – Wilkinson&Pukett, Richard and kate, The Spirit Level, London: Penguin books, 2010, p.78



Fonte – Willms JD. 1997. Data from OECD Programme for International Student Assessment.



Fonte – UNESCO, Global Education Monitoring Report, pág 50 é a fig. 2.1



Fonte – INEP, Resultados PISA 2012, Figura 3.1, página 41



Metas reestruturantes da alfabetização

Meta 1 - universalização da educação infantil de 4 a 5 anos,

Meta 5 - alfabetizar até o final 3º ano do fundamental, 

Meta 6 - educação em tempo integral.

Meta 8 – elevação da escolaridade média ( 18 a 29 anos)

Meta 9 – elevação da taxa de alfabetização (15 anos ou+)

Meta 15 – formação específica, de nível superior, para docentes na área de atuação

Meta 16 - Formação de 50% de docentes em nível de pós-graduação



Fonte – INEP, Resultados PISA 2012, Figura 2.2, página 20



“Eu não quero ter poder

Mas apenas liberdade

P’ra dizer aos do Poder 

O que entendo ser verdade”

George Agostinho Baptista da Silva
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