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Constituição Federal 

1988 

Art.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. 



 

 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.autoresassociados.com.br/media/wysiwyg/Politicas_publicas_educacao.jpg&imgrefurl=http://www.autoresassociados.com.br/politicas-publicas-de-educacao.html&docid=PxbjFhdQLqbk9M&tbnid=Cv1nR9D93iFiZM&w=700&h=191&ei=UCuRUrV0k56RB-W-gNAK&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c


Organização da Educação 

Nacional 
 

 Municípios (atuação prioritária): 
 Educação infantil (creche e pré-escola) 

 Ensino fundamental (anos iniciais e finais) 

 Educação de jovens e adultos (anos iniciais, anos finais) 

 

 Estados(atuação prioritária): 

 Ensino fundamental (anos iniciais e finais) 

 Ensino médio 

 Educação de jovens e adultos (anos iniciais, anos finais, 
ensino médio) 

 

 União(atuação prioritária): 

 Ensino superior 
 



Organização das Nações Unidas e 

a Educação 
 

 A Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 

2009, divulgou o Índice de Desenvolvimento da 
Educação de 128 países.  

 

 O Brasil aparece na incômoda 88ª posição, perto 
de Honduras (87ª), Equador (81ª) e Bolívia (79ª) - e 

longe dos nossos vizinhos Argentina (38ª), 
Uruguai (39ª) e Chile (51ª). Para chegar a esse 

resultado, a Unesco usou quatro indicadores. Em 
"atendimento universal", "taxa de analfabetismo" 
e "igualdade de acesso à escola entre meninos e 

meninas",  



Política Pública 

Definições 

 

 Política pública é uma expressão que visa 

definir uma situação específica da política.  

 

 Política é uma palavra de origem grega,  

politikó, que exprime a condição de 

participação da pessoa que é livre nas 

decisões sobre os rumos da cidade, a pólis.  

 

 Já a palavra pública é de origem latina, 

publica, e significa povo, do povo. 



Governabilidade 

 

 

Condições adequadas 

para que os governos se 

mantenham estáveis. 



Tipos de Políticas Públicas 

 

 

1) as redistributivas 

2)  as distributivas 

3)  as regulatórias 



 

 

 

 

 

Políticas Públicas  

Redistributivas 

Exemplos 

  

 - Programas de Bolsa-Escola, hoje bolsa-família; 

 - Bolsa-universitária;  

 - Cesta Básica;  

 - Renda Cidadã (serviço de transferência de renda 

temporária para famílias de baixa renda, até meio 

salário mensal);  

 - Isenção de IPTU;   

 - De taxas de energia e/ou água para famílias 

carentes. 



 

 

 

O Financiamento das Políticas 

públicas Redistributivas 

clássicas 

Quem 

financia: 

estratos 

sociais 

de alta 

renda 

Quem se 

beneficia: 

estratos 

sociais de 

baixa renda 

o 



Políticas Públicas Distributivas 
 

As políticas públicas 
distributivas implicam 
nas ações cotidianas 
que todo e qualquer 

governo precisa fazer 



Políticas Públicas 

Distributivas 

 

Dizem respeito à oferta de 

equipamentos e serviços 

públicos, mas sempre feita de 

forma pontual ou setorial, de 

acordo com a demanda social 

ou a pressão dos grupos de 

interesse.  
 



Políticas Públicas Distributivas 
 

São exemplos de Políticas Públicas 
distributivas: 

 

- as podas de árvores,  

- os reparos em uma creche,  

- a  implementação de um projeto de 
educação ambiental ou;  

- a limpeza de um córrego 
 



O Financiamento das Políticas 

Públicas Distributivas 

  

Quem 

financia: a 

sociedade, 

através do 

orçamento 

geral. 

Quem se 

beneficia: 

pequenos 

grupos ou 

indivíduos de 

diferentes 

estratos 

sociais 



Políticas Públicas 

Regulatórias 

 

Elaboração das leis que 

autorizarão os governos a 

fazerem ou não 

determinada política 

pública redistributiva ou 

distributiva. 



Lei nº 12.711/2012 

Lei de Cotas 
 Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas 

instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá 
outras providências 

 

 Art. 1o  As instituições federais de educação superior 
vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em 
cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) de suas vagas para estudantes que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas. 

 

 Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que 
trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) 
deverão ser reservados aos estudantes oriundos de 

famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 
(um salário-mínimo e meio) per capita 



Lei nº 12.711/2012 

Lei de Cotas 
 

 Art. 5o  Em cada instituição federal de ensino técnico 
de nível médio, as vagas de que trata o art. 4o desta 

Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em 

proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e 
indígenas na população da unidade da Federação 
onde está instalada a instituição, segundo o último 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 

 Art. 8o  As instituições de que trata o art. 1o desta Lei 
deverão implementar, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) da reserva de vagas prevista nesta Lei, a 

cada ano, e terão o prazo máximo de 4 (quatro) anos, 
a partir da data de sua publicação, para o 

cumprimento integral do disposto nesta Lei. 



Lei 8213/91 

Lei de cotas para portador de 

necessidades 

 

 Art. 93 - a empresa com 100 ou mais 

funcionários está obrigada a preencher de dois a 

cinco por cento dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras 

de deficiência, na seguinte proporção:  

 

 - até 200 funcionários.................. 2% 

- de 201 a 500 funcionários........... 3% 

- de 501 a 1000 funcionários......... 4% 

- de 1001 em diante funcionários... 5% 



Estatuto do Idoso 

 Lei 10741/03  
 

 Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de 
acesso do idoso à educação, adequando currículos, 

metodologias e material didático aos programas 
educacionais a ele destinados. 

 

 § 1o Os cursos especiais para idosos incluirão 
conteúdo relativo às técnicas de comunicação, 

computação e demais avanços tecnológicos, para 
sua integração à vida moderna. 

 

 Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de 
universidade aberta para as pessoas idosas e 

incentivará a publicação de livros e periódicos, de 
conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que 
facilitem a leitura, considerada a natural redução da 

capacidade visual 
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Políticas Públicas 

Educacionais 

 

Se “políticas públicas” é tudo 

aquilo que um governo faz ou 

deixa de fazer, políticas 

públicas educacionais é tudo 

aquilo que um governo faz ou 

deixa de fazer em educação 



Políticas Públicas para Educação 

Conceito 
 

 

Necessidade de busca de alternativas que 
viabilizem uma sociedade menos excludente, 
em que se faz necessário também redefinir a 

própria concepção de Estado e os interesses a 
que se presta, pois,  

 

“não se erradica a pobreza sem redistribuir 
custos sociais” (Abranches, 1989 p.29), em que 

“política social é toda política que ordene 
escolhas trágicas segundo um principio de 

justiça consistente e coerente” (Santos, 1989 
p.37). 

 
Fonte: http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/evento2002/GT.3/GT3_8_2002.pdf acessado 04/12/2013 
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ESCOLA 

 

Lugar de ensino para todos os 

grupos sociais, garantida em 

suas condições mínimas de 

existência pelo Estado,  

reprodutora da cultura 

universal 



Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos (Conferência de Jomtien – 

1990) 

 

PLANO DE AÇÃO PARA SATISFAZER AS 
NECESSIDADES BÁSICAS DE 

APRENDIZAGEM 

 
Aprovada pela Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos 
Jomtien, Tailândia – 5 a 9 de março de 

1990.  
Satisfação das Necessidades Básicas 

de Aprendizagem  



A Conferência de Cúpula de Nova 

Delhi, índia 

 Realizada no período de 13 a 16.12.93, sob o 
patrocínio da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), do Fundo das Nações para 

Atividades da População (UNFPA) e do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

teve o objetivo de dar continuidade ao debate 
mundial sobre a política de educação para 

todos, iniciada em 1990 (Conferência de 
Jomtien, Tailândia), entre os 9 (nove) países 
em desenvolvimento mais populosos (Brasil, 
China, México, índia, Paquistão, Bangladesh, 

Egito, Nigéria e Indonésia 



Evolução das Políticas Públicas 

na Educação 

 

Na Europa, da Social-Democracia 

e do Welfare State (Estado do 

Bem-estar) e, nos EUA, do New 

Deal (Novo Acordo), que 

consistiram em políticas de 

garantias sociais, mediante 

direitos nos campos da 

seguridade social, saúde, 

educação, trabalho 



Educação para todos 
 

 - Plano Decenal de Educação para Todos 
Documento elaborado em 1993 pelo Ministério da 

Educação (MEC) destinado a cumprir, no período de 
uma década (1993 a 2003),  

 -As resoluções da Conferência Mundial de Educação 
Para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 
1990, pela Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial.  

 

 Esse documento é considerado "um 
conjunto de diretrizes políticas voltado 

para a recuperação da escola 
fundamental no país".  



Programa de Desenvolvimento da 

Educação 

 

 

O PDE  foi lançado oficialmente em 

abril de 2007, pelo Ministério da 

Educação, tendo como principal 

objetivo melhorar a qualidade da 

educação no Brasil, a partir da 

implantação de uma visão 

sistêmica de gestão  



Políticas Públicas na 

Educação 
 

 -  Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE),  
inclui o  Programa Mais Educação e, principais 
dispositivos, a Constituição Federal (1988), o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei 9.394/96); 

 

 - As escolas municipais e estaduais estão sendo 
induzidas a implementar o Programa Mais 
Educação, com a justificativa de que é de 
fundamental importância mais tempo de/na escola 
para os estudantes, como forma de proteção e 
ampliação das possibilidades de aprendizagens.  

 



Políticas Públicas na 

Educação 

 

Mais Educação faz parte 
da estratégia oficial 

para a construção de 
“uma concepção 

contemporânea de 
educação integral  

 

 



o Ministério da Educação elaborou os princípios e 

fundamentos para a elaboração do projeto político-

pedagógico, da proposta curricular e do modelo de 

gestão  

 

-  Programa Mais 
Educação;  

- Educação Integral;  

- Rede de Saberes Mais 
Educação: pressupostos 

para Projetos Pedagógicos 
de Educação Integral  



Programa Mais Educação 
 

- Ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do 
ambiente escolar”; 

- combater “evasão escolar, a reprovação e a distorção 
idade/série”;  

- promover o “atendimento educacional especializado” às 
crianças com “necessidades educacionais especiais”;  

- prevenir e combater o trabalho infantil, a exploração sexual e 
outras formas de violência contra crianças, adolescentes e 

jovens; 

 -  promover a formação da “sensibilidade, da percepção e da 
expressão de crianças, adolescentes e jovens nas 

linguagens artísticas, literárias e estéticas”; estimular as 
práticas corporais, educacionais e de lazer;  

- “promover a aproximação entre a escola, as famílias e as 
comunidades” e;  

- “prestar assistência técnica e conceitual aos entes 
federados” com vistas à operacionalização da portaria que 

implementa o programa  



Plano decenal de Educação para 

todos (1993-2003) 

Representa uma 

possibilidade efetiva 

de recuperação de 

educação pública 

brasileira 



Conceito de Educação Integral 

presente no Mais Educação  

 

Formação mais 

completa 

possível para o 

ser humano.  



Educação Integral Intercultural  

 

o currículo deve partir das 

diferentes realidades, 

possibilitando o diálogo entre 

as diferentes culturas, 

relacionando os “saberes 

comunitários” com os 

“saberes escolares”  



Dados da Educação 
 

Um exame rigoroso da situação do ensino 

fundamental no Brasil revela, hoje, que o acesso a 

esse ensino está praticamente universalizado.  

 

Nossas crianças chegam à escola. O problema é 

que, apesar de nela permanecerem por um 

período de tempo suficiente para terminar o lº 

Grau, devido a fatores internos àquela e não — 

como costuma afirmar o senso comum — por causa 

de suas condições materiais de vida, abandonam-

na antes de terminar o curso. 

 



Dados da Educação 

 

Se tomarmos a população jovem, chegamos à 

espantosa conclusão de que cerca de 95% 

das crianças de cada geração, em algum 

momento de suas vidas, tiveram acesso à 1ª 

série do ensino fundamental. Quanto à 

população de 7 a 14 anos, podemos constatar, 

pelo que 81,2% estão freqüentando a escola 

de lº Grau e 2,4%, a Pré-escola.  
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