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Esta obra apresenta o resultado de uma profunda 
pesquisa sobre a situação da educação no Brasil desde 
o império até a contemporaneidade. O objetivo é con
tribuir à implementação de uma política pública nacional 
capaz de garantir educação de qualidade para todos, bem 
como enfatizar a urgência da concretização do direito à 
educação, priorizando a erradicação do analfa betismo 
e a universalização da educação básica. As infor mações 
contidas neste livro darão ao leitor uma visão ampliada 
das complexidades, desafios e soluções existentes no 
sistema educacional do Brasil e do mundo, e demons
trarão, de forma prática, os efeitos da educação na demo
cracia participativa, no desenvolvimento sustentável e 
para a redução das desigualdades socioeconômicas. É 
um convite à reflexão e ao debate, em todos os níveis do 
poder público e da sociedade, para que a educação se 
torne, definitivamente, uma prioridade nacional.
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