
Mercadante diz que idade é obstáculo para plena alfabetização 
Hermano Freitas  
 
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirmou que a idade de quem não sabe ler e 
escrever é um empecilho para a plena alfabetização. Segundo o ministro, especialmente em 
zonas rurais, a média de idade de quem não sabe ler e escrever é de 53 anos, o que torna 
necessária uma "motivação especial". São pessoas que trabalharam a idade toda na fábrica ou 
na enxada e que agora precisam e uma atenção especial", disse o ministro. 
 
A afirmação foi feita durante o lançamento oficial da 3ª Olimpíada de Língua Portuguesa, em 
São Paulo, uma iniciativa do MEC em parceria com diversas entidades privadas. Ele afirmou 
que o ministério deve criar uma avaliação para o aprendizado das letras em crianças até os 8 
anos. "Estamos preparando o Programa de Alfabetização na Idade Certa, para alfabetizar até 8 
anos e avaliar essa alfabetização", disse Mercadante. 
 
O ministro afirmou ainda que o reajuste do piso nacional para professores, que coloca o salário 
dos educadores em R$ 1.451,00, é uma medida "necessária" de valorização do profissional de 
ensino, mas ainda não torna a profissão competitiva na comparação com outras. "Se queremos 
os melhores profissionais em sala de aula, temos de remunerá-los melhor", disse Mercadante. 
 
Olimpíada de Língua Portuguesa 
 
As inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 
começam nesta segunda-feira e vão até 25 de maio. Durante a olimpíada, estudantes de 
escolas públicas da educação básica e seus professores de língua portuguesa vão trabalhar 
textos de quatro gêneros literários, todos sobre o tema "O lugar onde vivo". Alunos do quinto e 
sexto ano do ensino fundamental vão desenvolver a poesia; sétimo e oitavo ano, textos no 
gênero memória; nono ano do ensino fundamental e primeira série do ensino médio, crônica; 
segunda e terceira séries do ensino médio, artigo de opinião.  
 
As inscrições serão feitas na página eletrônica Comunidade Virtual, criada para a Olimpíada de 
Língua Portuguesa, http://www.obmep.org.br. O processo tem duas etapas: a primeira é a 
adesão das secretarias de educação dos 26 Estados e do Distrito Federal e dos 5.565 
municípios. A segunda é a inscrição da escola. São objetivos da olimpíada estimular a leitura e 
o desenvolvimento da escrita entre estudantes da educação básica pública. 
 
Fonte: Terra/Educação , 19 de mar. 2012: [Portal]. Disponível em: 
< http://noticias.terra.com.br>. Acesso em 20 de mar. 2012. 
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