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Educação. Pesquisa feita pelo Instituto Paulo Montenegro em parceria com a ONG Ação Educativa avaliou os níveis de alfabetização
da população de 15 a 64 anos no País; para especialistas, indicador reflete o rápido crescimento de universidades de baixa qualidade
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No ensino superior, 38% dos alunos
não sabem ler e escrever plenamente
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Dificuldade. De acordo com dados do Censo 2010, 60 milhões de brasileiros não completaram o ensino fundamental no Brasil; EJA seria um dos caminhos
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Níveis de alfabetização da população de 15 a 64 anos, por escolaridade
ATÉ ENSINO
FUNDAMENTAL I
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ENSINO SUPERIOR

2001-2002

2011

21%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

44%

44%

26%

25%

10%

8%

2%

4%

Básico

22%

32%

51%

59%

42%

57%

21%

34%

3%

22%

15%

49%

35%

76%

62%
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30%

Rudimentar

Pleno

5%
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da sociedade. No entanto, a qualidade do ensino caiu por conta
do crescimento acelerado.
“Algumasuniversidadessópegam a nata e as outras se adaptaram ao público menos qualificado por uma questão de sobrevivência”, comenta. “Se houvesse
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ENSINO MÉDIO

Analfabeto
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Entre os estudantes do ensino
superior, 38% não dominam
habilidades básicas de leitura
e escrita, segundo o Indicador
de Alfabetismo Funcional
(Inaf), divulgado pelo Instituto Paulo Montenegro (IPM) e
pela ONG Ação Educativa. O
indicador reflete o expressivo
crescimento de universidades
de baixa qualidade.
Criado em 2001, o Inaf é realizadopormeiodeentrevistaeteste cognitivo aplicado em uma
amostra nacional de 2 mil pessoas entre 15 e 64 anos. Elas respondem a 38 perguntas relacionadas ao cotidiano, como, por
exemplo, sobre o itinerário de
um ônibus ou o cálculo do desconto de um produto.
O indicador classifica os avaliados em quatro níveis diferentes de alfabetização: plena, básica, rudimentar e analfabetismo
(mais informações nesta pág.).
Aqueles que não atingem o nível
plenosãoconsideradosanalfabetos funcionais, ou seja, são capazes de ler e escrever, mas não
conseguem interpretar e associar informações.
Segundo a diretora executiva
do IPM, Ana Lúcia Lima, os dados da pesquisa reforçam a necessidade de investimentos na
qualidade do ensino, pois o aumento da escolarização não foi
suficienteparaasseguraraosalunoso domínio dehabilidadesbásicas de leitura e escrita.
“A primeira preocupação foi
com a quantidade, com a inclusão de mais alunos nas escolas”,
diz Ana Lúcia. “Porém, o relatório mostra que já passou da hora
de se investir em qualidade.”
Segundo dados do IBGE e da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad), cerca de
30milhõesde estudantes ingressaramnos ensinosmédioesuperior entre 2000 e 2009. Para a
diretora do IPM, o aumento foi
bom, pois possibilitou a difusão
da educação em vários estratos
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Luis Carrasco
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demandaporconteúdosmaissofisticados, elas se adaptariam da
mesma forma.”
Para a coordenadora-geral da
Ação Educativa, Vera Masagão,
o indicativo reflete a “popularização” do ensino superior sem
qualidade. “No mundo ideal,

qualquer pessoa com uma boa
8.ª série deveria ser capaz de ler e
entender um texto ou fazer problemas com porcentagem, mas
no Brasil ainda estamos longe
disso.”
Segundo Vera, o número de
analfabetossóvaidiminuirquando houver programas que estimulemaeducaçãocomotrampolim para uma maior geração de
renda e crescimento profissional. “Existem muitos empregos
em que o adulto passa a maior
parte da vida sem ler nem escrever,eissoprejudicaaprocurapela alfabetização”, afirma.
Jovens e adultos. Entre as pessoas de 50 a 64 anos, o índice de
analfabetismo funcional é ainda
maior, atingindo 52%. De acordo
comocientistasocialBrunoSan-

taClara Novelli, consultor da organização Alfabetização Solidária (AlfaSol), isso ocorre porque,
quando essas pessoas estavam
emidadeescolar,aofertadeensino era ainda menor.
“Essa faixa etária não esteve
naescolae, depois,aoportunidadeeoestímuloparavoltar ecompletar escolaridade não ocorreram na amplitude necessária”,
diz o especialista.
Ele observa que a solução para
esse grupo, que seria a Educação
de Jovens e Adultos (EJA), ainda
tem uma oferta baixa no País.
Ele cita que, levando em conta
os 60 milhões de brasileiros que
deixaram de completar o ensino
fundamental de acordo com dados do Censo 2010, a oferta de
vagas em EJA não chega a 5% da
necessidade nacional.

“A EJA tem papel fundamental. É uma modalidade de ensino
que precisa ser garantida na medida em que os indicadores revelamessanecessidade”,dizNovelli. Ele destaca que o investimento deve ser não só na ampliação
das vagas, mas no estímulo para
que esse público volte a estudar.
Segundo ele, atualmente só as
pessoas “que querem muito e
têmmuitaforçadevontade”acabam retornando para a escola.
Ele cita como conquista da
EJA nos últimos dez anos o fato
de ela ter passado a ser reconhecida e financiada pelo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). “Considerar que a EJA está
contemplada no fundo que compõe o orçamento para a educação é uma grande conquista.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.

QUATRO NÍVEIS DE ALFABETISMO
●

Analfabetismo

Os analfabetos são aqueles que
não conseguem realizar tarefas
simples que envolvem a leitura
de palavras e frases. Entretanto,
uma parcela dos analfabetos é
capaz de ler números familiares,
como de telefone, preços de produtos, etc.

●

Nível rudimentar

Os alfabetizados em nível rudimentar são capazes de localizar
uma informação explícita em
textos curtos e familiares, como
um anúncio ou um bilhete. Eles
também conseguem ler e
escrever números usuais e
realizar operações simples,

como manusear dinheiro para
pagar pequenas quantias ou usar
uma fita métrica.
●

Nível básico

Neste nível, as pessoas são funcionalmente alfabetizadas, capazes de ler e compreender textos
de média extensão, localizar in-

formações, ler números na casa
dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência
simples de operações e têm noção de proporcionalidade. Mas
possuem limitações quando as
operações requeridas envolvem
maior número de elementos, etapas ou relações.

●

Nível pleno

As habilidades das pessoas classificadas neste nível não impõem
restrições para a compreensão e
a interpretação de textos em situações corriqueiras. Elas leem
textos mais longos, analisando e
relacionando suas partes, comparam e avaliam informações, dis-

tinguem fato de opinião, realizam
inferências e sínteses. Quanto à
matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo
porcentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar
tabelas de dupla entrada, mapas
e gráficos.
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Apesar de proposta,
docentes das federais
devem manter greve
Sindicato dos professores
diz que plano anunciado
pelo governo não atende
às reivindicações
da categoria
Ocimara Balmant

Os estudantes das universidades e institutos federais em greve não devem ter esperança de
que a proposta salarial anunciada pelo governo na sexta-feira
passada fará com que a paralisação dos docentes termine e as
aulas sejam retomadas normalmente no próximo semestre.
“Neste momento, é impossí-

vel delimitar um prazo para o
fim do movimento porque a proposta não nos atende” afirma
Luiz Henrique Schuch, vice-presidente do Andes, o sindicato
dos professores de universidades federais.
A proposta apresentada pelo
governo prevê, entre outros assuntos, a redução dos níveis de
carreira de 17 para 13 – como forma de incentivar o avanço rápidoe abuscaportítulos –ereajustes de 16% a 45% (mais informações nesta página).
“É tudo maquiagem que não
nos enganou”, afirma Schuch.
Tanto que, em um documento
publicado na noite de anteontem, o Andes propõe radicalizar
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Proposta. Grupo negocia com Sérgio Mendonça (Planejamento)
as ações da greve – que completa
dois meses nesta semana e atinge 56 das 59 universidades federais. Além das universidades, a
paralisação afeta 34 dos 38 institutos federais, 2 Centros de Educação Tecnológica (Cefets) e o
Colégio Federal Pedro II, no Rio
de Janeiro.
Segundo Schuch, o principal
problema é o não atendimento à

reivindicação central da categoria: a reestruturação da carreira
docente. “Além de não unificar a
carreira, o acréscimo financeiro
como resultado da titulação ficou fora do corpo do salário, virou gratificação. Não aceitamos
isso.”
Durante esta semana haverá
assembleias gerais pelo País de
forma a discutir o que será apre-
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FINAL

-

11.754,38

-

17.057,74

-

45,1

Doutorado

6.106,51

11.424,45

8.439,77

15.464,45

38,2

35,4

Mestrado

4.194,70

7.235,20

5.615,96

9.468,66

33,9

30,9

Especialização

3.120,08

4.965,02

4.611,34

7.335,54

47,8

47,7

Aperfeiçoamento

2.949,68

4.965,02

4.366,98

6.816,67

48,0

37,3

Graduação

2.762,36

4.965,02

4.014,00 6

6.067,20

45,3

22,2

sentado na próxima reunião
comoMinistériodoPlanejamento, agendada para o dia 23. Mas
não há otimismo. “Recebemos a
proposta, estamos analisando,
mas todos sabem que ela não
avança. Em muitos pontos, até
regride.Acreditoque,senãohouver avanço, a greve continua.”
Ponto final. Segundo o MinistériodaEducação,apropostaatende a demandas históricas e não
há nenhuma possibilidade de
mudança nos valores apresenta-

dos.“É uma proposta final quanto ao volume de recursos alocados”, diz Amaro Lins, secretário
de Educação Superior do MEC.
Segundo ele, o governo está
aberto para a discussão de questões pontuais, como a exigência
de o docente cumprir no mínimo 12 horas/aula semanais, mas
não questões salariais.
“É momento de ter bom senso
epensarnoatendimentoàcomunidade” diz. Schuch rebate: “Entãoporquedemoraramtantopara começar a negociação?”.

