
É prática comum entre as em-
presas, atualmente, reclamar
da falta de capacitação dos fun-
cionários, das dificuldades de
contratar, e da baixa produtivi-
dade. Tudo por culpa de uma
educação básica deficitária.
Frente a este cenário, a operado-
ra de TV e banda larga GVT lan-
çou um programa para capaci-
tar seus funcionários, a Gradua-
ção In Company.

“Hoje, vivemos um boom de
empregabilidade e nem sempre
com mão de obra em condi-
ções”, afirma Adriano Araujo,

diretor de recursos humanos da
GVT. O programa oferece 100
bolsas nas áreas de gestão de re-
cursos humanos, gestão comer-
cial, gestão financeira, proces-
sos gerenciais e logística. Os cur-
sos de graduação de dois anos,
são promovidos pelo Centro
Universitário Uninter, na moda-
lidade à distância.

Os colaboradores interessa-
dos devem ser aprovados no
processo seletivo da Uninter e a
GVT vai arcar com até 55% das
mensalidades do curso nos dois
anos. Araujo explica que a esco-
lha das áreas de ensino é exata-
mente para atender a demanda
da empresa. “Trabalhamos com
áreas que agregam alguma coi-

sa para o negócio. Chefe de cozi-
nha, infelizmente, não entra.”

O primeiro programa rece-
beu 358 candidatos, dos mais
de 17 mil colaboradores da em-
presa, especialmente que traba-
lham na base da operação, co-
mo atendentes, instaladores, al-
moxarife, cabista, auxiliar admi-
nistrativo, e menor aprendiz.

São exatamente estes funcio-
nários, que por uma característi-
ca do trabalho, têm dificuldade
em frequentar os cursos presen-
ciais tradicionais.

De acordo com Araujo, a
ideia é abrir mais 100 vagas
em 2014: “Não temos como
crescer sem investir em pes-
soas”, afirma. ■

O analfabetismo funcional atin-
ge mais de um quinto da popula-
ção brasileira. No universo dos
estudantes de ensino superior,
38% dos alunos não dominam
habilidades básicas, como a lei-
tura e escrita. O problema, refle-
xo das deficiências de aprendi-
zado do Ensino Fundamental, é
um entrave para o crescimento
do país, uma vez que a falta de
mão de obra qualificada é pro-
blema recorrente em todos os
setores da economia.

“Tal lacuna pode ser sanada
no médio prazo com mudanças
básicas nas escolas do Ensino
Fundamental. O próprio am-
biente escolar deve ser adapta-
do para incentivar as práticas
de leitura e escrita. Além disso,
é preciso dar mais atenção à ca-
pacitação dos professores”, afir-
ma Angela Dannemann, direto-
ra-executiva da Fundação Vic-
tor Civita.

As principais ações necessá-
rias para extinguir o analfabetis-
mo funcional foram compiladas
pela Fundação e servem como
cartilha para as instituições de
ensino (veja no quadro abaixo).

“Somente juntamos em um
documento práticas que já pro-
pomos há muito tempo, inclusi-
ve, algumas escolas já incorpo-
raram as ações na rotina”, con-
ta Dannemann.

A rede de ensino da prefeitu-
ra de São Bernardo do Campo
(SP), há mais de um década dis-
semina nas escolas ações essen-
ciais para garantir o sucesso do
processo de alfabetização dos
alunos. Uma das partes mais de-
licadas desse trabalho é a capaci-
tação dos professores. Por isso,
desde 2005, todas as institui-
ções da rede participam do Pro-
grama de Formação de Professo-
res Alfabetizadores (Profa).

A iniciativa do Ministério da
Educação (MEC) é uma espécie
de curso de especialização, que
propõe um novo método de alfa-
betização no qual o ensino da lei-
tura precede o da escrita.

“O Profa foi um divisor de
águas. A partir de então, realiza-
mos leitura em voz alta todos os
dias para os alunos com gêneros
literários diferenciados. A tentati-
va é sempre trazer a realidade do
estudante para dentro da sala de
aula, com matérias de jornal e no-
tícias de ciência”, destaca Cristia-
ne de Araújo Santos, professora
da rede de ensino de São Bernar-
do há 18 anos e hoje diretora da es-
cola Octávio Edgard de Oliveira.

O trabalho dos docentes é
acompanhado de perto pelos
coordenadores pedagógicos em
reuniões semanais, com três ho-
ras de duração. “Essa é uma
orientação do governo federal,
que implantamos esse ano.
Além de técnicas de ensino, a
importância de incentivar a fa-
mília a acompanhar o avanço
dos filhos é tema recorrente dos
encontros”, destaca Stella Chi-
chi, diretora da Secretaria de
Educação de São Bernardo.

O incentivo ao hábito da leitu-
ra não se resume às salas de aula.
As bibliotecas foram incrementa-
das com gibis e notebooks. “Utili-
zamos a tecnologia para chamar
ainda mais atenção dos alunos pa-
ra a leitura”, diz Chichi. ■
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Companhia arca com metade
do custo do curso de graduação
dos funcionários de operações

Combate ao analfabetismo
funcional ganha cartilha

Divulgação

Instituto Victor Civita reúne práticas essenciais para garantir sucesso no processo de alfabetização
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Noensinosuperior,38%dos alunosnãodominamhabilidadesbásicas,comoa leituraeescrita
COMO ACABAR COM O 
ANALFABETISMO FUNCIONAL

Medidas simples que podem 
ser adotadas pelas escolas

Práticas de gestão
Definir as expectativas de aprendizagem

Estimular a ler e a escrever desde cedo

Realizar avaliações diagnósticas

Planejar atividades de reforço

Investir na especialização dos educadores

Infraestrutura
Ampliar o acervo de livros e preservá-lo

Disponibilizar o acesso dos alunos
aos computadores

Transformar a sala de aula
em um ambiente moderno

Utilizar bem o local de leitura

Apoio familiar
Comunicar as propostas de 
alfabetização aos pais

Incluir as famílias nas atividades

Fonte: Fundação Victor Civita
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Inovação & Educação,  p. 14.




