
Se por um lado estamos
perto de erradicar o
analfabetismo, por
outro criamos diversos
analfabetos funcionais.
Pessoas que mal
sabem soletrar e não
conseguem escrever ou
entender o que leem”
SimonSchwartzman
Sociólogo e presidente do IETS

De 2008 a 2012, 6,7 milhões
foram beneficiados pelo Brasil
Alfabetizado, segundo dados
do Ministério da Educação
(MEC). O programa do MEC, em
parceria com Estados e
municípios, visa garantir
recursos suplementares para a
formação de educadores
especializados em
alfabetização de jovens e
adultos, além de alimentação
escolar e transporte dos
estudantes. O projeto concede
também bolsas de estudo aos
alunos e coordenadores
voluntários do programa.

Mas, muito antes do Brasil
Alfabetizado, a erradicação do
analfabetismo já era foco de
programas federais. Nos
primeiros anos do regime
militar, durante o governo
Costa e Silva ( 1967), foi criado
o Movimento Brasileiro de
Alfabetização (Mobral). O
projeto educacional tinha
como foco a alfabetização de
jovens e adultos e durou 15
anos. Apenas 15 milhões dos
40 milhões que passaram pelo
projeto foram alfabetizados.

À época, o primeiro
presidente do Mobral, Mário
Henrique Simonsen, chegou a
dizer que todos os analfabetos
do Brasil com até 35 anos de
idade estariam letrados num
período de dez anos. Muitos
intelectuais, no entanto, diziam
que o projeto não visava à
instrução, mas apenas inserir
um contingente expressivo no
mercado de trabalho, para
alavancar a economia.

“Apesar dos avanços na luta pela
expansão do ensino e da aprendi-
zagem das primeiras letras — em
dez anos o país tirou 4,5 milhões
de pessoas do analfabetismo, se-
gundo dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostragem do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
cas (Pnad/IBGE) — o Brasil ainda
está longe de festejar no Dia Nacio-
nal da Alfabetização, comemora-
dos hoje. Pelo menos 18 milhões
de cidadãos ainda não tiveram
oportunidade de aprender a ler e
escrever — na maioria, adultos
com mais de 60 anos e moradores
das regiões Norte e Nordeste.

Dificuldade de acesso às esco-
las, poucas unidades de ensino e
formação profissional de educado-
res ainda debilitada são alguns
dos desafios que o Brasil precisa
enfrentar para dar um fim ao estig-
ma que envolve o analfabetismo.

“Faltam educadores que te-
nham um olhar diferenciado so-
bre a alfabetização de jovens e
adultos”, avalia Maria Alice Lopes
de Souza, gerente de Educação do
Sesc, que há 15 anos conta com
um programa gratuito de alfabeti-
zação em parceria com o Ministé-
rio da Educação, o Sesc Ler. “É
preciso entender que esses alunos
têm uma condição de vida diferen-
ciada, muitos trabalham na colhei-
ta e não têm condições de seguir a
escola no horário regular, ou tra-
zem uma bagagem de vida repleta
de inseguranças e baixa autoesti-
ma sobre suas reais capacidades
de aprender a ler”, completa Ma-
ria Alice, que lembra que o Sesc já
alfabetizou mais de 38 mil pes-
soas de 70 municípios do país, em
especial jovens e adultos que mo-
ram no interior das regiões Norte
e Nordeste.

De forma surpreendente, a últi-
ma Pnad do IBGE (2012) mostrou
que pela primeira vez em 15 anos
cresceu a taxa de analfabetismo
no Brasil. Pelos dados, ganhamos
mais 342 milhões de pessoas que
não sabem ler. O IBGE ainda pro-
cura as causas que possam expli-
car o que levou a essa variação,
mas segundo o sociólogo e presi-
dente do Instituto de Estudos do
Trabalho e da Sociedade (IETS), Si-
mon Schwartzman, “foi um erro
de amostragem”.

Uma resposta definitiva sobre
os reais números do analfabetis-
mo deve vir no próximo dia 29,
quando será divulgada a Síntese
de Indicadores Sociais 2013 do
IBGE, um estudo contendo análi-
ses sobre os dados da Pnad e de ou-

tras pesquisas do instituto. Mas,
acima da discussão se temos mais
ou menos analfabetos no país, pa-
ra Schwartzman o Brasil precisa
concentrar esforços em debater a
qualidade do ensino.

“Se por um lado estamos perto
de erradicar o analfabetismo, do
outro criamos diversos analfabe-
tos funcionais. Pessoas que mal sa-
bem soletrar e não conseguem es-
crever ou entender o que leem. Es-

se é o nosso verdadeiro e novo de-
safio”, aponta o sociólogo, que cri-
tica ainda o Pacto Nacional pela Al-
fabetização na Idade Certa, lança-
do este ano pela Presidência.

“Garantir a alfabetização das
crianças até os 8 anos é demais.
Em um ano a criança com 6 anos
consegue ser alfabetizada por
completo e com qualidade. Se a es-
cola não conseguiu, é por incom-
petência dela ou do professor”.
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Divulgação

EmparceriacomoMEC,oSescLer jáalfabetizou38mil jovenseadultosem70municípiosdopaís

Ler ainda é desafio para milhões

Programas de
alfabetização
têm longa data

No Dia Nacional da Alfabetização, Brasil tem expressivo número de analfabetos e desafios na qualidade do ensino

A última Pnad do IBGE,
mostrou que, pela
primeira vez em 15
anos, cresceu a taxa de
analfabetismo.
Mas os dados podem ser
revistos no próximo 29,
com a Síntese de
Indicadores Sociais 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15, 16 e 17 nov. 2013, Brasil, p. 6.
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