
A ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS 90

O analfabetismo não ê um fenômeno que possa ser tratado isola 

damente. Não é vírus, como ó da poliomielite, cuja ação destruí_ 

dora pode ser interrompida por meio de campanhas de vacinação 

em massa.

Somente um conjunto de medidas articuladas e de natureza política 

econômica e jurídica, de amplo alcance, chegando a transformar 

a própria sociedade, pode alterar de modo consistente as estrutu 

ras sociopolíticas e econômicas que originam e mantêm o analfa 

betismo no país. Isto, sim, seria revolucionário.

Esta amplitude de compreensão é o pano de fundo da atuação dos 

profissionais da educação, embora suas possibilidades de inter 

vir nesse quadro maior sejam limitadas. Ainda que não se pos

sam esperar, de imediato, mudanças no contexto mais amplo, há 

alterações necessárias e viáveis no setor educacional, que são 

condições imprescindíveis ã modificação do quadro do analfabetismo

Nesse sentido, elegemos, numa primeira abordagem provocativa, 

algumas indicações que julgamos importantes com relação ao 

Ensino Fundamental que, pela Constituição de 1988, contempla, 

sem discriminação e em caráter obrigatório, a educação de 

crianças, jovens e adultos. A saber:

. a produtividade quantitativa e qualitativa da escola, para 

todas as faixas etárias, como principal demonstração de que 

o sistema nacional de ensino assume a sua responsabilidade 

para com a erradicação do analfabetismo;

. a inclusão, nos planos educacionais,da explicitação da 

demanda, tanto por meio dos Censos Escolares - em nível nacio 

nal - quanto operacionalmente, em nível local, para uma definjL 

ção concreta da dimensão e do tipo de atendimento a ser reali. 

zado pelas unidades escolares;

. a interação crescente entre a escola e a comunidade, entendida 

a escola como principal agência educativa local, administrada 

segundo os princípios da gestão democrática no planejamento, na 

execução e no acompanhamento das atividades educativas;



. a profissionalização dos agentes educativos, em bases atuais, 

ai incluídos, entre outros aspectos:

- formação para o magistério;

- valorização do professor num Plano de Carreira do Magistério;

- salário digno;

- oportunidades periódicas de aperfeiçoamento e atualização 

integradas à perspectiva de ascensão em Plano de Carreira;

. a interação entre a escola e a atividade produtiva do educando 

trabalhador jovem e adulto;

. a definição de critérios técnicos, pelo Estado, para reconhe 

cer, incentivar e apoiar instituições da sociedade civil, mo

vimentos sociais organizados, empresas públicas e privadas in

teressadas em desenvolver propostas educativas voltadas para a 

alfabetização e o ensino fundamental para jovens e adultos.

Medidas desse teor vém sendo defendidas pelos educadores há 

muitos anos, quase que em uníssono. As diferenças quanto a 

aspectos de natureza teórica e prática e em relação a métodos, 

recursos, prioridades, currículos não representam um obstá

culo ao fazer, senão formas distintas de pensar e executar a 

educação, numa pluralidade extremamente saudável, desejada 

por todos e até mesmo preconizada no.interior da lei. 0 Estado 

precisa assumir, de uma vez por todas, com determinação e 

eficácia, seu dever quanto ã universalização do ensino fun 

damental. Esse dever, no entanto, não exclui a participação 

de outros executores, mesmo porque entendimento diferente 

deste seria contrário ã própria Constituição. A pluralidade 

é um valor recém-reconquistado e precisa ser preservado a 

cada instante.

Para a década de 90, essa pluralidade - se estimulada - 

pode viabilizar,na educação, experiências diversificadas e 

surpreendentes, quer. como desdobramentos dos avanços tecno 

lógicos, quer enquanto resultantes de uma nova leitura huma 

nística das relações interpessoais e entre o homem e o seu

meio.



Sabemos que as perspectivas democráticas dos anós 90 decorrem 

de um processo histórico construído pela sociedade brasileira. 

Seria insensato e irresponsável, nesta fase, ignorar ou rele

gar a segundo plano as constatações de alguns avanços e recuos 

vividos nas tentativas anteriores em busca da erradicação do 

analfabetismo.

A experiência acumulada desde os anos 70 nos torna sensíveis 

a este novo ambiente e seus desafios.

Optamos e nos posicionamos sem a preocupação de sermos orî  

ginais; mas com a autoridade de quem, dentro de um órgão 

governamental polêmico,contribuiu sofridamente para conceber, 

implantar e acompanhar ações de alfabetização de massa e con 

viveu, no processo,com frustrações e gratificações profissio

nais e com imensas contradições do sistema.

Essa autoridade nos faz entrar em estado de alerta diante 

das tendências perceptíveis no novo governo quanto ã ques

tão da erradicação: mobiliáaçãc geral da sociedade, espírito 

de campanha, prazo de um ano e meio para erradicar, convocação 

de voluntários, envolvimento de órgãos de ação social, saúde 

e trabalho com medidas de apoio motivacional e de assisten- 

cialismo. 0 sentimento de compromisso nos convoca a trazer 

a público nossas inquietações frente a tais tendências enquanto 

o anunciado Programa Nacional de Alfabetização permanece ainda 

desconhecido da comunidade de educadores e, principalmente, 

da sociedade em geral.

A mobilização da sociedade - indicada genericamente nos pro 

nunciamentos presidenciais e ministeriais - não pode mais 

ser tomada como convocação emergencial e indiscriminada para 

engajamento voluntário em campanhas de teor emocional. Sem 

deixar de lado a urgência da ação alfabetizadora, é preciso 

considerar que há inúmeros segmentos da sociedade já mobili^ 

zados e engajados em discussões e ações ligadas â alfabetiza 

ção. E há bastante tempo. Concretamente. Exemplos são:



- o GETA (Grupo de Estudos e Trabalhos em Alfabetização),

de São Paulo, que vem agregando organismos e grupos das mais 

diferentes naturezas,envolvidos com a alfabétização. Sob 

seu estímulo já foram realizados inúmeros seminários muni 

cipais e regionais, além de dois Encontros Estaduais. A 

próxima meta é realizar o Congresso Brasileiro de Alfabetização 

ainda em 90, reunindo educadores e entidades de todo o País, 

no sentido de apontar diretrizes para uma política no setor;

- a Comissão Nacional do Ano Internacional da Alfabetização, 

convocada pela Presidência da República no Governo anterior, 

que reúne instituições e renomados educadores;

- a RAAAB (Rede de Apoio ã Ação Alfabetizadora do Brasil) 

que vem reunindo, em âmbito nacional, educadores e entidades 

na discussão de suas experiências;

- o GTPA (Grupo de Trabalho Prõ-Alfabetizaçâo) que, no 

mesmo sentido do GETA, vem atuando no DF, tendo realizado 

em março deste ano, seu lõ Encontro de Alfabetização;

- os Fóruns de Educador, do município de SP, que vêm sendo 

espaços democráticos de gestão da educação com movimentos 

organizados da sociedade civil, e tantos outros que podería 

mos citar, além de equipes técnicas e educadores agregados 

nas universidades, institutos de pesquisa educacional gru

pos de assessoria, entidades diversas, e, principalmente, 

os profissionais e grupos atuantes junto aos segmentos popu 

lares organizados.

É preciso reconhecer esses movimentos e considerá-los como 

os espaços próprios de onde se ampliem as discussões sobre 

alfabetização. Assim se encaminha a ação verdadeiramente 

mobilizadora e se obtém o engajamento não por apelo emocio 

nal, mas com base no compromisso gerado na participação.



Num âmbito maior,a educação nacional tem sido motivo de re

flexão e de indicações normativasquando educadores,, par

lamentares e a sociedade em geral vêm discutindo os rumos 

da nova Lei de Diretrizes e Bases.

Toda essa construção coletiva não pode ser desprezada no 

momento' em que se deseja erradicar o analfabetismo e promo 

ver a universalização do ensino fundamental, determinações 

constitucionais que exigem mais do que medidas fragmenta 

rias e paliativas no planejamento da educação nacional pa

ra esta década.

Não se pode reincidir no equívoco de deflagrar campanhas des 

vinculadas de um projeto maior e com fim em si mesmas. A de 

finição de métodos, materiais, procedimentos didáticos, bem 

como a preparação dos recursos humanos necessários,pressupõem 

um processo educativo que as campanhas emergenciais, com 

prazos exígüos, não conseguem respeitar. Isto porque uma 

campanha pode trabalhar objetivos de sensibilização, mobiLi 

zação e esclarecimento da opinião pública e da sociedade em 

geral; mas não é a estratégia adequada para,isoladamente, 

viabilizar o atingimento de objetivos educacionais de alcance 

duradouro.

0 compromisso com um tempo estreito para a obtenção de re

sultados na alfabetização não considera as condições neces 

sãrias a processos dessa natureza. Isto é ainda mais verda

deiro na atualidade, quando não se cogita mais de propostas 

únicas,materiais únicos e metodologia padronizada. Uma deci. 

são precipitãda nesse sentido põe em risco a pluralidade re 

nascida e a produção técnica jã disponível, construída, com 

empenho e riscos, pelos diversos segmentos engajados (mo

vimentos populares, universidades, instituições educacionais 

públicas e privadas etc.).
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Nas campanhas, o fator tempo tem sido sempre considerado um 

valor: quanto mais rápido se alfabetiza, melhor. Esta posi

ção já foi criticada e revisada pelos seus precusores 

entre os quais destaca-se Paulo Freire. Nosso testemunho a 

esse respeito nos leva a corroborar essa posição atualizada.

É fato que, sob condições favoráveis - tanto individuais

quanto ambientais -, é possível adquirir aceleradamente as 

habilidades de leitura, escrita e cãculo. No entanto, modejç 

namente, o conceito de alfabetização inclui outras exigências 

resultantes do próprio estágio da sociedade.atual. Essas 

condições não se adquirem,exercitam e consolidam em prazos 

reduzidos e sob pressão.

A desatualização e o analfabetismo funcional não são mitos. 

São realidades que é preciso considerar nos projetos de alfa 

betização, dispondo mecanismos concretos que garantam ao al

fabetizado a recriação e a utilização das habilidades adquiri_ 

das, além de possibilitar a continuidade em outras oportuni

dades escolares a quem as desejar.

Nesse sentido destacamos, no tocante ã educação de jovens e 

adultos, a necessidade de relacionar o projeto educativo ã 

inserção social desse educando, o que passa fundamentalmente 

pela atividade produtiva. Ainda nesse contexto alfabetizador 

é preciso também estabelecer, em complemento,uma efetiva 

política de leitura, hoje reconhecidamente um instrumento de 

cidadania.

Outro componente habitualmente atrelado ã idéia pte campanha 

refere-se ao agente educativo, convocado em caráter voluntá 

rio, mediante o critério único de sua disponibilidade para 

a tarefa.

Não se pode negar que uma convocação geral pela alfabetização 

pode ser uma bandeira altamente sensibilizadora, chegando a



gerar movimentos espontâneos de adesão que não podem ser re 

chagados. Entretanto, constitui grande equívoco conferir sta 

tus de profissionalismo a essas adesões e basear no volunta 

riado a formação dos quadros de agentes educativos necessários.

As conquistas constitucionais da educação de jovens e adultos 

merecem.respostas mais éticas e. conseqüentes,

Em nosso país ainda e extremamente precária a formação pro

fissional do educador de adultos. Por isso mesmo, fica mais 

séria a questão do voluntariado. Mesmo que se dirija a pro- • 

fessores regentes das quatro primeiras séries, uma convoca

ção vai mobilizar um grande número de professores leigos e 

outro tanto preparado para trabalho pedagógico com crianças.

Ainda há um bom caminho a percorrer na formação do professor 

do ensino fundamental. Existe, certamente, um núcleo comum 

ria formação de todo professor desse nível de ensino. Mas 

existem também as especificidades, conforme a faixa etária 

e a inserção social do alunado a atender - crianças,jovens 

ou adultos - que justificam as necessárias revisões nos 

cursos de formação para o magistério a nível de 2Q e de 3Q 

graus.

0 professor leigo continua sendo um desafio no que se refere 

ao resgate do seu direito a uma formação plena para o exercí, 

cio do magistério e condições dignas de trabalho e remunera

ção. Essa parcela do professorado precisa ser envolvida por 

uma política mais efetiva de profissionalização, tanto quanto 

os demais professores, consideradas as particularidades de 

sua situação e a superação das medidas adotadas até agora, 

que só têm perpetuado a sua condição de professor de fato 

mas não de direito.

É predominantemente com relação ao professor que se abrem 

amplas possibilidades de efetivo atingimento, com produtivi. 

dade, para os programas teleducativos, ou de educação à 

distância. Esses programas, encarados, geralmente, com pre
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conceitos ou, no outro extremo, como panacéia educativa, 

precisam ter seus objetivos estabelecidos com equilíbrio,no 

contexto do planejamento educacional maior, lado a lado com 

formas presenciais de ensino e capacitação, treinamentos em 

serviço e todos os demais recursos que tenham sentido num 

dado projeto de educação.

No caso da teleducação via meios~de comunicação massivos,a 

sociedade já percebe com certa clareza os interesses priva

dos que têm freqílentado, amiúde, as ações governamentais de 

educação pela TV, pelo rádio ou com materiais impressos.

Não julgamos inconciliáveis, em princípio,os interesses le

gítimos do Estado e da sociedade civil. No esforço coletivo 

pela melhoria educacional, a complementaridãdé de ações e 

recursos é, inclusive, desejável, mormente na atualidade, 

quando a iniciativa privada e os movimentos organizados da 

sociedade civil vêm encontrando uma diversidade animadora de 

alternativas na utilização educativa e cultural dos meios de 

comunicação social. Nesse somatório, entretanto, quando se 

trata de programas governamentais, devem prevalecer os obje 

tivos educacionais sobre quaisquer outros (comerciais, pro

mocionais, políticos etc); é fundamental investir atenção e 

recursos, igualmente distribuídos, entre as etapas de produ 

ção e de utilização dos programas teleducativos; precisam 

ter prioridade de arregimentação os recursos tecnológicos 

do próprio Estado e oportunidade de trabalho e desenvolvi

mento de knov-how as equipes técnicas de comunicação e de 

educação dos órgãos públicos criados para esse fim.

Desviados de seus objetivos e inchados pelo clientelismo, 

esses órgãos têm sido o principal instrumento da descontinui_ 

dade das políticas educacionais e o escoadouro de recursos 

significativos, a despeito das tentativas aguerridas de pro 

fissionais dignos e persistentes que, durante anos, vêm pro 

curando alinhavar e salvaguardar, anonimamente, a produção 

técnica e os compromissos devidos ã sociedade.

Assumimos aqui um posicionamento coletivo e autônomo, no 

momento em que, pela Medida Provisória 151, extingue-se a
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Fundação EDUCAR. O sentimento de compromisso com a população 

e com a educação brasileira é que gera o presente registro 

de nosso testemunho sobre a educação de jovens e adultos.

Conclamamos os educadores, e todos aqueles sinceramente in

teressados no desenvolvimento social do nosso povo, a não 

se omitirem diante das tendências que se anunciam nas atuais 

premissas divulgadas para a educação.

Associação Nacional dos Funcionários 

da Fundação EDUCAR 

- ASMOB -
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Rio, abril - 1990.

(Este documento está sendo enviado aos dirigentes de órgãos 
oficiais de educação, instituições de ensino e pesquisa edu
cacional, educadores, parlamentares, õrgãcte de imprensa e mo 
vimentos organizados da sociedade civil.

A reprodução - no todo ou em parte - é autorizada, desde que 
citada a fonte).


