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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as ações do Estado brasileiro no 

enfrentamento ao analfabetismo de acordo com os Planos Nacionais de Educação. 

Com os objetivos específicos em definir o analfabetismo e a sua relação com as 

desigualdades educacionais no Brasil, além de identificar como o analfabetismo se 

insere na agenda pública nos diferentes governos no Brasil, assim como o de 

conhecer o planejamento realizado pelo Estado brasileiro na superação ao 

analfabetismo. Para sua construção, optou-se por uma pesquisa qualitativa e 

explicativa para uma compreensão e aprofundamento da realidade do analfabetismo 

do país. Ademais, a pesquisa é realizada de forma documental, por meio da coleta de 

dados para uma visão concreta da realidade. Tendo como principais resultados, as 

medidas impostas por parte do Estado, um levantamento de dados do país, além 

evidenciar se a meta 9 do Plano, que está em vigência, referente a erradicação do 

analfabetismo, será atingida até o ano de 2024. 

 

Palavras-chaves: Analfabetismo. Estado. Plano Nacional de Educação.  
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ABSTRACT 

The present work aimed to analyze the actions of the Brazilian State in the fight against 
illiteracy according to the National Education Plans. With the specific objectives of 
defining illiteracy and its relationship with educational inequalities in Brazil, in addition 
to identifying how illiteracy is inserted in the public agenda in different governments in 
Brazil and also knowing the planning carried out by the Brazilian State in overcoming 
illiteracy. For its construction, a qualitative and explanatory research was chosen for 
an understanding and deepening of the reality of illiteracy in the country, in addition 
the research is carried out in a documentary way, through the collection of data for a 
concrete view of reality. Having as main results, the measures imposed by the State, 
a survey of data from the country, in addition to showing if the goal 9 of the Plan that 
is in force regarding the eradication of illiteracy will be achieved by the year 2024. 

Key-words: Illiteracy. State. National Education Plan. 
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INTRODUÇÃO 

A construção do objeto de estudo é fruto de uma trajetória acadêmica. Em um 

primeiro momento, enquanto o presente pesquisador era estudante do ensino médio, 

participou na mobilização estudantil, em 2016, através das ocupações das escolas 

públicas que ocorreram por ser contra a Proposta de Emenda Constitucional 241. 

Essa emenda tinha como proposta um congelamento de gastos na área pública por 

20 anos e que incluiria a educação. De todo modo, a mobilização foi fundamental para 

o desenvolvimento de uma criticidade envolvendo o sistema da educação 

implementado no país, além de um impulso na escolha do curso de graduação. Em 

um segundo momento, como bolsista de Iniciação Cientifica, fruto do histórico de 

mobilização e incentivo na área da educação, o autor elaborou como pesquisa 

cientifica sobre os Retrocessos na Educação Básica Brasileira diante da Reforma do 

Estado. Esse processo foi fundamental, pois foi a primeira aproximação com o Plano 

Nacional de Educação. Em um terceiro momento, como estudante de Serviço Social 

da Universidade Estadual de Londrina, sofreu danos morais. No ano de 2018, quando 

foi chamado, perante seus colegas de sala, de “analfabeto funcional’ por não ter 

conseguido realizar uma atividade, sendo um momento marcante e que impulsionou 

a escolha do tema. Por fim, os significativos impactos da pandemia do novo 

coronavírus na educação brasileira.  

Ao vivenciar essas experiencias, compreendemos os impactos da educação 

na formação do ser humano, pois em âmbitos de uma mobilização social, pesquisa e 

até um dano moral, foi possível observar a educação e entender que ela corresponde 

a uma processo sócio-histórico e interesses do mercado privado, por meio de ações 

no corte de gastos públicos, ausência de acesso e até punitivos na aprendizagem de 

cada aluno. Contudo, por intermédio da pesquisa e das ações, é possível identificar e 

ampliar alternativas que podem combater esse modelo educacional tecnicista e que 

ainda perdura com o analfabetismo. 

Desse modo, este estudo busca responder quais foram as principais ações 

definidas pelos diferentes governos brasileiros para o enfrentamento do 

analfabetismo. Para isso, temos como objetivo geral analisar as ações do Estado 

brasileiro no enfrentamento ao analfabetismo. A fim de alcançarmos esse, 

estabelecemos como específicos: 

i. definir analfabetismo e sua relação com as desigualdades 
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educacionais no Brasil; 

ii. identificar como o analfabetismo se insere na agenda pública nos 

diferentes governos no Brasil; 

iii. conhecer o planejamento realizado pelo Estado brasileiro na superação 

ao analfabetismo.  

 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa que, segundo Minayo:  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização 
de variáveis (MINAYO, 2002, p. 21-22). 

Logo, o presente trabalho será elaborado por um estudo da realidade do 

analfabetismo no país, a partir da compreensão das relações existentes entre diversos 

fatores que vivem socialmente. Pretendemos entender as partes e a sua relação com 

o todo. Nesse sentido, estabelecemos um diálogo constante com o real com o objetivo 

de desvendá-lo para a apreensão de sua essência por meio de aproximações 

sucessivas, a fim de apreender a realidade complexa em movimento.  

Com o intuito de atingirmos o objetivo geral, faremos uma pesquisa 

explicativa, que procura aprofundar o conhecimento da realidade, compreender a 

razão, além de explicar o porquê das coisas, de forma a contribuir com o 

conhecimento científico. Isso, por outro lado, exige maior investimento em síntese, 

teorização e reflexão a partir do objeto de estudo. Ademais, buscaremos identificar os 

fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos ou variáveis que afetam o 

processo, que, conforme Gerhardt e Silveira: 

Este tipo de pesquisa preocupa-se em identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 

2007). Ou seja, este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas 

através dos resultados oferecidos. Segundo Gil (2007, p.43), uma 

pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto 

que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que 

este esteja suficientemente descrito e detalhado. (GERHARDT e 

SILVEIRA. 2009, p.35)  
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Para auxiliar no desvelamento do objeto de estudo, será elaborado por uma 

pesquisa documental, a qual Pimental (2001, p. 180) define como "estudos baseados em 

documentos como material primordial, sejam revisões bibliográficas, sejam pesquisas 

historiográficas, extraem deles toda a análise, organizando-os e interpretando-os segundo os 

objetivos da investigação proposta”.  

Desse modo, priorizaremos os planos nacionais de educação do Brasil de 

1962, 2001 e 2014 ao decorrer da história, além das suas propostas de combate ao 

analfabetismo, como fonte de coleta de dados e diretrizes para ações do estado.  

A pesquisa não busca evidenciar ou comparar um método ou política mais 

eficiente na contribuição ou avanços da alfabetização, somente será evidenciado as 

ações e explicitar dados correspondentes a cada período. Tendo em vista os cenários 

que o analfabetismo no Brasil se deparou com decorrer histórico por conta de 

legislações, emenda constitucionais, período ditatorial, processos de implementação 

de um modelo econômico neoliberal, retrocessos, congressos internacionais e 

nacionais.  

Além disso, o presente estudo tem como análise crítica o analfabetismo 

político com base nos pressupostos teóricos de Paulo Freire, que visualiza os avanços 

e retrocesso na alfabetização, por meio dos impactos da educação bancária, 

possibilitando e ampliando a criticidade e entendimento das ações que são ofertadas 

pelo Estado. 

Assim, o Trabalho de Conclusão de Curso está dividido em três capítulos.  O 

primeiro consciente em aproximar com o debate sobre o analfabetismo no país, além 

de como surgem os primeiros dados e evidencia as primeiras intervenções do Estado 

contra o analfabetismo. Já no segundo, aborda sobre as principais ações por parte do 

Estado pós 1988, ocorrendo ações neoliberais e propostas sociais para o 

desenvolvimento do Plano Nacional de Educação de 2001, além de como ele é 

aplicado através de programas para atingir as metas e objetivos impostos. Por fim, 

analisaremos o Plano Nacional de Educação de 2014 com ênfase na meta 9.  
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I APROXIMAÇÕES AO DEBATE SOBRE O ANALFABETISMO NO BRASIL 

A concepção sobre analfabetismo pode ser ampla dependendo do país e da 

cultura. No Brasil, a concepção difundida é homogênea como explicitado no Indicador 

de Alfabetismo Funcional (INAF, 2018, [p.i.]): “são considerados analfabetos os 

indivíduos que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem a leitura de 

palavras e frases, ainda que uma parcela deles consiga ler números familiares como 

o do telefone, da casa, de preços etc.”. Porém, o analfabeto pode ser compreendido 

com desconceitos de amplas formas e afetar diretamente na relação do indivíduo em 

sociedade. De acordo com Honorato e Herreira: 

[...] encontramos em nossas leituras o analfabeto: ser invisível, cegos 
sociais, baixa autoestima, excluído, apartação social, homem perdido, 
natural inferioridade, subcidadão, cidadão incompleto, ralé brasileira, 
ignorante, cegueira, preguiçoso, doente, erva daninha, incapaz, 
perigoso socialmente, estúpido, inconsciente, populacho ignaro, 
bronco, marginal entre outros adjetivos depreciativos [...] 
(HONORATO; HERRERA, 2022, p. 55). 

Segundo Leão (2012), o reconhecimento do analfabetismo no Brasil se deu 

num período histórico que se apresentava com algumas características 

determinantes: uma economia agrária; uma população marginalizada, com uma 

sociedade repressiva, conservadora e preconceituosa; um Estado oligárquico, não 

democrático e autoritário. Vale destacar que durante o primeiro e segundo reinado,1 

deste século, houve várias reformas eleitorais como a campanha em defesa da eleição 

direta no Brasil, que também irão influenciar no reconhecimento do fenômeno 

analfabetismo. 

Durante o século XIX, conforme Camargo (2018), particularmente em 1871, o 

país teve uma forte influência internacional de estatísticas e de reformas relacionadas 

a educação, sendo instalada a Diretoria Geral de Estatística e o Recenseamento do 

Brasil, tornando-se o primeiro sistema de levantamento estatístico do país. Este órgão 

produziu informações importantes em 1872.  De acordo com o Instituto Brasileiro de 

 
1 O início do Segundo Reinado ocorre no golpe da maioridade em 1840 para que Dom Pedro ll 

governasse o país. A monarquia no Brasil durou até 1889, pois foi quando aconteceu a proclamação 
da república, o século XIX foi um período que aconteceu grandes marcos na história do Brasil, pois é 
no segundo reinado que acontece o fim da escravidão e outras inúmeras transformações. Informações 
no Brasil Escola, Segundo Reinado. Acesso  
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/segundo-reinado.htm  
 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/segundo-reinado.htm
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Geografia e Estatística (IBGE, 2022), o Recenseamento do Brasil resultou em 12 

volumes com mais de 8.500 quadros estatísticos. Ainda nesse mesmo período, 

segundo Ferraro (2004), ocorre o primeiro censo de analfabetismo absoluto no país, 

tendo 82,3% da população brasileira com mais de cinco anos analfabeta, ou seja, o 

Brasil era o lugar em que a população era majoritariamente analfabeta.  Ou seja, 

diante desses dados comparados aos demais países no mundo que estavam 

elaborando censos do analfabetismo absoluto, o Brasil era considerado como um dos 

piores nesse quesito. 

Ainda com base em Ferraro (2002), a leitura dos dados estatísticos no Brasil 

relacionados ao analfabetismo, conforme ilustra a figura a seguir, passou por 

diferentes interpretações. Em 1872, tinham a percepção de que pessoas com cinco 

anos ou mais já eram analfabetas, porém o país alterou essa interpretação, 

influenciado pelos países latino-americanos, e passou a considerar pessoas 

analfabetas a partir dos 10 anos ou mais. Posteriormente, o país se inspira na 

UNESCO e passa a considerar a pessoa analfabeta com 15 ou mais.  

Os dados estatísticos, a partir da elaboração de Ferraro (2002), deixa explicito 

o nível do analfabetismo absoluto do país e a sua relação com o contexto histórico, 

sendo evidente que, durante as primeiras décadas do século XX, os dados eram 

alarmantes por falta de investimento e atenção do governo com a população que já 

era atingida por não ter o direito ao voto, nem o de exigir seus direitos como cidadãos.  

Atrelado a esse contexto, a Lei Saraiva proibiu por mais de um século a população de 

eleger um candidato que correspondesse aos seus interesses. 
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Figura 1 – Dados do censo demográfico, Brasil, 1872 a 2000 

 
Fonte:  Ferraro, 2002. 

 

As estatísticas alarmantes referentes ao nível de analfabetismo do Brasil são 

reflexos de uma educação que era dispensada como pauta política. De acordo com 

Leão (2012), a economia do país era fundamentada no latifúndio e na escravidão, por 

conta disso, não havia investimento financeiro na educação. Essa era tratada, desde 
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o Brasil Colônia, com desorganização e com pouco eficiência, logo, naquele momento, 

havia um quadro educacional precário e tradicional.  

Os marcos significativos para o reconhecimento do analfabetismo brasileiro 

ocorreram ao final do século XIX por conta das exigências do voto direto.  O 

surgimento de algumas propostas sobre quem poderia votar ou não, de acordo com 

Leão (2012), foi idealizado através do Gabinete Sinimbu com o projeto Sinimbu que 

tinha como objetivo a reforma eleitoral, evidenciado o seguinte requisito: só poderia 

votar quem soubesse ler e escrever. Como mencionado, o país apresentava um alto 

índice de analfabetismo. Portanto, a nova proposta de reforma eleitoral era excludente 

com justificativas vagas e preconceituosas, alegando que os analfabetos não teriam 

a capacidade de votar por serem pessoas com falta de instrução e sem inteligência, 

todavia o projeto foi rejeitado pelo Senado por ser considerado inconstitucional. 

Naquele momento, as propostas apresentadas para as reformas eleitorais 

foram negadas pelo Senado, contudo, em 1880, ainda com base em Leão (2012), por 

conta da escolha do Imperador Dom Pedro II (reinado 1840-1889) do país, foi 

elaborada uma lei ordinária pelo comendador José Antonio Saraiva, acompanhado do 

deputado Rui Barbosa, para uma ampla reforma eleitoral por meio da Lei Saraiva. A 

construção do projeto teve fortes influências do projeto Sinimbu, pois o próprio 

deputado Barbosa partilhava da mesma concepção sobre os analfabetos que os 

consideravam como pessoas doentes, cegas, com falta de inteligência e incapazes 

na política. Ou seja, o deputado era contra o voto dos analfabetos, tendo como 

compreensão que o conhecimento para os negócios e discernimento político eram 

aprendidos por intermédio da leitura e da escrita, mas, para isso, era preciso um 

investimento na educação para que população chegasse a esse nível de saber, pois 

o orçamento da educação, neste período, era somente 2%, considerado, assim, como 

insuficiente para as ações necessárias e não sendo tratada como problema central. 

Nesse contexto, um fator determinante no país relacionado ao “enfrentamento” 

ao analfabetismo, foi o surgimento da Lei Saraiva,2 que trouxe como marco principal 

a imposição sobre a população de que era preciso saber ler e escrever para ser um 

eleitor. Essa determinação resultou na proibição majoritária de votos da população 

 
2 De acordo com Leão (2012), foi promulgada no dia 04/01/1881 transformando-se na Lei 3.029, 09 de 

janeiro de 1881, que passou a histórica com o nome de Lei Saraiva. Art 8 [...] procederá revisão do 
alistamento geral dos eleitores, em todo Império, somente para os seguintes fins [...] II - De serem 
incluídos no dito alistamento os cidadãos que requererem e provarem ter adquirido as qualidades de 
eleitor de conformidade com esta lei, e souberem ler e escrever.  
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brasileira. A Lei permaneceu vigente por mais de um século e somente com a 

Constituição de 1988 houve uma mudança nesse cenário excludente.  

O fato é que no final do império o analfabetismo emerge como 
problema nacional. Emerge, porém, como problema eminentemente 
político, em vinculação com a questão eleitoral, não como uma 
questão econômica, ligada à produção. Menos ainda como questão 
pedagógica, tal o descaso então reinante em relação à educação do 
povo. Surge como problema vinculado a uma das quatro questões que 
agitaram o final do Império, sinalizando e aprofundando o seu declínio 
e apressando o advento da República: a questão religiosa, a militar, a 
escravista e a eleitoral (FERRARO, 2004, p.113). 

Em âmbito mundial, segundo Stieg e Araújo (2017), a Organização das Nações 

Unidas para Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO),3 desde 1946, o ano da sua 

fundação, propôs, como objetivo principal, erradicar o analfabetismo em escala 

mundial. Segundo Ribeiro (1997), o conceito pessoa alfabetizada – pessoa que era 

capaz de ler e escrever enunciados simples -, passou a ser divulgado pela UNESCO 

a partir de 1958. 

Stieg e Araújo (2017) nos mostra que, em 1965, a UNESCO realiza em Teerã 

(no Oriente Médio), o Congresso Mundial de Ministros da Educação e do 

Analfabetismo, resultando na criação do Programa Experimental de Alfabetização. 

Esse tinha como eixo estruturante a alfabetização como aspecto fundamental do 

treinamento para o trabalho e o aumento da produtividade, ou seja, a UNESCO tinha 

como visão a educação como algo produtivo economicamente. De acordo Gontijo 

(2018), o período pós-congresso teve como proposta a alfabetização funcional para o 

mercado trabalho, criando um modelo tradicional, requerendo os países 

subdesenvolvidos a aumentarem os índices de alfabetismo com ensino de leitura, de 

escrita e de cálculo para a formação e a capacitação de mão de obra mais produtiva.  

Para Freitas (2002), as dificuldades que existe para o acesso ao consumo, por 

conta do desemprego, o crescimento da miséria, a falta de políticas efetivas na vida 

da população é por conta da regulação natural do mercado, existindo somente 

soluções eficientes para a elite com as suas determinações nos preços e na 

elaboração de direitos privativos.  

 
3 De acordo com o portal da UNESCO, a atuação da organização ocorre por intermédio de projetos de cooperação 

técnica em parceria com diversas instâncias governamentais e com setores da sociedade civil, na medida em que 
seus propósitos venham contribuir para as políticas públicas que estejam alinhadas com desenvolvimento 
sustentável. acesso: https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia 
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O filosofo, que irá contribuir para compreensão e reflexão referente ao 

analfabetismo, é Paulo Freire4. Segundo Oliveira (2022), Freire aborda que:  

[...] o analfabetismo é uma manifestação permeada por injustiças 
sociais, portanto, é um problema político cuja solução (alfabetização) 
também é uma questão política para a concepção crítica, o 
analfabetismo nem é uma “chaga”, nem uma “erva daninha” a ser 
erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma das 
expressões concretas de uma realidade social injusta. Não é um 
problema estritamente linguístico nem exclusivamente pedagógico, 
metodológico, mas político, como a alfabetização por meio da qual se 
pretende superá-lo (FREIRE, 1982, p. 15-16 apud OLIVEIRA, 2022, p. 
184). 

Freire evidencia que o principal precursor para alfabetização da população é a 

própria política. Apesar do estado ter um papel fundamental no desenvolvimento, seus 

rumos não são de acordo com a demanda populacional por conta de um sistema que 

explora e desmobiliza avanços. Assim, a regulação de mercado no capitalismo não 

contribui para a classe trabalhadora, existindo a falta de investimento na assistência, 

moradia, saúde, previdência e, também, na política de educação que é usada e 

induzida por políticas e propostas pedagógicas para uma formação de mão de obra 

qualificada, com um formato individualista no intuito de gerar concorrência na 

especialização técnica para atender os interesses industriais da classe que domina os 

meios de produção, sendo uma educação pouco eficiente por não atender a maioria 

da população, resultando, desse modo, na privatização, desvalorização, 

sucateamento e desmobilizando as instituições públicas e movimentos que defendem 

políticas educacionais, as quais visam propostas qualitativas para uma construção 

cidadã por meio de um exercício pleno, crítico com a participação coletiva da 

sociedade.  

A visão mercantil na educação irá afetar nas relações desses indivíduos que se 

deparam com inúmeras expressões da questão social5, limitando essa a população a 

 
4 Paulo Freire é patrono da educação brasileira. É um dos brasileiros mais célebres e um dos filósofos 

do século XX mais lidos em todo o mundo, segundo levantamento do Massachusetts Institute of 

Technology. Escreveu dezenas de livros, entre eles Pedagogia do Oprimido, a terceira obra de ciências 

sociais e humanas mais citada no mundo, de acordo a London School Of Economics. (FREIRE, Paulo. 

Pedagogia do Oprimido. Editoria Paz e Terra, 2020). 

 
5 A “questão social” é indissociável da sociabilidade capitalista fundada na exploração do trabalho, que 
reproduz ampliadamente. Ela se envolve em uma arena de lutas políticas culturais contra as 
desigualdades socialmente produzidas. Suas expressões condensam múltiplas desigualdades, 
mediadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-raciais e formação regionais, 
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um nível de saber e acesso, pois a classe dominante elabora um planejamento e 

propostas interventivas que agregam os seus interesses de produção e intensificação 

no acúmulo de mais capital. 

1.1 PRIMEIRAS INTERVENÇÕES DOS ESTADOS NO ENFRENTAMENTO AO ANALFABETISMO NO 

BRASIL 

De acordo com Santos (2006), o final do século de XIX e início das primeiras 

décadas do século XX foi um período marcado por inovações na ciência e no mercado. 

Segundo Nofuentes (2006), por conta da conjuntura da Primeira Guerra Mundial (1914 

– 1918), resultou uma transformação histórica no mundo. Na época, ocorreu um 

impacto entre os intelectuais brasileiros que visavam soluções para os problemas do 

país tendo a educação e a saúde como pautas principais. 

 Por conta do alto índice de analfabetismo no Brasil, em 1915, surgiu a Liga 

Brasileira Contra o Analfabetismo (LBA), um movimento que ocorreu no estado do Rio 

de Janeiro cuja proposta era erradicar o analfabetismo como um progresso para 

civilização. Atrelado a isso, seria possível renuir informações sobre a necessidade de 

criação de escolas entre outras necessidades locais, através de um engajamento da 

sociedade. Bethybio (2010) aponta que entre 1915 e 1922, o projeto LBA foi fundado 

em vinte territórios brasileiros, porém, mesmo com esse movimento intensivo, o país 

ainda precisava de outras medidas para educação brasileira. 

Diante deste cenário, Santos (2006) nos mostra que as primeiras iniciativas de 

realizar um planejamento educacional foram inspiradas no movimento global que se 

chamou Escola Nova ou escolanovismo, ligado a concepção do filósofo Jonh Dewey6 

que se contrapôs a educação tradicional e acreditou na educação como meio para 

construção de uma sociedade democrática. Logo, a corrente que surgia, parte de uma 

 
colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no acesso aos bens da civilização. Dispondo 
de uma dimensão estrutural – enraizada na produção social contraposta à apropriação privada do 
trabalho -, a “questão social” atinge visceralmente a vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela 
cidadania (IANNI, 1992), no embate pelo respeito aos direitos civis, sociais e políticos e aos direitos 
humanos. Esse processo é denso de conformismo e rebeldias, expressando a consciência e luta que 
acumule forças para o reconhecimento das necessidades de cada um e de todos os indivíduos sociais 

(IAMAMOTO, 2008, p. 119-120) 
66 De acordo Pereira (2009), John Dewey nasceu em 1859 e faleceu em 1952. Ele foi um filósofo e 
teórico norte-americano fundamental, pois contribuiu com uma nova concepção de educação. [...] A 
filosofia deweyana remete a uma prática docente baseada na liberdade do aluno para elaborar as 
próprias certezas, os próprios conhecimentos, as próprias regras morais [...] acesso  
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/38/37  

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/38/37
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escola redentora, foi introduzida no Brasil por Anisio Teixeira que se inspirou nas 

ideias de Dewey na década de 1920, defendo a laicidade e a democracia na 

educação. 

A Escola Nova no Brasil tinha como proposta uma educação em que o aluno 

seria o centro no processo de aprendizagem, como verdadeiro sujeito da educação, 

mas corresponderia ao movimento industrial e a seus interesses no desenvolvimento 

de mercado, tendo propostas e estímulos para mão de obra produtiva nas fábricas. 

Desse modo, a Escola Nova fazia parte de um movimento liberal, pois o Brasil estava 

crescendo com o processo de urbanização, expansão da cultura cafeeira e 

desenvolvimento do capital, sendo dominada e definida pela burguesia. Ou seja, “o 

enraizamento da Escola Nova se processou conforme as ideias liberais, e então se 

pode dizer que o escolanovismo representou, ortodoxamente, o liberalismo no setor 

da escolarização” (SANTOS. 2006. p. 136). 

Em 1924 surge no país a Associação Brasileira de Educação (ABE), conforme 

Nofuentes (2006). A sua fundação ocorreu por conta de uma reunião de grandes 

intelectuais e profissionais do ensino devido aos acontecimentos anteriores que 

envolviam a educação como questão política, tendo uma crítica ao fetichismo da 

alfabetização intensiva, afinal, os projetos antecessores tinham como proposta 

ensinar adultos iletrados a ler e a escrever apressadamente. De acordo com portal da 

ABE (2022), existia também como pauta a falta de legitimação de direitos 

educacionais. A associação possibilitou a realização de conferências nacionais de 

educação, assim, com essa efetiva organização de intelectuais, influenciando na 

elaboração de leis e diretrizes de políticas, bem como de planos educacionais que 

ocorreram no país. 

De acordo Vieira (2017), no governo de Getúlio Vargas (1930-1945) acontece 

o início da proposta para elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), um 

período marcado pelo nacionalismo, porque o político acreditava na educação como 

via principal para a preparação de uma grande nação e que, através disso, todos os 

problemas do país iriam se resolver. O marco inicial da criação do PNE se dá em 1931 

com o Conselho Nacional de Educação (CNE) que tinha como responsabilidade a 

criação do Plano Nacional de Educação. A proposta para uma modificação na 

educação nacional tinha duas vertentes: a primeira com os representantes da Escola 

Nova cujo objetivo era implementar uma formação democrática dos estudantes; 
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porém, como oposição, tinha os representantes da igreja católica, que queriam manter 

sua força e influência na educação, por meio de um ensino tradicional. 

 Segundo Silva (2012), desde a colonização, a Igreja Católica sempre esteve 

presente na área educacional. Essa aproximação tinha como intuito manter o poder 

político a partir de métodos religiosos. A sua influência era tão forte ao ponto de, em 

1931, Getúlio Vargas decretar facultativo o ensino religioso nas escolas públicas do 

país, mantendo o seu apoio com os católicos.  

Em 1932, em defesa da Escola Nova, é divulgado o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova: a reconstrução educacional no Brasil. Santos (2006) nos mostra 

que, nesse documento, surgiram propostas que seriam aplicadas em defesa da 

educação pública obrigatória e gratuita, leiga e sem qualquer segregação de cor, sexo 

ou tipo de estudo. Complementar a estas exigências, era necessário a formação 

universitária dos professores. 

 A formatação do PNE irá ocorrer com a nova Constituição de 1934 que, de 

acordo Amorim (2013), previa um ensino primário gratuito e obrigatório. A proposta 

para o Plano estava pautada no artigo 150 da Constituição de 1934, a qual visava 

“fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e 

ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução em todo 

território do País” (BRASIL, 1934, Artigo150). 

Porém, seguindo os pressupostos de Vieira (2017), mesmo iniciado os avanços 

da construção do plano, ele não foi efetivado na educação. A sua construção se 

estendeu até em 1937, quando a proposta foi levada para a Câmara dos Deputados, 

todavia, sua apreciação foi interrompida e o projeto engavetado por conta do golpe 

ocorrido no mesmo ano por conta do surgimento do Estado Novo (1937-1945). 

Em 1945, por outro lado, surge o decreto número 19.513, que regulamentou o 

Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP), tornando-se um marco importante para 

educação, afinal, tinha como objetivo promover e ampliar uma melhoria no ensino 

primário em todo país. Os recursos seriam anualmente aplicados sob espécie de 

auxílio federal, conforme as maiores necessidades existentes em cada unidade 

federativa, sendo aplicados da seguinte forma: 70% dos recursos destinados as 

construções escolares; 25% para educação de adolescentes e adultos analfabetos; e 

5% para bolsas de estudos. Nos próximos anos, segundo Cordão (2013), a ideia do 

Plano Nacional de Educação não foi incorporada no planejamento do novo governo, 

nem mesmo na Constituição de 1946, mas essa teve um papel fundamental, pois, em 
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seu Artigo 166, deixa explicito que “a educação é direito de todos e será dada no lar 

e na escola”.  

Com a proposta da UNESCO em erradicar o analfabetismo em escala mundial, 

segundo Ministério da Educação (MEC, 2018), em 1947, surge a proposta da 

Campanha de Educação para Adultos, tendo como primeira etapa a alfabetização. 

Para MEC (2018), a criação desta campanha abriu a discussão do analfabetismo que 

era tratado como causa, preconceitos e não como efeito do desenvolvimento 

industrial. Essa campanha, então, possibilitou reconhecer o adulto analfabeto como 

ser capaz, produtivo e que raciocina para resolver os seus problemas, sendo um 

período fortemente influenciado pela crítica de Paulo Freire por conta do modelo de 

alfabetização que existia no país. 

Já em 1959 surge o decreto nº 47.251, com campanhas e objetivos, a 

Educação de Adolescentes e Adultos, Campanha de Educação Rural e a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo que, de acordo com o MEC (2018), a 

campanha tinha como objetivo o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do ensino 

primário em áreas municipais pré-estabelecidas; aplicação intensiva dos métodos e 

matérias utilizados pelas outras Campanhas; a verificação experimental da validade 

socioeconômica dos métodos e processos de ensino primário; educação base e 

educação rural utilizados no Brasil, com vistas à determinação dos mais eficientes 

meios de erradicação do analfabetismo.  

Segundo Amorim (2013), a construção das Lei e Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em 19617, foi resultado da mobilização dos educadores e fóruns 

nacionais para discutir o sistema educacional, algo determinante para a construção 

dos primeiros planos educacionais no país. Vieira (2017) nos diz, ainda, que somente 

no governo de João Goulart (1956-1964) ocorrerá um avanço na elaboração do 

primeiro Plano Nacional de Educação, em 1962. Apesar disso, não havia como 

proposta avanços no combate ao analfabetismo, ou seja, o plano priorizou as 

aplicações financeiras.  

Esse primeiro plano contemplava um conjunto de metas qualitativas e 
quantitativas em relação a vários níveis e modalidades de ensino a 
serem alcançadas em um prazo de oito anos. Posteriormente, foram 
estimuladas as definições de planos estaduais de educação, com 
efetiva participação dos respectivos conselhos estaduais de 
educação, e o próprio MEC acabou propondo um plano complementar 

 
7 Lei federal n 4.024, em 20 de dezembro de 1961.  
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de educação introduzindo importantes alterações na distribuição dos 
recursos federais para a educação, especialmente os dedicados a 
implantação dos chamados ginásios orientados para o trabalho, bem 
como para o desenvolvimento de programas específicos voltados para 
o atendimento aos analfabetos de mais de dez anos de idade 
(CORDÃO, 2013, p.15). 

De acordo com o MEC, em 1964, com o decreto nº 53.465, surge o Programa 

Nacional de Alfabetização (PNA), baseado no método de Paulo Freire. O objetivo do 

programa era realizar uma ação para alfabetização em massa, sendo um momento 

marcado por diversas mobilizações no país, tendo a participação de agremiações 

estudantis e de profissionais, sociedade civil, entidades religiosas, empresas privadas, 

militares, magistério etc. Mas, infelizmente, nos anos seguintes não ocorreram 

avanços no Plano Nacional de Educação, nem no PNA, por conta do golpe militar de 

1964. Desse modo, segundo Vieira, a educação estava sofrendo um retrocesso, pois: 

neste período de ditadura civil militar, a hipervalorização das políticas 
de mercado dentro do campo educacional já era mais incisiva, como 
Saviani (2008) aponta, não só em facilitar a abertura de escolas 
privadas, mas também aumento o incentivo a mentalidade privatista 
nas escolas públicas (VIEIRA, 2017, p. 6). 

 
Ainda com base no autor, durante esse período, a concepção sobre o PNE 

também estava sendo atacada, ocorrendo uma interrupção na sua formatação: 

Com o PNE sem força, sem comprometimentos financeiros efetivos na 
educação, o objetivo de uma estrutura escolar com objetivos nacionais 
únicos com metas democráticas e humanizadoras, como havia sido o 
apontamento há décadas atrás, já não era mais sua principal vertente, 
nem se quer tangenciava esse ideal (VIEIRA, 2017, p. 6).  

Na década de 1960, ocorreram, também, algumas ações não estatais contra 

o analfabetismo. Segundo Santos (2014), existiram projetos realizados pelas 

instituições, como a igreja católica e outros grupos organizados, tais como Movimento 

de Cultura Popular, Movimento de Educação de Base, Centro Popular de Cultura e a 

Cruzada ABC. Os programas de incentivo a alfabetização foram sendo interrompidos, 

pois com o golpe militar desencadeou em um novo projeto de alfabetização que o 

regime teria controle. 
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   O governo militar, em 1967, permitiu a realização de um programa 

denominado de Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), voltado para a 

população entre 15 e 30 anos. Ainda com base no MEC (1999), o movimento tinha 

como definição a alfabetização funcional como uma valorização do homem e com a 

possibilidade de fazer sua integração social na família e na comunidade. Com uma 

metodologia sem possibilidades de desenvolvimento do senso crítico, segundo Santos 

(2014), o MOBRAL era um mecanismo militar para ter o controle da educação, que 

corresponderia com as suas ideologias e os seus interesses sociais para direcionar a 

população analfabeta na produção econômica. Ou seja, o encaminhamento de 

pessoas analfabeta para este forte movimento era utilizado como forma de reduzir os 

níveis alarmantes de analfabetismo do país e não como prática de aprendizagem. 

Esse programa durou até 1985 quando houve seu encerramento junto com a ditadura. 

O final da ditadura militar (1985) deixou seus efeitos na sociedade e, também, 

na educação. Dentre eles a concepção mercantil do ensino. Em 1986, o Brasil começa 

a planejar medidas para elaboração da nova república pós-ditadura, elaborando a 

construção da nova Constituição de 1988, sendo um marco necessário com direitos 

educacionais e combate ao analfabetismo.  

Considerando as análises realizadas por Ferrarro (2002), o período de 1872 

até 1988 resultou um planejamento educacional inadequado para classe subalterna, 

sendo a população mais atingida por conta dessa vasta concepções, desconceitos, 

golpes e retrocessos, impossibilitando que os cidadãos analfabetos não tivessem 

direito ao voto, à cultura e à educação de qualidade. Afinal, o estado funciona na base 

de estratégias no desenvolvimento econômico em prol do capitalismo que busca 

extrair acumulação da mais valia sobre o trabalho da classe trabalhadora que acaba 

sendo atingida pela desigualdade social e educacional. Isso era visto pelo 

sucateamento da oferta de políticas públicas, pela desproteção social, pelo 

desemprego, além de uma educação tecnicista que colaborava com a desigualdade 

social inerente ao sistema que impossibilitava uma concepção de avanços de direitos 

humanos, valorizando somente progressos industriais com uma formação que 

priorizava acumulação de capital.  
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II O ENFRENTAMENTO AO ANALFABETISMO PÓS-CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Após o governo ditatorial, em 1988, surge, no Brasil, a nova Constituição 

Federal, estabelecendo legislações para várias políticas sociais, as quais foram feitas 

para a política de educação no Capítulo lll presente no Art. 205, que visa “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL. 1988. Art. 

205). 

O mundo, durante a décadas de 1970 e 1980, estava passando por um 

processo intensificado com o neoliberalismo, esse modelo econômico defende: 

A principal tese defendida em sua obra foi a da livre concorrência: a 
luta competitiva entre os setores produtivos pela manutenção de seus 
interesses e pela maximização de seus lucros, representando a força 
matriz do desenvolvimento. Segundo ele, o Estado deveria reduzir ao 
máximo o seu papel na economia, “laissez-faire”, e deixar o mercado 
regular-se sem a necessidade de intervenção de forças externas, 
apoiando-se na livre relação de trocas comerciais. O comercio 
internacional, sem impostos, teria maiores benefícios para as nações 
envolvidas do que a proteção ao trabalho produtivo nacional. A 
competição impulsionaria a redução de preços até seus níveis 
naturais, correspondendo aos custos de produção (CUSTÓDIO, 2006 
apud ALVES, 2011, p. 2).  

Essa visão de desenvolvimento econômico neoliberal resulta na intensificação 

da desigualdade social, pois gera uma acumulação de mais capital  para os donos 

dos meios de produção por meio da exploração de mão de obra mais barata, cortando, 

assim, os direitos trabalhistas, além de colocar a condição de sobrevivência da classe 

trabalhadora em nível mais precário por conta de uma desproteção social, resultando 

em fome, desemprego, desamparo social por parte do estado por não ter o papel de 

garantir, nem de desenvolver políticas e direitos sociais, tendo somente o papel de 

individualizar e culpabilizar a classe operária. 

Segundo Alves (2011), ao longo da década de 1980, uma internacionalização 

do capital neoliberal resultando na globalização, sendo uma implementação do 

capitalismo moderno ocorrendo fortes mudanças como o avanço da tecnologia, na 

comunicação e na transmissão de dados e internacionalização na exploração da força 

de trabalho, correspondendo com os interesses do Banco Mundial (BM). 
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O Banco Mundial tinha um papel muito forte nos organismos multilaterais 

responsáveis, conforme é apontado por Alves (2011), pela promoção do 

desenvolvimento socioeconômico dos países mais pobres, dando aconselhamentos 

econômicos e técnicos. A partir desse princípio, o Brasil era parte dos países membros 

nesta base de modificação econômica. O desenvolvimento o BM tinha interesse nas 

políticas educacionais do país, pois a intenção deles era implementar uma educação 

de qualificação profissional, não priorizando como investimento público, mas sim 

como uma competividade. 

Na década de 1980, com as modificações que estavam ocorrendo no Brasil, 

por conta da redemocratização pós o período ditatorial, a educação brasileira não fica 

isenta desse processo de mudanças, porque teve uma organização direta que 

corresponderia aos interesses do mercado. Mesmo com a criação da Constituição de 

1988 que colocaria o estado no papel de responsável em prover uma educação 

pública de qualidade, o Banco Mundial também tinha seus interesses para ser 

aplicados.  

Já em 1990, de acordo com Amestoy e Neto (2019), é divulgada A Declaração 

sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, 

documento resultante da Conferência Mundial de Educação em Jomtien (Tailândia). 

Essa estabeleceu o foco para construção de uma educação básica de acesso 

universal e com um desenvolvimento de planos decenais na educação em muitos 

países, influenciando, assim, o governo do Brasil. Desse modo, em 1993, surge o 

Plano Decenal de Educação Para Todos, a qual traz como “meta principal era a 

garantia, para crianças, jovens e adultos, dos conteúdos mínimos que 

correspondessem às necessidades elementares para o ensino fundamental e 

erradicação do analfabetismo” (ALVES. 2011, p. 7). 

De acordo com o MEC (1993), o Plano Decenal de Educação Para Todos 

(1993-2003) não se confunde com o Plano Nacional de Educação. A proposta do 

Plano Decenal se delimitava no campo básico da educação, respondendo ao 

dispositivo constitucional que determina eliminar o analfabetismo e universalizar o 

ensino fundamental. Porém, Alves (2011) nos mostra que o plano ia para um pouco 

além disso, pois ele também corresponderia com os interesses econômicos, tendo um 

investimento na educação, seguindo a sua própria visão de qualidade, tratando as 

escolas como empresas para gerar recurso, além disso, eram submetidas a 
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concorrência, correspondendo a lógica do neoliberalismo por meio da proposta do 

Estado Mínimo em reduzir os gastos com a educação pública.  

Segundo a Fundação Getúlio Vargas (2009), o processo de construção da nova 

Lei Diretrizes e Bases Educação (LDB) ocorre a partir de 1988, tendo como proposta 

legislativa e com fóruns que foram ocorrendo no início da década de 1990, que reuniu 

parlamentares de vários partidos, representantes de entidades e vários educadores 

para o novo projeto, sendo vista como uma disputa, pois, na época, ocorria o apoio 

de partidos políticos com visões opostas. Uns buscavam um fortalecimento no ensino 

público, enquanto os partidos liberais tinham uma visão oposta a essa e acusavam o 

estado de ingerência no ensino privado.  

          Em 1993 ocorre a proposta do novo projeto da LDB, sendo divido por interesses 

partidários e entidades. Esse tinha como um novo eixo orientador, o qual visava 

diminuir a responsabilização do estado com a educação, estabelecendo, somente, 

como perspectiva educacional o ensino fundamental como obrigatório e gratuito. Além 

disso, esse novo projeto desconsiderava a importância dos fóruns de representação 

social como mediação da política educacional, uma lei que iria atingir diretamente a 

classe trabalhadora, sendo a que mais necessita desse direito e que buscava o acesso 

à educação gratuita e com qualidade além do ensino fundamental, como nas 

universidades e em outras áreas do acesso ao conhecimento.  

Os textos e as proposta elaboradas neste período de intervenção econômica, 

aconteceu como referência ao senador Darcy Ribeiro8, por ter sido um dos principais 

autores para o desenvolvimento da lei, Ribeiro tinha uma crítica sobre a educação que 

existia no país, sua visão contribuía para uma educação democrática, inclusiva e com 

qualidade. O senador tinha como proposta: 

Na exposição de motivos que fez aos deputados, o senador afirmou 
que em primeiro lugar era preciso criar dispositivos que não 
congelassem o sistema educacional, mas sim abrissem perspectivas 
para uma renovação radical. Segundo o educador, o substitutivo 
assumia “a forma de um diploma legal sucinto, claro e genérico, para 
dar espaço ao exercício da autonomia tanto por parte das escolas e 
universidades, como por parte de sistemas estaduais e de ensino”. O 
educador esclareceu ainda que a “característica distintiva” do 
substitutivo do Senado era, primeiro que tudo. “sua profunda 

 
8 Darcy Ribeiro (1922-1997) foi um antropólogo, sociólogo, educador, escritor e político brasileiro. Destacou-se por 

seu trabalho em defesa da causa indígena e da educação do país. (Frazão. Biografia. 2021) 
https://www.ebiografia.com/darcy_ribeiro/  

https://www.ebiografia.com/darcy_ribeiro/
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insatisfação com o sistema escolar brasileiro” (REVISTA CRÍTICA DE 
SOCIOLOGIA E POLÍTICA, 2015, p. 193). 

 A Lei Diretrizes Bases da Educação é implementada em 20 de dezembro de 

1996. A LDB (1996) proporcionou muitos avanços para educação, pois, segundo 

Poubel (2017), a partir dela, ocorre o surgimento da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). A regulamentação da EJA possibilitou uma formação continuada para àqueles 

que tiveram seus estudos interrompidos. Resultado de uma precarização por parte do 

estado por não ofertar políticas públicas que contribuem para a permanência do aluno 

na escola. Por conta desse fator, a EJA pode ser uma porta para aqueles alunos que 

lidaram ou lidam com a evasão no ensino e a precarização no acesso ao 

conhecimento. Por muitas vezes, o fato de o aluno ter que sair da escola é por precisar 

trabalhar ou buscar meios de sobrevivência por viverem dentro de um contexto 

socioeconômico inerente ao capitalismo que avança com as propostas do modelo 

econômico neoliberal.  

 O capitalismo resulta muitas expressões da questão social como a fome, o 

desemprego, a precarização de moradia e a dificuldade no acesso às políticas 

públicas de qualidade, sendo a educação parte dessas políticas, colocando os alunos 

em situações entre a sobrevivência por meio do trabalho ou para permanecer na 

escola, pois os estudos interrompidos são resultados de uma organização social 

burguesa. A regulamentação da EJA possibilita uma continuação do que foi 

interrompido não por conta do estudante, mas sim por uma dívida do capitalismo e do 

estado que limita condições de sobrevivência dos alunos e a permanência na escola. 

Isso acaba enfatizando e reforçando a ideia do estudo somente para uma formação 

técnica e para o desenvolvimento da mão obra, assim como para um apoio político 

por meio do voto. Porém, desresponsabiliza com a emancipação política e o 

desenvolvimento contínuo do estudo depois da escola. 

 De acordo com Pierro (2010), logo após o LDB de 1996, período que se tinha 

o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002), ocorria uma 

focalização e municipalização de investimento público, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

o qual não considerava as matrículas da EJA como parte do financiamento. De acordo 

com autor, a colaboração do governo federal na manutenção e desenvolvimento da 

EJA era realizado pelo Programa Alfabetização Solidaria (PAS).  
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O PAS associava recursos federais aos da filantropia empresarial e 
colaboração de instituições de ensino superior para uma campanha de 
alfabetização direcionada aos municípios com maiores índices de 
analfabetismo. Ao final do governo, passou a funcionar como 
organização social (PIERRO, 2010, p. 955). 

Nesse período, acontecia, também, como parte do desenvolvimento na 

Educação de Jovens e Adultos, o Programa Recomeço. “Iniciado em 2001, o 

Programa Recomeço operava transferência de recursos federais a estados e 

municípios com baixos índices de desenvolvimento humano para aquisição de 

equipamentos, materiais didático pedagógicos e capacitação de professores” 

(PIERRO, 2010). Porém, os recursos para o desenvolvimento da EJA eram 

destinados e restringidos a estados e municípios com maiores taxas de analfabetismo.  

Por conta do pouco investimento no desenvolvimento da EJA, evidenciava-se 

falhas como a própria formação de profissionais para atuar nessa modalidade de 

educação que contribuía para a alfabetização de pessoas jovens e adultas. Por conta 

destas falhas, a partir de 1996, iniciam-se fóruns da EJA, sendo um momento 

importante, pois originaram propostas de administração federal e sociedade civil para 

criação do novo Plano Nacional de Educação. 

Já em 1999, há uma audiência organizada pela Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados que possibilitou um debate sobre as propostas da educação:  

[..] Os especialistas convidados criticaram a estratégia de campanha 
de alfabetização e a inclinação dos governos delegarem às 
organizações sociais encargos por sua manutenção e 
desenvolvimento, sublinhando a responsabilidade do setor público 
pela ampliação das oportunidades educativas com qualidade e pela 
inserção orgânica da modalidade ao sistema de ensino, o que exigia 
ampliação do financiamento. Mencionou-se que a alfabetização e o 
analfabetismo articulam-se às condições socieconomicas e a outros 
mecanismos de inclusão e exclusão sociocultural cuja transformação 
requer processos continuados de formação integrados a políticas de 
acesso ao trabalho e à renda (PIERRO, 2010, p. 944). 

 Além da influência dos fóruns e da Comissão que contribuíram para uma 

criticidade formulação do PNE, nos anos 2000, acontece uma influência internacional 

sobre a educação Brasileira, o Fórum Mundial Sobre a Educação em Dakar. Segundo 

Amestoy e Neto (2019), o fórum tinha como objetivos determinar, em torno de 150 

países, incluindo o Brasil, as seguintes metas: cuidados e educação na primeira 

infância; educação primaria universal; habilidades de jovens e adultos; alfabetização 
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de adultos; paridade e igualdade de gênero; e qualidade da educação. “Outra meta 

estabelecida no documento diz a respeito aos planos nacionais de educação. É 

estabelecido que todos os Estados devem desenvolver ou fortalecer planos nacionais 

de educação no máximo até 2002” (AMESTOY E NETO, 2019, p. 11). 

  A elaboração PNE já era prevista na Lei nº 9.394 (LDB) como principal 

importância um desenvolvimento para as políticas de educação no país através do 

Art. 9: “I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios” (BRASIL, Art 9., 1996).  

 A elaboração do novo plano nacional de educação teve, também, como base o 

primeiro e o segundo Congresso Nacional de Educação (CONED). Hermida (2006) 

nos mostra que esses congressos, em 1996 e 1997, ocorreram com intuito de elaborar 

junto com o coletivo de trabalhadores da educação por meio de amplos segmentos da 

sociedade, a fim de elaborar um plano nacional de educação com perspectiva de 

apresentar alternativas e soluções para a educação.  

Promovendo extensos debates das pesquisas e experiencias 
educacionais, a proposta foi construída em oposição aquela que vinha 
sendo viabilizada pelo governo e procurou apresentar-se como 
alternativa ao modelo educativo vigente, para finalmente constituir-se 
num projeto político-pedagógico para a educação brasileira, pautando 
na ética e na participação democrática (HERMIDA, p. 247, 2006).  

        Com diversas demandas e diferentes intuitos na elaboração de um novo Plano 

Nacional de Educação, existia a demanda neoliberal que priorizava acumulação de 

capital por meio do uso da educação como um viés para a formação da classe 

explorada de forma tecnicista. Contudo, existia a própria demanda da classe 

trabalhadora e a demanda dos próprios educadores na elaboração de um plano 

educacional de qualidade através dos respaldos das normativas.  

       Após esse período de implementações, debates, influências e interesses que se 

dão na década de 1990, surge, em 2001, a Lei nº 10.172, conhecida como Plano 

Nacional de Educação, a qual possuía uma elaboração e metas. O PNE de 2001 teve 

uma duração de dez anos, tendo como um dos seus um dos seus objetivos: 

Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele tiveram acesso 
na idade própria ou que não concluíram. A erradicação do 
analfabetismo faz parte dessa prioridade, considerando-se a 
alfabetização de jovens e adultos como ponto de partida e parte 
intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa população é 
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entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos da 
cultura letrada, das operações matemáticas elementares, da evolução 
histórica da sociedade humana, da diversidade do espaço físico e 
político mundial e da constituição da sociedade brasileira. Envolve, 
ainda, a formação do cidadão responsável e consciente de seus 
direitos e deveres. (BRASIL, 2001, Objetivo 2). 

O PNE de 2001 apresentava 295 metas, incluindo a erradicação do 

analfabetismo no capítulo de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O plano 

demonstra que em 1996 o analfabetismo atinge 16 milhões de brasileiros maiores de 

15 anos, tendo porcentagens alarmantes na região nordeste com 28,7% da 

população, conforme mostra a seguinte tabela: 

 

Tabela 1 - % de analfabetismo no Brasil e Regiões – 1996 – brasileiros maiores de 15 anos 

Brasil 14,7 % 

Região Norte urbana * 11,6 % 

Região Nordeste 28,7 % 

Região Sudeste 8,7 % 

Região Sul 8,9 % 

Região Centro-Oeste 11,6 % 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 1996. Rio de Janeiro. IBGE, v. 18, 
1998 apud PNE 2001. 

 

Ainda partindo dos conceitos do novo Plano Nacional de Educação, 

demonstrado na tabela, os dados relacionados à idade, ao gênero e ao local onde 

vivem as pessoas que são analfabetas, possibilita identificar a faixa etária mais 

atingida. Os dados, então, demonstram que há uma concentração de pessoas 

analfabetas no país com 50 anos ou mais, evidenciando, como já foi demonstrado, 

uma realidade que se apresenta pelo histórico do país relacionado a precariedade e 

ou a inexistência de ações qualitativas contra o analfabetismo, e as que foram 

realizadas são permeadas por interesses políticos (de votos) e formação operária 

técnica. Vale destacar que esse contexto agrega uma estrutura patriarcal. Nessa, a 

predominância do homem sobre a mulher irá se expressar no gênero que é mais 
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atingido por não ter acesso à educação: as mulheres de mais 50 anos e que vivem 

em zonas rurais são as mais atingidas com o analfabetismo, como nos mostra a 

próxima tabela: 

 

Tabela 2 - População de 15 anos ou mais de idade por situação de alfabetização - 1997 (*) 

Sexo e 
Localizaçã
o do 
Domicílio 

População de 15 anos ou mais por Grupos de Idade 

Total 15 a 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 anos 
ou mais 

Total 108.025.
650 

16.580.
383 

13.454.
058 

12.303.
375 

23.245.
389 

17.601.
643 

24.840.
802 

Não 
Alfabetiza
da 

15.883.3
72 

941.773 960.560 1.058.7
05 

2.382.5
62 

2.683.3
90 

7.856.3
82 

Analfabeti
smo % 

14,07 5,7 7,1 8,6 10,2 15,2 31,6 

Homens 52.043.9
84 

8.312.8
99 

6.667.8
07 

5.955.2
95 

11.197.
194 

8.421.6
56 

11.489.
133 

Não 
Alfabetiza
da 

7.608.92
4 

637.555 599.186 623.931 1.255.7
61 

1.227.8
00 

3.264.6
91 

Analfabeti
smo % 

14,6 7,7 9,0 10,5 11,2 14,6 28,4 

Mulheres 55.981.6
66 

8.267.4
84 

6.786.2
51 

6.348.0
80 

12.048.
195 

9.179.9
87 

13.351.
669 

Não 
Alfabetiza
da 

8.274.44
8 

304.218 361.374 434.774 1.126.8
01 

1.455.5
90 

4.591.6
91 

Analfabeti
smo % 

14,8 3,7 5,3 6,8 9,4 15,9 34,4 

Urbana 87.675.0
76 

13.159.
144 

10.953.
391 

10.083.
779 

19.214.
275 

14.537.
968 

19.726.
519 
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Não 
Alfabetiza
da 

9.365.51
7 

442.562 490.730 542.744 1.318.4
35 

1.564.5
95 

5.006.4
51 

Analfabeti
smo % 

10,7 3,4 4,5 5,4 6,9 10.8 25,4 

Rural 20.350.5
74 

3.421.2
39 

2.500.6
67 

2.219.5
96 

4.031.1
14 

3.063.6
75 

5.114.2
83 

Não 
Alfabetiza
da 

6.517.85
5 

499.211 469.830 515.961 1.064.1
27 

1.118.7
95 

2.849.9
31 

Analfabeti
smo % 

32,0 14,6 18,8 23,2 26,4 36,5 55,7 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1991/PNAD 1995/1996/1997 apud PNE 2001. 

 
Diante dos dados alarmantes, o PNE de 2001 tinha alguns objetivos. Um deles 

era alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos em cinco ano e, até o final da década, 

erradicar o analfabetismo. Assim, percebemos que são propostas muito benéficas 

para a população. Apesar desse cenário, existe um contexto político e interesses 

dominantes, como a ação que corresponderia para o alcance desses resultados de 

forma qualitativa. Essa teria que financiar e não responder um modelo de 

alfabetização operacional.  

 O PNE de 2001 foi implementado ainda no Governo do FHC que, até então, 

desenvolvia o Programa Alfabetização Solidaria. Porém, quem assume boa parte do 

progresso para corresponder as suas metas de 2001-2010 foi o presidente Luís Inácio 

Lula da Silva (2003-2010), que teve como ação para erradicação do analfabetismo a 

implementação do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) que foi instituído pelo Decreto 

nº 4.834 em 8 de setembro de 2003 (posteriormente substituído pelo decreto nº 6.096). 

De acordo com o MEC (2006, [p.i.]) “o Programa Brasil Alfabetizado tem o objetivo 

contribuir para a universalização do ensino fundamental, promovendo ações de 

alfabetização de jovens de 15 anos ou mais, adultos e idosos nos Estados, no Distrito 

Federal e Municípios”.  
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Segundo Rêses (2017), o PBA surge para responder duas exigências: 

combater o analfabetismo por meio do que é estabelecido pelo Plano Nacional de 

Educação e os compromissos internacionais.  

Em sua primeira fase, 2003, o PBA destinava-se apenas, 

segundo Henriques (2006), a repassar “recursos para o 

Estados, Distritos Federal, municípios, organizações não 

governamentais, instituições de ensino superior e outras 

entidades sem fins lucrativos (...)”. O recurso poderia ser 

utilizado apenas, continua ele, para “o pagamento de formação 

e de bolsas para os alfabetizadores” (HENRIQUES, 2006, p.31). 

Fora essas duas linhas de financiamento, o programa estipulava 

que as turmas de alfabetização deveriam ter a duração de seis 

meses de alfabetização, cujas atividades diárias seriam de duas 

horas. O PBA, apesar do aumento no aporte de recursos 

destinados à alfabetização de jovens e adultos, se mostrava 

bastante frágil em termo de atribuições e desenho institucional. 

Só a partir de 2004, com as contribuições dos Fóruns de EJA do 

Brasil, ele ganha maior consistência em sua configuração 

(SILVEIRA, 2017, p. 54). 

No governo Lula (2003-2010), há muitos avanços para educação que foram 

fundamentais para a EJA e a alfabetização das pessoas. Os principais programas 

serão citados de forma breve, pois a pesquisa busca uma aproximação com as ações 

do estado. Ainda com base em Rêses (2017), em 2005, surge o Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens (PROJOVEM Urbano), e, no mesmo ano, é criado o Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) instituído com o decreto nº 

5.478. Já em 2006, amplia-se o programa com o decreto nº 5.840.  

Rêses (2017) aborda que, em 2006, a implementação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). Nesse, há um sistema que garante e destina 

recursos públicos para os sistemas de educação dos municípios, estados e Distrito 

Federal. Em 2007, surgem os programas Olhar Brasil, Brasil Profissionalizado e 

Agenda Territorial (AT). Já em 2009, há a ampliação do Programa Nacional de Apoio 

ao Transporte do Escolar (PNATE). Ademais, é criado a resolução CNE/CEB nº02, 

em 2010, para uma Educação nas Prisões. Nesse período, também  acontece o 

Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos 

(PNLDEJA).         



39 

             Cada governo e período, no decorrer histórico do país, elaborou alguma ação 

para erradicar o analfabetismo, porém não tiveram um bom empenho por falta 

preparação e investimento insuficiente para combater o analfabetismo. Os dados da 

tabela, a seguir, demonstram o programa ou a política e os seus resultados.  

 

Tabela 3 - Comparativo dos principais Programas de Alfabetização de Jovens e Adultos – 
Brasil, 1947/atual 

Identificação¹ Período 
de 

realização 

Objetivos Estimativa da 
população 
analfabeta 
antes da 

implementação 

Estimativa 
da 

população 
analfabeta 
no fim da 
vigência 

do 
programa 

Campanha de 
Educação de 
Adolescentes 
e Adultos 

1947 -
1963 

Estender a ação da 
escola primária a 
vários milhões de 
brasileiros 
adolescentes e 
adultos que não 
sabem ler e 
escrever, além de 
mostrar a extensão 
da gravidade do 
problema do 
analfabetismo no 
país. 

1940 – 56,1%  
13.269² 9 total 

1960 – 
39,7% 
15.964² 
total 

Movimento de 
Cultura 
Popular 

1960 – 
1964 

Promover e 
incentivar a 
educação de 
crianças, 
adolescentes e 
adultos, 
desenvolver as 
virtualidades do ser 
humano e 
proporcionar a 
elevação do nível 
cultural do povo. 

1960 – 39,7% 
15.964² total 

1970 – 
33,7% 
18.100² 
total 

 
9 1 – Tabela Elaborada por Braga, p.63-64.  
   2 – Em milhares  
  Fonte: IBGE, considerando a faixa etária de 15 anos ou mais. 
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Movimento de 
Educação de 
Base  

1961- 
1965 

Ofertar a 
alfabetização para 
a população rural 
para o 
desenvolvimento, 
oferta de educação 
de base visando a 
concepção de vida, 
tornando-o 
consciente de seus 
valores físicos, 
espirituais, morais e 
cívicos, além de 
fornecer 
conhecimentos e 
valorização. 

1960 – 39,7% 
15.964² total 

1970 – 
33,7% 
18.100² 
total 

Movimento 
Brasileiro de 
Alfabetização 

1967 – 
1985 

Erradicar com o 
analfabetismo 
existente, 
principalmente na 
faixa etária de 15 a 
30 anos. 

1970 – 33,7% 
18.100² total 

1991 – 
19,7% 
18.682 

Fundação 
Educar 

1985 – 
1990 

Promover a 
execução de 
alfabetização e de 
educação básica 
não formais, 
destinados aos que 
não tiveram acesso 
à escola ou dela 
foram excluídos 
prematuramente. 

1980 – 25,9% 
19.356² total 

1991 – 
19,7% 
18,682² 
total 

Programa 
Alfabetização 
Solidária 

1996 – 
1998 

Reduzir os índices 
de analfabetismo 
no Brasil, tendo 
como foco os 
jovens de 12 a 18 
anos. 

1991 – 19,7% 
18.682² total 

2000 – 
13,6% 
16.295² 
total 



41 

Programa 
Brasil 
Alfabetizado 

2003 – 
atual 

Criar oportunidade 
de alfabetização a 
todos os jovens, 
adultos e idosos 
que não tiveram 
acesso ou 
permanência no 
ensino 
fundamental, com 
qualidade e caráter 
de continuidade 
educacional, 
ampliando a oferta 
da EJA, por meio 
da implementação 
de políticas de 
formação, de 
distribuição de 
materiais didáticos 
e literários, de 
incentivo à leitura e 
de financiamento. 

2000 – 13,6% 
16.295² total 

2010 – 
9,6% 
13.933² 
total 

Fonte: IBGE apud. BRAGA, 2015. 

 

 Mesmo com alguns avanços na política de educação no governo Lula que 

corresponderia com as metas do Plano Nacional de Educação para erradicação do 

analfabetismo, como demonstra os dados, não foram suficientes para atingir o objetivo 

de alfabetizar a população brasileira, como mostra a próxima tabela 
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Tabela 4 - Indicador de taxa de analfabetismo dos anos 2000. 

Indicador/Ano10 2001 2005 2006 2007 2008 

Taxa de 

analfabetismo 

12,4% 11,1% 10,4% 10,1% 10,0% 

Número de 

analfabetos 

15.072.313 14.979.160 14.391.064 14.135.122 14.247.495 

Inscritos em 

programas de 

alfabetização 

930 mil 1,8 milhão 1,6 milhão 1,3 milhão 1,4 milhão 

Média de anos 

de estudos 

6,4 7 7,2 7,3 7,4 

Fonte: IBGE apud. PIERRO, 2010. 

 

Observando a tabela elaborada por Pierro (2010), a autora enfatiza o número 

de inscritos nos programas de alfabetização que foram crescendo com o passar dos 

anos, mas, posteriormente, ocorreu um retrocesso. Mesmo com muitos inscritos nos 

programas, observa-se que o número de analfabetos continua praticamente o mesmo. 

Comparado ao que se propõem as metas do PNE de 2001 não chega perto de atingi-

la.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Tabela elaborada por Pierro, p. 247. 
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III O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM VIGÊNCIA E A ÊNFASE NA META 9: 

ANALFABETISMO EM QUESTÃO 

De acordo com Lima (2019), foi realizado, em 2008, uma Conferência de 

Educação Básica, que resultou um comprometimento pelo governo federal em 

organizar uma Conferência Nacional de Educação (CONAE). Nesse mesmo período 

de mudanças e debates educacionais, há a aprovação, em 2009, da emenda 

constitucional fundamental para o Plano Nacional de Educação e o enfretamento 

contra o analfabetismo. Nesse, surge a emenda nº 59 no Art. 214:  

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração lurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que 
conduzam à; 
l – erradicação do analfabetismo 
ll – universalização do atendimento escolar 
lll – melhoria da qualidade do ensino  
lV – formação para o trabalho 
V – promoção humanística, cientifica e tecnológica do País  (BRASIL, 
1988, Art 214). 

Como se evidencia na emenda constitucional, os objetivos propostos 

possibilitaram uma importante base de construção do Plano realizado em 2010 na 

Conferência Nacional de Educação (CONAE), com o tema “Construindo o sistema 

nacional articulado: o Plano Nacional de Educação, diretrizes e estratégias de ação”. 

A CONAE foi um espaço social fundamental para discutir os rumos da educação do 

país, tendo a participação da sociedade civil, agentes públicos, entidades de classe, 

estudantes, profissionais da educação, pais e responsáveis.       

O Plano realizado pela CONAE possibilitou, em seguida, um projeto de Lei que 

foi apresentado ao poder executivo e encaminhado ao Congresso Nacional, sendo 

reconhecida como projeto de Lei nº 8.035/2010 que foi aprovado, surgindo, assim, o 

Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020. Contudo, segundo Lima 

(2019), nesse período há uma dificuldade em relação ao consenso do projeto de Lei, 

ocorrendo uma tramitação e transformação do projeto, pois não contemplava todas as 

propostas registradas no documento final da CONAE (2010).  

O processo de elaboração do PNE e as suas transformações são resultados 

da participação popular e de profissionais. Ou seja, foi um processo fundamental por 

ser um reflexo do envolvimento da sociedade sobre os caminhos que a educação deve 



44 

seguir e as contribuições para a formação dos futuros discentes. Dentre os aspectos 

priorizados, destacamos a elaboração de novos projetos para permanência do aluno, 

identificação de demandas recorrentes na educação e construção de uma política que 

garanta direitos e a aplicação de verbas, bem como os métodos de aprendizagem. 

 A transformação e a tramitação do Plano Nacional de Educação duraram 

quatro anos, sendo aprovada em 2014 no governo Dilma Rousseff (2011-2016) 

através da Lei nº13.005/2014 com a vigência de dez anos (2014-2024). O novo PNE 

difere do anterior em relação ao número de metas e estratégias a serem atingidas. De 

295 metas existentes no PNE (2001), neste que está em vigente passa a ter 20 metas 

como:  

Meta 1 – Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 

as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta 

de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência deste PNE.  

Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda 

a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 

95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 

idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 

período de vigência deste PNE, taxa liquida de matrículas no ensino 

médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Meta 4 – Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 

salas de recurso multifuncionais, classes escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

(terceiro) ano do ensino fundamental. 

Meta 6 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 
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menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação 

básica. 

Meta 7 – Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas 

e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de 

modo atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. 

Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 

29 (vinte nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos 

de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações 

do campo, da região de menos escolaridade no País e dos 25% (vinte 

e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 

negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 

anos ou mais para 93,5% (noventa e três e cinco décimos por cento) 

até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental 

e médio, na forma integrada à educação profissional.  

Meta 11 – Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de 

nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) da expansão no segmento público).  

Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 

50% (cinquenta por cento) e a taxa liquida para 33% (trinta e três por 

cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.  

Meta 13 – Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 

proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício 

no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco 

por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) 

doutores.  

Meta 14 – Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.  
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Meta 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) anos de 

vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da 

educação de que tratam os incisos I, II e III do capítulo art.61 da Lei n 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação 

especifica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

Meta 16 – Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 

cento) dos professores da educação básica, até o último ano de 

vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

Meta 17 – Valorizar os (as) profissionais dos magistérios das redes 

públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento 

médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, 

até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

Meta 18 – Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de 

Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior 

pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos 

(as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o 

piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 

inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

Meta 19 – Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para 

efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 

técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 

técnico da União para tanto.  

Meta 20 – Ampliar o investimento público em educação pública de 

forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto 

Interno Bruto – PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, 

no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 

decênio (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, Lei nº 13.005/2014). 
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A meta 9, em específico, estabelece como objetivo elevar a taxa de 

alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até final da 

vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional. No quadro elaborado por Oliveira (2022), é possível 

identificar as diferenças ou as semelhanças entre os objetivos, metas e estratégias do 

PNE de 2001-2010 e de 2014-2024. 

 

Tabela 5 - PNE 2001-2010 e PNE 2014 – 2024, suas metas e objetivos 

PNE 2001 - 2010 PNE 2014 - 2024 

Metas e Objetivos da Educação de 

Jovens e Adultos (SUBSEÇÃO 5.3) 

Estratégias da Meta 9 

1 – Estabelecer, a partir da aprovação do 

PNE, programas visando a alfabetizar 10 

milhões de jovens e adultos, em cinco 

anos e, até o final da década, erradicar o 

analfabetismo. 

9.3 – Implementar ações de 

alfabetização de jovens adultos e 

adultos com garantia de continuidade 

da escolarização básica; 

4 – Estabelecer programa nacional, para 

assegurar que as escolas públicas de 

ensino fundamental e médio localizadas 

em áreas caracterizadas por 

analfabetismo e baixa escolaridade 

ofereçam programas de alfabetização e 

de ensino e exames para jovens e adultos, 

de acordo, com as diretrizes curriculares 

nacionais. 

9.4 – Criar benéfico adicional no 

programa nacional de transferência de 

rende para jovens e adultos que 

frequentarem cursos de alfabetização; 

5 – Estabelecer programa nacional de 

fornecimento, pelo Ministério da 

Educação, de material didático-

pedagógico, adequado à clientela, pra 

cursos em nível de ensino fundamental 

para jovens e adultos, de forma a 

incentivar a generalizar das iniciativas 

mencionadas na meta anterior. 

9.6 – Realizar avaliação, por meio de 

exames específicos, que permita aferir 

o grau de alfabetização de jovens e 

adultos com mais de 15 anos de idade. 

6 – Realizar, anualmente, levantamento e 9.10 estabelecer mecanismo de 
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avaliação de experiencias em 

alfabetização de jovens e adultos, que 

constituam referência para os agentes 

integrados ao esforço nacional de 

erradicação do analfabetismo. 

incentivos que integrem os segmentos 

empregadores, públicos e privados, e 

os sistemas de ensino, para promover 

a compatibilização da jornada de 

trabalho dos empregados e das 

empregadas com a oferta das ações de 

alfabetização de jovens e adultos, 

7- Assegurar que os sistemas estaduais 

de ensino, em regime de colaboração com 

os demais entes federativos, mantenham 

programas de formação de educadores de 

jovens e adultos, capacitados para atuar 

de acordo com o perfil da clientela, e 

habilitados para no mínimo, o exercício do 

magistério nas séries iniciais do ensino 

fundamental de órgãos públicos e 

privados envolvidos no esforço de 

erradicação do analfabetismo. 

 

9.12 – considerar nas políticas públicas 

de jovens e adultos, as necessidades 

dos idosos, com vista à promoção de 

políticas de erradicação do 

analfabetismo. 

9 – Instar Estados e Municípios a 

procederem um mapeamento, por meio 

de censo educacional, nos termos do art. 

5º,§1º da LDB, da população analfabeta, 

por bairro ou distrito das residências e/ou 

locais de trabalho, visando localizar e 

induzir a demanda e programar a oferta de 

educação de jovens e adultos para essa 

população.  

 

Fonte: OLIVEIRA, 2022.  

 

Como é possível observar, as metas e os objetivos do Plano Nacional de 

Educação de 2001-2010 foram elaborados de maneira eficientes para o 

desenvolvimento de programas para erradicação do analfabetismo, porém, 
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infelizmente, não foram suficientes para alcançar o objetivo. As submetas da meta 9 

do atual plano permanecem estratégias que correspondem para erradicação do 

analfabetismo. No entanto, elas precisam ser suficientes nas realizações de ações por 

parte do estado contra o analfabetismo, por meio do investimento e do 

comprometimento.  

 Oliveira (2022) faz um estudo significativo desse momento e questiona se o 

PNE irá ou não atingir a meta de erradicar o analfabetismo absoluto até 2024. O autor 

evidencia os limites do cumprimento da meta por meio de dados e ações que foram 

sendo tomadas até 2021 e quais as previsões perante o cenário que o país se 

encontra.  

Mesmo com avanços e debates para construção do terceiro PNE, as 

estratégias estabelecidas não foram o suficiente para a efetivação de práticas para a 

erradicação do analfabetismo, segundo Oliveira (2022, [p.i.]), até agora, “não foram 

implementadas em nível federal, políticas públicas com ações mais robustas e efetivas 

de alfabetização do grande contingente de analfabetos na faixa etária dos 15 aos 59 

anos”. 

Nesse período, ocorre retrocessos na educação brasileira. De acordo com Silva 

(2019), é através do Governo Provisório de Michel Temer (2016-2018), reconhecido 

como um governo de reformas, que começa a ter um planejamento em nível federal 

com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/55. Conforme o Ministério da 

Fazenda, a PEC 241 propõe ao longo dos próximos dez anos (2016 a 2026), o 

crescimento da despesa primária do governo central, priorizando correção da inflação 

do ano anterior, através desta proposta surge a Emenda Constitucional nº 95, que 

seria: 

A Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), de 15 de dezembro de 2016, 
efetivou uma mudança constitucional que instituiu um Novo Regime 
Fiscal (NRF) no país. Este NRF particiona o orçamento da União em 
partes independentes, sendo uma delas o Poder Executivo, que inclui 
o Ministério da Educação (MEC). Nesse regime fiscal, a partir de 2018, 
até o ano de 2036, o orçamento do Poder Executivo não poderá ser 
reajustado por percentuais acima da inflação do ano anterior. No 
contexto do Poder Executivo o orçamento do MEC poderá ser 
reajustado acima da inflação, desde que os outros organismos desse 
Poder tenham reajustes abaixo da inflação. O estudo examina o 
orçamento da União no período 1995 a 2016 e conclui que o período 
2006 a 2012 foi aquele em que o MEC teve os maiores reajustes acima 
da inflação e superiores a 10 pontos percentuais. Pode-se concluir, 
portanto, que se não ocorrerem períodos com esse perfil até 2024 não 
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será possível cumprir as metas estabelecidas no Plano Nacional de 
Educação (PNE) 2014-2024 (AMARAL, 2017, p. 1 apud SILVA, 2019, 
p. 11-12). 

Com justificativas da área econômica para o não investimento na educação, 

estabelecendo somente um congelamento de gastos através de uma emenda 

constitucional, torna-se previsível que as estratégias da meta 9 do PNE e outras 

políticas públicas não sejam correspondidas por conta de um sistema e governo que 

prioriza o pagamento da dívida pública. Contudo, essa irá elaborar métodos e medidas 

que contribuem para o retrocesso de políticas para alfabetização da classe 

trabalhadora.   

É evidente que, mais uma vez, uma a meta de erradicar o analfabetismo não 

será atingida, pois, de acordo com IBGE (2018), a taxa de analfabetismo de 15 anos 

ou mais no Brasil é de 7,2 em 2016, mas caiu para 7,0 em 2017. Mesmo ocorrendo 

uma queda, a meta de atingir se encontra atrasada, porque era previsto, de acordo 

com PNE, que, até 2015, o país atingiria a queda de 6,5%, porém a região nordeste 

do país é a que menos conseguiu atingir a meta imposta pelo plano.  

 

Figura 2 - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais 

 

Fonte: IBGE, editoria: Estatísticas Sociais. Arte: Helga Szpix e Marcelo Barroso 

 

Além disso, em 2017, ocorre uma mudança na LDB por conta da Lei nº 

13.415/2017 que irá estruturar o Ensino Médio. Segundo Silva (2019), houve o 
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surgimento de uma nova organização curricular na educação por meio da Base 

Nacional Comum Curricular por conta da proposta do novo Ensino Médio, tendo uma 

ampliação de horas e tempo na escola, itinerários formativos de algumas áreas do 

conhecimento. No entanto, o MEC não deixa claro qual a proposta destes itinerários, 

pois coloca a língua portuguesa e matemática como obrigatórios, enquanto as demais 

áreas do conhecimento se tornam itinerários formativos. Ainda de acordo com autor, 

essa modificação na educação corresponde somente aos dados insatisfatórios 

perante desempenho da educação do país que vai desde o abandono da escola até 

as taxas elevadas de analfabetismo. Porém, a alfabetização não pode ser 

compreendida a uma formação gramatical, mas sim com senso crítico e político, afinal, 

a partir do momento que deixam ensinos como filosofia, sociologia e história como 

não obrigatórias para formação do estudante, está sonegando o acesso 

aprendizagem, fazendo o sujeito ser um analfabeto político. 

Se, do ponto de vista linguístico, um analfabeto é alguém que não 
pode ler nem escrever, um analfabeto político – quer saiba ou não ler 
e escrever – é alguém que tem uma percepção ingênua das relações 
dos homens e do mundo, uma inteligência ingênua da realidade social. 
Para ele, o real é um fato dado uma vez por todas, qualquer coisa que 
é o que é, e que, não se vai transformando. Há uma tendencia para 
pouco ter em conta a realidade, perdendo a si próprio em sonhos 
abstratos acerca do mundo. Assim procedendo, ele evita as suas 
responsabilidades históricas (FREIRE, 1974, p. 24).  

Os resultados do analfabetismo político na vida das pessoas podem ser 

irreversíveis, por conta de um período de falsas informações referentes às áreas como 

política, notícias e, até mesmo, prevenções na área da saúde. O analfabeto político 

pode comprometer em atos e reflexões por conta de uma massa coletiva que o 

desinforma sobre a verdade, colocando a sua vida em perigo, por uma 

responsabilidade do estado que, ao invés de investir em uma educação e 

alfabetização de qualidade, segue somente com o direcionamento econômico para o 

crescimento de grandes empresas. 

O reflexo da desigualdade educacional irá refletir no últimos dados, elaborados 

pelo INAF (2018), expondo que a porcentagem referente ao nível de analfabetismo no 

Brasil, em 2018, corresponde 8% da população brasileira de 15 a 64 anos, sendo que, 

parte desta porcentagem de analfabetos, 82% não tiveram acesso a escolaridade, 3% 

alcançaram o ensino médio, 48% vivem com renda familiar de até um salário mínimo, 
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72% vivem no interior, enquanto 28% moram em capitais ou na periferia dos grandes 

centro, 46% trabalham, 19% são donas de casas e 14% dos analfabetos estão 

desempregados.  

Diante dessa calamidade educacional e analfabetismo político, é possível 

perceber que as medidas utilizadas nas campanhas de eleições que ocorreram em 

2018. Albuquerque (2018) nos mostra que isso foi explicitamente por conta da 

realização de um movimento de Fake News via Whatsapp, Instagram, Facebook e 

Twitter que favoreceu o candidato Jair Messias Bolsonaro. Seu partido, na época, o 

Partido Social Liberal e seguidores compartilhavam via redes sociais diversas notícias 

falsas, como a existência do kit gay, ideologia de gênero e outras desinformações que 

impulsionou sua campanha, além do preconceito com a comunidade LGBTQ+, no qual 

sempre é presente nas falas e publicações do presidente, que deslegitima e 

desmoraliza movimentos por meio de preconceitos como a própria misoginia e 

racismo. 

Vivemos um cenário desesperador. Um presidente eleito que ofende minorias, 

lutas e movimentos sociais, circulação de desinformação. No entanto, se fosse 

absorvida por pessoas que tivessem um estudo continuado, que questionasse as falas 

e ações de Bolsonaro, será que o resultado das eleições de 2018 seria o mesmo? 

Afinal, as articulações utilizadas e as falas para sua vitória não tinham presentes 

propostas de programas e políticas para a proteção social da população. Logo, a 

desinformação desmobiliza avanços de ações sociais que correspondem as 

demandas da classe trabalhadora e minorias, favorecendo somente ações e reformas 

constitucionais que colaboram para o avanço de empresas, o agronegócio, as 

indústrias, os agrotóxicos, os preconceitos e o sucateamento de serviços públicos.  

Entender o processo histórico dos avanços do sistema capitalista neoliberal e 

quais são os seus impactos, corresponde com uma educação e uma alfabetização 

política perante a realidade. O governo não busca conscientizar a população sobre os 

malefícios do sistema capitalista. Ele enfatiza a importância do desenvolvimento 

econômico neoliberal, aplicando medidas educacionais quantitativas com uma base 

técnica para o desenvolvimento das empresas, elaborando políticas que intensifiquem 

esse cenário educacional e retroativas, as quais resultam diretamente sobre a classe 

trabalhadora, que sobrevive em situações de exploração e de impossibilidades para o 

acesso à educação de qualidade. 
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Obviamente que a sociedade capitalista não tem interesse em uma 
educação que contribua com o processo de conscientização, pois 
desvelá-la significa ameaçá-la. Como acrescenta Pinto (2003), essa 
sociedade visa educar os analfabetos não para criar condições de 
partição crítica, mas permitir que esta se faça em patamares mais 
identificados com hegemonia da classe dominante, cumprindo o que 
julga ser um dever moral, quando na verdade não passa de uma 
exigência econômica (MACHADO, 2012, p. 166). 

         De acordo com Paulo Freire (2020), há na educação um processo de 

mecanização, pois os educadores ensinam o educando a memorizar o conteúdo 

narrado, seria uma forma de utilizar “vasilinhas” que serão “enchidas” de 

conhecimento pelo educador. Essa é a concepção bancária que Freire irá refletir 

diretamente nas relações e propostas educacionais, através da memorização e 

repetição. 

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa 
das minifestações instrumentais da ideologia da opressão, a 
absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 
alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no 
outro (FREIRE, 2020, p. 81). 

Assim, Paulo Freire (2020) contribui na busca de uma educação desejada 

através de um coletivo que vive realidades e, com isso, inúmeros saberes, porém as 

grandes organizações que se julgam sábios depositam uma estrutura educacional 

bancária referente ao progresso de seus lucros e qualificação de estáticas. 

Durante o processo de reformulação na educação, em 2019, acontece a 

criação da Secretaria de Alfabetização (SEALF), instituída pelo Decreto nº 9.665, 

tendo como estrutura organizacional o Ministério da Educação (MEC). 

Entre as suas competências, encontram-se o planejamento, a 
orientação e a coordenação da implementação políticas para a 
alfabetização de crianças, jovens e adultos; a viabilização de ações de 
cooperação técnica e financeira entre os entes da Fedaração voltadas 
a alfabetização; a coordenação da elaboração de currículos e de 
materiais relativos à alfabetização que tenham eficácia comprovada; a 
elaboração e a fomentação de programas de formação de professores 
alfabetizadores; a promoção e o apoio de programas e de ações que 
incentivem a leitura e a escrita; e a aplicação de mecanismos que 
permitam avaliar as competências e habilidades, com base evidencias 
cientificas, relacionadas à alfabetização (MEC, 2018, [p.i.]). 
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No mesmo ano, é criado o Plano Nacional de Alfabetização no Brasil, instituída 

pelo Decreto nº 9.765 por meio de uma estrutura organizacional do MEC e da SEALF, 

“o programa é destinado a crianças da pré-escola e do Ensino Fundamental das 

escolas públicas brasileiras” (PNA, [p.i.]). 

Contudo, na conjuntura política e econômica em que os decretos foram 

elaborados, torna-se possível identificar e questionar os métodos que serão 

estabelecidos na educação. Mortatti (2019), ainda, evidencia que este projeto político 

tem como base a ideológica neoliberal e ultraconservador, pois está estrategicamente 

articulada através de sua elaboração que não teve representantes da comunidade 

acadêmica e cientifica, como alfabetizadores. Somente representado “por instâncias 

internas ao MEC do CNE, do CONSED, da UNDIME e de ‘pesquisadores da área da 

alfabetização’, cujos nomes e instituições acadêmicas ou empresariais não foram 

identificados” (MORTATTI, 2019, [p.i.]). Apesar de no decreto deixarem evidente que 

o Art. 4º tinha como objetivo a contribuição da Política Nacional de Alfabetização para 

atingir as metas 5 e 9 do Plano Nacional de Educação, não ocorre uma participação 

efetiva da população, nem dos profissionais para sua construção como política.  

O desenvolvimento de políticas e de objetivos de erradicação do analfabetismo 

se dão em um contexto neoliberal, por intermédio de um estado que não irá 

corresponder para os avanços por investimentos, mas sim com um congelamento de 

gastos na área da educação. Ou seja, é algo contraditório, pois exige, ao mesmo 

tempo, um desempenho na área alfabetização.  

De acordo com Silva (2019), existe o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA). Nesse, o programa avalia estudantes em três áreas do 

conhecimento: literatura, matemática e ciências a partir do 7º ano do ensino 

fundamental, na faixa etária dos 15 anos de idade. As avaliações ocorrem a cada três 

anos. “Os resultados desse estudo podem ser utilizados pelos governos dos países 

envolvidos como instrumento de trabalho na definição e refinamento de políticas 

educativas, tornando mais efetiva a formação dos jovens para a vida futura e 

participação ativa na sociedade” (SILVA, 2019, [p.i.]).  Segundo INEP/MEC (2019), o 

relatório do Brasil sobre o PISA 2018 apresenta os resultados do programa que tem a 

média a partir dos 500 pontos dos países que estão na OCDE. Assim, esses 

demonstram que, em 2009, os estudantes brasileiros ficaram com a média de 412 

pontos, enquanto, em 2015, a média foi 409 pontos. No entanto, Silva (2019) evidencia 

que, mesmo não sendo muito distante da nota maior, isso representa algo alarmante, 
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pois, em 2015, dentre 70 países, o Brasil ficou 59º lugar em leitura. Já em 2018, a 

média de leitura foi 413 pontos. Logo, o ranking permaneceu o mesmo, porém com 

79 países realizando a prova. 

O nível de precarização de ensino no país é apresentado internacionalmente, 

porém com uma avaliação que não contempla todas as áreas do conhecimento que 

são ofertadas nas escolas do Brasil, limitando níveis de saberes na formação básica 

do aluno. Essa proposta internacional irá refletir nas ações de política do país que já 

foram mencionadas, com as reformas no Ensino Médio, decreto de políticas sem 

participação da população e profissionais, congelamentos de gastos públicos em um 

cenário que favorece propostas neoliberais, mas depositando a importância de atingir 

um ranking melhor em nível educacional. Destacando, assim, que a verdadeira 

preocupação está relacionada a dados, que tem seu valor para identificar problemas 

ou níveis de diferentes estudos. Todavia, é preciso frisar que melhorar o lado 

quantitativo e de forma tecnicista não irá solucionar o problema, afinal, isso deixa de 

lado o compromisso de ofertar a qualidade na educação, como nos mostra a próxima 

figura: 

 

Figura 3 - Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade 

 
Fonte: IBGE, 2019. 

 
 

A partir do gráfico elaborado pelo EducaIBGE (2019), comparando com os 

dados elaborados em 1996, fica claro que, mesmo após 23 anos (1996-2019) e com 

o surgimento de dois PNES, as ações que foram realizadas pelo estado para 
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alfabetização da população surgiram resultados positivos com a queda no percentual. 

Contudo, o Brasil continua sendo um país que ainda lida com o analfabetismo, tendo 

a região nordeste como a que mais concentra esse número populacional, seguida a 

região norte.  

Pelo gráfico elaborado por Oliveira (2022), é possível identificar que ocorreu 

pequenos avanços referente ao número de alfabetização, ocorrendo, em média, uma 

diminuição anual de analfabetos 363 mil até 2019. Todavia, há uma transição 

significativa de 2019 para 2020 com 1.158.806 milhão de pessoas sendo 

alfabetizadas. No entanto, é preciso considerar que se trata de um dado elaborado 

logo após ações políticas correspondentes a qualificação de dados e não uma 

qualificação de ensino. Além disso, nota-se que, entre 2020 e 2021, há um retrocesso, 

mantendo um dado praticamente estável por conta de uma pandemia que 

impossibilitou que as pessoas tivessem acesso à educação pública e com qualidade 

de forma presencial, como ilustra a figura: 

 

Figura 4 - Número Absoluto de pessoas não alfabetizadas de 15 anos ou mais – Brasil – 
2012-2021 

 
Fonte: Oliveira, 2022. 

 
 

De acordo com Oliveira (2022) e analisando o processo histórico de 2012-2021, 

os quantitativos de analfabetos no Brasil, infelizmente, ainda são alarmantes. Afinal, 

o país permite a impossibilidade de avanços qualitativos, permitindo o crescimento 
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dos índices no ano de 2021 e rompendo com o objetivo de erradicar o analfabetismo 

absoluto apresentando através do Plano Nacional de Educação. 

 

Gráfico 1 - Número de pessoas não alfabetizadas por idade no ano de 2021 

 

Fonte: elaboração do autor, através dos dados apresentados por Oliveira, 2022. 

 

É evidente que o número de pessoas que não teve acesso à educação 

corresponde a idade, sendo a mais atingida com 60 anos a 110 anos, pois o processo 

sócio-histórico, como foi apresentado nesta pesquisa, irá refletir na qualidade e 

alternativas que foram impostas pelo estado em cada governo. Mesmo com o decorrer 

dos anos, com o último plano de educação elaborado e ações realizadas pelos 

governos não demonstram resultados qualificados. Há regiões populacionais com a 

permanência do analfabetismo.  

A responsabilidade pelo fracasso das pessoas analfabetas e a sua 
exclusão da sociedade não pode ser totalmente colocada em suas 
costas. Um conjunto de fatores contribuem para isso nos dias atuais,  
como (i) precariedade do sistema de ensino; (ii) infraestrutura de 
qualidade nas escolas; (iii) um processo lento de alfabetização; (iv) 
formação especifica dos professores para esses alunos; (v) condições 
matérias de sua existência, a pobreza e estrutura social não igualitária; 
(vi) dicotomia entre estudo e trabalho; (vii) a escola exclusente; (viii) 
prioridade nos investimentos necessários na Educação de Jovens e 
Adultos; (ix) falta do envolvimento efetivo da sociedade; e (x) direitos 
constitucionais negados (HONORATO; HERRERA, 2022, p. 62-63). 

Além disso, como ponto importante é o processo histórico, segundo os 

pressupostos dos autores, sempre influenciou, porque a classe dominante, desde a 

colônia até os dias atuais, impediu progressos para a população analfabeta. A 

alfabetização é realizada por um desenvolvimento pessoal, mas ela está relacionada 

com propostas sociais e condições que possibilitem o seu desempenho, através da 
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garantia de recursos a serviços públicos, possibilitando em garantir a qualidade e 

planejamentos para a inclusão e permanência do estudante. Ademais, é preciso 

enfatizar que as ações de alfabetização correspondem com uma população que 

possui conhecimento, cultura e direitos, precisando, assim, romper com os 

preconceitos que desqualificam a sabedoria e a capacidade de uma pessoa 

analfabeta. Atrelado a isso, é necessário elaborar uma proposta eficiente de inclusão 

para esta população que historicamente aflige-se.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as ações do Estado brasileiro 

no enfrentamento ao analfabetismo de acordo com os planos nacionais de educação. 

A pesquisa buscou definir o analfabetismo e a sua relação com as ações do Estado e 

de como ele está inserido na agenda pública em diferentes governos, buscando 

conhecer como está planejado a superação do analfabetismo, por meio das 

estratégias que são desenvolvidas em diferentes contextos históricos.  

Além do mais, a pesquisa buscou responder quais são as alternativas 

realizadas pelo Estado e como elas correspondem com a meta 9 do Plano Nacional 

de Educação de 2014 para erradicar o analfabetismo absoluto até 2024. Tendo em 

vista as transformações políticas em um cenário de retrocessos, segundo o Ministério 

da Saúde (2021), em dezembro de 2019 é descoberto na cidade de Wuhan, China, a 

COVID-19, uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus (SARS-CoV-

2), um vírus potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição 

global, resultando em uma pandemia que chega no Brasil em 2020. Foi informado via 

o Ministério da Saúde a importância do distanciamento social, etiqueta respiratória e 

de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes, 

isolamento de casos suspeitos e confirmados, além da quarentena dos contatos dos 

casos para evitar a disseminação do SARSCoV-2. 

Em um cenário com medidas sanitárias mais exigentes para a segurança da 

população brasileira, houve uma modificação significativa nas relações sociais e 

novas adaptações, tendo a educação como parte deste processo. De acordo com 

Honorato e Herrera (2022), as instituições de ensino pararam por um período, sendo 

adaptadas e se moldando a educação a distância, conhecida como ensino remoto, no 

meio de um processo de erradicação do analfabetismo.  

Ocorre, assim, o rompimento da relação direta entre o professor e o aluno. As 

expressões da pobreza ficam mais evidentes por conta de quem tem acesso a 

aprendizagem. Como Honorato e Herrera (2022) pontua referente à Educação de 

Jovens e Adultos que não conseguiram ter o ajustamento correto por conta da falta 

de acesso à internet de qualidade e gratuita, ambientes propícios, bem como tempo 

disponível para estudos em casa após a jornada de trabalho. A não existência de 

computadores ou uso restrito do celular, pontuando também com o impacto na área 

da docência por não ter o preparo para lidar com as mídias eletrônicas, sendo um 



60 

reflexo de um analfabetismo digital por ambas as partes, resultou em uma 

desmotivação do aluno pela falta de contato com os professores.   

O período de isolamento social com o fechamento das escolas foi um 
marco negativo na educação em qualquer nível escolar; não poderia ter 
sido diferente para os jovens e adultos que, em sua larga maioria, 
trabalha de dia e estuda a noite, em situações de informalidade ou de 
subemprego, em especial devido a sua condição de pessoas 
analfabeta. Os professores alegaram que foi um grande desafio que 
estão vivendo nesse período. P1 comenta que tem contato com cerca 
de 50% dos seus alunos, com pouco retorno das atividades que propõe, 
em especial pelo analfabetismo também familiar e digital, além de “falta 
de internet; apenas um aparelho celular para o uso de várias pessoas”. 
(HONORATO; HERRERA, 2022, p. 61). 

Esse período de aulas remotas reflete nos impactos acadêmicos na 

Universidade Estadual de Londrina desde 2020, prejudicando avanços de pesquisas 

e intensificando no prejuízo da saúde mental. O presente autor, por exemplo, 

encontra-se em um momento desprovido de experiencias de forma presencial que, 

infelizmente, foram resumidas em quatros meses de aulas e estágio, além de fazer 

parte de uma formação atingida por uma pandemia que levou a óbito mais 600 mil 

brasileiros. Desse modo, visualizamos, sim, o grande impacto acadêmico que resultou 

na vida deste pesquisador e pensamos que, talvez, os direcionamentos e a realização 

da pesquisa poderiam ter sido aprofundados de outras maneiras. O fechamento 

temporário de uma biblioteca foi significativo na vida do estudante que tenta utilizar o 

lar como espaço estudo. Além, é claro, de utilizar o mesmo computador com outros 

membros da família para conseguir assistir às aulas e realizar as atividades 

acadêmicas. 

Ademais, o isolamento impossibilitou o acesso aos projetos da área de 

conhecimentos e culturais ofertados pela universidade, como palestras, cinemas e 

congressos. Acreditamos, então, que a universidade vista como espaço de direito e 

investimento permaneceu e se intensificou depois desta pesquisa, pois o analfabeto 

funcional que foi direcionado ao presente pesquisador e que trouxe impactos 

emocionais e dúvidas de sua capacidade intelectual, não impediu de ressaltar que 

esse ataque é uma expressão de uma desigualdade educacional. 

O analfabetismo é um marco na vida de muitas pessoas, porém as ações que 

correspondem para os seus avanços não são correspondidas com devidas respostas, 

por conta das demandas sociais, principalmente na região nordeste do país, pois, de 
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acordo com dados apresentados, é a mais afetada. No entanto, ao mesmo tempo, 

resulta em uma indagação de quais são motivos que fazem as outras regiões 

conseguirem avanços referente às porcentagens que são estabelecidas pelo plano 

nacional de educação, quais métodos e políticas são utilizados por cada uma? E como 

parte das ações de políticas sociais, qual seria papel do serviço social na educação e 

como esta área do conhecimento poderia contribuir para alfabetização?  

Dessa forma, foi possível perceber que pós a promulgação da Lei nº 

13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, as medidas estabelecidas 

pelo governo brasileiro não correspondem com os avanços para alfabetização, 

somente para o desenvolvimento na qualificação de dados. No entanto, é evidente 

que a pandemia impossibilitou e justificou a pausa de avanços que correspondiam a 

alfabetização, focalizando em atingir a meta 9. Assim, o Brasil continua sendo um país 

que possui milhões de analfabetos absolutos, sem direitos qualificados para que 

contribuam na alfabetização, além de uma precarização do ensino de qualidade que 

está sendo aplicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

REFERÊNCIAS 

ALVES, Ronaldo Sávio Paes. Neoliberalismo e Educação: Uma década de 
intervenção do Banco Mundial nas Políticas Públicas do Brasil (2000-2010). Anais 
do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011.  
 
AMESTOY, Micheli Bordoli; DE TOLENTINO-NETO, Luiz Caldeira Brant. Políticas 
públicas e a influência dos organismos internacionais: a educação básica no foco do 
debate. Research, Society and Development, v. 9, n. 2, p. 152922189-
e152922189, 2020. 
 
AMORIM, Paula. Planos Nacionais de Educação: Aspectos Historicos – Criticos de 
sua Trajetória e seus Desdobramentos na Educação Brasileira. Presidente Prudente. 
Colloquium Humanarum. Vol.  10. P. 1200-1207. 2013. Acesso em 15 mar.  2022. 
Disponível em:  < 
https://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%
A7%C3%A3o/PLANOS%20NACIONAIS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83º%20
ASPECTOS%20HIST%C3%93RICOS%20-
%20CR%C3%8DTICOS%20DE%20SUA%20TRAJET%C3%93RIA%20E%20SEUS
%20DESDOBRAMENTOS%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20BRASILEIRA
.pdf>   
 
ABE. Associação Brasileira de Educação: Breve Histórico. 2022. Acesso em 15 
mar. 2022. Disponível em: 
<http://www.abe1924.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Ite
mid=27>  
 
BRAGA, Ana Carolina. O desafio da superação do analfabetismo no Brasil: uma 
análise do Programa Brasil Alfabetizado no município de Araraquara/SP. 2015.  
 
BRASIL. Artigo 150 da Constituiçãao Federal de 16 de Julho de 1934. Acesso 
em 15 mar. 2022. Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616954/artigo-150-da-constituicao-federal-
de-16-de-julho-de-
1934#:~:text=a%20seus%20professores%20a%20estabilidade,servirem%2C%20e%
20uma%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20condigna>  
 
BRASIL. Decreto número 19.513, de 25 de agosto de 1945. Acesso em 11 abr. 
2022. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-
1949/decreto-19513-25-agosto-1945-479511-publicacaooriginal-1-pe.html>  
 
BRASIL. Artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Acesso em 11 abr. 2022. 
Disponível em:  <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/1241734/artigo-205-da-
constituicao-federal-de-1988> 
 
BRASIL. Artigo 214 da Constituição Federal de 1988. Acesso em 11 abr. 2022. 
Disponível em:  <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10648645/artigo-214-da-
constituicao-federal-de-1988>  

https://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%A7%C3%A3o/PLANOS%20NACIONAIS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20ASPECTOS%20HIST%C3%93RICOS%20-%20CR%C3%8DTICOS%20DE%20SUA%20TRAJET%C3%93RIA%20E%20SEUS%20DESDOBRAMENTOS%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20BRASILEIRA.pdf
https://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%A7%C3%A3o/PLANOS%20NACIONAIS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20ASPECTOS%20HIST%C3%93RICOS%20-%20CR%C3%8DTICOS%20DE%20SUA%20TRAJET%C3%93RIA%20E%20SEUS%20DESDOBRAMENTOS%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20BRASILEIRA.pdf
https://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%A7%C3%A3o/PLANOS%20NACIONAIS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20ASPECTOS%20HIST%C3%93RICOS%20-%20CR%C3%8DTICOS%20DE%20SUA%20TRAJET%C3%93RIA%20E%20SEUS%20DESDOBRAMENTOS%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20BRASILEIRA.pdf
https://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%A7%C3%A3o/PLANOS%20NACIONAIS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20ASPECTOS%20HIST%C3%93RICOS%20-%20CR%C3%8DTICOS%20DE%20SUA%20TRAJET%C3%93RIA%20E%20SEUS%20DESDOBRAMENTOS%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20BRASILEIRA.pdf
https://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%A7%C3%A3o/PLANOS%20NACIONAIS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20ASPECTOS%20HIST%C3%93RICOS%20-%20CR%C3%8DTICOS%20DE%20SUA%20TRAJET%C3%93RIA%20E%20SEUS%20DESDOBRAMENTOS%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20BRASILEIRA.pdf
https://www.unoeste.br/site/enepe/2013/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%A7%C3%A3o/PLANOS%20NACIONAIS%20DE%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20ASPECTOS%20HIST%C3%93RICOS%20-%20CR%C3%8DTICOS%20DE%20SUA%20TRAJET%C3%93RIA%20E%20SEUS%20DESDOBRAMENTOS%20NA%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20BRASILEIRA.pdf
http://www.abe1924.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=27
http://www.abe1924.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=27
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616954/artigo-150-da-constituicao-federal-de-16-de-julho-de-1934#:~:text=a%20seus%20professores%20a%20estabilidade,servirem%2C%20e%20uma%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20condigna
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616954/artigo-150-da-constituicao-federal-de-16-de-julho-de-1934#:~:text=a%20seus%20professores%20a%20estabilidade,servirem%2C%20e%20uma%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20condigna
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616954/artigo-150-da-constituicao-federal-de-16-de-julho-de-1934#:~:text=a%20seus%20professores%20a%20estabilidade,servirem%2C%20e%20uma%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20condigna
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616954/artigo-150-da-constituicao-federal-de-16-de-julho-de-1934#:~:text=a%20seus%20professores%20a%20estabilidade,servirem%2C%20e%20uma%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20condigna
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-19513-25-agosto-1945-479511-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-19513-25-agosto-1945-479511-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/1241734/artigo-205-da-constituicao-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/1241734/artigo-205-da-constituicao-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10648645/artigo-214-da-constituicao-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10648645/artigo-214-da-constituicao-federal-de-1988


63 

BRASIL. Artigo 9 da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 1996. Acesso 
em 11 abr. 2022. Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>  
 
BRASIL. Política Nacional de Alfabetização. Decreto Nº 9.765. 2019, 2019. Acesso 
em 11 abr. 2022. Disponível em:  <https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-
765-de-11-de-abril-de-2019-71137431>  
 
BRASIL. Relatório Brasil no PISA 2018. Inep/MEC 53.9, 2019. Acesso em 11 abr. 
2022. Disponível em:  <https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-
765-de-11-de-abril-de-2019-71137431>  
 
BETHYBIO. Liga Brasileira contra o analfabetismo (1915). O que há de novo? 
Semeando Saber, 2010. Acesso em 19 dez. 2021. Disponível em:  
<https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-
765-de-11-de-abril-de-2019-71137431>  
<http://bethybio-semeandosaber.blogspot.com/2010/09/liga-brasileira-contra-o-
analfabetismo.html>  
 
CAMARGO, Alexandre de P R. O censo de 1872 e a utopia estatística do Brasil 
Imperial. Rio Janeiro: Universidade Candido Mendes, 2018. Acesso em 19 dez. 
2021. Disponível em:    
<https://pdfs.semanticscholar.org/cffc/48ba561d798789ab34fcc4cf3ee727afb94a.pdf
>  
 
CORDÃO, Francisco Aparecido. Plano Nacional de Educação (PNE). Revista de 
Educação. [s.l.]: COGEIME, 2013. Acesso em 19 dez. 2021. Disponível em:   
<file:///C:/Users/User/Downloads/100-271-2-PB%20(1).pdf>  
 
DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO, Eduardo Meinberg; COELHO, Fernanda 
Marina Feitosa; DIAS, Tainah Biela. Fake news acima de tudo, fake news acima de 
todos: Bolsonaro e o “kit gay”, “ideologia de gênero” e fim da “família 
tradicional. Portal Metodista, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 65-90, 2018. 
 
EducaIBGE. Conheça o Brasil – População Educação. 2022. Acesso em 18 fev. 
2022. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca--
brasil/populacao/18317-
educacao.html#:~:text=No%20Brasil%2C%20segundo%20a%20Pesquisa,havia%20
sido%206%2C8%25>.  
 
FAJARDO, Vanessa. Como o analfabetismo funcional influencia a relação com as 
redes sociais no Brasil. BBC News Brasil. São Paulo, 2018. Acesso em 11 fev. 
2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46177957> 
 
FERRARO, Alceu R. Analfabetismo e níveis de letramento no Brasil: o que dizem os 
censos? Educação e Sociedade, São Paulo, v. 23, n. 81, p. 21-47, dez. 2002. 
Acesso em 19 mar. 2022. Disponível em:    

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
http://bethybio-semeandosaber.blogspot.com/2010/09/liga-brasileira-contra-o-analfabetismo.html
http://bethybio-semeandosaber.blogspot.com/2010/09/liga-brasileira-contra-o-analfabetismo.html
https://pdfs.semanticscholar.org/cffc/48ba561d798789ab34fcc4cf3ee727afb94a.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/cffc/48ba561d798789ab34fcc4cf3ee727afb94a.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/100-271-2-PB%20(1).pdf
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca--brasil/populacao/18317-educacao.html#:~:text=No%20Brasil%2C%20segundo%20a%20Pesquisa,havia%20sido%206%2C8%25
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca--brasil/populacao/18317-educacao.html#:~:text=No%20Brasil%2C%20segundo%20a%20Pesquisa,havia%20sido%206%2C8%25
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca--brasil/populacao/18317-educacao.html#:~:text=No%20Brasil%2C%20segundo%20a%20Pesquisa,havia%20sido%206%2C8%25
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca--brasil/populacao/18317-educacao.html#:~:text=No%20Brasil%2C%20segundo%20a%20Pesquisa,havia%20sido%206%2C8%25
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46177957


64 

<https://www.scielo.br/j/es/a/r9WxgNdxFvRLXYfbxCLyF5G/?format=pdf&lang=pt> 
  
FERRARO, Alceu Ravanello. Analfabetismo no Brasil: desconceitos e políticas de 
exclusão. Perspectiva, São Leopoldo, v. 22, n. 1, p. 111-126. jul. 2004. Acesso em 
19 mar. 2022. Disponível em:    
<file:///C:/Users/F%20a%20m%20%C3%AD%20l%20i%20a/Downloads/10086-
Texto%20do%20Artigo-30091-1-10-20090330.pdf>  
 
Fundação Getúlio Vargas. Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Rio de 
Janeiro, 2009. Acesso em 14 mar. 2022. Disponível em:   
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lei-de-diretrizes-e-
bases-da-educacao-nacional-ldben>  
 
FREIRE, Paulo. O processo de alfabetização política. Salvador: Rev. da FAEEBA, 
1974. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro/São Paulo: Editoria Paz e 
Terra, 2020. 
 
FREITAS, José Cleber; SAUL, Ana Maria; SILVA, Antônio Fernando Gouvêa da. 
Educação na cidade de São Paulo (1989-2000). 2 Edição. São Paulo:  Polí/PUC-
SP, 2002. 
 
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa. Porto 
Alegre: Plageder, 2009. 
 
GONTIJO, Cláudia Maria Mendes. Alfabetização na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Pro-Posições. Campinas, v. 31, 2018. Acesso em 14 mar. 2022. 
Disponível em:   
<https://www.scielo.br/j/pp/a/SSfgKgXvXK5VDq6GqfGfwhK/?lang=pt&format=pdf>  
 
HERMIDA, Jorge Fernando. O Plano Nacional de Educação (Lei 10.172), de 9 de 
janeiro de 2001. Educar em Revista. Curitiba, n. 27 , 2006. 
  
HONORATO, Hercules Guimarães; HERRERA, Marcela Duarte. A saga do 
analfabetismo e a pandemia COVID-19: história triste em momento atual triste. Livro 
de Atas, p. 51, 2022.  
 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Mundialização do capital,“questão social” e Serviço 
Social no Brasil. Revista em Pauta: teoria social e realidade contemporânea. [s.l.] n. 
21, p. 117-140, 2008. 
 
INAF. Indicador de Alfabetismo Funcional. Nível analfabeto. 2018. Acesso em 14 
mar. 2022. Disponível em:  <https://alfabetismofuncional.org.br/nivel-analfabeto/>  
 
IBGE. Analfabetismo cai em 2017, mas segue acima da meta para 2015. Agência 
IBGE Notícias, 2018. Acesso em 14 mar. 2022. Disponível em:   
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/21255-analfabetismo-cai-em-2017-mas-segue-acima-da-meta-para-
2015> 

https://www.scielo.br/j/es/a/r9WxgNdxFvRLXYfbxCLyF5G/?format=pdf&lang=pt
file:///C:/Users/F%20a%20m%20Ã%20l%20i%20a/Downloads/10086-Texto%20do%20Artigo-30091-1-10-20090330.pdf
file:///C:/Users/F%20a%20m%20Ã%20l%20i%20a/Downloads/10086-Texto%20do%20Artigo-30091-1-10-20090330.pdf
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional-ldben
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional-ldben
https://www.scielo.br/j/pp/a/SSfgKgXvXK5VDq6GqfGfwhK/?lang=pt&format=pdf
https://alfabetismofuncional.org.br/nivel-analfabeto/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21255-analfabetismo-cai-em-2017-mas-segue-acima-da-meta-para-2015
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21255-analfabetismo-cai-em-2017-mas-segue-acima-da-meta-para-2015
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21255-analfabetismo-cai-em-2017-mas-segue-acima-da-meta-para-2015


65 

  
IBGE. Catalogo. Recenseamento do Brazil em 1872. 2022. Acesso em 14 mar. 
2022. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-
catalogo?id=225477&view=detalhes>  
 
INEP/MEC. Relatorio Pisa 2018. Brasília. 2019. Acesso em 13 fev. 2022. Disponível 
em:    
<https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2019/relatorio_
PISA_2018_preliminar.pdf> 
  
LEÃO, Michele de. Lei Saraiva (1881): se o analfabetismo é um problema, exclui-se 
o problema. Aedos. v. 4. 2012. Acesso em 11 abr. 2022. Disponível em:   
<https://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/30737/20890>   
 
LIMA, Marcio Alexandre Barbosa. Os Planos Estaduais de Educação e a Gestão 
Democrática: uma análise das estratégias estaduais. cadernos de estudos e 
pesquisas em política educacionais. 5 anos de plano nacional de educação. Brasília. 
Ministério da Educação, 2019. 
 
MACHADO, Aline Maria Batista. Serviço Social e educação popular: diálogos 
possíveis a partir de uma perspectiva crítica. Serviço Social & Sociedade. São 
Paulo, n. 109 , 2012.  
 
MEC. Plano Decenal de Educação Para Todos. Brasília, 1993. Acesso em 14 mar. 
2022. Disponível em:   
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001523.pdf>  
 
MEC. Salto para o Futuro: Educação de Jovens e Adultos. Brasília. Ministério da 
Educação, 1999. Acesso em 14 mar. 2022. Disponível em:   
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002698.pdf> 
  
MEC. Plano Nacional de Educação. Lei Nº 010172, 2001. Acesso em 14 mar. 2022. 
Disponível em:  <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf> 
  
MEC. Conheça a História da Educação Brasileira. 2018. Acesso em 14 mar. 
2022. Disponível em:  <http://portal.mec.gov.br/pet/33771-institucional/83591-
conheca-a-evolucao-da-educacao-brasileira> 
 
MEC. Secretaria de Alfabetização. 2018. Acesso em 14 mar. 2022. Disponível em:   
<http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-
superior/33671-secretarias-112877938/secretaria-de-alfabetizacao/72471-secretaria-
de-alfabetizacao>  
 
Ministério da Saúde. Coronavírus. 2021. Acesso em 14 mar. 2022. Disponível em:   
<https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus>   
 
MORTATTI, Maria do Rosario Longo. A Política Nacional de Alfabetização (Brasil, 
2019): uma “guinada”(ideo) metodológica para trás e pela direita. Revista Brasileira 
de Alfabetização. [s.l.] v. 1, n. 10, 2019. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=225477&view=detalhes
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=225477&view=detalhes
https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2019/relatorio_PISA_2018_preliminar.pdf
https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2019/relatorio_PISA_2018_preliminar.pdf
https://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/30737/20890
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001523.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002698.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf
http://portal.mec.gov.br/pet/33771-institucional/83591-conheca-a-evolucao-da-educacao-brasileira
http://portal.mec.gov.br/pet/33771-institucional/83591-conheca-a-evolucao-da-educacao-brasileira
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/33671-secretarias-112877938/secretaria-de-alfabetizacao/72471-secretaria-de-alfabetizacao
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/33671-secretarias-112877938/secretaria-de-alfabetizacao/72471-secretaria-de-alfabetizacao
http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/33671-secretarias-112877938/secretaria-de-alfabetizacao/72471-secretaria-de-alfabetizacao


66 

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, 
Romeu. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. [s.l.]: Editora Vozes 
Limitada, 2011. 
 
NOFUENTES, Vanessa Carvalho. Construindo a Nação: Liga Contra o 
Analfabetismo no Estado do Rio de Janeiro (1916-1919). Rio de Janeiro: ANPUH-
RJ. 2006. Acesso em 14 mar. 2022. Disponível em:   
<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/rj/Anais/2006/conferencias/Vanessa%20C
arvalho%20Nofuentes.pdf> 
  
OLIVEIRA, Bolivar Alves. É Possível Erradicar o Analfabetismo Absoluto no 
Brasil até 2024? Cadernos de Estudos e Pesquisas em Política Educacionais. 
Estratégias do Plano Nacional de Educação II. Brasília: Ministério da Educação, p. 
181-200, 2022. 
 
PIERRO, Maria Clara Di. A educação de jovens e adultos no plano nacional de 
educação: avaliação, desafios e perspectivas. Educação & Sociedade. [s.l.], v. 31, 
n. 112, 2010.  
 
PIMENTEL, Alessandra. O método da análise documental: seu uso numa pesquisa 
historiográfica. Cadernos de pesquisa. [s.l.], n. 114, p. 179-195, 2001. 
 
POUBEL, Clarissa Menezes de Souza; PINHO, Leandro Garcia; DO CARMO, 
Gerson Tavares. Uma arena de tensões: a história da EJA ao PROEJA. Cadernos 
de história da educação. [s.l.], v. 16, n. 1, p. 125, 2017. 
 
RIBEIRO, Vera Masagão. Alfabetismo Funcional: Referencias conceituais e 
metodológicas para pesquisa. Educação & Sociedade, [s.l.], n. 60, 1997. Acesso 
em 17 abr. 2022. Disponível em:   
<https://www.scielo.br/j/es/a/5pH848XC5hFCqph7dGWXrCz/?lang=pt&format=pdf> 
  
RÊSES, Erlando da Silva; SILVEIRA, Dimitri Assis; PEREIRA, Maria Luiza Pinho. 
Educação de jovens e adultos trabalhadores: análise crítica do Programa Brasil 
Alfabetização. Brasília: Paralelo 15, 2017. 
 
SOARES, Magda. B. Língua escrita, sociedade e cultura: Relações, dimensões e 
perspectivas. Revista Brasileira de Educação. Belo Horizonte, Anped,1995. 
Acesso em 14 mar. 2022. Disponível em:   
<https://www2.ufjf.br/pnaic/files/2018/06/LINGUA-ESCRITASOCIEDADE-E-
CULTURA-RELA%C3%87%C3%95ES-DIMENS%C3%95ES-E-
PERSPECTIVAS.pdf>  
 
STIEG, Vanildo. ARAÚJO, Vania C de. As políticas de alfabetização para a infância 
no Brasil: Algumas inquietações. Revista Brasileira de Alfabetização. Vitória, v.1, 
p. 69-86, 2017. Acesso em 14 mar. 2022. Disponível em:   
<https://nedi.ufes.br/sites/nedi.ufes.br/files/field/anexo/Artigo%20Revista%20Brasileir
a%20de%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o.pdf> 
   
SILVA, Paulo J da. A Igreja Católica e a Questão Educacional no Brasil Durante 
a Era Vargas. Rio Grande: FURG, 2012. Acesso em 16 mar. 2022. Disponível em:   

http://www.snh2011.anpuh.org/resources/rj/Anais/2006/conferencias/Vanessa%20Carvalho%20Nofuentes.pdf
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/rj/Anais/2006/conferencias/Vanessa%20Carvalho%20Nofuentes.pdf
https://www.scielo.br/j/es/a/5pH848XC5hFCqph7dGWXrCz/?lang=pt&format=pdf
https://www2.ufjf.br/pnaic/files/2018/06/LINGUA-ESCRITASOCIEDADE-E-CULTURA-RELA%C3%87%C3%95ES-DIMENS%C3%95ES-E-PERSPECTIVAS.pdf
https://www2.ufjf.br/pnaic/files/2018/06/LINGUA-ESCRITASOCIEDADE-E-CULTURA-RELA%C3%87%C3%95ES-DIMENS%C3%95ES-E-PERSPECTIVAS.pdf
https://www2.ufjf.br/pnaic/files/2018/06/LINGUA-ESCRITASOCIEDADE-E-CULTURA-RELA%C3%87%C3%95ES-DIMENS%C3%95ES-E-PERSPECTIVAS.pdf
https://nedi.ufes.br/sites/nedi.ufes.br/files/field/anexo/Artigo%20Revista%20Brasileira%20de%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://nedi.ufes.br/sites/nedi.ufes.br/files/field/anexo/Artigo%20Revista%20Brasileira%20de%20Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o.pdf


67 

<http://eeh2012.anpuh-
rs.org.br/resources/anais/18/1346280564_ARQUIVO_textoparaaanpuh-rs.pdf> 
  
SILVA, Pedro Henrique Souza da. Retrocessos na Educação Básica Brasileira 
Diante da Reforma do Estado. Anais EAIC. Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, 2019. 
  
SANTOS, Irene da S F dos. Brasil, 1930 – 1961: Escola Nova, LDB e Disputa entre 
Escola Pública e Escola Privada. Revista HISTEDBR: UEPG-PR, 2006. Acesso em 
14 mar. 2022. Disponível em: <https://www.fe.unicamp.br/pf-
fe/publicacao/4901/art10_22.pdf>  
 
SANTOS, Leide Rodrigues dos. Mobral: a representação ideologica do regime militar 
nas entrelinhas da alfabetização de adultos. Revista Critica Histórica. UFAL, 2014. 
Acesso em 18 jan. 2022. Disponível em:   
<http://www.revista.ufal.br/criticahistorica/attachments/article/222/MOBRAL%20A%2
0REPRESENTA%C3%87%C3%83O%20IDEOL%C3%93GICA%20DO%20REGIME
%20MILITAR%20NAS%20ENTRELINHAS%20DA%20ALFABETIZA%C3%87%C3%
83O%20DE%20ADULTOS.pdf>  
 
VIEIRA, José Jairo. A origem do Plano Nacional de Educação e como ele abordou 
as questões de gênero. Revista online de Política e Gestão Educacional.  v.21. n 
1, 2017. Acesso em 19 fev. 2022. Disponível em:   
<file:///C:/Users/F%20a%20m%20%C3%AD%20l%20i%20a/Downloads/4+9746++nj
airo+RPGE%20(2).pdf  
https://acaoeducativa.org.br/wp-
content/uploads/2016/09/INAFEstudosEspeciais_2016_Letramento_e_Mundo_do_Tr
abalho.pdf>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://eeh2012.anpuh-rs.org.br/resources/anais/18/1346280564_ARQUIVO_textoparaaanpuh-rs.pdf
http://eeh2012.anpuh-rs.org.br/resources/anais/18/1346280564_ARQUIVO_textoparaaanpuh-rs.pdf
https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/4901/art10_22.pdf
https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/4901/art10_22.pdf
http://www.revista.ufal.br/criticahistorica/attachments/article/222/MOBRAL%20A%20REPRESENTA%C3%87%C3%83O%20IDEOL%C3%93GICA%20DO%20REGIME%20MILITAR%20NAS%20ENTRELINHAS%20DA%20ALFABETIZA%C3%87%C3%83O%20DE%20ADULTOS.pdf
http://www.revista.ufal.br/criticahistorica/attachments/article/222/MOBRAL%20A%20REPRESENTA%C3%87%C3%83O%20IDEOL%C3%93GICA%20DO%20REGIME%20MILITAR%20NAS%20ENTRELINHAS%20DA%20ALFABETIZA%C3%87%C3%83O%20DE%20ADULTOS.pdf
http://www.revista.ufal.br/criticahistorica/attachments/article/222/MOBRAL%20A%20REPRESENTA%C3%87%C3%83O%20IDEOL%C3%93GICA%20DO%20REGIME%20MILITAR%20NAS%20ENTRELINHAS%20DA%20ALFABETIZA%C3%87%C3%83O%20DE%20ADULTOS.pdf
http://www.revista.ufal.br/criticahistorica/attachments/article/222/MOBRAL%20A%20REPRESENTA%C3%87%C3%83O%20IDEOL%C3%93GICA%20DO%20REGIME%20MILITAR%20NAS%20ENTRELINHAS%20DA%20ALFABETIZA%C3%87%C3%83O%20DE%20ADULTOS.pdf
file:///C:/Users/F%20a%20m%20Ã%20l%20i%20a/Downloads/4+9746++njairo+RPGE%20(2).pdf
file:///C:/Users/F%20a%20m%20Ã%20l%20i%20a/Downloads/4+9746++njairo+RPGE%20(2).pdf
https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2016/09/INAFEstudosEspeciais_2016_Letramento_e_Mundo_do_Trabalho.pdf
https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2016/09/INAFEstudosEspeciais_2016_Letramento_e_Mundo_do_Trabalho.pdf
https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2016/09/INAFEstudosEspeciais_2016_Letramento_e_Mundo_do_Trabalho.pdf

