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RESUMO: 
No presente artigo procuramos tecer algumas considerações sobre o analfabetismo, sobre a 
política educacional para a modalidade educação de jovens e adultos e as orientações e 
diretrizes advindas da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
– UNESCO. Buscamos demonstrar como o analfabetismo se constitui em problema a ser 
considerado na agenda política, tentamos assinalar o discurso da política educacional, a 
partir da segunda metade dos anos noventa, e evidenciar que os projetos educacionais para 
esse público assumidos frente à comunidade internacional foram operacionalizados dentro 
de um conceito estreito de alfabetização, não superando a ideologia de reparação de uma 
dívida social, portanto não refletindo a concepção ampliada de educação ao longo da vida 
enfatizada a partir do ano de 1990. 
Palavras-Chave: Política educacional, analfabetismo, educação de jovens e adultos 
 
 

SOME NOTES ON THE ILLITERACY AND THE MODALITY YOUTH AND 
ADULT EDUCATION 

 
ABSTRACT: 
In the present article we made an attempt to compose some considerations on the illiteracy, 
the education politics for the modality youth and adult education and the orientations and 
guidelines from the United Nations Organization for the Education, Science and Culture – 
UNESCO. We tried to demonstrate how illiteracy is constituted in a problem to be 
considered in the political agenda, to mark the speech of the education politics, from the 
mid 1990s and to evidence that the education projects for that public assumed before the 
international community were operated inside a narrow concept of literacy, not 
overcoming the repairing ideology of a social debt, therefore not reflecting the enlarged 
conception of education along the life emphasized from the year of 1990.   
Keywords: educational politics, illiteracy, education of Young people and adults 
 
 
 
Notas introdutórias: analfabetismo e política educacional 
 
 Nos anos noventa o Brasil configurava um dos dez países com maior índice de 
analfabetismo (população acima de 15 anos) dentro da América Latina. Segundo os dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 1991, a taxa de analfabetismo era de 
20,1%, caindo para 14,7% em 1997. Assim a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos 
ou mais de idade caiu de 20,1% para 13,6%, correspondendo a aproximadamente cerca de 
15,8 milhões de pessoas, contingente maior que a população total de muitos países da 
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região. Em 2002, a população analfabeta era de 11,8%, aproximadamente 14,6 milhões de 
pessoas e a taxa de analfabetismo para o ano de 2004 era de aproximadamente 11,2%. 

E apesar dos altos índices de analfabetismo ao longo de grande parte da nossa 
história, o analfabetismo não era discutido enquanto um problema nem tampouco eram 
pensadas ações concretas para sua diminuição. 
 Segundo Paiva (1990), não constituía problema o fato da esmagadora maioria da 
população brasileira não saber ler e escrever; a preocupação dos governantes era com a 
educação da elite, com a formação do quadro dirigente, ou seja, ao povo negava-se o 
conhecimento da leitura e da escrita.  
 O analfabetismo passou a ser focalizado como problema a partir da reforma 
eleitoral de 1881, realizada por Rui Barbosa e que ficou conhecida como a Lei Saraiva, 
antes da implementação da referida lei o direito ao voto era determinado pela renda, única 
barreira, a partir da lei o veto passou a ser a escolarização, dessa forma, o voto do 
analfabeto foi vetado, o que representou a exclusão da maioria da população as eleições.  

No Brasil, no momento da Lei Saraiva, 13% da população livre votava, como 
destaca José Murilo de Carvalho (2002). Em 1872, somente 15% da população era 
alfabetizada, ou 20%, se considerarmos apenas a população masculina. Ou seja, com a Lei 
Saraiva, 80% dos homens foram excluídos do direito ao voto. 

Segundo Ferraro (2002), desde a Lei Saraiva e em todas as constituições 
republicanas anteriores à de 1988, o caráter discriminatório, rotulador e excludente em 
relação ao analfabeto sempre esteve presente. O analfabetismo foi se constituindo na 
grande vergonha e chaga nacionais e pelo argumento da incapacidade de escolha o voto 
sempre foi negado aos analfabetos. 

Podemos perceber que o analfabetismo surge de uma preocupação política 
ocasionada pela Lei Saraiva, a dimensão econômica emergiu como parte da discussão só 
foi aventada a partir da II Guerra Mundial, dada à emergência das teorias de 
desenvolvimento, segundo Ferraro (2002). 

O analfabetismo quando atrelado ao desenvolvimento econômico do país é 
enfocado como um asfixiador do desenvolvimento, por isso configurou-se durante muito 
tempo como uma patologia. 

Dessa forma, o preconceito sempre foi marca presente na vida do analfabeto, 
estigmatizado como o ignorante, o bronco, o marginal. É somente a partir da década de 
1950 e das orientações internacionais que o adulto analfabeto passa a perder o estereótipo 
de incapaz e a questão do analfabetismo passa a ser abordada não mais como causa do 
subdesenvolvimento, mas sim como um dos reflexos de uma sociedade desigual. 
 Nesse cenário as marcas do analfabetismo não conformam uma sociedade justa e 
igualitária, muito pelo contrário, uma vez que o analfabetismo pode ser compreendido 
como fenômeno social decorrente da estrutura econômica, cultural e política, logo, a 
condição de anormalidade, isto é, de não ser alfabetizado, foi elaborado à medida que a 
alfabetização foi se constituindo como norma e necessidade para o desenvolvimento do 
homem na sociedade moderna.  

A alfabetização caracterizaria a condição normal do homem civilizado 
contemporâneo e o analfabetismo seria a marca daqueles que não tiveram acesso aos 
códigos da modernidade e, portanto, não podem ter acesso pleno à condição de cidadania e 
aos bens materiais e culturais da civilização. 

Para a autora, Silva (2004), a palavra “analfabetismo”, no Brasil especificamente, 
encontra-se maculada e insuficiente como conceito, porque tem indicado um modo 
pejorativo de referir-se a pessoas que não dominam a leitura e a escrita.  
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 No pretérito analfabeto conformava uma população com idade mais avançada, mas 
a feição da clientela vem sofrendo severas modificações e, hoje, caracteriza-se também por 
uma população mais jovem, principalmente nas fases pós-alfabetização. 
 Ao perfil caracterizado pela idade mais elevada repercutiu em “especulações” 
simplistas que salientavam que uma vez investidos recursos massivos na educação de 
crianças, em idade regular de cumprir seus estudos, o problema do adulto analfabeto 
naturalmente deixaria de existir.  
 Tal assertiva não se constituiu em verdade, uma vez que as ações engendradas não 
corroboraram a erradicação da questão. Apesar de uma melhoria na taxa de alfabetização, 
o “estoque” de adultos analfabetos foi sendo reposto, na medida em que assumia novas 
características. Atualmente, o jovem que não foi bem sucedido no percurso da escolaridade 
regular incorpora ao território da antiga educação de adultos.  

Como assevera Haddad (1997), a educação de jovens e adultos e o analfabetismo 
são questões muito fortes e tem crescido a pressão para que o governo tome determinadas 
atitudes. A resposta tem sido dada por meio de programas compensatórios e de ação 
aligeirada, de atendimento pontual em determinados setores.  
 
A educação de jovens e adultos: as orientações da UNESCO: Jomtien e os Relatórios 
de Educação para Todos 
 

A Educação de jovens e adultos compreende o oferecimento de ensino a uma 
clientela diversa que por motivos de diferentes ordens não teve a oportunidade de iniciar 
seus estudos ou não os concluiu, durante muito tempo foi enfatizada enquanto uma dívida 
social, a qual cabia a reparação, conceito esse que foi ampliado a partir da Conferência 
Mundial de Educação para Todos (Jontiem, 1990). 

Buscou-se superar a idéia de que à educação de jovens e adultos cabe somente as 
funções compensatórias e supletivas. Hoje, fala-se de uma educação permanente associada 
ao aprender a aprender, ao aprender a ser, ao aprender a fazer e ao aprender a conviver.  

Os países signatários de Jontiem (1990) assumiram o compromisso de acabar com o 
analfabetismo através do desenvolvimento de projetos que fossem além da concepção 
estreita da educação de jovens e adultos e, portanto, os projetos deveriam ser orientados 
pela perspectiva dos quatro pilares da educação apresentados no Relatório Delors (1996).  
 A partir da Conferência Mundial de educação para todos, podemos perceber a 
influência das agências multilaterais, uma vez que o objetivo principal da conferência, 
segundo Miranda (1996), foi promover a universalização do acesso à educação e a 
promoção da eqüidade, a partir do investimento no potencial humano, logo a política 
educacional em curso no Brasil sofreu grande influência dos organismos internacionais e 
na definição das políticas educativas, o Banco Mundial teve papel fundamental, 
defendendo o postulado de vinculação da educação à produtividade. 
 Porém, se as orientações foram marcantes, não podemos simplificá-las a mera 
imposição de um lado e aceite do outro; não existe alinhamento incondicional, como 
afirma Haddad (1997). Nesse sentido, a posição dos agentes nacionais merece destaque 
tanto quanto as orientações internacionais, uma vez que as reformas buscaram atender 
tanto o plano interno quanto externo. 

No documento do Banco Mundial para o Brasil, Country Assistence Strategy, de 
1997, foi assinalado que os baixos níveis educacionais permanecem como determinante 

central dos altos índices de pobreza. Marcas decorrentes do analfabetismo, da evasão 
escolar e da repetência, essa afirmação datada em uma década é constantemente reutilizada 



Revista HISTEDBR On-line                                                                                                   Artigo  
 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.29, p.291-301, mar.2008 - ISSN: 1676-2584 

 
294 

para reforçar que as degenerescências sociais e econômicas só podem ser resolvidas pela 
educação. 

Em 1997, na realização da V Fifth International Conference on Adult Education, 
em Hamburgo na Alemanha, foi estabelecida a Agenda para o Futuro e a educação de 
adultos. No Art. 2º. da Agenda, a educação de adultos foi abordada como mais que um 
direito, portanto, representando ponto nefrálgico para o século XXI, tanto para o exercício 
da cidadania como condição para a plena participação na sociedade, como também foram 
renovados e estabelecidos compromissos para a educação de pessoas adultas. A educação 
de adultos foi definida como  
 

[…] o conjunto de processos de aprendizagem, formais ou não formais, 
graças às quais as pessoas cujo entorno social consideram adultos 
desenvolvem suas capacidades, enriquecem seus conhecimentos e 
melhoram suas competências técnicas ou profissionais ou as reorientam a 
fim de atender suas próprias necessidades e as da sociedade. A educação 
de adultos compreende a educação formal e permanente, a educação não 
formal e toda gama de oportunidades de educação informal e ocasional 
existentes em uma sociedade educativa e multicultural, na qual se 
reconhecem os enfoques teóricos e baseados na prática. (DECLARAÇÃO 
DE HAMBURGO, Artigo 3º) 

 
 Para o Banco Mundial, a educação é pedra angular para o crescimento econômico e 
desenvolvimento social, além de ser um dos principais meios para melhorar o bem estar 
dos indivíduos. “A educação permite o aumento da capacidade produtiva das sociedades 
acrescenta eficiência ao trabalho, o ensino fundamental é a base porque permite produzir 
uma população alfabetizada com conhecimentos básicos”. [The dividends of learning: 
World Bank, support for education, 1990, Tradução livre]. 

Conjetura-se um aspecto utilitarista, instrumental e mecânico sobre a atividade 
educativa, resultando na premissa de que a educação contribui diretamente para diminuir 
as desigualdades socioeconômicas. A educação, ou melhor, a falta de investimento em 
educação é a principal causa da má distribuição de renda, dessa forma, a “falta de 

educação” é um obstáculo para o desenvolvimento econômico. Assim, a Teoria do Capital 
Humano, tão enfatizada nos anos 1960 constitui-se ainda no alicerce do ideário 
educacional das agências multilaterais.  

Nesse sentido, a educação é vislumbrada como instrumento de crescimento 
econômico e ascensão social. O investimento em capital físico eleva a produção, mas não o 
faz sozinho, pois o investimento em capital humano eleva também a capacidade produtiva. 
A educação é abordada nos relatórios da UNESCO e do Banco Mundial como instrumento 
para a distribuição de renda. Mecanicamente, a formação profissional garantiria a 
mobilidade social, ao mesmo tempo em que o acesso de todos à escola garantiria a 
homogeneização e massificação dos processos de gestão industrial. 

Na realização do Fórum Mundial de Educação, que ocorreu em Dakar (Senegal) 
em 2000, a Cúpula Mundial de Educação novamente comprometeu-se a alcançar os 
objetivos e metas da educação para todos. O principal objetivo, dessa reunião, foi avaliar 
os progressos alcançados pelos países que firmaram, em 1990, o compromisso de erradicar 
o analfabetismo através da Declaração Mundial de Educação para Todos. Como a maioria 
dos países não conseguiu atingir as metas propostas, os compromissos foram novamente 
firmados para o ano de 2015. 
   O lema central da discussão foi “educar todos os cidadãos de todas as 

sociedades”. Dessa discussão resultou o plano de Dakar, Marco de Ação de Dakar: 
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cumprimento dos nossos compromissos coletivos, novamente assumidos os compromissos 
da Conferência realizada em 1990, afirmando o direito à educação a toda criança, jovem ou 
adulto.  

 
A educação foi enfatizada enquanto um direito humano fundamental e 
instrumento para o desenvolvimento sustentável, mecanismo para 
assegurar a paz e conter a violência, e meio indispensável para alcançar a 
participação efetiva nas sociedades e economias do século XXI afetadas 
pela globalização. (MARCO DE AÇÃO DE DAKAR, 2000, p. 8) 
 

 O encontro em Dakar (2000) visou averiguar as ações empreendidas pelos países 
signatários da Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien. Dessa forma, foi 
enfatizada a obrigação dos governos em assegurar que os objetivos e metas fossem 
alcançados e mantidos, ficando sugerido também que a responsabilidade seria atingida de 
forma mais fácil por meio das parcerias apoiadas pela cooperação com agências e 
instituições regionais e internacionais. 
 Logo, a visão da educação deve ser ampliada e o conceito deve ser utilizado como 
inclusivo de forma a se refletir em toda política governamental como dos órgãos 
financiadores. Dessa forma, a Educação Para Todos deve  
 

[...] abarcar não apenas a educação primária, mas também a educação 
pré-primária, a alfabetização e os programas de capacitação para vida. 
Utilizando tanto abordagens formais quanto informais, ela deve levar em 
conta a necessidade dos pobres e dos mais desfavorecidos. (MARCO DE 
AÇÃO DE DAKAR, 2000, p. 16) 
 

 Os programas de educação para jovens e adultos devem atrelar-se  
 

[...] às estratégias de um quadro setorial sustentável e bem integrado, 
vinculado de maneira clara à eliminação da pobreza e a estratégias para o 
desenvolvimento, buscando garantir o envolvimento e a participação da 
sociedade civil na formulação, implementação e monitoramento das 
estratégias para o desenvolvimento educacional. (MARCO DE AÇÃO 
DE DAKAR, 2000, p. 22) 

 
 Entre os objetivos destacou-se a necessidade de assegurar que as necessidades de 
aprendizagem dos jovens e adultos sejam atendidas eqüitativamente à prática vivida a 
novas habilidades para a vida, além de buscar melhorar em 50% os níveis de alfabetização 
até 2015. 
 O destaque na modalidade “educação de jovens e adultos” recaiu na necessidade de 
integralizar as políticas setoriais, ou seja, integrar os programas educativos a programas de 
geração de renda, melhorar a gestão dos programas, investir em tecnologia e buscar 
ampliar a rede de apoio da esfera pública não-estatal. 
 Em março de 2001, reuniram-se em Cochabamba os ministros da educação da 
América Latina e do Caribe, resultando na assinatura da Declaração de Cochabamba: 

Educação para Todos; cumprindo nossos compromissos coletivos. Este documento 
reiterou as 13 metas do Fórum realizado em Dakar (2000).  
 Essa reunião foi realizada a pedido da UNESCO, por ocasião da VII Sessão do 
Comitê Intergovernamental Regional do projeto principal para educação (PROMEDLAC), 
cujo tema dizia respeito à “educação como prioridade para desenvolvimento”. 
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 Na citada reunião afirmou-se que as orientações assinaladas na Conferência de 
1990 e reiteradas em 1997 não foram plenamente cumpridas, visto que a educação de 
crianças não foi plenamente garantida, e muitas ainda não se encontravam matriculadas no 
ensino fundamental. Além disso, as taxas de evasão e repetência revelavam que nem todas 
as crianças completavam as séries primárias. 
 A reversão desse quadro só aconteceria se os governos continuassem atribuindo 
prioridade elevada à cobertura da educação fundamental até que todos os meninos e 
meninas em idade escolar estivessem matriculados e permanecessem no sistema 
educacional. Nesse sentido, a declaração assinada em Cochabamba não enfocava a 
educação de jovens e adultos de forma direta, apenas assinalava que um número alto de 
pessoas era excluído dos benefícios do desenvolvimento econômico e social que 
acompanhavam a globalização. Essa exclusão revelava limitações que impediam sua 
participação ativa na sociedade. 
 A esperança para reverter esse quadro estava na utilização do potencial educacional 
enquanto fator determinante para o desenvolvimento humano, corroborando para o 
desenvolvimento sustentável, econômico e social, princípios assinalados também no 
Relatório Delors em 1996. 
 O compromisso assumido pelos países membros do EF- 9 foi o de encarar a 
educação como mecanismo chave para o desenvolvimento econômico e social. Segundo o 
Relatório Conciso de Monitoramento Global de Educação para Todos da UNESCO 
(2006) o Brasil é um país com enorme potencial ao mesmo tempo em que é limitado pelo 
alto grau de desigualdade social que tem origem em um passado moldado em uma 
organização social estratificada que sempre perpetuou os privilégios de alguns em 
detrimento da maioria, mudar essa situação é alterar, portanto, os componentes 
estruturantes da sociedade brasileira e como aponta o relatório é a única forma de se 
desenvolver. 

 
Política educacional e educação de jovens e adultos, anos noventa 
 

Ao assumir a Presidência da República, em 1995, a educação foi muito enfatizada 
nos discursos do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Em seu programa de 
governo – "Em Mãos à Obra, Brasil" –, a tônica era repensar o país através da ótica 
democrática e social, portanto, investir em educação era responder a uma demanda 
primordial da sociedade. 
 As diretrizes básicas do programa do Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) 
demonstravam a necessidade de consolidar a estabilidade econômica que no âmbito 
discurso deveria ser promovida através do crescimento econômico sustentado, o qual 
permitiria gerar empregos e oportunidade de renda, verbalizou-se também o imperativo de 
eliminar a fome e a exclusão social, porém, a principal diretriz que tomava como pano de 
fundo a consolidação da democracia constituía-se na comumente chamada Reforma do 

Estado, pela qual se tornaria possível atuar nos focos de maior desigualdade econômico-
social, buscando tornar mais eqüitativos os serviços sociais básicos.  
 Segundo Cardoso (1990), o problema fundamental a ser enfrentado fundamentava-
se na forma que o Estado assumira, desde os anos 1930, o qual sempre assumiu o papel de 
promover o desenvolvimento econômico, fazia-se urgente, portanto, restabelecer o 
equilíbrio entre as funções que são especificas do Estado em relação ao desenvolvimento 
econômico e o bem-estar social.  

As deficiências do Estado e o crescente colapso fiscal foram diretamente 
vinculados ao modelo administrativo alicerçado em burocracia frágil que não superou os 
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laços do patrimonialismo e clientelismo, empecilhos que não permitiam a reestruturação 
econômica e nem a garantia de estabilidade. Era preciso modernizar o Brasil para garantir 
melhor eficiência e governabilidade, movimento esse que ficou conhecido como “Reforma 
do Estado”.  

Em linhas gerais a reforma significou a tentativa de superar a crise e alcançar o 
desenvolvimento econômico, para tanto foi proposta uma nova forma de administrar, a 
gerencial, essa nova configuração permitiria garantir condições técnicas e financeiras para 
uma melhor governança permitindo ao Estado se consolidar democraticamente. 

A descentralização foi vislumbrada como variável central para o melhoramento 
direto no desempenho gerencial na prestação de serviços, fator que promoveria o 
fortalecimento da capacidade regulatória do Estado. 
 A reforma do Estado na verdade consistia em um programa de reformas que 
buscavam o direcionamento de um novo padrão de ação estatal, delineado como assinalado 
nos princípios da administração gerencial, objetivava-se superar o gigantismo burocrático e 
a tendência patrimonial, presentes na administração pública, e vinculadas como variáveis 
diretas de uma instituição endividada e falida. 

O relativo atraso econômico dificulta a superação do atraso social. O problema 
fundamental da social-democracia européia é redistribuir a riqueza gerada pelo 
capitalismo. No Brasil, a distribuição pura e simples da riqueza existente significaria um 

nivelamento por baixo, uma redistribuição da pobreza. (CARDOSO, 1990, p. 18). 
A política educacional implementada objetivava retirar o país do atraso secular, 

pelo menos estatisticamente. Suas diretrizes buscaram atender à universalização da 
educação básica (entendida enquanto universalização do Ensino Fundamental), melhoria 
na formação de professores e o combate ao analfabetismo.  

No âmbito da educação as diretrizes da reforma foram operacionalizadas a partir 
Emenda Constitucional N. 14/96, responsável pela criação do FUNDEF – Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. 
Com o Fundef os recursos públicos para a educação passaram a se vincular num fundo 
único para serem redistribuídos entre as esferas estaduais e municipais do governo. À 
União cabia apenas a função redistributiva e supletiva, isto é, complementar os fundos dos 
Estados que tivessem arrecadação aquém do valor mínimo estipulado por aluno. 

A indução do processo de municipalização também significou grande mudança e 
aconteceu sob a proposição da tônica da maior alocação de recursos, isto é, o empenho dos 
recursos do Fundef, argumentação falaciosa, haja visto que ao processo de municipalização 
não foi seguida de ampliação de recursos a favor dos municípios, simplesmente houve a 
redistribuição. 

Os municípios foram obrigados a implementar planos de carreira para o magistério, 
como também aplicar 60% dos recursos do fundo na remuneração dos docentes em efetivo 
exercício e investir na formação “dos professores leigos”. Outro aspecto foi à instituição de 
conselhos com representantes das famílias, professores e autoridades educacionais com 
vistas ao controle e acompanhamento. 

O modelo de ajuste estrutural e de estabilização econômica, aplicado nas diretrizes 
da reforma estatal, foi o mesmo operacionalizado na esfera educacional. As principais 
diretrizes foram à descentralização dos serviços para a esfera municipal, e a racionalização 
na redistribuição do gasto público em favor do ensino fundamental obrigatório. Segundo 
Sola (1999), a reforma do Estado se constituiu na conformação da relação entre Estado e 
sociedade, preconizada pelo Consenso de Washington, com vistas à regulamentação do 
campo social de acordo com a ordem econômica globalizada, no campo educacional não se 
fez diferente. 
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A concepção liberal, no campo educacional vinculou-se ao conceito de gestão 
democrática, entendida como a possibilidade do indivíduo participativo elevar-se à 
condição de cidadão pleno em uma sociedade baseada no livre mercado e na 
competitividade (SOLA, 1999). 

Se pensarmos do ponto de vista normativo, isto é, na perspectiva racional-legal, as 
reformas ensaiadas não atingiram o âmago do Estado Brasileiro a herança patrimonialista 
foi mantida nas relações diretas e indiretas, isto é, no plano macro entre Estado e 
Sociedade e no plano micro, como por exemplo, nas relações hierarquizadas dentro de 
qualquer escola, dessa forma, a esfera estatal permaneceu incapaz de garantir a gestão 
democrática. 

Com a eleição do novo presidente a agenda educacional pouco foi modificada, 
apesar da ênfase discursiva que acenava sobre a necessidade de criar mecanismos que 
permitissem o resgate das dívidas sociais. A necessidade de formação para o mercado de 
trabalho, a compensação e contenção da pobreza alinhavaram o discurso e a pretensa 
ruptura com o modelo precedente, se aconteceu não apresentou descontinuidades.  

Como nos anos anteriores a política educacional também se articulou diretamente à 
política de estabilidade da economia, os projetos caminharam na diretriz descentralizadora 
dos serviços sociais, assim a indistinção das instituições privadas e públicas, aspecto tão 
criticado anteriormente, se reproduziu e se aperfeiçoou na política “petista”. 

O que significa dizer que o imperativo da política educacional continua sendo o de 
formar os indivíduos para a empregabilidade, já que a educação básica é tomada como 
requisito indispensável ao emprego formal e regulamentado. Conformando a máxima 
fantástica de que a educação opera de forma fantástica por si só como vetor de mudanças e 
de mobilidade social.  

Não seria equivocado assinalar que os contornos da atual política educacional 
assemelham-se às orientações precedentes, isto é, a política implementada no governo Luiz 
Inácio Lula da Silva, apesar de tomar como alicerce a luta contra as desigualdades 
econômicas e sociais, através da complementação de renda no campo educacional 
apresenta continuidades, principalmente nos encaminhamentos que tomam como 
referência o princípio de desenvolvimento proposto pelas agências multilaterais, em que a 
taxa de alfabetização é importante variável para o grau de desenvolvimento de um país. 

 
Anotações finais 

 
No Brasil, ainda hoje, o analfabetismo é presente e não retrata somente uma 

população com faixa etária avançada, mas marca também a vida de muitos jovens, a 
educação de adultos acaba sendo um refugo ao atendimento de “adolescentes problemas”, 
os quais a escola formal deixa de atender repassando sua demanda a EJA. 
 O direito de todos à educação é afirmado desde a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948): "toda pessoa tem direito à educação", princípio esse reiterado nas 
declarações e orientações advindas em grande medida da UNESCO, as quais sintetizam 
que sem educação não é possível que ocorra o desenvolvimento humano. E apesar das 
mesmas declarações também assinalarem que a educação por si só não elimina a pobreza, 
atribuem que a mesma é o instrumento determinante para a diminuição das 
degenerescências, porque também se constitui como base para o desenvolvimento pessoal 
e fator determinante para garantia de acesso a oportunidades que conduzam a uma melhor 
qualidade de vida. 

No interregno compreendido a partir da segunda metade da década de noventa aos 
dias atuais os projetos para a educação de jovens e adultos se constituíram em ações pouco 



Revista HISTEDBR On-line                                                                                                   Artigo  
 

Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n.29, p.291-301, mar.2008 - ISSN: 1676-2584 

 
299 

eficazes, uma vez que operaram  com um conceito estreito acerca da aquisição da escrita.  
A educação ao longo da vida reduziu-se a tentativa alfabetizar numa perspectiva estreita.  

Podemos citar como exemplos dessas tentativas os projetos: Programa de 
Alfabetização Solidária – PAS; Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 
PRONERA; Plano; Recomeço, o Fazendo Escola; e, desde 2002, o Programa Brasil 
Alfabetizado. Todos esses programas integram a perspectiva que elege a educação como 
um instrumento das políticas sociais de cunho compensatório, que visam à contenção da 
pobreza e não à alteração no quadro de produção e distribuição de riquezas.  

Portanto operam com a lógica delineada pela UNESCO em que a educação é  mola 
mestra para o desenvolvimento porque pode permitir uma reação em cadeia (Relatório 
Conciso de Monitoramento Global de EPT, UNESCO, 2006). O investimento em 
alfabetização contribui de forma significativa para as novas gerações na medida que uma 
pessoa que nasce em uma família alfabetizada tem a maior probabilidade de sobrevivência 
como de garantir uma sólida formação, ir a escola desde cedo e receber apoio dos pais, tem 
a probabilidade de casar mais tarde e realizar planejamento familiar, de participar na vida 
democrática de forma mais ativa.  A educação para todos é importante por três razões: 
“porque a educação é um direito de todos, porque a educação potencializa a liberdade 
individual e porque a educação gera grandes benefícios em termos de desenvolvimento” 
(UNESCO, 2006).  

Bom a educação escolar como uma invenção da sociedade capitalista não é 
categoria integradora, mas compreende uma categoria que reproduz as relações sociais 
existentes e como tal é instrumento ideológico que manipula e domina, preservando e 
legitimando os interesses que estão no poder. E dessa forma, não causa estranhamento 
algum o fato dos projetos de educação de jovens e adultos operarem com um conceito 
estreito de alfabetização que não superou a ideologia de reparação de uma dívida social e, 
portanto, não refletem a concepção ampliada de educação ao longo da vida enfatizada a 
partir do ano de 1990.  

Esse entendimento estreito sobre a educação de jovens e adultos reflete a formação 
de nossa sociedade em que a educação plena sempre foi um privilégio para uma elite. 
Acrescente o fato do analfabetismo apenas ser vislumbrado enquanto problema no 
momento em que os analfabetos foram impedidos de eleger seus representantes.  
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