
A educação se configura como um direito
humano fundamental do indivíduo, sendo
a porta de entrada para a conquista de
diversos outros direitos. Incentivar a
educação, em todas as suas formas e
nuances, é incentivar também a formação
de pessoas mais conscientes a respeito
do mundo.

Analfabetismo no Brasil

RESUMO

 É cuidar para que essas pessoas
se sintam parte do lugar em que
vivem e que sejam capazes de
questionar situações, fazer
escolhas conscientes e ter uma
opinião própria. É dar autonomia
para que o ser humano possa
guiar-se pelos trilhos da vida. 
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Nesse contexto, a alfabetização se projeta como uma importante
ferramenta para que o ser humano consiga lidar com atividades
cotidianas e a vida em sociedade.  De acordo com dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgados
em 2020, apesar da taxa de analfabetismo no Brasil cair de 6,8%,
em 2018, para 6,6%, em 2019, o país ainda possui cerca de 11
milhões de pessoas que não conseguem ler nem escrever. São
pessoas com 15 anos ou mais. 

Plano nacional de Educação

Uma das metas do Plano Nacional de
Educação (PNE), lei 13.005/2014, é
reduzir a taxa de analfabetismo no país. 
 Pela lei, em 2015, o Brasil deveria ter
atingido a marca de 6,5% de analfabetos
entre a população de 15 anos ou mais. Em
2024, essa taxa deverá chegar a zero.

Analfabetismo Funcional

Se levarmos em consideração a capacidade de compreender,
interpretar e refletir sobre a informação escrita, os números são
ainda maiores. Nesse caso, trata-se do Analfabetismo Funcional.
De acordo com o Indicador de Alfabetismo Funcional, elaborado
pelo Instituto Paulo Montenegro e pela Ação Educativa, 29% das
pessoas podem ser consideradas analfabetas funcionais. A
estatística veio a partir de testes cognitivos aplicados em 2018 a
pessoas residentes em áreas urbanas e rurais de todo o país. 

De acordo com o Instituto, é considerada analfabeta funcional a
pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever algo simples, não tem
as competências necessárias para satisfazer as demandas do seu
dia a dia e viabilizar o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
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Algumas causas do
analfabetismo 

no Brasil

Sistema de educação
público precário
Falta de investimento em 

Desvalorização do professor
Ausência de infraestrutura
nas escolas
Desigualdade Social

       programas educacionais

Menores chances no
mercado de trabalho
Incapacita o ser humano
para lidar com situações
cotidianas
Gera bloqueio de
comunicação entre as
pessoas
Incapacita o cidadão de
reconhecer os seus direitos

"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar
as possibilidades para a sua própria produção

ou a sua construção."

"Não é no silêncio que os homens se fazem, mas
na palavra, no trabalho, na ação-reflexão."

"Educar é impregnar de sentido o que fazemos a
cada instante!"

Algumas
consequências

PAULO FREIRE
(Educador)
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Sinopse: Depois de treze anos sofrendo no
sistema de assistência social, a orfã Anne é

mandada para morar com uma solteirona e seu
irmão. Munida de sua imaginação e de seu

intelecto, a pequena Anne vai transformar a vida
de sua família adotiva e da cidade que lhe

abrigou, lutando pela sua aceitação e pelo seu
lugar no mundo. Na série, Anne e suas amigas
são boas leitoras e criam um clube do livro.

ANNE WITH AN E
(Seriado)

A SOCIEDADE LITERÁRIA E A TORTA
DE CASCA DE BATATA

Sinopse: Juliet Ashton (Lily James) é uma
escritora na Londres de 1946 que decide visitar

Guernsey, uma das Ilhas do Canal invadidas pela
Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial,

depois que ela recebe uma carta de um
fazendeiro contando sobre como um clube do
livro local foi fundado durante a guerra. Lá ela

constrói profundos relacionamentos com os
moradores da ilha e decide escrever um livro

sobre as experiências deles na guerra.

(Filme)
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