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Resumo

O analfabetismo compreende um individuo que não é capaz de ler ou escrever um enunciado simples,
relacionado à sua vida diária. O Brasil tem hoje cerca de 14 milhões de pessoas analfabetas que
corresponde a 9,63% de sua população maior ou igual a 15 anos de idade. Destas, cerca de 537,5 mil
estão em Alagoas, ou seja este Estado ostenta a maior taxa de analfabetismo entre 1991-2010,
destacando 45,32% em 1991; 31,91% em 2000 e 24,32% em 2010. Este artigo visa discutir o
analfabetismo, notadamente no Estado de Alagoas. Para tanto realizamos um levantamento bibliográfico,
uma análise dos dados do IBGE (2010), além da discussão de dois programas, a saber: o Plano Estadual
de Educação – PEE, e o projeto MOVA - Brasil desenvolvidos no Estado de Alagoas na tentativa de
minimizar o problema do analfabetismo.
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ILLITERACY IN STATE OF ALAGOAS

ABSTRACT

Illiteracy includes an individual who is unable to read or write a simple sentence, related to your daily life.
Brazil currently has about 14 million illiterate people which corresponds to 9.63% of its population greater
than or equal to 15 years of age. Of these, about 537,500 are in Alagoas, ie this state boasts the highest
illiteracy rate in the period 1991-2010, highlighting 45.32% in 1991, 31.91% in 2000 and 24.32% in 2010
illiteracy . This article aims to discuss illiteracy, especially in the State of Alagoas. Therefore we conducted
a literature, an analysis of data from the IBGE (2010), in addition to the discussion of two programs,
namely: the State Plan for Education - PEE, and the project MOVE - Brazil developed in the state of
Alagoas in an attempt to minimize the problem of illiteracy.
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Introdução

A história da educação no Brasil é muito recente. Em Alagoas esta data de 1869 quando inaugura o
primeiro curso para formação de professores, na verdade, a criação da escola aconteceu em 1864, mas
como não era considerado atraente, não foi possível formar uma turma para os professores.

Ana Maria Freire (1993) analisa que até 1850 a educação se firmou para a ideologia da elite. Em Alagoas,
a escola normal ficava no prédio anexo ao Liceu de Maceió, no centro da cidade, para se ter uma ideia, a
escola possuía no primeiro ano apena três alunas e no segundo, seis futuras professoras para toda a
província. Como não havia professores suficientes os melhores alunos se tornavam monitores, para
ensinar os demais alunos. O objetivo desse artigo é discutir o analfabetismo, evidenciando a situação
educacional do estado de Alagoas, o qual apresenta um dos piores índices de alfabetização do Brasil.

Para tanto foram feitas as leituras de autores como Cicero Péricles (2008) que vêm discutir os
condicionantes principais para os índices de analfabetismo para nosso estado, e trazer a leitura também de
Ana Maria Freire (1993) para mostrar um quadro geral do analfabetismo em nosso país, e com pesquisas
em institutos oficiais como o IBGE e os dados do PNUD, colocar em extenso. Tudo para contribuir para um
melhor entendimento sobre o assunto que é uma questão preocupante não só em Alagoas, mas uma
questão de grande ênfase e debate em todo o território nacional.

O Analfabetismo no Estado de Alagoas

A definição sobre o que é analfabetismo vem sofrendo revisões nas últimas décadas. Em 1958, a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, em uma de suas
principais missões definia como analfabetizada uma pessoa que não é capaz de ler ou escrever um
enunciado simples, relacionado à sua vida diária.

Vinte anos depois, a UNESCO sugeriu a adoção do conceito de analfabetismo funcional. É considerada
alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente às demandas de seu
contexto social como toda pessoa que sabe escrever seu próprio nome, assim como lê e escreve frases
simples, efetua cálculos básicos, porém é incapaz de interpretar o que leu e de usar a leitura e de usar
essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida. Ou seja, o analfabeto

funcional não consegue extrair o sentido das palavras, colocar ideias no papel por meio da escrita, nem

fazer operações matemáticas mais elaboradas.

Finalmente, é preciso reconhecer que a promoção da alfabetização não é tarefa só da escola. Os países
que já conseguiram garantir o acesso universal à educação básica estão conscientes de que é necessário
também que os jovens e adultos encontrem, depois da escolarização, oportunidades e estímulos para
continuar aprendendo e desenvolvendo as suas habilidades.

As empresas podem oferecer e incentivar o uso de acervos de jornais, revistas e livros, assim como de
terminais de acesso à internet para fins de pesquisa, além de ampliar as oportunidades de participação em
programas educativos relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, dando
especial atenção aos que têm menor qualificação e necessitam de mais apoio para superar a exclusão
cultural.

O analfabetismo, de modo geral, é gerado através da falta de estudo, ou seja, aqueles que não tiveram
estudo ou não tiveram mais de quatro anos de estudo, que tiveram um estudo fracionado são
denominados analfabetos e analfabetos funcionais. Então, o que causa o analfabetismo Há diversos fatores
que causam o analfabetismo, uns por existir demais, outros por existir de menos. Por exemplo: quanto
mais crescia a escravidão mais crescia o índice de analfabetismo e quanto menos políticas educacionais
eficazes haviam, também aumentava o índice de analfabetismo. Então, o que fazer para reduzir esse
demasiado número de analfabetos existentes em nosso país A criação de uma lei não seria a solução, mas
seria uma esperança e daí foi criada em 20 de dezembro de 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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- LDB com a finalidade de reduzir o analfabetismo.

O analfabetismo segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE é a incapacidade de ler ou
produzir um simples bilhete. A taxa de analfabetismo revela o grau de instrução da população de
determinado território e permite além de variantes educacionais, abordar economicamente e socialmente
as condições de determinada população. Mundialmente são feitas consultas à população a fim de obter tais
informações, aqui no Brasil não é diferente. O órgão responsável, para dispor destes dados é o IBGE e
utiliza-se de dados por amostragem, com resultados divulgados pelo PNAD (2010) e recenciamentos da

população, com os censos (2010) Este último permitem dados mais fidedignos e geralmente são

confirmantes dos dados de amostragem. Para calcular a taxa de analfabetismo usa-se a seguinte equação:

o numero de pessoas que são analfabetizadas, de 15 anos ou mais, dividido pelo numero geral de

pessoas, com a mesma faixa etária e multiplicado por 100, para resultar ai o índice percentual dos

analfabetos. Lembrando que a faixa etária pode variar conforme os fins da análise, mas que neste caso

resumem-se na faixa de 15 anos ou mais.

Número de pessoas analfabetas de determinada faixa etária

Número total de pessoas da mesma faixa etária100% = taxa

Para que serve os dados Vale à pena quantificar Questões deste tipo são lançadas por uma parte da
população que geralmente sente-se ao direito de mentir seu grau de instrução ou renda, por exemplo. Mas
não corresponde à distorção dos dados reais na maioria, isso por que aos olhos da estatística representa
0%. A existência desses dados possibilita a criação ou a atuação de políticas públicas específicas a cada
tipo de problema em determinados espaços geográficos. Para garantir o acesso à educação a todos e de
qualidade, foi instituída em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, ou Lei 9394/96
que tem como base o gerenciamento da educação em sua total amplitude: desde quem tem direito a
educação até os responsáveis por ela abarcando todos os condicionantes civis e burocráticos do processo
educativo (LDB, 1996).

A LDB fez grandes mudanças ao longo de todos esses anos, mudanças essas que, de fato consistiram e
ainda consiste que os direitos educacionais sejam concretizados, juntamente com outras leis como a
constituição de 1988, a qual tem como objetivo formar indivíduos com um senso crítico, de ação
participativa e que queiram um dia mudar a realidade, existente.

Enquanto programas positivos de políticas voltadas para a Educação, podemos destacar o FUNDEB, o qual
compreende um fundo especial, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e
transferências dos estados, Distrito Federal e municípios. O FUNDEB, a título de complementação, uma
parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o
mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para

aplicação exclusiva na educação básica (FNDE, 2013). Um dos problemas da educação não consiste na

disponibilidade do recurso e sim na aplicação do mesmo.

A tabela 1 evidencia os dados de analfabetismo para o Brasil e para as grandes regiões, permitindo
observar que ao longo dos anos a taxa de analfabetismo diminuiu gradativamente em todas as regiões
com a existência de reduções mais expressivas, como no caso do Nordeste e mais tímidas como a região
Sul. O Brasil tem hoje cerca de 14 milhões de pessoas analfabetas que corresponde a 9,63% de sua
população maior ou igual a 15 anos de idade.

Taxa de Analfabetismo no Brasil e Grande Regiões
em 2005-2009-2010, em percentagem.

2005 2009 2010
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Brasil 11,13 9,7 9,63
Nordeste 21,89 18,69 19,07
Norte 11,55 10,57 11,19
Centro-Oeste 8,91 7,99 7,2
Sudeste 6,57 5,68 5,46
Sul 5,93 5,47 5,1

Fonte: Censo IBGE, 2010 e PNAD, 2010.

De acordo com a tabela 1 temos os índices de analfabetismo das regiões brasileira, observando que a
Região do Nordeste apresenta um elevado numero de analfabetos. Em comparação com a Região Sul, o
Nordeste apresenta 300 vezes mais analfabetos que a Região Sul, dados muito preocupante e de alerta
para melhores politicas educacionais em nossa região.

Quando se analisa os dados atuais de analfabetismo por ordem dos estados do Brasil, o estado de Alagoas
destaca-se com 24,32% de sua população cerca de 537,5 mil pessoas analfabetas. A menor taxa
observada é a do Distrito Federal com 3,47%, cerca de 68,1 mil pessoas (IBGE, 2010).

A Tabela 2 permite observar o ranking das dez menores taxas de analfabetismo do estado de Alagoas no

ano de 2010 (IBGE, 2010). A menor taxa é observada no município que também é a capital de estado,

Maceió (11,86%), seguido por Rio Largo e Satuba com 18,30% e 18,53% respectivamente.

Taxa de Analfabetismo por 10 menores

do estado de Alagoas, em 2010, em porcentagem.
2010

Maceió 1,6
Rio Largo 8,3
Satuba 8,3
São Miguel dos Campos 1,8
Marechal Deodoro 1,9
Arapiraca 2,5
Penedo 2,3
Santa Luzia do Norte 3,3
Delmiro Gouveia 3,5
Barra de São Miguel 3,1

Fonte: Censo IBGE, 2010.

Segundo a tabela 2 evidencia-se que Maceió apresenta o menor índice de analfabetismo, no entanto,
possui uma taxa maior do que a média no Brasil, ficando evidente que nenhum dos 102 municípios
alagoanos então abaixo da média brasileira de analfabetos. As colocações abaixo da Capital alagoana,
demonstra que as cidades que são circunvizinhas de Maceió possui os melhores índices, um fato explicado
por elas serem consideradas “cidades dormitório” (CARVALHO,2008).

Inverso ao gráfico 3, o gráfico 4 apresenta as dez maiores taxas de analfabetismo no estado de Alagoas.

Taxa de Analfabetismo por 10 maiores

do estado de Alagoas, em 2010, em percentual.

2010
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Minador do Negrão 43,89
Traipu 42,76
Olho d&39;Água Grande 41,97
Branquinha 41,8
Cacimbinhas 40,61
Estrela de Alagoas 40,47
Inhapi 40,36
Canapi 40,35
Joaquim Gomes 39,68
Craíbas 39,67

Fonte: Censo IBGE, 2010.

A Tabela 3 ressalta que o município com maior índice de analfabetismo no estado de Alagoas é Minador do
Negrão com 43,89%, seguido por Traipu com 42,76%,e Olho D’água Grande com e 41,97.

Estes dados representam as implicações do modo de sociedade alagoana, a qual sempre esteve voltada
para os engenhos, o saber básico das letras era deixado em segundo plano, à prioridade do governador da
província de Alagoas era outra.

Eu não quero sábios agrícolas, quero moços educados no campo, sabendo apenas
ligeiramente noções teóricas de agricultura e o manejo de algum instrumento
agrícola. Não quero aspirante a emprego público, quero trabalhadores de um
espírito mais ou menos, cultivado, moralizado e econômico. Não quero futuros
descontentes das instituições do País, quero homens poucos ambiciosos e
sumamente interessados na paz pública e na permanência dos governos, sejam
eles de que políticas forem (VERÇOSA, 1991, p.90).

As preocupações dos grandes proprietários da indústria canavieira estavam apenas voltadas com o
trabalho manual, e não com o desenvolvimento intelectual de seus trabalhadores, até porque, se estes
trabalhadores tivessem oportunidades de estudar, poucos seriam os que continuaram a trabalhar nas
lavouras de cana-de-açúcar.

No final do século XIX, Alagoas atendia 6% de seus alunos em idade escolar, os Estados de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, no mesmo ano, já conseguia atender mais de 55% da população na escola
(IBGE,2010).

Dentre os Estados que compõe esta nação, o que tem o maior número de analfabetos é o Estado de
Alagoas. Daí vem a seguinte questão: quais os problemas existentes em Alagoas para manter esse
elevado índice de analfabetos

Há diversos fatores que contribuem para o crescente analfabetismo no Estado de Alagoas como: pobreza
extrema, políticas deficitárias, crescente criminalidade e também pelo fato de Alagoas ser um Estado
monocultor, que é a monocultura da cana de açúcar entre outros. E mesmo através da LDB, o Brasil e
principalmente Alagoas não conseguiu proporcionar o acesso à educação de qualidade a uma quantidade
significativa da população, mesmo sendo esse seu objetivo.

A princípio pode-se dizer que o principal problema causador do analfabetismo no Brasil e principalmente
em Alagoas é político; o que não deixa de ser verdade, pois se vê pouca influência política quando se trata
de melhorar a qualidade comprovado por uma pesquisa, sobre as 10 principais prioridades do governo
brasileiro feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE que mostra que a educação
se encontra em 7º lugar dentre as prioridades Nacionais.
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Alagoas é um Estado monocultor e isso é um fator determinante ao analfabetismo uma vez que não se
precisa de qualificação para a maioria dos trabalhadores da área, pois para essa maioria o trabalho é
braçal, e é aí que Leis como a Constituição de 88 e a Lei de Diretrizes e Bases - LDB que tem como
objetivo formar indivíduos mais críticos e participativos.

A monocultura em Alagoas é um dos principais problemas que causa o analfabetismo, a indústria

canavieira necessita de um grande numero de trabalhadores sem qualificação e sem o mínimo de estudo,

pois para trabalhar no corte da cana de açúcar não é necessário nem ter qualificação e educação,

possuindo apenas a força braçal e a habilidade de cortar a cana, trabalhando para produção, ou seja,

quanto mais produz mais ganha, deixando a educação e a qualificação em segundo plano. Esse trabalho

braçal na indústria canavieira atinge a população de baixa renda e dificulta o ingresso dos pais de família

na escola e por sua vez, de seus filhos também, uma vez que os mesmos participam ativamente das

despesas familiar.

Em relação ao analfabetismo em Alagoas, este apresenta problemas políticos na gestão educacional, com
redução na quantidade de escolas, gerando uma demanda de alunos maior que a oferta de vagas nas
escolas, o que deixa muita gente de fora do ambiente escolar, aumentando cada vez mais o
analfabetismo.

No que diz respeito as políticas de ação voltadas para a Educação, destacamos: O Plano Estadual de
Educação de Alagoas - PEE/AL, e O MOVA – Brasil. O PEE/AL assumiu também como referências centrais
de suas ações a: erradicação do analfabetismo; a universalização do atendimento escolar; a melhoria da
educação ofertada; a formação para o trabalho e para a promoção humanística, científica e tecnológica do
estado de alagoas; atenção especial e específica às crianças submetidas ao trabalho infantil.

Sendo que ainda temos um quadro muito defasado da educação em nosso estado, muitas leis, que são
feitas para serem alcançadas as metas em 2, 5 ou 10 anos, ficam em sua grande maioria no papel, o que
é posto em pratica é muitas vezes resultados irrisórios.

O Plano Nacional de Educação – PNE estabeleceu o Plano Estadual de Educação de Alagoas - PEE/AL, o
qual possui o Programa Geração Saber e neste encontra-se inserido o Projeto de Cooperação Técnica,
estabelecido pelo MEC, PNUD e SEE/AL. O Plano Estadual de Educação de Alagoas - PEE/AL tem a
finalidade de elaborar e apresentar a sociedade Alagoana uma proposta educacional a fim de melhorar a
qualidade do ensino básico, além de promover a universalização do ensino básico, assegurar a
permanência do aluno na escola e manter o desenvolvimento do aluno, uma vez que não basta frequentar
a escola, mas é preciso alcançar os níveis de escolaridade básica.

O MOVA - Brasil foi criado em 2010 pela Petrobras, visando combater o analfabetismo de adultos, no

intuito de compreender o processo de alfabetização de jovens e adultos como um desafio cotidiano dos/as

educadores/as do MOVA - Brasil e o fazer pedagógico, com poder e desafio de mudar comportamentos,

posturas e práticas que leva aprendizado para 150 adultos das comunidades.

Em Alagoas, o MOVA é um programa em parceria entre a Petrobras e a Prefeitura de Feliz Deserto,
auxiliado pelo EJA no intuito de elevar o nível educacional da comunidade e incentivar os jovens a
frequentar a escola.

O referido programa funciona da seguinte maneira: a Petrobras dispõe dos custos financeiros e a
prefeitura disponibiliza estrutura física, merenda, transporte e logística. Feliz Deserto possuía, em 2010,
45% da população analfabeta e almeja através do programa MOVA – Brasil minimizar o analfabetismo no
supracitado município.
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CONCLUSÃO

A análise dos dados demonstrou que em Alagoas o fenômeno do analfabetismo tem forte vinculação com
uma realidade econômica voltada para a cana de açucar, marcada pela profunda desigualdade social.
Entende-se ainda, que com base em trabalhos já realizados sobre a temática, é importante a correlação
das ações sociais, educacionais e politicas, voltadas para minimizar as altas taxas de analfabetismo no
referido estado.

Apesar de a LDB orientar e garantir constitucionalmente e jurídico o direito a educação de qualidade, os
programas de ação educativa ainda não alcançaram proporções adequadas ao tamanho de nossa nação,
especialmente no Nordeste visto que sua taxa de analfabetismo registra 7,4milhões de pessoas que não
consegue ler nem escrever pequenos enunciados. E em Alagoas com 537,5 mil pessoas analfabetas, tem
um longo caminho ainda pela frente, para tentar fugir dessa mazela que assola este estado há décadas.

Embora o Estado de Alagoas possua alguns projetos visando sanar com o problema de analfabetismo,
percebe-se que estes ainda são poucos atuantes, sendo necessário que os mesmos criem situações e
ações que contribua na efetiva formação, educacional, social e política para os alagoanos. Acabar com o
analfabetismo em Alagoas é uma tarefa árdua, mas imprescindível que seja feita.
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