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RESUMO

Neste artigo apresenta-se a discussão referente a alfabetização e letramento no sertão alagoano. Retrata o contexto
histórico sobre os conceitos de alfabetização e letramento para melhor compreensão da função que cada uma exerce
na sociedade e seus impactos, procuramos também fundamentar essas questões referente ao acesso e permanecia
no âmbito escolar e suas possíveis causas para o indivíduo não dar continuidade aos seus estudos. Na perspectiva de
apresentar os dados sobre alfabetização no sertão alagoano e a importância dos programas de Educação de Jovens e
adultos para a região.O artigo se constitui de pesquisas bibliográficas, expondo os deveres do governo e da sociedade
no cenário brasileiro, as leis que assegura a acessibilidade no âmbito educacional.
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ABSTRACT

This article presents the discussion about literacy and scholarship in the backlands of Alagoas. It portrays the historical
context of the concepts of literacy and scholarship for a better understanding of the role that each one plays in society
and its impacts, we also try to base these questions regarding access and permanence in school and its possible
causes for discontinuation of studies by students. With the perspective of presenting data on literacy in the backlands
of Alagoas and the importance of the Youth and Adult Education programs for the region. The article consists of
bibliographical research, exposing the duties of government and society in the Brazilian scenario, and the laws that
ensure accessibility in the educational field.
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INTRODUÇÃO

No atual contexto educacional, as discussões teóricas em volta da alfabetização e letramento, enfatizam que as
instituições escolares tem um papel importante na formação e desenvolvimento escolar do sujeito. De acordo com
Simonetti (2007, p. 27), ressalta que: “o desafio de alfabetizar e letrar na escola é conseguir que as crianças leiam e
escrevem de forma espontânea, criativa, construtiva e que possam inserir-se no universo da cultura letrada”.

Etimologicamente, o termo alfabetização quer dizer, levar a aquisição do alfabeto, ensinar as habilidades de ler e
escrever, processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita. Já letramento ou cultura letrada
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é definida por Magda Soares, “como condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as
práticas sociais que usam a escrita” (1998, p.47).

Sendo assim, entendemos que é necessário que a instituição desenvolva métodos e formas, que aproximem a cultura
do “seu lugar” com a realidade onde esses sujeitos estão inseridos. Sobretudo, Torres apud Ferreiro, (2003, p.128)
diz:

Não acredito que possamos atribuir á escola toda a responsabilidade de formar cidadão
alfabetizado de que se necessita: Leitor crítico, leitor versátil, escritor criativo, escritor
competente. A tarefa alfabetizadora ultrapassa, e muito, a escola.

Ou seja, a tarefa de alfabetizar está para além da escola. Acreditamos que, relações entrem culturas distintas contribui
muito para a formação de uma sociedade marcada por tantas identidades diferentes.

Nessa perspectiva, este artigo busca compreender como tem desenvolvido a alfabetização e letramento no sertão
nordestino, uma vez que a educação tem seus problemas e impactos sociais, provocando a elevada taxa de
analfabetismo. Lidar com essa situação precária requer praticas educacionais que possibilitem o acesso e permanecia
do sujeito no âmbito educacional. Será que esses sujeitos tem acesso à educação Como tem funcionado o processo
de alfabetizar e letrar na idade certa

É sabido que, o Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa afirma e assegura as crianças a serem alfabetizadas
até os 08 anos de idade e que as entidades governamentais como a Federal, os Estados e municípios precisam
assegurar que o desenvolvimento do pacto, onde está alfabetização é sustentado pela Lei Nº 12.801, de 24 de abril de
2013.

Porém, o que fazer com aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa Para esses, foi
criado a muito tempo a Educação de Jovens e Adultos – EJA, no ensino público, onde a demanda de alunos são
trabalhadores/as, empregados/as e que por algum motivo na vida secular não tiveram acesso à cultura letrada.

O trabalho apresenta uma contextualização histórica referente a educação alagoana, enfatizando o desafio de
alfabetizar e letrar numa sociedade marcada pela desigualdade social. Com base na pesquisa bibliográfica, buscamos
compreender qual índice de analfabetismo existente no sertão, as leis da Educação de Jovens e Adultos – EJA -, a
alfabetização na idade certa, e as leis que sustenta o comprometimento do governo federal, estadual e municipal,
através dos dados que evidência o cenário atual.

DESAFIOS PRESENTE NA EDUCAÇÃO FORMAL NA AQUISIÇÃO DO MUNDO LETRADO

A criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização – Fundação Mobral – nos termos da Lei Nº 5.379, de 15 de
Dezembro de 1967, foi a 1ª iniciativa importante do governo na Resolução e na Educação de Jovens e Adultos
analfabetos. Logo no início do governo Sarney, nos termos, do Decreto 91.980, de 25/11/85, foi extinto e substituído
pela Fundação Educar. O decreto conferia a nova “Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos – Educar
– a atribuição de fomentar programas destinados aqueles que não tiveram acesso á escola ou que dela foram
excluído”. Do Mobral para a Fundação Educar ocorreram mudanças significativas: a nova fundação voltava a
vincular-se ao Ministério da Educação e passava a atuar indiretamente, mediante apoio técnico, financeiro e
prefeituras municipais ou associações da sociedade civil.

A trajetória da educação de jovens e adultos no Estado de Alagoas esteve sempre
atreladas a campanhas nacionais ou nelas inspiradas, cujos objetivos foram sempre
ensinar pessoas jovens e adultas a escrever o próprio nome. Ao estado de Alagoas,
confere as piores posições nas estatísticas educacionais na região Nordeste e do País
(OBSERVATÓRIO, 2017).

Nisto, é preciso compreender as diferenças entre um indivíduo letrado e um indivíduo alfabetizado, assim como o
surgimento de ambos para melhor aprofundamento. Segundo Soares (2004, p. 6)
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Letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem da educação e das
ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas. Seu surgimento pode ser
interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e
práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema
alfabético e ortográfico(...).

É possível observar que, apesar do pouco tempo do seu surgimento na sociedade, vem conquistando um grande
espaço na educação brasileira, enquanto a palavra alfabetização está inserida na sociedade há um longo período,
sendo comum ouvir palavras como alfabetizado, analfabeto, alfabetizando, analfabetismo, alfabetização, entre outros.
Porem há diferenças entre eles, para chegar a ser letrado primeiramente o indivíduo precisa ser alfabetizado, assim
como também ele pode ser alfabetizado sem ser necessariamente letrado, nisto Soares (1998, p.27), explica de forma
clara e explicita.

Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo
que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele
que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde
adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita.

Podemos ver ainda crianças, jovens e adultos que sabe ler, mas não consegue ler um jornal ou um livro; que sabem
escrever palavras mais não consegue escrever um texto, essas pessoas são alfabetizadas, e não letradas, porque
elas consegue decifrar, mas não compreende aquilo que ler ou escreve. Quando se trata de verificar a região nordeste
é perceptível não ter melhores resultados neste conceito de crianças que não são letradas adequadamente, pois
muitas vezes no âmbito escolar não existe recursos suficientes, professores sem uma formação adequada,
instituições com estruturas que não favorecem o processo de ensino e alfabetização, e a pouquíssima participação da
família no meio escolar, assim, dificilmente se encontra alunos estimulados a permanecerem na escola.

Segundo Freire (2005, p.8), afirma que: “Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a
ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica
que vincula linguagem e realidade”. Por isso, é necessário formar cidadãos conscientes, críticos, democráticos,
cidadãos que possam refletir e escolher o melhor para si próprio. Atualmente encontramos escolas vinculadas ao
marxismo, preconceito, incapacidade de ouvir a sociedade, sobrepondo suas regras e conceitos, escolas que não
passam de “bancos”, onde os professores é o centro e os alunos são visto apenas como recebedores de
conhecimento, mas o que falta nessas escolas Será que é a necessidade de formação continuada para os professores
Ou recursos que estimulem os professores bem como os alunos falta transporte para dar acessibilidade as crianças
que moram longe da escola

A criança quando chega na escola já está inserida na cultura letrada ou alfabetizada, e fazendo parte desse meio,
espera que a escola á ensine a ler e escrever.

[...] a criança que se inicia na alfabetização já é um falante capaz de entender e falar a
língua portuguesa com desembaraço e precisão nas circunstâncias de sua vida em que
precisa usar a linguagem. Mas não sabe escrever nem ler. Esses são usos novos da
linguagem para ela, e é sobretudo isso o que ela espera da escola (CAGLIARI, 2009, p.
25).

Entretanto, no sertão nordestino nos deparamos com situações insatisfatórias, pois a taxa de analfabetismo
comparada com outras regiões é assustadora, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad),
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “em todas as regiões do país a taxa de
analfabetismo caiu, com exceção da Região Norte, onde ela avançou de 9% para 9,1%, depois de quatro quedas
seguidas. (...) a Região Nordeste continua registrando a taxa mais alta de analfabetismo no país. O índice ficou em
16,2% nos estados nordestinos, antes 16,6% na edição anterior da pesquisa”. Percebe-se uma deficiência de
alfabetizar e letrar no Nordeste porque sua situação econômica, política, climática, social, cultural e o acesso a
oportunidades não é favorável como as demais regiões, além de outros fatores citados acima.
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Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/CIDADE), mostra dados pertinentes com relação
a educação da cidade de Delmiro Gouveia-AL e algumas circunvizinhas:

Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública do município tiveram nota média de
3.7 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.4. Na comparação com
municípios do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava este município
na posição 84 de 102. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava
a 26 de 102. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 96.1 em 2010.
Isso posicionava o município na posição 56 de 102 dentre os municípios do estado e na
posição 4499 de 5570 dentre os municípios do Brasil.

O que podemos entender através desses dados é que, a necessidade de e para uma sistema de ensino qualificado
que atenda as especificidade da sociedade é sem dúvida indispensável e emergencial. É claro que precisamos levar
em consideração todas as transformações e conquistas que a educação no sertão tem avançado, porém não
podemos nos limitarmos somente a isso, ou ficarmos parado no “conformismo”.

Vejamos alguns dados do IDEB, com relação as cidades circunvizinhas:

O presente cenário coloca em xeque o papel social da escola pública no sertão alagoano, bem como a importância da
formação de professores qualificados para atuar na educação de jovens e adultos, realidade desafiadora para os
gestores destes municípios e principalmente para os profissionais da educação presente neste território.

Não basta adotar projetos de Educação de Jovens e Adultos apenas, é necessário pensar políticas públicas que
incidam sobre essa problemática de curto, médio e a longo prazo na perspectiva de minimizar tais estatísticas que
entristece o povo nordestino.

Ao olharmos para esses dados do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica – IDEB percebemos como a
educação do Nordeste esta sendo desvalorizada, mesmo que tenha tido um avanço significativo, mais ainda é pouco,
pela qualidade que merecemos ter. Pois temos Leis que garantem uma educação boa e igualitária para todos, e
principalmente na idade certa.

Portanto, percebemos como a educação de modo geral no estado de Alagoas tem sido sucateada, causando uma
relevante barreira na educação e desenvolvimento do sujeito. Negando a esses conhecimentos e ignorando suas
habilidades e competências.

A Lei de nº 12.801, de 24 de abril de 2013, diz que:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da União aos entes federados no
âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com a finalidade de promover
a alfabetização dos estudantes até os 8 (oito) anos de idade ao final do 3o ano do ensino
fundamental da educação básica pública, aferida por avaliações periódicas.

Art. 2o O apoio financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa será realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE e ocorrerá por meio de:

I - suporte à formação continuada dos professores alfabetizadores e formação inicial e
continuada de professores com capacitação para a educação especial; e

II - reconhecimento dos resultados alcançados pelas escolas e pelos profissionais da
educação no desenvolvimento das ações pactuadas.

§ 1o O apoio financeiro de que trata o inciso I do caput contemplará a concessão de bolsas
para profissionais da educação, conforme categorias e parâmetros definidos em ato do
Ministro de Estado da Educação, e o desenvolvimento de recursos didáticos e
pedagógicos, entre outras medidas.
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§ 2o O apoio financeiro de que trata o inciso II do caput será efetivado na forma
estabelecida nos arts. 22 a 29 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009.

§ 3o A formação a que se refere o inciso I do caput poderá ocorrer em cursos de
pós-graduação nas instituições de educação superior públicas participantes do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

§ 4o No âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, será considerada a
especificidade da alfabetização dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, por meio da articulação com a
formação de professores e a disponibilização de tecnologias educacionais, recursos
didáticos e metodologias específicas.

Art. 3o Ato do Ministro de Estado da Educação, no âmbito do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, disporá sobre:

I - assistência técnica a ser ofertada pela União;

II - atividades a serem implementadas para alcançar o objetivo do art. 1o desta Lei;

III - metas, a serem cumpridas até 31 de dezembro de 2022, que integrarão o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; e

IV - introdução, no currículo das instituições de ensino superior, de disciplinas específicas
de alfabetização.

Como visto, a obrigatoriedade que todas essas crianças tenham acesso à educação é garantida legalmente mais não
é necessariamente seguida como deveria ser. O que precisa ser feito é tornamos essas leis acessíveis para a
população, uma vez que as crianças são sujeitos de direitos, histórico e cultural. Vivemos em uma sociedade que
infelizmente é marcada pela desigualdade social e onde a educação não é algo que os governantes tem como
principal objetivo, mais que vale a pena lutarmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que, lidar com a alfabetização e letramento no sertão nordestino requer muito mais do cidadão, da
sociedade e do governo. Não é simplesmente deduzir algo, ou fazer de qualquer jeito, mas demanda uma
conscientização coletiva, assim como um aprofundamento sobre esse termo, pois ainda há muito que conhecer sobre
alfabetização e letramento, sendo muitas vezes tratado de forma ineficaz e insuficiente, devido a faltar de
conhecimento sobre ambos. Apesar dos problemas encontrados no âmbito educacional, especialmente no sertão
alagoano que necessita de um olhar mais reflexivo, é possível melhores.

Portanto, pensar no indivíduo já desde o nascimento, até sua formação profissional deve ser uma garantia do governo
para a sociedade, assim como contribuir para que inicie e permaneça na instituição escolar; entretanto nos deparamos
com situações em que a criança chega na 5ª, ou até mesmo a 7ªano sem saber ler ou escrever isto provoca uma
elevada taxa de analfabetismo, por isso desde as series inicias é fundamental uma educação de base que garanta sua
aprendizagem e desenvolvimento.
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