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RESUMO: Atualmente, o acesso à escola não é mais considerado o maior 
problema educacional, pois as estatísticas têm revelado que é ainda pior o drama 
das pessoas alfabetizadas que não conseguem interpretar o que lêem, nem 
desenvolverem raciocínios lógicos simples, como resultado da má qualidade do 
ensino, desde o nível básico ao superior. A título de exemplo, veja-se que a 
Prefeitura do Rio de Janeiro/BR, em 2009, analisou quantos jovens do quarto ao 
sexto ano escolar não tinham adquirido habilidade de leitura compreensiva, de 
escrita e de cálculo. Dos 210 mil alunos avaliados, 25 mil não tinham adquirido 
as referidas habilidades, superando as expectativas negativas dos encarregados 
da educação no município carioca. Se a título de exemplo for tomado como 
referência todo o Brasil, os dados são ainda piores. Segundo pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – Ibope, em 2005, 68% dos 
brasileiros considerados alfabetizados não tinham condições de desempenhar 
tarefas em que a leitura, a escrita e o cálculo eram demandados. Posteriormente, 
em 2012, o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa divulgaram o 
Indicador de Analfabetismo Funcional - Inaf especificamente entre estudantes 
universitários do país e o percentual chegou a 38%. Os atuais projetos 
educacionais clamam pela melhoria da qualidade e pela inserção da tecnologia 
nos conteúdos pedagógicos para aumento da motivação e da aprendizagem, 
como é o caso, por exemplo, da Resolução da Organização das Nações Unidas 
- ONU intitulada “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de desenvolvimento 
sustentável” (2016). Trata-se, portanto, de ressaltar que o acesso à escola não 
garante o pleno atendimento do direito humano à educação. Para concretização 
deste direito, é necessário atingir alfabetismo funcional, isto é, a capacidade de 
utilizar a leitura, a escrita e o raciocínio lógico-matemático para fins pragmáticos, 
em contextos cotidianos, domésticos ou de trabalho. Portanto, temos que 
superar a atual crise de aprendizagem, o que requer um monitoramento eficaz 
para garantir não apenas escolarização, mas que os alunos estejam aprendendo 
o mínimo necessário para sua adequada interação social. 
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