
Porcentagem de 
pessoas que de-
claram saber ler 
e escrever (%)

2014 2015 Meta 
2015

2016 2017 2018 Meta 
2024

92,1 92,3 93,5 92,8 93,1 93,2 100

Fonte: PNAD Contí nua / IBGE. Elaboração: Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Taxa de analfabeti smo funcio-
nal na população de 15 a 64 
anos (%)

2011-2012 2015 2018 Meta 2024

27 27 29 13,5

Fonte: Inaf / IPM - Ação Educati va

Eleva r a taxa de alfabetização da população com 15 
anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o fi nal da 
vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto 
e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

Não cumprida
  

Entendendo os números...

Em 2018, a taxa de 93,5% espera-
da para a alfabeti zação dos brasilei-
ros em 2015 ainda não havia sido 
alcançada (e até hoje isso ainda não 
se concreti zou), e deve ser aumen-
tada em quase 7% até 2024 para 
que se ati nja a meta do dispositi vo.

A redução do analfabeti smo funcional* 
segue sendo um desafi o para as políti -
cas públicas educacionais. É necessária 
uma redução de mais de 15% da taxa 
atual até 2024, fi m do período de vi-
gência do PNE.

Uma das primeiras ações do Governo 
Temer foi o desmonte do programa 
Brasil Alfabeti zado, voltado para a alfa-
beti zação de jovens, adultos e idosos. 
O programa era uma porta de acesso 
à cidadania e o despertar do interesse 
pela elevação da escolaridade. O Brasil 
Alfabeti zado era desenvolvido em todo 
o território nacional, com o atendimen-
to prioritário a municípios com altas 
taxas de analfabeti smo, sendo que 90% 
destes localizam-se na região Nordeste. 
Desde então e até hoje, não há políti ca 
estruturada de educação de jovens e 
adultos e há um crescente fechamento 
e sucateamento de escolas nessa mo-
dalidade.

*Segundo o INAF, é considerada analfabeta fun-
cional a pessoa que, mesmo sabendo ler e escre-
ver algo simples, não tem as competências ne-
cessárias para sati sfazer as demandas do seu dia 
a dia e viabilizar o seu desenvolvimento pessoal 
e profi ssional.
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