
 

A importância da alfabetização 

 

“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará!” (Jo 8,32) 

 

O Brasil tem muitos motivos de orgulho. Recursos naturais e paisagens exuberantes, 

por exemplo, são algumas das referências mundiais do País. Porém, muito além das 

questões meramente geográficas está o povo que forma uma nação. E no que diz 

respeito à condição de vida de seus habitantes, as razões de orgulho no Brasil são 

menores, e um dos motivos é o ainda alto índice de analfabetismo. De acordo com os 

dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 11 

milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não sabem ler nem escrever. 

 

Neste 14 de novembro, comemora-se o Dia Nacional da Alfabetização, data instituída 

em 1966 exatamente para discutir o analfabetismo. 

 

A lei que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), em 2014, estabeleceu como 

meta zerar o analfabetismo no Brasil em 2024. Como faltam apenas três anos, 

dificilmente este objetivo será atingido. 

 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

Contínua Educação, divulgados em 2020 pela agência pública de notícias Agência 

Brasil, existem desigualdades raciais e regionais na alfabetização no Brasil. 

 



Entre os brancos, a taxa de analfabetismo é 3,6. Já entre pretos e pardos, a taxa é 

8,9%. A diferença é maior considerando aqueles com 60 anos ou mais: são 9,5% de 

brancos que não sabem ler ou escrever. Quando o levantamento é entre pretos e 

pardos, o percentual é superior a 27%.  

 

Em relação às regiões do país, o índice é maior no Nordeste: 13,9%. O menor 

percentual é no Sul e no Sudeste, que têm taxa de 3,3%. 

 

E educação liberta o ser humano, e deve ser uma prioridade. A Igreja reconhece esta 

importância, tanto que a próxima Campanha da Fraternidade terá como tema 

“Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”, (Pr 31,26). 

 

Esta será a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

aborda o tema da educação numa Campanha da Fraternidade. 

 

Se você conhece pessoas que ainda não sabem ler, nem escrever, procure ajudá-las. 

Se forem adultas incentive-as a buscar a formação pela Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Se souber de alguma criança que ainda não frequenta a escola, converse com 

os pais ou responsáveis. Não se omita. 

 

A frase “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará!”, dita por Nosso Senhor 

Jesus Cristo (Jo 8,32), fala de uma realidade espiritual, mas não deixemos de 

considerar também o conhecimento para liberdade social do ser humano. 

 

Quanto mais acesso à informação, que pode ser multiplicado entre pessoas 

alfabetizadas, o ser humano fica menos sujeito à mentira, ao descaso, ao preconceito 

e a tudo que escraviza. Pois o conhecimento também liberta. 

 

Informações sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Mogi das Cruzes: 

https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/servico/educacao/vagas-em-educacao-de-

jovens-e-adultos 
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