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Introdur;ii.o 

E pr6prio do poder necessitar de um extraordinario 

esforro de ideologizariio para se legitimar; quando se 

despedararem as mascaras religiosas, construira opu

lentas ideologias substitutivas. (Angel Rama) 

A declara9ao de 1990 como o Ano Internacional da Alfa
betiza9ao motivou na midia a produ9ao de um grande mimero de 
textos referindo-se ao tema, tanto de demincias sobre o problema 
como de propaganda de projetos visando a redu9ao do mimero de 
analfabetos. Se a veicula9ao de textos sobre o assunto foi intensa 
em 1989 e 1990, o mesmo nao aconteceu ap6s esse periodo, e os 
dados de que dispomos refletem esse fato. 

1. Agrade~o a professora Angela B. Kleiman por ter cedido gentilmente alguns dos 
textos analisados neste artigo. 
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A analise apresentada aqui visa discutir a configura9ao 
desse acontecimento - o Ano Internacional da Alfabetiza9ao - na 
midia. Tendo em vista esse objetivo, trabalharemos com os con
ceitos sobre o analfabetismo e suas consequencias sociais predo
minantes na imprensa escrita. Pretendemos caracterizar as 
imagens que circundam a questao do analfabetismo e resultam do 
processo de constru9ao de sentidos nesse lugar de enuncia9ao. 

Quanto a analise das a96es enunciativas constituidas nos 
textos coletados, assumimos a distin9ao proposta por Ducrot 
(1987) entre significado e sentido. Para Ducrot, a significa9ao e a 
caracteriza9ao semantica de uma frase, isto e, "o conjunto de 
instru96es dadas as pessoas que tern que interpretar os enunciados 
da frase" (p. 170). Ja o sentido do enunciado ea representa9ao (a 
qualifica9ao) de sua enuncia9ao, o que inclui as indica96es acerca 
das fontes de enuncia9ao (p. 172).2 

Salientamos que nosso recorte analitico inclui tambem uma 
distin9ao entre discurso e texto (sobre discurso e texto, ver Orlandi 
1987). Da perspectiva que adotamos, o discurso e entendido como 
um objeto de estudo construido pelo investigador, que lhe possi
bilita verificar tanto as praticas sociais e culturais (as posi96es 
ideol6gicas) como as praticas discursivas, portanto, de constru9ao 
de sentidos, no lugar de onde se enuncia e na imagem que se 
produz dos interlocutores. 0 texto e considerado como a unidade 
de analise, inserida no processo discursivo, e por isso dinamica, 

2. Nao se trata aqui de aceitar integra!mente as proposiyoes de Ducrot (1987), ao 
construir sua teoria polifonica da enunciayiio, dado o fato de que a enunciayao e vista 
como acontecimento por Ducrot apenas na medida em que esse acontecimento e 
"constituido pelo aparecimento de um enunciado" o que exclui a historicidade 
constitutiva da relayiio entre sujeitos e linguagem. No entanto, uma vez que o autor 
remete-se as perspectivas enunciativas, ao definir as noy6es de significado e sentido, 
sua proposta nose de grande utilidade em termos operacionais. 
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mas e tambem um momento de cristalizac;ao, porque atraves dele 
ha a enunciac;ao. 

Nesses termos, pressupomos a atividade linguistica como 

interac;ao, na medida em que faz emergir, por meio de ac;oes enun

ciativas inseridas em um dado discurso, uma certa identidade social 

do sujeito (e tambem do outro), em reconfigurac;ao, seja no que diz 

respeito a hist6ria pessoal do falante, seja quanto a sua assunc;ao de 

posic;oes no discurso (e em relac;ao a outros discursos). De onde 

decorre que em func;ao da formac;ao social e cultural do sujeito -

processo hist6rico, que inclui a atualizac;ao de seu lugar-sujeito 

(autor)-configura-se a sua enunciac;ao e suas filiac;oes discursivas. 

Para nos, dado o fato de que, ao fazer sentido pela fala, 

escrita e leitura, o sujeito assume uma certa identidade social, 

materializando ( e atualizando) relac;oes de nomeac;ao e de poder 

inscritas na lingua, ele reflete tambem os efeitos sociais e cogni

tivos que sustentam a construc;ao de significados ea atribuic;ao de 

sentidos em sua enunciac;ao. Em outras palavras, acreditamos que 

o conjunto de praticas sociais, culturais e discursivas que emergem 

como resultado da complexidade estrutural das sociedades moder

nas resulta, por sua vez, em modelos de letramento diferenciados 

(Matencio 1994).3 Poderiamos mesmo dizer que o sujeito, mais 

do que construir e atribuir sentidos no processo de interlocuc;ao 

3. Foucambert (1994) e um dos autores que tecem reflexoes sobre o acesso a palavra 
escrita nas sociedades contemporaneas. 0 autor remete-se aos prim6rdios dos 
movimentos de alfabetiza9ao, que datam do estabelecimento das sociedades 
industriais, defendendo a necessidade de revisao dos objeti vos da educa9ao em 
massa. Nesse sentido, propoe a no9ao de leiturizayao, que envolve o processo de 
seleyao, divulgayao, consumo e interpretayao de textos, resultando em uma evidente 
divisao social do trabalho de leitura. Como decorrencia estabelece a diferenciayao 
entre o que considera ser o analfabetismo, ou o "desconhecimento das tecnicas de 
utilizayao da escrita" e o que denomina de iletrismo, "a falta de familiaridade com 
o mundo da escrita" (p. 18). 
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que subjaz a toda enuncia9ao, realiza um trabalho de interpreta~ao 

em rela9ao a sua pr6pria atividade discursiva, uma vez que en

quanto significa provoca efeitos de sentido. 

Como se ve, a concep9ao de letramento que adotamos 

pressupoe ser a constru9ao de sentidos pelo sujeito permeada por 
suas praticas sociais, culturais e discursivas, constituindo-o como 

tal no momento mesmo da enuncia9ao (para uma discussao mais 

detalhada sobre o letramento, ver Kleiman 1992 e neste volume). 

A analise, que sera apresentada em dois momentos, tern 

como fundamenta9ao as escolhas lexicais e/ou as estruturas frasi

cas "que orientam o movimento argumentativo dos textos. 

No primeiro momento, serao discutidos dados gerais sobre 

os textos, sobretudo quanto aos numeros do analfabetismo que 

fomecem ea maneira como e abordada a questao do analfabetismo 

na midia. Pretendemos, nessa etapa, discutir tanto os conceitos e 

imagens enfatizados nos textos como as divergencias que supor

tam o ideario sobre o analfabetismo na midia, ao selecionar, 

organizar e divulgar as informa96es sobre o assunto. 

Em seguida, sera analisado um texto de Carlos Chiarelli, 

que ocupava o Ministerio da Educa9ao durante o lan9amento do 

programa de alfabetiza9ao do govemo Collor, em setembro de 

1990. 0 objetivo dessa etapa sera demonstrar como o discurso 

oficial sobre o analfabetismo vincula-se ao discurso da imprensa 

em sua proposta de alfabetiza9ao, produzindo a96es enunciativas 
em que se con fundem praticas sociais, culturais e discursivas 

diversas. 

Tanto no texto de Chiarelli como nos outros textos veicu

lados pela midia, ha a incorpora9ao de diferentes posi96es ideol6-

gicas e o apagamento dos conflitos ideol6gicos estabelecidos entre 

as fontes de enuncia9ao, apre sentadas como passiveis de uma 
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convivencia tranquila. Ocorre, portanto, uma tentativa de homo
geneizar sentidos que se movimentam por diferentes discursos e 
de estabilizar imagens sobre o analfabetismo que circulam no 
cotidiano brasileiro. Em nossa analise, estaremos discutindo exa

tamente essa questao, procurando estabelecer rela96es entre as 
fontes enunciativas que referenciam a constru9ao do idea.no bra
sileiro sobre o processo de letramento e suas (re)formula96es 
nesses textos. 

Devemos salientar que um dos aspectos mais relevantes 
em reflexoes como esta, que focalizem a rela9ao estabelecida 
entre discursos institucionais, e o fato de possibilitarem a desna
turaliza9ao dos processos de sedimenta9ao dos sentidos e das 
rela96es imaginarias que a eles subjazem na distribui9ao social 
(desigual) do conhecimento. 

A midia e o analfabetismo 

Relato de um dossie 

Os textos analisados sao provenientes de um dossie organi
zado pelo Centro Ecumenico de Documentar:ao e lnformar:ao -
CEDI (120 textos e um apendice com dados basicos sobre a 
situa9ao do analfabetismo) e de uma coletanea pessoal de35 textos 
jomalisticos entre 1990 e 1993. 

Os dados apresentados no dossie do CEDI sao de jomais de 
diferentes estados brasileiros, reunindo editoriais, artigos, repor
tagens, graficos e pequenas notas, que vao dos primeiros comen
tarios sobre o Ano Internacional da Alfabetiza9ao as afirma96es 
do primeiro rninistro da Educa9ao do govemo Collor, Carlos 
Chiarelli, acerca da questao, tendo sido veiculados entre mar90 de 
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1989 e man;o de 1990; o material restante foi editado emjomais 

da Grande Sao Paulo e do interior do estado. 

Quanto ao lugar institucional ocupado ( e atualizado) nesses 

textos, algumas questoes emergem. Estamos nos referindo, por 

exemplo, aos conceitos sobre o analfabetismo apresentados na 

imprensa. Pensamos tambem nos conflitos de imagens sobre o 

analfabeto e os efeitos do analfabetismo ( e da alfabetiza9ao ), nos 

planos individual e social, que ai transparecem. Finalmente, reme

temo-nos as diferentes praticas sociais, culturais e discursivas 

ressaltadas nos textos produzidos desse lugar de enuncia9ao. 

Verificamos que, do total de textos, apenas 9,5% sao assi

nados por pessoas diretamente ligadas ao ensino, seja atraves de 

institui96es govemamentais ou nao. Nao ha textos de pesquisado

res que estivessem desenvolvendo pesquisa ou projetos de ambito 

nacional, mas apenas projetos para comunidades particulares. A 

fala de educadores amplamente conhecidos, como Paulo Freire, 

Magda Soares ou Emilia Ferreiro, geralmente aparece entrecor

tando a fala dos jomalistas. Em apenas 5,0% dos textos aparece a 

fala dos alfabetizandos. A fala dos professores, por sua vez, 

aparece somente em 4,0% dos textos. 

Ha dois grandes tipos de textos: aqueles que pretendem 

denunciar a situa9ao calarnitosa em que se encontra o pais com 

rela9ao aos indices de analfabetismo e seu carater de problema 

politico (51 % ); e aqueles de cunho mais propagandistico, objeti

vando informar a popula9ao sobre programas e projetos ligados a 

6rgaos oficiais ou organiza96es nao-govemamentais ( 49% ). 

Com rela9ao aos artigos do primeiro tipo ha um grande 

desencontro de informac;oes quanto aos indices de analfabetismo, 

decorrente dos conceitos de analfabetismo em que se baseiam 

jomalistas, educadores ou detentores de cargos publicos. Estes 
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textos sao em sua maior parte estruturados a partir da perspectiva 
dos jornalistas, que procuram informa96es em 6rgaos governa
mentais, com especialistas na area de educa9ao ou de pesquisa. 
Dessa maneira, a contraposi9ao de fontes enunciativas na midia e 
grande. Nos artigos do segundo grupo, entretanto, verificamos que 
predorninam propostas fundamentadas em concep96es contempo
riineas de ensino e aprendizagem, que enfatizam a experiencia 
previa dos educandos como um carninho possivel para motivar a 
aprendizagem. 

Conceitos sobre o analfabetismo e imagens do problema 

Como poderemos ver, as perspectivas ideol6gicas que sub
jazem aos textos sobre o Ano Internacional da Alfabetiza9ao na 
midia nao se diferenciam daquelas que sustentavam as formula-
96es sobre o problema propostas pelo Mobral, em 1970 (ver 
Lovisolo et al. 1985), mesmo que nos textos veiculados na midia 
no periodo analisado haja severas criticas ao Mobral ea Funda9ao 
Educar, que o substituiu em 1985. 

Os principios que direcionaram a cria9ao do Mobral eram 
que o analfabetismo dificultava o desenvolvimento econornico e 
social do pais, e que a alfabetiza9ao seria um mecanismo para 
melhorar a renda e as condi96es de vida dos alfabetizandos ( ver a 
concep9ao de letramento autonomo, neste volume). Desde aquele 
momento, portanto, a natureza funcional da alfabetiza9ao, fosse 
no nivel individual ou social, era ressaltada nos objetivos do 
programa nacional de alfabetiza9ao. 

Ainda dentro de seus objetivos, o Mobral pressupunha a 
necessidade de mobiliza9ao nacional, visto propor-se a integrar 
diferentes agentes sociais para a dirninui9ao dos indices de anal
fabetismo. 
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Porum lado, o programa era de cunho nacional, e pretendia, 
atraves da orienta9ao e do planejamento govemamental no traba
lho de alfabetiza9ao, proporcionar mudan9as sociais. Por outro, 
seu metodo tinha como caracteristica enfatizar as necessidades 
individuais do alfabetizando, no plano do conteudo, voltado a 
regionalidade, para garantir uma maior aceita9ao. 

As concep96es do analfabetismo como obstaculo para o 
desenvolvimento individual e social, e de que a educa9ao sistema
tizada pode reduzir a pobreza, subjazem a essa tentativa de, em 
um programa nacional, respeitar-se as caracteristicas individuais, 
acreditando-se na eficacia desse sistema para mudan9as sociais. 
Nesse sentido, ha tambem a hip6tese de que a educa9ao e uma 
condi9ao nao apenas necessaria, mas tambem suficiente para a 
resolu9ao dos problemas sociais enfrentados no pais. Embora os 
dados sobre o analfabetismo sejam desencontrados, essa hip6tese 
e as cren9as nas quais se baseia sao retomadas nos textos veicula
dos pela midia. 

Para situar os numeros do analfabetismo, por exemplo, a 
midia refere-se ao chamado analfabeto (termo predominante) 
tambem como nao-alfabetizado, semi-analfabeto, analfabeto ab
soluto, analfabeto funcional ou iletrado, muitas vezes sem referir
se a criterio algum de classifica9ao. Quando tais criterios 
aparecem, podem remeter-se a idade ( criterio comumente utiliza
do em pesquisas sobre o assunto), periodo de escolariza9ao (cri
terio de muitos educadores); saber ler e escrever o pr6prio nome 
(criterio do IBGE); saber ler, escrever e interpretar um bilhete 
simples (criterio da Unesco), ou a pelo menos duas dessas varia
veis. As pretens6es dos projetos de alfabetiza9ao, porem, vao 
muito alem de possibilitar a leitura e a produ9ao de um bilhete, 
uma vez que a alfabetiza9ao aparece como um caminho de am-
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pliac;ao e assimilac;ao de uma nova visao de mundo, conduzindo 

o aprendiz a uma participac;ao social mais ativa. 

No que diz respeito a faixa etaria segundo a qual se consi
deraria uma pessoa como analfabeta, conforme a interpretac;ao do 

autor do texto ou da pessoa entrevistada, baseando-se em infor
mac;oes de 6rgaos como o IBGE, a Unesco ou o Inep, ha grande 

variac;ao. Para que uma pessoa seja classificada como analfabeta 
pode pertencer a uma faixa etaria com inicio aos 5, 10, 15, 30 ou 

mesmo aos 35 anos de idade; esse dado indica uma divergencia 
com relac;ao ao que propoe a Unesco, que considera analfabetas 

pessoas com 14 anos ou mais. 

As contradic;oes acerca da faixa etaria, e dos conhecimentos 

necessarios para que uma pessoa seja ou nao considerada alfabe
tizada, proporcionam, por sua vez, divergencias quanto a porcen

tagem de analfabetos existentes no Brasil, que varia de 18 milhoes 

a 60 milhoes. 

0 desencontro nas informac;oes sobre os mimeros do analfa

betismo e sobre o conceito do que e ser analfabeto autoriza, por sua 
vez, a con:figurac;ao da imagem, proposta em alguns textos, de que 

ha um momento de "alfabetizac;ao", quando o aprendiz estaria capa
citado para "ler e escrever seu nome", e um momento de "p6s-alfa
betizac;ao", quando ele saberia "ler e interpretar mensagens". 

Se nao podemos falar em coerc;ao quanto aos conceitos 
veiculados na imprensa escrita - o que nao significa afirmar que 
instituic;oes particulares nao possuam um mecanismo de autocen

sura dessa natureza - podemos nos referir aos sentidos excluidos 
de suas ac;oes enunciativas. Ha a tentativa de garantir sentidos 

atraves do controle quanto ao modo de dizer desse lugar institu
cional. 0 uso corrente das expressoes erradica(:iio do analfabetis

mo ou evaslio escolar, mesmo levando-se em conta que a fala dos 
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educadores procura desmontar esses significados, ou que os jor

nalistas enunciam de posi96es ideol6gicas diferentes, demonstra 

esse fato: ha a cristaliza9ao de sentidos e a exclusao de novos 
sentidos, por apagamentos das perspectivas enunciativas. 

As imagens veiculadas pelos textos e materializadas em 
suas escolhas lexicais filiam-se a inumeras praticas sociais e 
culturais. E assim que nos defrontamos com as perspectivas da 

religiao ou do confronto, como recursos argumentativos que se 
movimentam no sentido de demonstrar a gravidade do problema. 

A imagem de que a redu9ao do analfabetismo e uma "cru
zada" aparece unida, por exemplo, ao "sacerd6cio" do professor. 

Ja a imagem do analfabetismo como devendo ser "erradi

cado" ea mais comum, aparecendo em 43% dos textos. Mas ha 

tambem a metafora de que a dirninui9ao do analfabetismo e uma 
"guerra" ( ou ainda uma "luta", um "combate") a ser "vencida", ou 
as metaforas de que o analfabetismo e um "mal", uma "praga" a 

ser "destruida". Embora com menor frequencia, constr6i-se a 

imagem de que deve haver uma "ca9a" ao analfabeto, que exige 

"muni9ao". 

Dado o alto numero de analfabetos existentes no Brasil, a 
imagem de que o pais e um "celeiro" de analfabetos aparece 

tambem. 

A concep9ao mais frequente quanto as origens do analfabe
tismo e de que ele e decorrente da pobreza, ou de problemas 
educacionais, mas nao ha a retomada do hist6rico da politica 
socioeconornica no Brasil, de exclusao de classes dorninadas. Em 
apenas um texto, elaborado por Sergio Haddad, essa visao e 

contradita, e afirma-se que os analfabetos: 
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... nao sao pobres porque sao analfabetos. Sao analfabetos porque 

sao pobres. (Falha de S.Paulo 08/09/89). 

Muitas vezes, a quest:ao do analfabetismo aparece relacionada 

a educa'rao como um todo, e aponta-se para o fato de que a solu'rao 
para esse problema seria a vontade politica dos govemantes. 

Embora a apresenta'rao dos projetos nos textos ressalte que 

a concep'rao de mundo do alfabetizando e sua experiencia previa 
devem ser respeitadas para uma melhor aprendizagem, afirma-se 
que a alfabetiza'rao possibilitara ao aprendiz a partir dai ser 
efetivamente um cidadao, o que representa a constru'rao de uma 

imagem segundo a qual a cidadania e alcan'rada apenas por meio 
da escrita e da educa'rao sistematizada (e reduzida). 

Ainda com rela'rao aos textos em que aparecem propostas 
de alfabetiza'rao, ocorre um apagamento das condi'roes hist6ricas 

que levaram o pais as taxas atuais. Embora apare'ram informa'roes 
sabre a clientela almejada, pessoas carentes, que nao tenham 

conseguido se alfabetizar por nao ter acesso ao ensino sistemati
zado ou porter "abandonado" a escola, excluem-se as causas desse 

insucesso e vende-se a ideia de que o projeto e a solu'rao para o 
problema. 

Um texto desse tipo se sobressai, entretanto, porque nele as 

imagens da necessidade de erradica'rao do analfabetismo e da evasao 
escolar sao desmontadas. Significativamente, nesse texto a fala do 

jomalista serve apenas como um fio condutor das opinioes de edu
cadores que participaram da I Teleconferencia Latino-Americana 

sabre a Alfabetiza'rao.4 Tome-se como base o trecho abaixo, em que 
aparece a opiniao de Paulo Freire sabre a quest:ao: 

4. A dificuldade de entendimento entre educadores e midia e ressaltada em um texto 
que se refere ao seminario "A Alfabetiza~ao ea Midia". Segundo Jacques Gonnet, 
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Para ele e "ingenuo" almejar a erradicayao do analfabetismo. 

"Nao e uma erva daninha que se exterrnina simplesmente. A 

pessoa e analfabeta porque foi proibida de aprender a ler" ... 

(Jamal do Brasil, Rio de Janeiro, 06/04/89). 

Nos textos em que ha a fala do aprendiz pode-se perceber 
que os analfabetos incorporaram essa visao de que o acesso a 
leitura e a escrita representa uma possibilidade de melhoria de 
vida, sentindo-se efetivamente excluidos em seu dia-a-dia e ate 
mesmo culpados por isso. Vejamos o fragmento abaixo: 

eu me sinto como uma cega porque nao sei ler. ( Jamal da Tarde, 

Sao Paulo, 08/01/90) 

Quanto ao professor envolvido na alfabetiza9ao, uma ima
gem que frequentemente e retomada e de que ele deve ser um 
"voluntario", ou ate mesmo "benfeitor", com dominio (nao se sabe 
qual) sobre a leitura ea escrita. Essa imagem aparece acompanha
da pela demincia das condi96es de trabalho do professor e pela 
exigencia de uma melhor forma9ao. 

Ha uma distor9ao da figura do professor na medida em que 
se ressalta primeiro sua fun9ao social de "benfeitor" e depois suas 
necessidades profissionais e pessoais, alem de propor-se que 
qualquer pessoa, a principio, poderia ocupar esse lugar. Essa 
concep9ao e vinculada fundamentalmente a proposi9ao de Paulo 
Freire de que o professor alfabetizador deveria pertencer a comu-
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nidade dos alfabetizandos, mas se apaga a informa9ao de que o 

voluntariado em sua proposta (ver 1985) aparecia como uma 

possibilidade de maior integra9ao entre os alfabetizadores e a 

comunidade dos educandos. Nesse caso, os voluntarios seriam 

formados por pesquisadores com os quais poderiam compartilhar 

conhecimentos acerca da organiza9ao da comunidade em questao. 

As falas dos professores, quando aparecem nos textos, 

referem-se a abordagens pedag6gicas. Em apenas uma delas, em 

que a professora, tecnica da extinta Funda9ao Educar, ex-alfabe

tizadora do Mobral e mestranda em alfabetiza9ao, ensina os alunos 

em sua pr6pria casa, ha um questionamento da politica govema

mental quanto ao analfabetismo e mesmo da imagem social do 

analfabeto. Vejamos sua posi9ao: 

Antonia Picano explica que o treinamento que os alfabetizadores 

recebiam no Mobral era "absolutamente improdutivo", durava 

no maximo duas semanas e dirigia-se a mais de 200 pessoas ao 

mesmo tempo. "Nunca se levava em conta o que o aluno trazia, 

o que ele ja conhecia. 0 analfabeto sempre foi tido como um 

paria da na~ao", diz Antonia ... (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 

I 1/03/90) 

Ha uma fissura nas a96es enunciativas realizadas na midia, 

e a assun9ao de um lugar institucional por sujeitos que fazem 

transparecer uma pretensa isen9ao na sele9ao, na organiza9ao e na 

divulga9ao de informa96es nesse contexto, uma vez que muitas 

sao as "vozes" que enunciam, muitos e diferentes os conceitos 

sobre o numero de analfabetos ou mesmo sobre o que e ser 

analfabeto. Porem, essas aparentes divergencias ocultam as pers

pectivas ideol6gicas as quais se filiam os sujeitos: o conservado-
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rismo da imprensa paira sobre os textos, e a sedimentac;ao de 

imagens presentes no ideario brasileiro sobre o analfabetismo e 
reafirmada no recorte que os jomalistas propoem ao abordar a 

questao. 

0 texto de Chiarelli (anexo) fundamenta-se exatamente 

nesse discurso predominante na midia, seja por suas lacunas, seja 

pelas diferentes posic;oes ideol6gicas que veicula (e apaga), para 
desenvolver o discurso oficial (de propaganda politica), incorpo

rando as diferentes perspectivas enunciativas que subjazem ao 
discurso veiculado pela midia como recurso para desenvolver sua 

argumentac;ao. 

0 analfabetismo no discurso oficial para a m{dia 

0 texto do ex-ministro Chiarelli intitula-seAlfabetiza,;ao e 
cidadania, titulo que se remete diretamente ao programa de alfa
betizac;ao proposto no govemo Collor: Alfabetizac;ao e cidadania. 

Em termos organizacionais, o texto apresenta duas partes: 
na primeira, que vai ate o paragrafo 07, o autor pretende situar o 
problema da perspecti va que adota como representante do govemo 
e do povo; na segunda (do paragrafo 08 ao final), enuncia sobre

tudo do lugar do govemo, situando o problema da perspectiva 
desse lugar enunciativo. Nos dois momentos, realiza um jogo de 

imagens entre diferenc;a e igualdade de posic;oes ideol6gicas (pra
ticas sociais e culturais). 

Essa relac;ao entre igualdade e diferenc;a transparece tam
bem no jogo de imagens que Chiarelli constr6i ao definir o lugar 

de enunciac;ao que ocupa ao longo do texto. 
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A justificativa do lugar de govemo ocupado pelo autor 
transparece em suas afirma96es que se remetem a um liberalismo 
democratico: liberalismo como sistema economico, democracia 
como sistema politico. Ja ajustificativa para que Chiarelli ocupe 
o lugar de sujeito representante do povo emerge nas referencias 
que faz as diferentes perspectivas sociais, que lhe fomecem uma 
imagem de detentor do saber sobre o assunto, de um ponto de vista 
juridico, religioso, cientifico ou politico. Enquanto atualiza esses 
lugares na cena enunciativa, Chiarelli remete-se as fontes aparen
tes de suas a96es enunciativas, como um recurso que garanta a 
coerencia de seu texto. 

Na primeira parte, o autor ocupa-se <las imagens de "igual
dade na ignorancia" e "desigualdade no saber", com o objetivo de 
convencer o leitor de que os analfabetos, considerados como os 
"ignorados" e "ignorantes", devem "reintegrar(-se)" a sociedade. 
Na segunda parte, remete-se a possibilidade de integra9ao de 
diferentes perspectivas ideol6gicas. Em outras palavras, em um 
primeiro momento o autor reafirma a imagem social do analfabe
to, em seguida instaura a imagem de govemo que pretende cons
truir, a de um govemo de integra9ao. 

0 jogo de imagens entre "igualdade" e "desigualdade" tern 
inicio no titulo (Alfabetizafii,o e cidadania), visto haver uma 
tentativa de equivalencia entre os termos, ou seja, a palavra 
alfabetizafii,o e dado o sentido de cidadania atraves do uso do 

verbo ser no presente do indicativo, ocasionando uma no9ao de 
atemporalidade. Nesse caso, ha tambem um recurso de generali
za9ao, pois, embora x (alfabetizafii,o) seja igual a y (cidadania), 

nao ha uma referencia explicita ao sentido dos vocabulos em 
questao. 
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Qual seria, entao, o sentido pretendido pelo uso lexical? De 
outra maneira, a que praticas sociais e culturais essa escolha 
lexical estaria nos remetendo? 

E dessa questao que iremos nos ocupar. 

Chiarelli comec;a por dizer que "no principio todos eram 
analfabetos ... e todos eram iguais". Essa estrutura vincula-se ao 
discurso religioso cristao, particularmente ao evangelho segundo 
Joao, cujo inicio e: "no principio era o verbo ... ". Ha, porem, uma 
reconstruc;ao do significado do enunciado para que se instale a 
imagem defendida pelo discurso oficial, da necessaria transforma
c;ao humana decorrente do uso da escrita, um elemento-chave 
utilizado em todo o texto, que nos fomece indicac;6es da concep
c;ao de alfabetizac;ao a qual se filia o discurso oficial. 

Na sequencia (paragrafo 02) vemos o que o projeto de 
govemo que Chiarelli esta defendendo considera como "transfor
mac;ao humana" pelo uso da palavra escrita: se antes tinhamos a 
"igualdade na ignorancia", hoje ha a "desigualdade no saber", o 
que representa a presenc;a de um grupo de individuos nas "trevas 
da ignorancia absoluta", e novamente, pelo uso do vocabulo 
trevas, percebesse a marca do discurso religioso. 

No terceiro paragrafo nos e apresentada a proposta do 
govemo, de "reintegrac;ao" social das "multid6es de analfabetos", 
E com o apagamento da hist6ria das classes dorninadas - ja que 
os analfabetos devem ser reintegrados - Chiarelli exp6e uma 
prernissa central para o discurso de "justic;a social" que se prop6e 
a fazer (ver paragrafo 02): em algum momento passado houve 
integrac;ao e igualdade entre classes sociais. 

Em seguida (paragrafo 04), o autor pretende situar o anal
fabetismo dentro do contexto politico e geografico do Brasil, e 
para isso reproduz a metafora do analfabetismo como uma doenc;a. 
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Para Chiarelli, portanto, nos paises do Primeiro Mundo resta 
apenas a "cicatriz" do que foi um dia o analfabetismo. Ja em paises 
do Terceiro Mundo "a chaga permanece aberta como ferida infecta 
a macular a consciencia dos homens e das nac;oes". Maso ex-mi
nistro deixa claro que o analfabeto nao e ele mesmo o "doente 
social", ou o causador da "doenc;a", porque, segundo ele, "doente 
esta a sociedade que o mantem como tal". 

Como recurso argumentativo, em primeiro lugar, Chiarelli 
exime uma possivel culpa do analfabeto, pois o que o toma 
demente ea situac;ao social de seu pais (de Terceiro Mundo). Em 
segundo lugar, produz novamente um apagamento de quest6es 
hist6ricas, ja que a questao social aparece como uma problematica 
recente. Afinal, segundo o texto, a sociedade esta doente, ea opc;ao 
pelo verbo estar, no presente, indica que em algum momento as 
coisas aconteceram de modo diferente, e podem se reconfigurar . 

Na sequencia (paragrafo 05), recupera-se, junto a marca do 
discurso religioso cristao - de luta pela justic;a social -, um 
pretenso discurso liberal do govemo, que se confunde com a 
enunciac;ao autoritaria, e "imperioso que voltemos.a ser todos 
iguais. Nao a igualdade na ignorancia, mas a igualdade no saber 
fundamental." 

A estrategia argumentativa utilizada para fundamentar e 
desenvolver essa possibilidade de "igualdade no saber" e a refe
rencia ao fato de que hoje possuimos acesso a amplo desenvolvi
mento tecnol6gico (paragrafo 06), o que nos possibilita obter uma 
grande quantidade de informac;6es sobre o problema e "conhecer 
com precisao os dados". Ora, se os indices do analfabetismo na 
midia sao desencontrados, como podera o govemo receber criticas 
de sua parte? Assim, no caso de um questionamento de seu lugar 
de enunciac;ao, ele poderia referir-se ao fato de que a imprensa e 
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outras institui96es com reconhecido avan90 tecnol6gico nao esta

riam cumprindo a fun9ao que lhes cabe, informar com precisao. 

E exatamente o avan90 tecnol6gico que nos impossibilitara, 
segundo Chiarelli, de "sermos absolvidos do julgamento de nossa 
consciencia" (paragrafo 07). Se essa enuncia9ao filia-se primeira

mente ao discurso juridico, pelo uso da expressao absolvir;ao do 
julgamento, em seguida remete-se mais uma vez ao discurso 
religioso, pois o julgamento e da consciencia de cada um e dos 
que depois vierem ("p6steros"). 

Ate o setimo paragrafo do texto, o autor se prop6e a situar 

o problema e a orientar sua argumenta9ao no sentido de que a 
sociedade como um todo cabe a solu9ao. A partir de entao ha uma 

quebra no desenvolvimento da argumenta9ao para que o discurso 
govemamental tome seu lugar e o leitor, ja convencido de sua 
parcela de culpa, una-se aos esfor9os do govemo. 

No paragrafo 08 tern inicio a contextualiza9ao da situa9ao 
do analfabetismo tal como ela e vista pelo govemo Brasil Novo, 

um govemo que se auto-intitula democratico e que pretende contar 
com o apoio de diferentes instancias sociais. Recria-se ai a meta
fora da luta, recorrente na midia. 

A entrada no lugar govemamental de locu9ao, na voz de um 
representante do govemo e do povo, nao significa o abandono do 

discurso religioso, visto que essa tambem e uma filia9ao discursiva a 
qual se prop6e o govemo Brasil Novo desde sua propaganda eleitoral. 

Nesses termos, o "pecado" de se manter o analfabetismo e 

vista como "morta" para os govemantes que nada fazem para 
rninora-lo, embora seja "venial" para diferentes segmentos so

ciais. Porem, se e um "pecado social", continua o autor, sua 

solu9ao exige a participa9ao de todos (paragrafo 09). 
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No 11 ° paragrafo, o texto nos remete ao discurso cientffico 

contemporaneo sobre a educa9ao, uma vez que propoe a necessi
dade de uma escola com professores atualizados, bem treinados e 

valorizados. Como Chiarelli parece prever uma voz que a essa 

enuncia9ao se contraponha, alegando a presen9a de um discurso 
incorporado por ele com vistas a propaganda politica, afirma logo 
depois: "nao se esta falando de bombasticas e oficialistas campa

nhas provis6rias". 

Ainda nesse trecho, Chiarelli propoe a cria9ao de um "mu

tirao saudavel". Afinal, se problemas existirem, o govemo nao 
estara sozinho; se tudo correr bem, o govemo tera conseguido o 

que denornina de "unica revolu9ao duradoura: a educa9ao". 

Alias, e continua a reafirma9ao no texto, como um recurso 
argumentativo para o engajamento do leitor, da necessidade de 

mobiliza9ao social, sempre a partir da proposta do govemo, que 
se sugere imbuida de cientificidade no que diz respeito a analise 

do que e alfabetizar e dos futuros efeitos sociais de seu programa. 

A concep9ao de alfabetiza9ao proposta pelo Programa Na
cional de Alfabetiza9ao e Cidadania (PNAC) nao pressupoe que 
aprender a escrever seja "um treinamento mecanizado do contar 

repetitivo, nem da reprodu9ao grafica de sinais", mas o inicio de 
um "processo dinarnico", que representa nao o acesso a cidadania, 

mas a cobran9a dessa cidadania (13° e 14° paragrafos). 

Para fundamentar a cientificidade do programa de alfabeti
za9ao, entretanto, Chiarelli produz a imagem de que alfabetizar e 
"abrir a porteira (sic) para a estrada do saber mais e do conhecer 

melhor, ensejando conviver mais participativamente" (ainda no 
14° paragrafo). 0 ex-rninistro pressupoe, ainda, que o homem s6 

e "homem na plenitude pela educa9ao" (15° paragrafo). Uma 

educa9ao que, por possibilitar a integra9ao a um sistema letrado, 
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possibilita a cobranc;a de um papel mais responsavel do cidadao 
no sistema social (16° paragrafo). Nesse sentido, o autor aponta a 
contraparte do beneficio que o governo ira proporcionar ao alfa
betizando: ser cidadao pleno, com direitos e deveres. 

Chiarelli faz transparecer, no lugar do governo do qual 
enuncia, em um momento que mescla novamente a marca da 
democracia com a do autoritarismo, que o programa nao e "pro
duto de um governo, nem obra exclusiva do Estado, ao afirmar: 
"nao o queremos, nem o faremos assim" (17° paragrafo). Em 
seguida ( 18° paragrafo ), recorre ao papel que a figura materna 
pode ter para o leitor, quando solicita que o programa seja "filho 
dileto da sociedade, permanente e carinhosamente por ela cuida
do", e ser mae, nao nos esquec;amos, e padecer no paraiso, como 
nos lembra o ditado popular. 

Ao cidadao alfabetizado cabe integrar-se ao programa, 
voluntariando-se nessa "batalha"; ao restante, aqueles que dele 
irao se beneficiar, cabe, posteriormente, um retorno a sociedade. 

E ao governo, o que cabe? 

Apenas coordenar e estimular o projeto. E isso e o bastante. 
Chiarelli faz questao de deixar claro tal fato: s6 no ultimo quadrimes
tre de 1990 sao "mais de dez bilh6es de cruzeiros - o que e dinheiro 
aqui ou em qualquer outro lugar do mundo" (19° paragrafo). 

Ha dois recursos argumentativos a serem notados nesse 
trecho. A cifra vem ligada ao adverbio mais, em uma construc;ao 
que cria um sentido positivo, elevando o numero fornecido, e 
generico, porque niio se tern o valor exato. Quanto a possivel 
afirmac;ao de que o dinheiro brasileiro niio e forte, a resposta ai se 
encontra, tal quantia e significativa em qualquer lugar do mundo. 

Ainda no 19° paragrafo, o autor afirma que o dinheiro vem 
do "imposto suado do contribuinte", "e dinheiro do cidadiio ... , para 
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criar novos e conscientes cidadaos". Note-se que aqui a contrapo
si9ao entre os vocabulos contribuinte e cidadao reafirma a ima
gem de que o analfabeto nao e cidadao.5 

Os ultimos cinco paragrafos do texto tern a fun9ao de 
explicitar as diferentes perspectivas das quais enuncia o discurso 
oficial, porque, para o governo, o PNAC e um programa "sem 
exclusoes ou discrimina96es". No programa, afirma Chiarelli, 
podem encontrar-se "adversarios politicos", "opositores religio
sos", "crentes de outra fe". Segundo o autor, o PNAC nao tern 
nenhum tipo de fronteira: politica, economica, partidaria ou reli
giosa. Atraves desse programa poder-se-a chegar "ao Primeiro 
Mundo", quando forem rompidos "os alicerces frageis da ignoran
cia". Verificamos nesse trecho tambem a continuidade do discurso 
de propaganda politica que permeou o governo Brasil Novo, 
"democraticamente eleito", cheio de "seriedade, transparencia, 
engajamento". Com o apoio desse governo, finaliza Chiarelli, 
estaremos "retomando a cidadania para a totalidade dos brasilei
ros", "cidadania" que, em algum momento, segundo discurso 
oficial, existiu. 

Consideraroes finais 

As dissonancias quanto aos conceitos sobre o analfabetismo 
e o que e ser analfabeto marcam os textos aos quais tivemos acesso. 
Entretanto, no que diz respeito as imagens sobre a origem dos 
problemas e sua possivel resolu9ao, ou ainda sobre o analfabetis
mo, o analfabeto, o professor, a fun9ao social e individual da 

5. Guimaraes (199 I) discute os sen ti dos de cidadao presentes na Constitui~ao do 
Imperio e na primeira Constitui~ao Republicana, relacionando-os ao discurso liberal. 
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escrita, poucas sao as divergencias, ao configurar-se o Ano Inter
nacional da Alfabetizac;ao como um acontecimento na midia. 
Vimos tambem que as formula96es que orientam a cristalizac;ao 
dessas imagens sao as mesmas que encontramos no Mobral, na 
decada de 1970. 

Na midia, como no discurso oficial por ela veiculado, a 
coerc;ao nao age nas fontes de enunciac;ao, mas nas rela96es que 
se estabelecem entre essas perspectivas e as ac;oes enunciativas. 
Nao sao as vozes dissonantes que se calam; ao contrario, elas 
emergem no discurso, pela imprecisao dos dados. 0 que ocorre, 
entao, e o apagamento dos conflitos ideol6gicos que estao emjogo, 
na medida em que os sentidos se movimentam na direc;ao do 
ideario ja instituido que circula a mem6ria hist6rica sobre o 
analfabetismo. 

Uma vez que ocorre o apagamento das perspectivas ideo-
16gicas que sao as fontes de enunciac;ao <lesses textos e, portanto, 
dos deslocamentos de sentidos nos discursos, ha uma tentativa de 
estabilizar os sentidos que resultam na reproduc;ao de imagens 
sobre o problema. E assim que a fala dos educadores aparece no 
discurso da midia como integrada ao ideario sobre a alfabetizac;ao 
que circula nesses textos, e poucos sao os momentos em que 
ocorrem subversoes dos sentidos nos textos analisados. A censura, 
aqui pressuposta de uma forma ampla, como um recurso de 
ideologizac;ao, transparece nos modos de dizer, ou seja, na apa

rente autonornia do texto em relac;ao a um discurso ao qual se 
vincula, e no silenciamento de suas filia96es. 6 

6. A concepyao de censura aparece em Orlandi ( 1992) com a seguinte formulayao: "E 
a interdiyao da inscriyao do sujeito em formayoes discursivas determinadas, isto e, 
profbem-se certos sentidos porque se impede o sujeito de ocupar certos lugares, certas 
posiyoes" (p. 106). 
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Quanto ao discurso oficial sobre a alfabetizas;ao veiculado 

na midia, ha predominio de as;oes enunciativas que visam a 
propaganda politica. Ha a repetis;ao constante de palavras de 

ordem -como "necessidade de mobilizas;ao nacional"; ha a assun

s;ao de uma grande variedade de perspectivas sociais e discursivas 

ao se ocupar o lugar de enuncias;ao - fala-se do ponto de vista do 

discurso religioso, politico, juridico e cientifico; constr6i-se uma 

imagem abrangente de leitor - pressupondo-se tanto o acesso de 

um leitor que objetiva a informas;ao quanto ode um lei torque entre 

em discordancia com o govemo; ha ainda a denuncia de govemos 

anteriores, para ressaltar o projeto desse govemo. 

No discurso oficial para a midia, com relas;ao tanto ao tema 

quanto a orientas;ao argumentativa, ha um entrelas;amento de 

muitos fios discursivos, para que se satisfas;am diferentes posis;oes 

ideol6gicas, sem que o texto como um todo consiga configurar-se 

como pertencente a uma dessas posis;oes. 

0 discurso oficial na imprensa enuncia do lugar institucio

nal da midia, assumindo o lugar de representante do govemo e do 

povo, vendendo uma posis;ao politica e criando apagamentos 

hist6ricos: interessa-se mais pela construs;ao de um texto que 

incorpore diferentes praticas sociais, culturais e discursivas, sem 

coloca-las em conflito, para garantir o engajamento do leitor em 

pelo menos uma de suas perspectivas enunciativas. E exatamente 

da necessidade de ganhar eleitores e apoio que se constr6i um 

discurso oficial de propaganda politica, com marcas de diferentes 

discursos, porque e uma enuncias;ao que se remete a diferentes 

posis;oes ideol6gicas e praticas discursivas, seja a partir de pers

pectivas de onde se enuncia, seja a partir dos lugares para os quais 

se enuncia. 
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Pretendemos apenas verificar a configura9ao do Ano Interna

cional da Alfabetiza9ao como um acontecimento de interesse para a 

imprensa jomalistica, ate porque a redu9ao na taxa de alfabetiza9ao 
representa para a imprensa escrita um maior numero de leitores, e 
esse fato esteve refletido em eventos de carater intemacional reali

zados durante 1990 com a participa9ao da midia.7 

Nesse sentido, finalizamos com a proposi9ao de algumas 
perspectivas analiticas que consideramos tambem relevantes para 

a continuidade de reflex6es sobre os processos institucionais de 

naturaliza9ao dos sentidos. Lembramos, por exemplo, que uma 
analise mais sistematica dos textos poderia se propor a relacionar 
conceitos e institui96es particulares (entenda-se grupos de poder). 
Em termos do funcionamento do discurso jomalistico, um outro 

enfoque analitico produtivo seria aquele que se fundamentasse em 
um recorte hist6rico mais amplo, na medida em que poderia 

estabelecer rela96es tambem mais abrangentes entre o imaginario 
sobre o analfabetismo e as posi96es ideol6gicas que o circundam 

e o sedimentam; ou seja, poder-se-ia verificar, como sugere Angel 
Rama, o "esfor90 de ideologiza9ao" que se manifesta como eco 

dessas perspectivas enunciativas. Finalmente, a analise compara
tiva entre a configura9ao desse acontecimento especifico e outros, 

como as elei96es nacionais, em que o embate entre posi96es 
ideol6gicas e declarado, seria crucial no avan90 da reflexao sobre 
o movimento de sentidos no discurso jomalistico e no discurso 

oficial para a midia. Nesse caso, a analise poderia focalizar as 
estrategias pelas quais as rela96es de poder, refletidas e sedimen

tadas nas praticas sociais e culturais hegemonicas, materializam
se por intermedio de praticas discursivas institucionalizadas. 

7. Dentre esses eventos podemos ressaltar o seminario "A Alfabetizac;ao ea Midia", 
em agosto de 1990. 
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ANEXO 
Alfabetiza~ao e cidadania 

Carlos Chiarelli 

No princfpio todos eram anattabetos ... e 
todos eram iguais. 

A evoluyao da humanidade, ao longo de 
milenios, conduziu ao para doxo de 
transformar a igualdade na ignorancia 
em uma profunda desigualdade no sa
ber, abrindo verdadeiro fosso entre os 
detentores do dom da comunicayao pelo 
domfnio da linguagem escrita e aqueles 
que permaneciam imersos nas trevas da 
ignorancia absoluta. 

Aos poucos, no curse da hist6ria o mun
do deu-se conta da absoluta necessida
d e de reintegrar a sociedade as 
multid6es de analfabetos, come condi
yao primacial a qualquer anseio de justi
ya social. 

Por infquo que seja, deparamo- nos, ao 
limiar do terceiro milenio, com inumeros 
pafses onde resta apenas a cicatriz a 
demonstrar que o mal foi vencido, en
quanto que, em imensas regi6es, a cha
ga permanece aberta come ferida infecta 
a macular a consciencia dos homens e 
das nay6es. O analfabeto nao e um 
doente social. Doente esta a sociedade 
que o mantem come tal. 

E imperioso que voltemos a ser todos 
iguais. Nao mais a igualdade na ignorancia, 
mas a igualdade no saber fundamental. 

Nos dias atuais, os modernos meios ao 
nosso alcance, da informatica, da eletr6-
nica, dos dados processados permitem
nos conhecer com precisao quern e 
quantos sabem, bem come quern e 
quantos nao sabem. Nao ignoramos 
mais quais sao os que ignoram e, por 
isso, nao se pode tolerar que continuem, 
porque ignorados, ignorantes. 
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Sabemos demais para sermos absolvi
dos do julgamento de nossa consciencia 
e dos p6steros, se formos omissos por 
acomodayao negligente ou por proposi
tada e maldosa incuria. 

Este governo do Brasil Novo, democra
ticamente mandatario da vontade e da 
confianya da maioria do povo brasileiro, 
prepara-se, neste memento, armada 
pelo apoio dos mais diversos segmentos 
da sociedade, para o grande combate. 

"O Rinoceronte", de Ionesco, que repre
senta a regressao do homem que nao 
se comunica, deve ser banido do solo 
patrio pela ayao eficaz, eficiente, positi
va e definitiva que, coordenada e esti
mulada pelo governo, deve ser de toda 
comunidade. 0 pecado social do analfa
betismo, se e mortal para os governan
tes ineficazes, nao deixa de ser venial 
para toda uma sociedade comodamente 
"encoberta sob o manto da omissao". 

Por isso, o Programa Nacional de Alfa
betizayao e Cidadania, que o presidente 
Coller hoje lanya, envolve a integrayao 
de agentes representatives de todas as 
esferas de poder, bem come de todos os 
segmentos da sociedade organizada. 

Essa missao deve ter por palco ilumina
do a escola e por parcei ro insubstitu fvel 
o professor, a quern se deve atualizar no 
saber, treinar na metodologia oportuna 
e valorizar plenamente no exercfcio da 
profissao. Nao se esta falando de bom
basticas e oficialistas campanhas provi
s6rias. Estamos articulando o mutirao 
saudavel e de amplitude nacional em 
prol da educayao. Estamos tecendo, 
sem barreiras, nem preconceitos, o 
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acordo em favor da benefica agitac;:ao do 
querer saber. Estamos buscando o en
tendimento nacional para produzir a uni
ca revoluc;:ao duradoura: a da educac;:ao! 

Busca-se a mobilizac;:ao da sociedade; for
ma-se o grande mutirao do brasileiro; 
ajustam-se os recursos necessarios; 
unem-se as vontades, a disposic;:ao e o 
querer de toda uma nac;:ao, consciente de 
que nao ha mais possisibilidade de coe
xistencia pacffica entre a modemidade e 
o desenvolvimento de um lado, e de outro, 
o anacronismo injusto que condena tantos 
a marginalidade social e cultural. 

Alfabetizac;:ao nao pode ser o treinamen
to mecanizado do contar repetitivo, nem 
da reproduc;:ao grafica de sinais - meras 
garatujas - que alguem consagre pela 
rubrica mecanica, como aparente identi
dade pessoal. 

Alfabetizar e a etapa inicial de um pro
cesso dinamico que deve levar a univer
salizac;:ao da educac;:ao basica. E abrir a 
porteira para a estrada do saber mais e 
do conhecer melhor, ensejando conviver 
mais participativamente. 

0 homem s6 sefaz homem na plenitudepela 
educac;:ao. Esta e realmente quern o leva ao 
caminho da libertac;:ao, do fruir da vida. 

O que se esta propondo e tratando de 
implantar, agora, e um programa que 
almeja mais do que alfabetizar pessoas, 
ensejar-lhes o ensino fundamental e 
abrir-lhes a rota para que cheguem a 
cidadania que deve ser conquista facili
tada, masque, para ser plena, nao pode 
ser mera dadiva outorgada. 

0 Programa Nacional de Alfabetizac;:ao 
e Cidadania (PNAC) nao e produto de 
um governo, nem obra exclusiva do Es
tado. Nao o queremos, nem o faremos 
assim. Sem o governo, ele nao seria 
implantado. S6 com o governo nao sera 
bem-sucedido. 

OS SIGNIFICADOS DO LETRAMENTO 

Tern de ser filho dileto da sociedade, 
permanente e carinhosamente por ela 
cuidado. E direito de toda pessoa dele 
participar, beneficiando-se do aprendi
zado. E dever de todo cidadao alfabeti
zado nele se integrar, somando-se ao 
esforc;:o coletivo, para que outros, pelo 
saber novo e indispensavel, deem um 
passo a mais rumo a cidadania. 

0 governo Collor esta reservando ape
nas neste quadrimestre mais de dez bi
lh6es de cruzeiros-o que e dinheiro aqui 
ou em qualquer lugar do mundo - para 
essa arrancada sem retomo. Preveem
se recursos de mais de 40 bilh6es de 
cruzeiros para o exercicio de 91. E assim 
sucessivamente. E imposto suado do 
contribuinte, contribuindo para reduzir 
desniveis. E dinheiro do cidadao, recicla
do pela aplicac;:ao efetiva do governo que 
ele elegeu democraticamente, para criar 
novos e conscientes cidadaos. 

Nao ha espac;:o para discriminac;:oes, 
nem lugar para exclusoes do PNAC. Nao 
existe paternidade registrada, nem mo
nop6Iio de formulac;:oes. 

Nao se excluem os adversarios politicos, 
nao se impedem os opositores religiosos, 
nem a participac;:ao dos crentes de outra 
fe. Nao ha fronteiras politicas, economi
cas, partidarias nem religiosas. Nao ha 
contra partes. Todos sao co-participes: 
patr6es e empregados, esquerdistas e di
reitistas, os crentes e os de pouca fe. 

Nao se pode querer chegar ao Primeiro 
Mundo apoiando-se em alicerces frageis 
da ignorancia. Trinta mil hoes de brasilei
ros, em 1987, sao meio cidadaos. Dez 
milh6es de jovens em 1987, evadiram
se ou repetiram -e significavam 40% do 
total matriculado - da escola de 1 o grau, 
custando s6 em valor metalizado 1 bi
lhao de d6Iares (cem d6Iares e o pre
c;:o/ano por aluno) para a sociedade e um 
inestimavel e irrecuperavel tempo de 
vida valida para si pr6prios. 
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Veem-se, assim, mais nitidamente a ex

tensao e grandeza da tarefa a realizar. 

Nao se ignoram as dificuldades. Tem-se 

consciencia do insucesso de experien

cias anteriores. Entretanto, ha plena cer

teza de que os tempos sao outros. A 

forya polftica de um governo democrati

camente eleito; o alto grau de motivayii.o 

da comunidade; a seriedade, transpa

rencia, engajamento e integrayii.o que 

permeiam o programa; ludo isto leva a 
plena convicyii.O de que estamos todos 

por participar ea assistir a grande trans

formayii.O do perfil educacional de nosso 

povo, retomando a cidadania para a to

talidade dos brasileiros. 

N6s vamos veneer essa batalha, pacffi

ca que nao tera vftimas, mas tambem 

nao tera armistfcios ate o triunfo final. 

Alfabetizar, ensejar a comunicayii.o 

consciente pela palavra articulada, nao 
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e uma ta ref a a ser feita, prevalentemente, 

em nome do interesse publico, ainda que 

tambem o seja; nao apenas por forya da 

vontade coletiva, ainda que dela necessi

te. E, isto sim, missao de resgate solidario 

de uma sociedade democratica e fraterna 

que respeita e dignifica a pessoa humana 

e o seu direito - e a sua aspirayii.O - de 

saber mais, para fazer mais, ter mais e, 
sobretudo, ser mais. 

Podemos e devemos fazer um pafs me

lhor. Um Brasil Novo. Ele comeya pela 

Educayii.o, e s6 com ela chega ao seu 

destino. Vamos faze-lo. 

CARLOS CHIARELLI, 50, e ministro da 
Educayii.o. Foi diretor da CPI da Corrup

yii.o e lfder do PFL no Senado. 

Fonte: Falha de S. Paulo, 11/09/1990. 
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