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Resumo:  

O município do Crato-CE conta atualmente com uma população total de 

121.428 mil habitantes, apresenta uma taxa de analfabetismo em torno de 10% 

na faixa etária de 10 a 15 anos, sendo elevada para 22,9% quando se refere à 

população com faixa etária de 15 anos ou mais (IBGE, 2010). Neste contexto e 

diante da percepção dos impactos deste problema para a realidade sócio-

educacional do Crato, o presente trabalho tem como objetivo apresentar 

resultados preliminares do projeto de pesquisa em andamento, intitulado 

“Estudo sobre o cumprimento das metas do novo Plano Nacional de Educação 

– PNE no munícipio do Crato: em foco a contribuição da URCA para a 

Educação neste munícipio”. O novo Plano Nacional de Educação - PNE (2014-

2024), sancionado pela a Lei n° 13.005/2014, de 25 de junho de 2014, tem 

como objetivo principal apresentar diretrizes e metas para educação nacional. 

Neste trabalho trataremos especificamente do cumprimento das metas (1, 2,3 e 

9), que abordam estratégias relacionadas ao problema do analfabetismo. Nesta 

pesquisa utilizou-se de métodos e procedimentos da pesquisa qualitativa, como 

a análise descritiva e exploratória com a finalidade de observar se está sendo 

garantido o aprendizado dos alunos da educação básica da rede pública de 

acordo com as diretrizes impostas pelo PNE, com ênfase para a superação do 

índice de analfabetismo do município. Os resultados parciais, analisados a 

partir de relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP indicam que as metas 1, 2 e 3 não estão 

sendo cumpridas no munícipio. Nessa perspectiva chama-se atenção para a 

importância de melhorar as ações de combate ao analfabetismo adulto e 

infantil, tendo como base os dispositivos promulgados na Lei do novo PNE, 

buscando superar estes índices negativos.  
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