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ENTREVISTA
Por Fellipe Abreu e Luiz Felipe Silva 
Da Bolívia
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LIVRES DO ANALFABETISMO 
PARA AVANÇAR
Roberto Aguilar é minis-

tro da Educação do Estado 
Plurinacional da Bolívia há sete 

anos; foi reconduzido ao cargo em ja-
neiro deste ano para um novo manda-
to. Foi vice-presidente da Assembleia 
Constituinte, reitor da Universidad 
Mayor de San Andrés e construiu 
sua carreira profissional no meio aca-
dêmico. É o ministro que ocupou o 
cargo por mais tempo e pretende dar 

continuidade a uma série de proje-
tos nacionais para a educação, entre 
eles o bônus Juancito Pinto e, princi-
palmente, o programa Yo Sí Puedo, 
que tornou a Bolívia um país livre do 
analfabetismo. “O principal objetivo 
é o de consolidar a taxa de analfabe-
tismo mais baixa possível em todos 
os setores”, afirma Aguilar. Na entre-
vista a seguir, o ministro conta deta-
lhes sobre o programa, destaca que a 

taxa de abandono escolar em seu pa-
ís caiu de 6,5%, em 2005, para 1,7%, 
em 2013, afirma que a gratuidade da 
educação é o princípio essencial de 
sua pasta e reforça sua opinião so-
bre as avaliações educacionais inter-
nacionais. “Nossa meta é consolidar 
os indicadores educacionais para que 
se mantenham crescentes”, afirma. 
Acompanhe os principais trechos da 
entrevista com o ministro.

Para Roberto Aguilar, ministro da Educação da Bolívia, projetos nacionais 
para área devem priorizar cultura local e demandas do povo

Roberto Aguilar, ministro da 
Educação da Bolívia: “Para nós, a 
gratuidade da educação é o princí-
pio essencial”

Fotos: Fellipe A
breu e Luiz Felipe Silva
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Roberto Aguilar: Eu assumi o ministério 
um mês antes de a Bolívia ser decla-
rada livre do analfabetismo. Já ha-
via todo o processo de alfabetização 
com o programa Yo Sí Puedo, articu-
lado e complementado pelos colegas 
e irmãos cubanos nas brigadas de al-
fabetização. Em 2008, dois anos de-
pois de iniciado o processo, a Bolívia 
foi declarada livre do analfabetismo, 
com taxa de 3,77% de analfabetos. 
Entre essa data e 2012, trabalhou-se 
com a pós-alfabetização para dar um 
reconhecimento, uma certificação do 
contexto de educação primária, para 
[os participantes] obterem sua con-
clusão de estudos. Isso fortaleceu a 
continuidade, mas também se apre-
sentou como uma fraqueza: deixa-
mos a alfabetização [de lado], o que 
derivou um [novo] processo de cres-
cimento do nível de analfabetismo, 
que chegou a 5,03%, e perdemos nos-
sa condição de país livre do analfabe-
tismo. Isso levou as equipes de educa-
ção de adultos e o Vice-ministério de 

Educação Alternativa a de-
senharem uma estratégia 
que permitisse recuperar 
nossa condição. O gran-
de problema é que nos-
so último censo nos da-
va uma cifra muito geral 
e antiga, portanto era di-
fícil dar foco ao analfabe-
tismo e impulsionar ações 
mais imediatas. Vem o 
censo de 2012 e se recom-
põe todo o sistema de al-

fabetização; já o [sistema] de pós-al-
fabetização tem seguido rumo muito 
positivo, com os focos mais impor-
tantes identificados em lugares co-
mo Chuquisaca, Potosí etc. Começa-
se a fazer um trabalho já focalizado, 
localizado e de ação rápida, e isso tem 
permitido que toda a direção de alfa-
betização e pós-alfabetização reduza 
novamente o nível de analfabetismo 
até 3,59%, que é o último dado com o 
qual o próprio censo tem nos marca-

do [e que volta a garantir à Bolívia o 
título de país livre do analfabetismo]. 
Aliás, temos melhor controle agora, 
desde os registros, com nome, sobre-
nome, [número da] carteira de iden-
tidade. Para quê? Para apresentar à 
Unesco e a todas as instâncias perti-
nentes os dados do censo, com nome 
e sobrenome de quem tem sido alfa-
betizado, lugar etc., e com isso vamos 
descontando [na população, aqueles 
que foram alfabetizados]. Isso, inclu-
sive, representará avanço maior para 
a redução da taxa de analfabetismo. 

Aguilar: No caso de Cuba, foi um mar-
co da solidariedade do povo e do go-
verno cubanos. (...) O comandante 
[Hugo] Chávez [então presidente da 
Venezuela] gerou todas as brigadas 
e as missões de apoio para a Bolívia, 
com apoio econômico, e Cuba [ofere-
ceu] toda a experiência do âmbito da 
alfabetização que tinha desenvolvido 
desde há muito tempo em outros pa-
íses da América Latina com o progra-
ma Yo Sí Puedo. Essa unidade tornou 
possível que se formassem as briga-
das cubanas, venezuelanas e bolivia-
nas e se armasse toda uma estrutura 
especial que, na primeira etapa, te-
ve altos e baixos e não se sabia se iria 
avançar. (...) Como organizar milha-
res de pontos de alfabetização e em 
que condições? Cuba nos doou tele-
visores, [fitas] VHS e painéis solares 
para que fossem levados aos lugares 
mais distantes, instalados em uma 
casa, em um sindicato, em uma esco-
la, nos pontos de alfabetização, e co-
meçou-se a trabalhar, com professo-
res e estudantes, articulando-se um 
trabalho forte. Com base no modelo 
cubano do Yo Sí Puedo, a Bolívia de-
senvolveu todo o seu processo de alfa-
betização. Nessa nova etapa, justo no 
marco do respeito mútuo das relações 
entre Estados-irmãos, começou-se a 
trabalhar um melhoramento na par-
te boliviana, embora o modelo cuba-
no siga vigente, mas com a incorpo-

Gestão Educacional: 
Em relação ao pro-
jeto de erradicação 
do analfabetismo na 

Bolívia, quais os avan-
ços desde que as ações 

tiveram início?

Como foi a parceria 
com Cuba e Venezuela 

para a implantação do 
programa Yo Sí Puedo?

“COM BASE NO 
MODELO CUBANO 
DO YO SÍ PUEDO, 

A BOLÍVIA 
DESENVOLVEU TODO
 SEU PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO”
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possam ser inseridos nos componen-
tes laboral e produtivo como apoio ao 
desenvolvimento das comunidades, 
das regiões, dos âmbitos sociais.

Aguilar: São várias políticas que esta-
mos desenvolvendo para melhorar a 
cobertura estudantil. Assim como no 
Brasil, uma delas é um incentivo eco-
nômico para que o jovem não deixe 
a escola. Chama-se bônus Juancito 
Pinto, em homenagem a um herói 
boliviano que foi à Guerra do Pacífico 
com apenas 12 anos. O bônus é uma 
transferência de recursos para a fa-
mília, com a condição de que ela 
mantenha o jovem na escola duran-
te todo o período letivo. Isso permite 
que sejam gerados efeitos positivos e a 
família possa ter um nível de ingres-
so social, com uma resposta na ques-
tão educativa. A taxa de abandono 
escolar caiu de 6,5%, em 2005, para 
1,7%, em 2013. Esperamos que baixe 
ainda mais, como parte do que seria 
o melhoramento da cobertura educa-
cional. Essa taxa é referente à educa-
ção primária. [Desde 2013] o bônus 
Juancito Pinto cobre tanto a educa-
ção primária quanto a secundária, 
o que seguramente nos mostrará re-
sultados positivos, ao longo dos pró-
ximos anos, referentes à redução do 
abandono escolar.

Aguilar: Em termos individuais, o bô-
nus é de aproximadamente 30 dó-
lares [por filho]. É dado uma vez ao 
ano, no mês de outubro, justamente 
por se estar no fim do ano e ser pos-
sível avaliar se a criança frequentou 
o colégio por todo o período letivo. O 
valor é baixo, mas, em um contexto 
de famílias de baixa renda que têm 
[por exemplo] cinco filhos, o incen-
tivo se constitui um salário comple-
to. Os outros elementos que o presi-
dente tem apresentado são melhorar 
as condições educativas em infraes-
trutura, na dotação de docentes e nas 
condições gerais de aprendizagem, 

ração de novos elementos que já vão 
marcando um componente próprio. 
Aqui há a questão produtiva. Um ca-
so importante é o do idioma mater-
no, a alfabetização em leitura e es-
crita em aimará, quéchua, guarani 
etc. (...) Outro assunto importantíssi-
mo é a experiência boliviana em dar 
um passinho à frente na questão da 
alfabetização, com base no princípio 
de que [o público-alvo do programa] 
são maiores de 15 anos, sendo cerca 
de 90% deles já na terceira idade. O 
fato concreto é que estão em ativida-
de laboral, são produtores, portanto 
o processo de alfabetização deve es-
tar vinculado à produção, [ou seja, é 
preciso] que se alfabetizem para tam-
bém dotarem-se de instrumentos em 
seu trabalho cotidiano.

Aguilar: O primeiro [objetivo] é o de con-
solidar a taxa de analfabetismo mais 
baixa possível em todos os setores, es-
pecialmente entre os menores de 45 
anos, porque eles refletem um atra-
so do que seriam os últimos anos do 
sistema educativo. E também entre os 
mais jovens que eles, que não devem, 
sob nenhuma circunstância, mante-
rem-se analfabetos. A partir dos 45 
anos, há faixas de solução para a pro-
blemática do analfabetismo. A ques-
tão é complexa e virá como parte de 
incentivos, especialmente aos maiores 
de 65 anos. Em segundo lugar, a meta 
é fortalecer [para esses alunos as pos-
sibilidades de] conclusão dos estudos 
primários, de avançar para os estudos 
secundários e de [obter] a certidão [co-
mo o certificado de conclusão do ensi-
no médio, no Brasil], para que possam 
se consolidar os processos de alfabe-
tização, pós-alfabetização e de inser-
ção no sistema educativo, dando-lhes 
os mesmos direitos de qualquer outro 
cidadão que esteve na escola nas ida-
des correspondentes. O terceiro assun-
to é fortalecer os elementos formativos 
que, por meio da alfabetização, da pós-
-alfabetização e do sistema educativo, 

Qual é o principal obje-
tivo desse programa pa-

ra os próximos anos?

Além do programa de 
erradicação do analfa-
betismo, há na Bolívia 
um projeto para redu-

zir a evasão escolar? 
Existe algum incentivo 
para manter crianças 

na escola, como o Bolsa 
Família no Brasil?

Qual o valor do bônus?

ENTREVISTA
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que antes eram, em muitos lugares, 
excessivamente precárias. Até agora 
mais de cinco mil unidades educati-
vas se renovaram, de um total de dez 
mil. Isso significa que já ultrapassa-
mos os 50% em relação ao melhora-
mento da infraestrutura para condi-
ções adequadas.

Aguilar: É complexo falar disso, porque 
são realidades e contextos próprios. 
Em primeiro lugar, para nós, a gra-
tuidade da educação é o princípio es-
sencial, e esse é o trabalho que tem 
motivado o desenvolvimento de um 
conjunto de ações, entre elas a do-
tação [melhoria das condições sala-
riais] e [a revisão de] cargas horárias 
para os docentes. Nos últimos nove 
anos, chegamos perto de 40 mil no-
vos docentes incorporados. Assim, o 
primeiro elemento, que acredito ser 
contrário às ações de muitos outros 

países de América Latina, é o de apro-
fundar, por meio de várias políticas, 
o sentido fiscal e gratuito da educa-

ção como princípio essen-
cial. O segundo elemento 
que nos diferencia – si-
milar em alguns países, 
mas com nossos próprios 
componentes – são o im-
pulso e o fortalecimen-
to da educação indígena. 
Isso vai desde a estrutu-
ração de um marco nor-
mativo, de uma constitui-
ção, de uma lei educativa, 
à regulamentação especí-
fica complementada com 

uma estrutura administrativa. Neste 
momento, a estruturação do siste-
ma de gestão educativa indígena tem 
quase a metade de funcionários de 
todo o ministério. Um terceiro com-
ponente é o da construção de todo o 

ENTREVISTA

Vários pontos de alfabetização foram instalados no país por meio do programa Yo Sí Puedo

“CONSIDERAMOS 
OS INDÍGENAS 

COMO MAIORIAS 
E SUA EDUCAÇÃO 

COMO COMPONENTE 
DE DIREITO 

COLETIVO DOS 
POVOADOS”

É possível fazer uma 
comparação entre os 

métodos educacionais 
na América Latina?
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currículo indígena: já temos apresen-
tados onze currículos regionalizados 
(assim se chamam os currículos de 
povoados e nações indígenas originá-
rios), elaborados pelo próprio povoado 
para o Ministério da Educação. O mi-
nistério os tem reconhecido e eles são 
incorporados em sala de aula. A edu-
cação indígena e de nações indígenas 
originárias, para nós, não está vincu-
lada a minorias. Entendemos que são 
maiorias e, conforme essa concepção, 
tem-se considerado complementá-las 
com o currículo do Estado. Com ba-
se nisso, nos diferenciamos de muitos 
países no tema da educação indígena, 
[já que estes a veem] como concessões 
e espaços de minorias. Em nosso caso, 
o fator fundamental da educação in-
dígena é que consideramos os indíge-
nas maiorias e sua educação compo-
nente de direito coletivo dos povoados. 
Cada escola, cada unidade educati-
va deve desenvolver um PSP (proje-
to sociocomunitário produtivo): toda 
a comunidade reúne professores, alu-
nos, pais e mães de família, o prefeito, 
as organizações, os sindicatos, e to-
dos discutem qual será o PSP moti-
vador e orientador do processo edu-
cativo. E eles vêm e falam “a gente 
deseja trabalhar o assunto da pro-
dução de camelídeos porque é nossa 
característica”. A escola assume esse 
pedido da sociedade e os professo-
res precisam desenvolver ativi-
dades educativas vinculadas a 
essa decisão. Esse modelo so-
ciocomunitário produtivo é 
um modelo articulador muito 
forte com a teoria e a prática, 
o trabalho manual e o inte-
lectual. É também um com-
ponente fundamental da vin-
culação da comunidade com 
o seu desenvolvimento: a es-
cola já não fica como uma coi-
sa isolada, descontextualizada, 
mas imersa nos interesses e nas 
orientações da sociedade, da co-
munidade, do espaço social.

Aguilar: O direito à educação para todos 
e ao longo da vida, e obviamente isso 
aberto às questões da alfabetização, 
da educação permanente, aos contex-
tos de educação para os setores vul-
neráveis desatendidos pelo Estado, 
como educação para especiais, edu-
cação para adultos. A isso adiciona-
mos aqueles que, por diferentes ra-
zões, também eram vulneráveis: 
escolas ribeirinhas, lugares em que 
ainda permanece o sistema de fazen-
da dominante semifeudal – as quais 
denominamos escolas libertadoras. 
Também no que diz respeito às fron-
teiras, em que há diferença, em com-
paração ao que ocorre na Argentina 
ou no Brasil, que têm uma políti-
ca forte na região fronteiriça. Nós tí-
nhamos fraqueza nas escolas mais 

Profissão Mestre: Qual 
é o investimento do go-

verno boliviano na 
educação?

Além da erradicação do 
analfabetismo, quais são 

os principais objetivos 
e desafios da educação 
boliviana atualmente?
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mos a cobertura de 30%, que passou 
a 60%, 70% – nossa meta é conse-
guir 100% em educação inicial. Na 
primária, temos bons resultados: 
99% de cobertura. E queremos for-
talecer a educação secundária, em 
que estamos com 72% de cobertura 
e queremos chegar aos 100% dos es-
tudantes na idade correspondente. 
Outra meta é fortalecer a amplia-
ção de cobertura e avançar para o 
melhoramento da qualidade educa-
cional em todas as vertentes: de ma-
terial, de infraestrutura e de apoio 
logístico para a educação. As novas 
metas que temos de consolidar são o 
componente da docência, o fortale-
cimento da formação docente, a arti-
culação aos componentes tecnológi-
cos e a articulação aos componentes 
produtivos.

abandonadas e, agora, estamos in-
corporado o componente de escolas 
fronteiriças para preservar também 
o contexto fronteiriço como um fa-
tor importante do impulso educati-
vo. Outro componente importante 
é manter os indicadores educati-
vos crescentes, fundamentalmente 
nas educações primária e secundá-

ria [equivalentes aos en-
sinos fundamental e mé-
dio, mas divididos em 
dois ciclos de seis anos 
cada]. Temos três níveis 
de educação: a inicial, 
que é a de kinder e pré-kin-
der [educação infantil], a 
primária e a secundária. 
A inicial não era obriga-
tória e, portanto, não era 
atendida. Agora, duplica-

ENTREVISTA

Cerca de 90% 
do público-alvo 
do programa 
boliviano de 
erradicação do 
analfabetismo 
é da terceira 
idade

“AS AVALIAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
NÃO RESPONDEM 
ÀS NECESSIDADES 

DE AVALIAR O 
SISTEMA 

EDUCACIONAL”
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Aguilar: É inegável: educação e saú-
de são os dois componentes da so-
ciedade em que [os investimentos] 
devem ser crescentes, pois sempre 
haverá demanda.  (...) Mas, em re-
lação ao investimento, a Bolívia 
está neste momento em segundo 
lugar [na América Latina] no que 
diz respeito à participação do in-
vestimento em educação relacio-
nado ao produto interno bruto 
[PIB] – estamos com 8,7% e Cuba, 
com 12,5%. O que tem aconteci-
do na Bolívia é que, de 2005 pa-
ra cá, ou seja, nos últimos nove 
anos, os investimentos em educa-
ção aumentaram 130%. É a me-
lhor amostra de que o investimen-
to tem melhorado, mas ainda falta 
e nunca vai deixar de faltar. O que 
precisamos, sim, é que a deman-
da seja superada pelo nível de in-
vestimento para que não existam 
déficits na educação. Neste mo-
mento, estamos conseguindo, no 
sistema educacional, uma respos-
ta às principais demandas históri-
cas dos sindicatos de professores, 
um déficit histórico. O grande de-
bate com o magistério e os sindi-
catos não é tanto a questão sala-
rial – que tem melhorado muito –, 
mas sim a leitura de suas especifi-
cações sobre posicionamentos ide-
ológicos em torno do currículo e 
de plano de estudos.

 
Aguilar: Primeiro que as avaliações 
internacionais, em sua condição 
de serem padronizadas, não res-
pondem às necessidades de avaliar 
o sistema educacional. Um jovem 
de 15 anos da cidade, por exem-
plo, pode responder sobre proble-
mas vinculados ao uso da mate-
mática, da física etc., e teria um 
nível muito alto se comparado a 
alguém que vive na borda do rio 
Ichilo [zona rural]. Mas se olhar-
mos o inverso, levarmos o jovem 
da cidade para o rio Ichilo e lhe 

falarmos para sobreviver à co-
bra, à falta de água, à abundân-
cia de água, pedirmos que apren-
da a pescar, ele teria dificuldades, 
porque obviamente são contextos 
diferentes. O Pisa tem tentado de-
senvolver componentes inovado-
res em torno do que seria o tipo 
de perguntas que mostrem a res-
posta lógica que um estudante de 
15 anos poderia dar diante de cer-
tas situações, mas é o que faláva-
mos: Por que não lhes colocamos 
todas as situações como alternati-
va? Portanto, as provas padroniza-
das para medir a real situação no 
contexto dos sistemas educativos 
não são corretas. Temos de desen-
volver sistemas de avaliação que 
nos permitam marcar um ritmo 
de desenvolvimento dos sistemas 
educacionais e possam ser compa-
rados entre si para que possamos 
apoiá-los, complementá-los ou pe-
lo menos compará-los e melhorá-
-los.  (...) Nossa conclusão é a de 
que provas padronizadas em nível 
internacional não são adequadas 
quando as vemos somente como 
um comparativo. Precisamos de 
processos de avaliação da América 
Latina que permitam comparar-
mos, melhorarmos e responder-
mos aos problemas de acordo com 
o que pode ser feito em cada pa-
ís. Acreditamos ser necessário de-
senvolver sistemas e enfoques de 
avaliação internacional que se-
jam compartilhados com países 
em que temos realidades comple-
xas e diversas e ao mesmo tempo 
processos que estão consolidando 
transformações educativas. G

No Mercosul, os gover-
nos criticam as ava-

liações internacio-
nais, principalmente o 

Programa Internacional 
de Avaliação de 

Estudantes (Pisa). O 
que o senhor pensa so-
bre as avaliações inter-

nacionais?

Qual é o investimento 
do governo boliviano na 

educação?


