
Uma analfabeta às portas da faculdade. De quem é a culpa?  
Engel Paschoal  
 
Você acha que é alfabetizada uma mulher de 34 anos que: 1. diz e escreve “nóis vai”, “nóis 
faiz”, “as pranta”?; 2. não sabe que parágrafo começa com letra maiúscula?; 3. fala e escreve 
“Amazona” se referindo ao rio e ao Estado?; 4. não consegue ler um parágrafo e interpretá-lo, 
apenas copiá-lo?; 5. não tem a mínima idéia do que seja 1/3, 2/3, 3/3?; 6. responde 
“obrigado” a homem e “obrigada” a mulher, porque acha que a palavra concorda com o sexo 
da outra pessoa e não com o dela? 7. não sabe o que é dia útil?  
 
Você acredita que essa mulher está cursando o terceiro ano do supletivo do segundo grau de 
uma importante escola pública da cidade de São Paulo? Que uma pessoa da Fovest foi à classe 
dela falar sobre vestibular? E que essa mulher não sabe o que é vestibular?  
 
Acredite: essa mulher existe, eu a conheço e tudo acima é verdade.  
 
Esforço de todos. Reconheço que, além do governo, muita gente tem lutado pela alfabetização, 
em especial as empresas, porque sabem que analfabeto atrapalha a produtividade.  
 
Eis alguns exemplos. Em 2000, a organização internacional Alfalit Brasil — com sede em Miami 
e mantida por empresários suecos e norte-americanos — procurava, na Bahia, voluntários para 
alfabetizar adultos. Na época, eram 3 milhões de analfabetos baianos, quase um quarto da 
população.  
 
Ainda em 2000, a Sorocaba Refrescos, de produtos Coca-Cola, zerou o índice de analfabetismo 
em sua fábrica com a implantação, dois anos antes, do Projeto Escola. E admitiu ter 
aumentado não só a motivação, mas também os índices de produção e venda, que cresceram 
25%.  
 
Também em 2000, o Grupo Cometa — formado por concessionárias de motos, revendas de 
carro, hotel etc. —, criou, junto com professores da Faculdade de Educação da Universidade do 
Estado do Mato Grosso (Unemat), o programa Cometa Educação, que alfabetiza as pessoas em 
espaços disponíveis na comunidade: residências, salões paroquiais e comerciais, centros 
comunitários. Iniciado em Cáceres, com 50 alunos, em 2005 fez parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação da cidade, atendendo 140 alunos em dez novos núcleos.  
 
Em 2001, a Fundação Acesita alfabetizou 130 idosos de Timóteo, MG. Um dos alunos tinha 83 
anos e a professora dele, de 64 e aposentada, fazia parte do grupo de 17 voluntários que 
alfabetizava as pessoas da terceira idade.  
 
Em 2002, o Instituto Brasil Leitor, uma entidade da iniciativa privada para promover a leitura, 
desenvolvia a campanha Ler é Saber. O instituto, com sede em São Paulo, SP, já havia 
montado bibliotecas na capital e interior paulistas.  
 
Ainda em 2002, a Tecnisa, construtora de São Paulo, viu que, após seis meses, o programa de 
alfabetização “Ler e Construir” aumentou, entre os operários, o uso de equipamentos de 
segurança (75%), aproveitamento de material (67%), compreensão das instruções (75%) e 
tomada de decisões (50%), além do interesse em outras atividades culturais e educacionais.  
 
Quase inútil. Entre 1996 e 2006, o Brasil reduziu em 29,1% a taxa de analfabetismo. Apesar 
disso, continuamos em penúltimo lugar em alfabetização na América do Sul. Segundo dados 
do IBGE de 2007, só estamos à frente da Bolívia.  
 
Mesmo quando juntamos latino-americanos e caribenhos, vamos mal: temos o 9º pior índice. 
Em 2006, nossa taxa de analfabetismo (10,4% entre os maiores de 15 anos) foi maior que a 
média do grupo (9,95%).  
 



Com 14 milhões de analfabetos acima de 15 anos, o Brasil forma o time dos 11 com mais de 
10 milhões de não-alfabetizados, junto com Bangladesh, China, Egito, Etiópia, Índia, 
Indonésia, Irã, Marrocos, Nigéria e Paquistão.  
 
Dia 8 de setembro é o Dia Internacional da Alfabetização, um direito assegurado a todos os 
brasileiros pela Constituição.  
 
A mulher que eu cito se esforça e merece respeito. Mas nosso sistema educacional não sabe 
ensinar e a engana, colocando-a à porta da faculdade. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5, 6 e 7 set. 2008. Seudinheiro, p. B-20. 


