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O sonho de concluir a universidade virou um pesadelo para mais de cinquenta mil estudantes 
brasileiros que precisaram custear seus cursos superiores por meio do Programa de 
Financiamento Estudantil, o Fies. O programa foi pensado para financiar a graduação daqueles 
que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam matriculados em 
instituições privadas. Para tanto, essas instituições têm de estar cadastradas junto ao 
Ministério da Educação. Hoje, são milhares de alunos e ex-alunos que não conseguem quitar 
sua dívida junto à Caixa Econômica Federal. 
 
Penso que os estudantes poderiam pagar a dívida que contraíram para estudar prestando um 
serviço à Nação. Foi com esse raciocínio que apresentei um projeto aprovado recentemente na 
Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado Federal, que diz que todo estudante 
universitário que estudar em uma universidade pública terá de participar de programa de 
alfabetização de adultos. O mesmo vale para os alunos de faculdades privadas que desejem 
obter financiamento para estudar. Nelas, alunos que participarem de programas de 
alfabetização serão dispensados do pagamento das mensalidades durante todo o curso. O 
projeto de lei foi aprovado aqui no Senado e logo seguirá para a Câmara dos Deputados. 
Espero que seja aprovado. A melhor maneira de resolver a enorme dívida do Fies é um 
casamento: casar o programa de alfabetização com a participação de universitários em 
programas de alfabetização. 
 
Tenho orgulho de ser autor desse projeto de lei, que faz com que o jovem universitário seja 
também um alfabetizador. Isso dá a ele a chance de ser um libertador – de libertar milhões de 
brasileiros da prisão do analfabetismo, da impossibilidade de conseguir um bom emprego, do 
risco de se confundir na hora de medicar um filho doente, da dificuldade de usar o transporte 
público e chegar ao endereço correto. 
 
A existência de quatorze milhões de analfabetos jovens e adultos é uma vergonha. Vergonha 
maior ainda é a existência de tantos analfabetos juntamente com a existência de quatro 
milhões de universitários. Um país que tem tantos universitários não pode ter quatorze 
milhões de analfabetos sem envergonhar-se profundamente. Esta é uma tragédia inexplicável, 
ter tantos alunos estudando além da educação de base e tantos outros que sequer 
conseguiram entrar nela. Hã uma imensa brecha entre os que não entraram na educação de 
base e os que já saíram dela. 
 
Para erradicar o analfabetismo de quatorze milhões de jovens e adultos, em quatro anos, 
precisamos de apenas cem mil alfabetizadores. Vejam que o que se está pedindo é muito 
pouco: que cada estudante universitário reserve seis horas por semana, durante um semestre, 
que só tem quatro meses letivos. Só isto: seis horas por semana, por quatro meses. Depois, 
em todos os outros semestres da universidade, não precisarão mais alfabetizar. O que se pede 
deles é muito pouco. 
 
Porém, é importante lembrar que, além de erradicar o analfabetismo, eliminando essa 
vergonha nacional e ajudando o País a dar um passo gigantesco adiante – porque a gente sabe 
que um alfabetizado ganha mais do que um analfabeto, produz mais e, portanto, livre do 
analfabetismo, o País crescerá – cada universitário que participar desse programa poderá 
contar aos filhos e aos netos que fez parte do heróico movimento nacional de erradicação do 
analfabetismo no Brasil.  
 
Mas, se você acha isso pouco, se acha que o patriotismo, o nacionalismo e o sentimento 
nacional são coisa do passado, não se esqueça de que um profissional que foi alfabetizador de 
adultos tende a ser melhor do que aquele que não foi, mesmo que tenha estudado o mesmo. 
Um engenheiro que se dedicou aos seus estudos e, além disso, alfabetizou jovens e adultos, 
será um engenheiro melhor do que outro que também se dedicou mas não foi alfabetizador, 
pela simples maneira com que vai se relacionar com seus trabalhadores.  
 



Conheço alguns empresários que dizem que, na hora de entrevistar um engenheiro, 
perguntam: “De que programa de voluntariado você participou? Quantas pessoas você 
conheceu das camadas mais pobres?”. Isso os ajuda a saber se o futuro empregado será capaz 
de conversar com aqueles que muitos chamam de “peão” da construção.  
 
Quem foi alfabetizador de adultos vai se relacionar melhor com o trabalhador. Por isso, ele 
será um engenheiro melhor. E, sem dúvida, uma pessoa melhor. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 19 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A6. 
 
 
 
 
 


