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Adultos que não lêem se sentem no escuro. Pesquisa revela que 35% dos analfabetos já 
estudaram  

A escravatura só estará de fato abolida do país quando o analfabetismo estiver erradicado, na 
avaliação do ministro da Educação, Cristovam Buarque. O ministro, que assumiu prometendo 
''pisar no acelerador e dobrar à esquerda'', adotou um conceito mais moderno para medir o grau 
de alfabetização no país. Passou a considerar iletrados também aqueles que dizem saber ler, mas 
acrescentam que só sabem assinar o nome.  

O IBGE, que considera alfabetizado quem consegue ler e escrever pelo menos um bilhete, calcula 
que o país tenha 16 milhões de habitantes inaptos para concluir uma simples leitura ou rascunhar 
algumas frases. Pelo critério mais correto, na acepção do ministro, e crescentemente adotado 
mundo afora - o de analfabeto funcional, com menos de quatro séries de estudo concluídas -, o 
número salta para 30 milhões.  

Por qualquer critério, o número absoluto de analfabetos no Brasil é maior do que o registrado em 
1960 e o dobro do verificado no início do século 20. Os dados são de pesquisa recém-concluída 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a ser 
distribuída às várias instâncias administrativas do governo ligadas ao setor de educação. O 
objetivo é compartilhar a prioridade do ministério - o combate ao analfabetismo. Ainda este mês 
será lançado no Palácio do Planalto o programa Brasil Alfabetizado, quando o governo convocará a 
sociedade a participar mais ativamente da alfabetização.  

Na apresentação da pesquisa, Otaviano Augusto Marcondes Helene, presidente do INEP, lembra 
que o problema é histórico. Citando História da instrução pública no Brasil, de José Ricardo Pires 
de Almeida, livro publicado em 1889, conta que, no Brasil Colônia, havia um grande número de 
negociantes ricos que não sabiam ler. Por esse motivo, no Império, admitia-se o voto de 
analfabetos, desde que possuidores de bens e títulos. Na época, o percentual da população 
escolarizada no Brasil era de 1,8% enquanto a da Argentina chegava a 6%.  

Hoje, a baixa escolaridade soma-se aos fatores que colocam o Brasil na 73ª posição no ranking do 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano da Unesco), abaixo de vários países da América Latina.  

Houve avanços. A taxa de analfabetismo na população de 15 anos ou mais caiu ininterruptamente 
ao longo do século passado - saiu de 65,3% em 1900 para 13% em 2000. Mas ainda há muito a 
fazer. O dado mais impressionante da pesquisa revela que 35% dos analfabetos já freqüentaram 
a escola. O problema é maior quanto mais alta a faixa etária. Entre quem tem de 45 a 59 anos, 
17,6% eram analfabetos em 2001, apesar de ter passado, em média, 5,6 anos na escola.  

Regionalmente, as diferenças são gritantes. Guaribas, no Piauí, município onde o presidente Lula 
lançou o programa Fome Zero, tem mais da metade da população analfabeta. Nada menos que 
92,7% dos habitantes são analfabetos funcionais, não compreendem o que lêem. Niterói é o 
município com o mais alto número médio de séries de estudo concluídas. Lá, a taxa de 
analfabetismo é de apenas 3,6%.  

O cruzamento dos dados de escolaridade e renda revela o óbvio: entre os com renda superior a 
dez salários mínimos, há 1,4% de analfabetos. Quando o rendimento é inferior a um salário 
mínimo, a taxa sobe para 29%. No Nordeste, a situação é mais dramática: a taxa de 
analfabetismo das famílias mais pobres é 20 vezes maior do que a das famílias mais ricas.  
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