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Apenas 26% dos brasileiros com idade entre 15 e 64 anos têm domínio pleno da leitura. Outros 
68% são considerados analfabetos funcionais, ou seja, identificam letras e palavras, mas não 
conseguem usar a leitura no cotidiano. Com os 7% de analfabetos absolutos, são cerca de 75% 
com deficiência de leitura. Os números (que estão com percentuais arredondados) estão no 5 
Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf), coordenado pelo Instituto Paulo Montenegro 
(IPM), braço social do Ibope, e pela ONG Ação Educativa.  
 
A pesquisa foi feita entre 30 de junho e 10 de julho, com 2.002 pessoas de todas as regiões do 
país. Os números são praticamente idênticos aos dos levantamentos de 2001 e 2003.  
 
— Se olharmos a situação como um doente, diríamos que ele continua febril — diz Fábio 
Montenegro, presidente do IPM.  
 
A pesquisa divide os entrevistados em quatro grupos. O primeiro é o dos analfabetos, dos quais 
64% são homens, 77% têm mais de 35 anos, 41% estão desempregados e 81% pertencem às 
classes D e E. Mais da metade (60%) completou de um a três anos de estudo.  
 
O segundo é o dos alfabetizados de nível rudimentar, que conseguem ler títulos e frases, mas 
localizam apenas informações explícitas, como números e nomes. Eles são 30% do total, 64% 
pertencem às classes D e E e 36% à classe C. Quase a metade (49%) tem entre quatro e sete 
anos de estudo e 80% nunca vão ao cinema.  
 
Em seguida vêm os alfabetizados básicos, que conseguem ler textos curtos, e representam 38% 
do total. Este foi o único grupo que apresentou uma mudança relevante. Em 2001, representavam 
34%. Eles também estão concentrados nas classes C (40%), D e E (45%). Os outros 15% estão 
nas classes A e B. Entre os integrantes deste grupo, 41% vão ao cinema, 72% lêem jornais, 67% 
revistas e 23% usam o computador.  
 
O nível pleno representa apenas 26% do total. Cerca de 35% pertencem às classes A e B, 41% à 
classe C e o restantes às classes D e E. A grande maioria (70%) tem entre 15 e 34 anos e 60% 
cursaram pelo menos o ensino médio enquanto 25% completaram o ensino fundamental. Entre 
eles, 64% vão ao cinema, 54% usam computador, 83% lêem jornais e 84%, revistas.  

 
 
Leia Mais 
 
Continuidade do ensino também é desafio no país 
 
A primeira conclusão do 5 Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf) é que sem ter 
cursado pelo menos até a última série do ensino fundamental dificilmente alguém chega ao nível 
básico de alfabetização. Já os plenamente alfabetizados são maioria apenas entre os que 
completaram 11 anos de estudo (57%). Outra constatação é que, embora o nível de escolaridade 
tenha aumentado — em 2001, 57% dos jovens entre 15 e 24 anos tinham concluído o ensino 
fundamental, e, em 2003, o número saltou para 67% — a aprendizagem ainda é falha.  
 
— Até a gestão de Cristovam Buarque no Ministério da Educação, o foco do governo estava 
completamente voltado para a questão do analfabetismo. Agora, passaram a usar também o 
conceito do analfabetismo funcional — disse Fábio Montenegro, presidente do Instituto Paulo 
Montenegro.  
 
O secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, Ricardo Henriques, 
confirma.  



— Não podemos nos satisfazer em tirar os jovens e adultos do obscurantismo do analfabetismo. 
Procuramos deixar a idéia da simples campanha de alfabetização. Temos que nos preocupar não 
só com a entrada, mas também com a continuidade da educação.  
 
A análise aponta também a importância do ambiente familiar e da popularização da telefonia na 
alfabetização. 
 

 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 set. 2005, O País, p. 11. 




