
Além das letras 
Silvia Torikachvili 
 
Organizações sociais se unem à iniciativa privada para combater o analfabetismo funcional. 
 
Beatriz de Araújo e Tatiane Palácio passam duas tardes por semana lendo em voz alta os clássicos 
da literatura universal. Elas fazem parte dos encontros de leitura, um programa do Instituto 
Unibanco em parceria com o Instituto Braudel, que exercita adolescentes na compreensão de 
textos. Cada um dos quinze estudantes do grupo se reveza na leitura dos parágrafos e, ao final do 
capítulo, eles discutem, interpretam e trocam impressões sobre o que entenderam. O objetivo do 
programa é reduzir o atraso de quem concluiu a 8 ª série, mas mal consegue entender ou 
reproduzir o que lê. Depois de um ano de leitura, o resultado costuma ser surpreendente. "No 
início foi complicado, não dava para compreender nada, mas agora a gente já consegue até 
inventar uma outra história a partir da história principal", conta Beatriz. 
 
O esforço do Instituto Unibanco e de outras organizações sociais que desenvolvem projetos de 
reforço escolar tem um motivo único: garimpar formas de fazer com que pessoas alfabetizadas 
dominem a leitura e a escrita. O objetivo é a inclusão social a partir do alerta que vêm de 
pesquisas como o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF). Já na quinta edição, o 
estudo, desenvolvido pelo Instituto Paulo Montenegro, mostra que entre os brasileiros de 15 a 64 
anos apenas 26% têm pleno domínio da escrita e da leitura, enquanto 21% conseguem fazer 
operações de cálculo. Os outros 75% dessa faixa etária estão divididos entre o nível rudimentar 
(30%), que mal conseguem ler títulos e frases isoladas, e o nível básico (38%), que decodificam 
no máximo um texto curto. 
 
Embora o índice de analfabetismo no Brasil venha caindo sucessivamente entre 2001 (9%) e 2005 
(7%), segundo o INAF, isso não corresponde ao aumento de alfabetizados funcionais - um 
conceito da Unesco que define as pessoas que conseguem utilizar a leitura e a escrita para 
desenvolver habilidades e continuar aprendendo ao longo da vida. Se antes a preocupação do 
Brasil era com o analfabetismo absoluto, hoje o problema é o analfabetismo funcional. Esse 
quadro sofrível aparece no início da vida escolar da criança, segundo a professora Telma Weisz, 
supervisora pedagógica do Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (Profa), que 
chegou a atingir mais de dois mil municípios no Brasil, mas foi descontinuado na mudança de 
governo. Hoje, apenas o Estado de São Paulo adota o programa. 
 
"Quando a criança começa a decodificar uma cadeia de letras, a escola pública dá por encerrado o 
processo de alfabetização", diz Telma Weisz. "É justamente aí que se deve criar um ambiente de 
cultura escrita dentro da escola, caso contrário, estarão sendo criados cada vez mais analfabetos 
funcionais". A solução passa por políticas públicas que não sofram a descontinuidade de mudanças 
de governo, pela formação de professores que alfabetizem e muita leitura. "Lê-se pouco na 
escola; alunos não lêem, professores não lêem", diz. 
 
Na falta de políticas públicas que garantam a capacitação na leitura, a iniciativa privada faz 
parceria com organizações sociais e investe em políticas compensatórias. Adotar a leitura como 
forma de compensar a falta de capacitação e formação nos bancos escolares foi o caminho 
escolhido pela Associação Brasileira das Indústrias Gráficas (Abrigraf) ao se associar ao programa 
Um Estado de Leitores, da Secretaria de Cultura de São Paulo. Gastão Vidigal, Jardinópolis e 
Taquaral são cidades que contam com bibliotecas graças aos associados da Abigraf. A partir de 
doações e contando com a boa vontade dos prefeitos em destacar um local para a instalação, as 
bibliotecas vêm agitando as escolas. "A promoção do concurso Ler: Parte de Aprender vai premiar 
estudantes a partir da quinta série que fizerem a melhor redação", diz Sonia Carboni, diretora 
executiva da Abigraf. 
 
A exaustiva recomendação da leitura como forma de melhorar a situação econômica, social e 
política também motivou a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) a doar três mil livros para 



formar a biblioteca de Paraisópolis, favela da zona sul de São Paulo com mais de 90 mil 
habitantes. "Além dos livros, doamos dois computadores para que os alunos façam seus trabalhos 
de pesquisa", diz Raymundo Magliano, presidente da Bovespa. 
 
A comunicação escrita para promover a inserção social e profissional é um programa da Fundação 
Educar, o braço social da DPaschoal. Nos últimos 15 anos, cerca de 1.500 jovens passaram pelo 
curso que ensina a fazer projetos sociais para aplicação em benefício da sociedade. "Como a 
escola pública não dá conta de ensinar, o aluno precisa de outra chance", deduz Telma Ramos, 
coordenadora de projetos da Fundação Educar. 
 
Garantir educação básica de qualidade para todos é a segunda das Oito Metas do Milênio e exige 
atendimento em escala, segundo Regina Esteves, superintendente da Alfabetização Solidária 
(Alfasol). O trabalho tem dois objetivos: reduzir o analfabetismo e oferecer educação para jovens 
e adultos por meio de políticas que devem ser adotadas pelos municípios. O professor precisa ser 
capacitado para lidar com a alfabetização de pessoas adultas. "Ele precisa criar estrutura, obter 
material adequado, estabelecer horários e um cronograma, além de trabalhar com a auto-estima 
de quem já atingiu a idade adulta e não conseguiu se alfabetizar", afirma Regina. 
 
Na opinião de Ruth Cardoso, presidente da Alfasol, a opção da entidade pelos jovens é simples: 
"Eles têm problemas urgentes". A primeira lição que eles aprendem no Alfasol é que podem 
aprender - e constatam que em oito meses podem se alfabetizar. O custo por aluno é de R$ 21, 
que vem sendo garantido pelas 166 empresas que investem no projeto. Depois de alfabetizado, o 
aluno vai para o programa para jovens e adultos, que é estruturado pelas universidades. O Alfasol 
está em mais de 2 mil municípios, mas Regina e Ruth querem mais prefeitos engajados ao 
programa. "Os empresários constataram que melhorar o nível é fundamental para o país e 
desejam participar dessa agenda nacional", diz Ruth Cardoso. 
 
Algumas escolas da rede particular também vêm descobrindo que a leitura pode ser o diferencial 
de seus alunos - como empreendedores ou como concorrentes a uma vaga no mercado de 
trabalho. Na Escola da Vila, em São Paulo, a coordenadora Célia Nascimento comanda o programa 
Vila Leitura, que inclui na ciranda de leitura desde as crianças do jardim da infância até os jovens 
do colegial. 
 
Despertar o prazer para a leitura não é tarefa fácil. Exige professor que alfabetize, programas que 
seduzam crianças para ler e contar histórias e jovens que tenham nível pleno de alfabetização. 
"Esta é a única saída para a melhorar a qualidade de vida da população brasileira", garante 
Fernando Mattos, presidente do Movimento Brasil Competitivo, organização social mantida por 80 
empresas que apostam na melhoria do nível de educação. "Com uma mão-de-obra que não 
decodifica a escrita é impossível alcançar estágios de desenvolvimento econômico". 
 
Quanto mais baixo o nível de ensino mais alto é o desaprendizado ao longo do tempo, diz o 
consultor para educação Creso Franco: "Nossa demanda agora é pela qualidade do ensino". Os 
números sustentam o argumento: em 1900 o Brasil registrava 65% de analfabetos; em 2000 
foram reduzidos a 13% da população, pelas contas de Galeno Amorim, secretário de Cultura de 
Ribeirão Preto (SP). "Precisamos avançar com mais rapidez", propõe, frisando que só um em cada 
quatro brasileiros consegue entender e reproduzir o que lê. Para um país com 5.565 municípios, 
existem apenas cinco mil bibliotecas, a maioria em condições precárias e 1.500 livrarias. "É 
preciso valorizar o livro no imaginário coletivo, apoiar a cadeia produtiva de leitura, reforçar a 
formação de educadores e usar a leitura como forma de inclusão no mundo da informação e do 
trabalho", diz Vera Masagão, coordenadora de programas da Ação Educativa. 
 
Para o Instituto Ayrton Senna (IAS), que mantém os programas Se Liga e Acelera em seis 
Estados, a solução para o analfabetismo funcional é resolver a questão ainda no ensino básico. 
"Programas de alfabetização de adultos são necessários, mas não são suficientes e não acabam 



com a causa", diz Margareth Goldenberg, diretora executiva do IAS. "É preciso fechar a torneira 
para não produzir analfabetos dentro da escola". 
 
Segundo Margareth, o gosto do aluno pela leitura vem depois de o professor ter sido despertado 
para esse prazer. Alunos que passam pelos programas do IAS lêem em média 45 livros por ano, 
enquanto outros lêem dois livros em média. Em 1999, quando os programas do IAS foram 
adotados por Goiás, o índice de defasagem entre crianças do ensino fundamental era de 47%. Em 
2003, o índice de crianças defasadas estava em 17%. 

 
 
Leia Mais 
 
INAF ajuda a medir grau de leitura nas companhias 
Silvia Torikachvili 
 
Iniciativas procuram superar o analfabetismo funcional. 
 
A constatação de que apenas um em cada quatro brasileiros entre 15 e 64 anos consegue 
entender e reproduzir o que lê motivou o Instituto Paulo Montenegro a providenciar um Indicador 
de Alfabetismo Funcional (INAF) dentro das empresas. O objetivo é mensurar o grau de 
alfabetismo entre os funcionários, incentivar a leitura nas corporações e corrigir rumos. Além 
disso, a empresa que constatar alguma falha e disparar um plano de ação para elevar o nível de 
educação entre os funcionários pode ganhar o prêmio do Instituto Paulo Montenegro. 
 
O INAF empresarial é uma ferramenta que mede como o funcionário utiliza a informação escrita e 
impressa para atingir seus objetivos. O teste inclui textos em prosa, tabelas, gráficos e 
informações numéricas. "É difícil localizar o analfabeto funcional dentro da empresa", diz Fábio 
Montenegro, presidente do Instituto. "Quem não utiliza a palavra escrita encontra caminhos 
paralelos para encobrir o problema". Com a ferramenta de medição, as habilidades básicas dos 
funcionários de todos os níveis serão testadas por meio de leitura, interpretação e aplicação da 
comunicação recebida até o uso de tecnologia e sistemas de informação - desde a simples leitura 
de um manual até habilidade para aprender e capacitação para treinamento técnico. 
 
"Muitas empresas investem alto em treinamento de funcionários que mal conseguem entender o 
que lêem", diz Montenegro. Nos Estados Unidos, as perdas em produtividade chegam a US$ 60 
bilhões por ano, no Reino Unido perto de 10 bilhões de libras e no Brasil pode estar entre US$ 6 
bilhões e US$ 10 bilhões por ano. "É difícil localizar as perdas, que apenas podemos estimar, 
porque as pessoas seguem determinados comportamentos que disfarçam o analfabetismo 
funcional", diz Daniel Augusto Moreira, professor de Economia, que testou o INAF em empresas 
do setor automobilístico. 
 
Na tentativa de aprimorar o nível de seus funcionários, a Votorantim Cimentos saiu na frente e, 
há dois anos, vem incentivando seus oito mil colaboradores a se engajar num programa de 
leitura. "Entendemos que a competitividade está diretamente relacionada com a qualidade das 
pessoas", afirma Fernando Carvalho Lima, diretor de desenvolvimento humano e organizacional 
da empresa. O programa tem várias linhas e atinge todos os níveis de funcionários. "Queremos 
zerar a quantidade de pessoas que não têm o primeiro grau completo", propõe Lima. Para tirar o 
atraso desse contingente, que Lima avalia em cerca de 500 pessoas, a saída são estratégias de 
incentivo à leitura. 
 
O plano de ação contempla 24 unidades e 37 centros de distribuição, num total de 5 mil 
funcionários. "Vamos criar oportunidades para que todos se elevem", diz Lima. "Qualquer 
funcionário tem necessidade de se apurar, independente do nível". Todos receberão livros, que 
serão doados, trocados e novamente doados. A idéia é mobilizar a companhia inteira. Os 
funcionários mais especializados estão recebendo sinopses de livros (clássicos e best sellers) para 



que relembrem (no caso de já terem lido) e para que sejam motivados a ler o original (no caso de 
novos lançamentos). Para quem preferir, as sinopses vêm também em formato de MP3 na língua 
inglesa. "Assim, além de receber o resumo escrito, o funcionário pode se exercitar em inglês", diz 
Lima. 
 
"É uma forma de ter acesso à tecnologia, exercitar outra língua e praticar a leitura". 
 
Na Avon, o analfabetismo funcional foi localizado pela vice-presidente de RH, Sara Behmer, há 
cerca de um ano, quando a empresa adotou novas tecnologias na área de produção. "Os 
equipamentos modernos requerem outras habilidades que o pessoal da fábrica não tinha", conta. 
Diante da questão havia duas opções: contratar outros funcionários ou capacitar os que já 
estavam. "Optamos pela capacitação, porque um processo de demissão custaria três vezes mais", 
calcula Sara. A capacitação veio em forma de curso supletivo em que a leitura escrita é ministrada 
dentro do universo em que o funcionário trabalha. 
 
Foi bom para a empresa e bom para os funcionários, segundo Sara. Montar a escola dentro da 
Avon foi a parte mais complicada e exigiu paciência. "O MEC demorou seis meses para liberar o 
curso supletivo", diz ela. Mas valeu a pena. "Em três anos queremos todos os funcionários 
realfabetizados e com ensino médio completo", prevê Sara. Às empresas que localizam problemas 
semelhantes em suas linhas de produção, Sara oferece uma sugestão: "Que a avaliação das 
pessoas seja feita de forma discreta, com transparência e individualmente, para não constranger 
ninguém". 

 
 
Leia Mais 
 
Alfabetização de cegos é um desafio para instituições 
De São Paulo   
 
Para crianças com cegueira ou baixa visão, a alfabetização é um desafio ainda maior. "O 
conhecimento tem de ser construído a partir do tato, da audição e do olfato, que ganham maior 
importância para compensar o sentido perdido", diz Graça Corsi, pedagoga especializada em 
deficiência visual. Vencido o obstáculo, a criança passa a ter outro problema, que é a falta de 
livros em braile. "As escolas não estão preparadas para reivindicar à Fundação Dorina Nowill os 
livros em disponibilidade e fundamentais para a educação dos cegos", diz Graça. 
 
Para a alfabetização, o instrumento adequado é a máquina de escrever em braile, de fácil 
transporte e eficiente. "É como se fosse a mão do cego", diz Mara Siaulys, presidente do Instituto 
Laramara. "É o único instrumento viável de independência para a pessoa cega". A máquina é 
fabricada no Brasil e custa R$ 1.700. A inclusão social, a freqüência na escola e a empregabilidade 
passam pela máquina, que pode acompanhar o portador de deficiência desde os 5 anos até o fim 
da vida. 
 
"Cada cidade deveria contribuir para que cada criança cega tivesse sua própria máquina", afirma 
Mara Siaulys, ao avaliar que apenas 5% das crianças cegas estão na escola. Uma experiência 
desse tipo começou há um ano por iniciativa do Instituto Embraer, em São José dos Campos, e 
vem apresentando resultados satisfatórios. A partir da capacitação em empreendedorismo com 
material da Jr. Achiement e numa parceria com o ProVisão, os deficientes se organizaram num 
grupo de doze pessoas e fundaram uma gráfica. "A idéia partiu da própria necessidade deles", 
conta Mariza Scalabrin, gerente de desenvolvimento do Instituto Embraer. 
 
A Embraer investiu na aquisição de três impressoras em braile. O resultado pode ser visto nos 
230 cardápios da rede Habib´s. A produção inclui cartões de visita e livros escolares. "O mais 
promissor é que os deficientes sabem que a experiência na gráfica é apenas um estágio para a 
entrada no mercado de trabalho", diz Mariza.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 set. 2005, Empresa & Comunidade, p. 
F1. 


