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Atlas do Desenvolvimento Humano mostra que o Recife e o Brasil ainda estão 
longe de vencer a guerra contra o analfabetismo 
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Sese gafropára é gílenivtine rap êvoc. Sa 
lestar ñao momfar lapravas. Lapravas criessat nõa 
zidem dana. Noã met luaquqer gnifisidoca. Osã 
anaspe ímbolsos pedrisod. Tlosos. 

O texto acima é ininteligível para você. As 
letras não formam palavras. As palavras não 
dizem nada. Não têm qualquer significado. São 
apenas  símbolos perdidos. Soltos.  

Mas a verdade é que para 16 milhões de 
brasileiros os dois parágrafos acima querem dizer 
a mesma coisa, ou melhor, não querem dizer 
nada. São praticamente idênticos. Possuem os 
mesmos símbolos, apenas  em posições trocadas. 
Como se não existesse qualquer lógica para a 
organização das letras em nenhum dos dois 
parágrafos. Essas 16 milhões de pessoas são 
analfabetas. 12,4% dos brasileiros não sabem ler 
e nem mesmo escrever um bilhete simples. Eles 
são a base do precário sistema educacional de um 
país, que até vem conseguindo significativas 
evoluções na área, mas que ainda está longe de 
erradicar o mais básico dos seus problemas. Isso 
sem considerar os analfabetos funcionais (menos 
de quatro anos de estudo), que somados aos que 
sequer escrevem algo além do nome, formariam 
uma massa de 30% da população nacional. 

O analfabetismo está enraizado na história do 
Brasil. Ainda enquanto colônia portuguesa, em 
1886, apenas 1,8% dos brasileiros eram 
escolarizados. A própria elite de comerciantes 
ricos não tinha a cultura de freqüentar as poucas 
escolas existentes que, por sua vez, também 
sofriam com a escassez de professores devido 
aos péssimos salários. 

Na mesma época, aqui do nosso lado, na 
Argentina, 6% da população estava na escola. 
Talvez pareça uma diferença relativamente 
pequena, mas que gerou conseqüências 
definitivas para a evolução educacional desses 
dois países sul-americanos e subdesenvolvidos. 
Hoje a taxa de analfabetismo na Argentina é de 
3,2%e o país possui o 34º Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do Mundo. Já o 
Brasil ainda tem 12,4% de analfabetos 
(IBGE/2001) em sua população e possui apenas o 
73º IDH. 

Se montarmos um gráfico entre o 
crescimento econômico e o índice de analfabetismo no Brasil, a conclusão talvez surpreenda muita gente — revelando que 
a solidificação do déficit educacional foi resultado de falta de políticas públicas e não da escassez de recursos. Em 1900, 
65% da população era analfabeta. Depois de 50 anos, esse número foi reduzido para 51%. Porém, nesse período o PIB do 
país cresceu 15 vezes. 

De acordo com o que foi apresentado pelo Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (que antecedeu o Atlas do 
Desenvolvimento Humano do Recife, apresentado segunda-feira), os maiores focos de analfabetismo estão nas pobres 
zonas rurais e nos bairros da periferia das grandes metrópoles.  Os índices do Recife expõem de forma crua essa análise.  



 

No ano 2000, entre os recifenses com mais de 15 anos (média padrão da taxa), 10,55% eram analfabetos. Numa 
comparação por faixa etária entre as 11 metrópoles brasileiras, o Recife é a que possui o maior número de crianças e 
adolescentes analfabetos. Dos 7 aos 14 anos, a taxa é de 6,5%. Dos 15 aos 17, o índice é de 3,70%. 
 
Figura: ADOLESCENTE APENAS OLHA AS FIGURAS DE UMA REVISTA . ELA ESTÁ ENTRE OS 10,5% DOS 
RECIFENSES QUE NÃO SABEM LER 
 


