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O presente trabalho tem como objetivo mensurar a ocorrência do 

analfabetismo funcional em estudantes do curso de Engenharia de 

Produção da UNIVASF em Juazeiro - Ba, identificando as principais 

dificuldades desta classe quanto à compreensão  e utilização das 

informações no cotidiano.Para tanto, foram aplicados três diferentes 

questionários a um grupo de 55 estudantes do Curso de Engenharia de 

Produção de diferentes períodos, visando avaliar suas capacidades 

cognitivas na resolução de questões lógicas, matemáticas e de língua 

portuguesa.Os resultados mostram que apesar dos alunos de maneira 

geral terem se saido bem, faz-necessários mais e melhores 

investimentos especialmente na formação matématica, visando assim 

corrigir deficiências acumuladas ao longo de toda a vida acadêmica, 

anterior a entrada deles  na universidade. 
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O analfabetismo funcional e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem de 

Engenharia de Produção 

1. Introdução 

O Brasil, e em especial a região Nordeste, atravessa um momento especial de expansão 

econômica, política e social. O mundo reconhece esse potencial tupiniquim e direciona 

recursos para investimentos de longo prazo, sobretudo em obras de infra-estrutura, em 

detrimento de especulativos como de outrora. Outro fator que estigmatiza esse período é o 

fato do país receber grandes eventos esportivos nos próximos anos. 

Evidentemente, os investimentos não se resumirão apenas a construção de estádios e arenas 

olímpicas, mas contemplarão a infra-estrutura, como a melhoria dos aeroportos, ampliação de 

oferta da rede hoteleira, resolução dos gritantes problemas de mobilidade urbana, saneamento 

básico, entre outros (BERNASCONI, 2009). Só o advento da Copa do mundo, demandará 

investimento de cerca de 20 bilhões de reais (MARTINS, 2002). 

Nota-se então, a eminente demanda por exímios profissionais, sobretudo, de engenheiros que 

serão os responsáveis por tocar as obras nesse novo cenário nacional. Entretanto, para tal 

empreitada, é exigida uma qualidade mínima da mão de obra especializada. Segundo o 

Indicador do Analfabetismo Funcional, INAF 2009, estudo realizado pelo Instituto Paulo 

Montenegro, apenas 25% da população economicamente ativa (entre os 15 e 64 anos de 

idade) apresenta plena alfabetização (IPM, 2010).  

Segundo o estudo considera-se plenamente alfabetizado aqueles que (IPM, 2010, p.6): 

[...] não mais impõem restrições para compreender e interpretar textos em situações 

usuais: lêem textos mais longos, analisando e relacionando suas partes, comparam e 

avaliam informações, distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. 

Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e 

controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar 

tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos‖ 

Torna-se até simplória a tarefa de vislumbrar a dificuldade latente que ¾ da população 

nacional, enfrentará para se inserir e, principalmente, permanecer no mercado de trabalho. As 

instituições de Ensino Superior devem então, buscar meios de identificar e arguir o 

analfabetismo funcional do seu seio. 

2. Referencial Teórico 

2 . 1  D e f i n i ç õ e s  d e  a n a l f a b e t i s m o  f u n c i o n a l  

O Instituto Paulo Montenegro - IPM - é a principal autoridade que mensura o analfabetismo 

funcional no Brasil, ele mantém um programa chamado INAF – Índice de Analfabetismo 

Funcional – que alerta a dimensão e seu hercúleo efeito nas instituições nacionais. IPM (2010, 

p. 5) diz:  

É considerada analfabeta funcional a pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever, não 

tem as habilidades de leitura, de escrita e de cálculo necessárias para viabilizar seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. [...] Corresponde à condição dos que não 

conseguem realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda 

que uma parcela destes consiga ler números familiares (números de telefone, preços 

etc.). 
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Campos (2002, p.7) compartilha desta visão. Para o autor, o analfabetismo funcional é: ―[...] a 

incapacidade da pessoa compreender a palavra escrita. Ela consegue ler, mas não entende o 

que aquilo significa‖. 

Nota-se que os autores comungam da idéia de que os indivíduos, considerados analfabetos 

funcionais, conseguem ler e escrever, entretanto, não conseguem extrair a informação na sua 

plenitude o que, evidentemente, acarreta no empobrecimento do processo de implantação das 

informações colhidas. Outro ponto relevante é a real possibilidade de marginalização do 

indivíduo nos grupos sociais, trabalho, escola, política, entre outros.  

O Instituto Ethos (2007, p.37) alerta:  

O conceito de analfabetismo mudou nos últimos anos. Em 1958 a UNESCO definia 

como analfabeto um indivíduo que não conseguia ler ou escrever algo simples. Vinte 

anos depois, adotou o conceito de analfabeto funcional: uma pessoa que, mesmo 

sabendo ler escrever frases simples, não possui as habilidades necessárias para 

satisfazer as demandas do seu dia-a-dia e se desenvolver pessoal e 

profissionalmente. 

Segundo Botelho (2008, p.1): ―Eles sabem ler, escrever e contar, chegam a ocupar cargos 

administrativos, mas não conseguem compreender a palavra escrita. Bons livros, artigos e 

crônicas, nem pensar!‖ 

Moreira (2006, p.08) complementa:  

São pessoas com limitada capacidade de compreensão de um texto escrito num 

mundo em que o texto escrito é a forma de apresentação das normais legais, das 

instruções de uso de equipamentos, medicamentos e procedimentos de segurança. E 

também um importante meio difusor de cultura.  

Segundo o INAF 2009, apenas 25% da população economicamente ativa do Brasil é 

plenamente alfabetizada, ou seja, cerca de ¾ apresenta dificuldades de leitura e interpretação 

de dados. A tabela 1 apresenta os dados analiticamente. 

 

Tabela 1 – Evolução do Indicador de Alfabetismo (população de 15 a 64 anos) 

Fonte: IPM (2010) 

Assim, diante desta realidade, a grande questão a ser debatida é até que ponto as Instituições 

de Ensino Superior estão, efetivamente, cumprindo sua missão magna de produzir e difundir 

conhecimentos, no momento em que, não mensuram e, principalmente, não combatem o 

analfabetismo funcional. A conjuntura mercadológica demanda por capital intelectual 

fomentem a alavancagem do país. 

2 . 2  O  e n s i n o  s u p e r i o r  n o  B r a s i l  

O ensino superior no Brasil é bem recente, em termos históricos. As primeiras escolas 

surgiram a partir de 1808 com a chegada da família real portuguesa. A escola de Cirurgia e 

Anatomia em Salvador (atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia), a de 



 

 
 

 

 

 

4 

anatomia e cirugia no Rio de Janeiro (atual Faculdade de Medicina da UFRJ) e a Academia da 

Guarda Marinha, também no Rio, foram às primeiras instituições nacionais (MARTINS, 

2010).  

Até meados de 1889 (advento da proclamação da república), o ensino superior desenvolve-se 

de forma muito morosa, seguindo o modelo de formação dos profissionais liberais visando, 

sobretudo, assegurar um diploma profissional a fim de possibilitar ocupar funções 

privilegiadas (MARTINS, 2002). 

A grande expansão do ensino superior deu-se na década de 70, sob forte estímulo do governo 

federal, porém, as ações desordenadas escancaravam a falta de uma política de expansão que 

contemplasse um plano estratégico que visasse à implantação de um padrão mínimo de 

qualidade (IPEA, 1995). 

Nos últimos 40 anos, a oferta cresceu vertiginosamente. Atualmente, existem mais de 25.000 

cursos de ensino superior no Brasil, sendo que, aproximadamente 75% das matrículas são 

oriundas de instituições particulares (URIBE, 2009). Assim, tendo em vista esse enfoque 

mercadológico do ensino superior no Brasil, existe o risco iminente da educação ter seu 

objetivo principal desvirtuado.  

Acerca do objetivo das Instituições de Ensino Superior (IES), IPEA (1995, p. 15) contribui: 

As instituições de ensino superior — universidades e estabelecimentos isolados — 

têm por objetivos, basicamente: produzir e difundir conhecimentos, formar 

profissionais qualificados para o mercado de trabalho, promover a cultura, a ciência 

e a tecnologia e assegurar serviços de qualidade para a sociedade. 

É notório que a responsabilidade das IES é mais abrangente do que formar cidadãos que 

gerem e disseminem o conhecimento, devem satisfazer a demanda latente do mercado por 

profissionais qualificados, além de prover a tecnologia, ciência e cultura. Assim, nada mais 

prudente do que possibilitar meios de mensurar e, no momento subseqüente, delinear 

estratégias para debelar o analfabetismo funcional entre os discentes. 

3. Metodologia de Pesquisa 

O presente estudo é uma pesquisa aplicada do tipo exploratório-descritiva, tendo em vista que, 

além da identificação, visa de forma atrelada o registro, a análise da ocorrência do 

analfabetismo funcional entre os estudantes de engenharia da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (UNIVASF). 

No primeiro momento, a fim de desenvolver um modelo para detecção, foram aplicados 

formulários com o objetivo de mensurar as habilidades matemáticas, raciocínio lógico e de 

Língua Portuguesa em pessoas reconhecidamente alfabetizadas – nível de leitura de 9 ou mais 

anos de estudo (BRUENING 1989 apud MOREIRA, 2006), nesse caso, um grupo de 50 pós-

graduados. Posteriormente, os questionários foram aplicados a outro grupo formado por 50 

trabalhadores rurais caracterizados como analfabetos funcionais com ensino básico completo - 

nível de leitura de 0 a 4 anos de estudo - (BRUENING 1989 apud MOREIRA, 2006). 

Os questionários exigem muito mais do que o conhecimento formal, segue a nova tendência 

de reformulação do conceito de alfabetizado, tendo em vista a nova conjuntura 

mercadológica, onde as organizações exigem inúmeras competências dos colaboradores, que 
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devem aplicar toda a sua bagagem conceitual à solução de problemas cotidianos (IMEL apud 

MOREIRA, 2006). 

Recebidos os questionários de ambos os grupos, os dados foram tabulados atribuindo 

constantes às variáveis qualitativas, a saber: (1) para alfabetizados plenos e (2)  analfabetos 

funcionais. Por intermédio do software StatPlus® (versão 2009) de AnalystSoft Inc. – 

programa de análise estatística, foram realizados cálculos de Análise Discriminante (A.D.). 

A A.D. é uma técnica que permite aferir a existência de correlação entre duas ou mais 

grandezas. Scherer e Lima (2005, p.25) contribui: ―A análise discriminante é uma técnica de 

análise multivariada que relaciona uma variável dependente categórica com variáveis 

independentes métricas (ou categóricas)‖. Corrar e Theóphilo (2004, p.153), ―[...] objetiva 

identificar a que classe pertence cada um dos elementos de um conjunto que trabalha com 

variáveis relacionadas a esses elementos que se pressupõem ser explicativas da definição da 

classe à que pertencem‖. Em outras palavras, a A.D. proporciona a classificação de cada 

elemento estudado frente ao grupo a qual pertence.   

Os cálculos efetuados apresentaram um ―R-quadrado‖ de 0,8742 e do ―R-quadrado ajustado‖ 

de 0,870, índices que dão credibilidade à pesquisa. O cálculo de regressão linear o que gerou a 

equação matemática do problema, a saber: 

CLASSIF. = 0,5023 + 0,0538 * HAB PORT. + 0,0800 * HAB. MAT. + 0,0857 * HAB. LÓG. 

Onde, (HAB.PORT.) representa a média obtida no teste de habilidades de Língua Portuguesa, 

(HAB.MAT.) a média de habilidades matemáticas e (HAB.LOG.) a média auferida nos testes 

de habilidades lógicas. 

Por intermédio do cálculo do desvio padrão foi possível construir uma escala para auxiliar o 

processo de classificação dos indivíduos analisados, representado pela figura abaixo: 

 

Figura 1 – Gráfico de mensuração do analfabetismo funcional 

Fonte: do autor 

 

Fica evidenciado no gráfico a existência de três áreas. Aqueles que obtiveram resultados entre 

0,8894 a 1,2364 são considerados analfabetos funcionais, ou seja, apresentam sérias 

dificuldades para exercer atividades inerentes ao cotidiano organizacional;  aqueles que 

alcançaram resultados entre 1,1364 a 1,7793 encontram-se numa zona crítica, uma área de 

risco inerente que, caso não seja direcionado o devido cuidado, pode, a médio prazo, agregar 
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o grupo de analfabetos funcionais. Por último existem aqueles que apresentaram resultados no 

intervalo entre 1,7793 a 2,0948 que são classificados alfabetizados plenos, tendo em vista que 

detêm plenas competências de leitura e interpretação de textos. 

Concluído o processo de desenvolvimento da ferramenta de mensuração, partiu-se para o 

processo de desenvolvimento da pesquisa. Diante do universo de 193 alunos matriculados, 

tornou-se necessário um cálculo amostral. Para tal, foi utilizada a técnica estatística de 

amostragem probabilística aleatória simples com reposição, que apresenta como principal 

particularidade o fato de que cada elemento da população apresenta igual probabilidade de ser 

incluído na amostra (MATTAR, 1994).  

Segundo o autor, a determinação finita de uma amostra finita e variável nominal é dada pela 

fórmula: 

 

n= _Z² . p . q . N___ 

 e² (N-1) + Z² . p . q 

Onde: 

n =   Tamanho da amostra; 

Z =   Nível de confiança da amostra; 

p = Estimativa da verdadeira proporção em que o fenômeno se verifica, estimado em 50%; 

q  =  Percentagem complementar, representado por:  1 – p; 

e =    Erro amostral. Representa o erro máximo permitido pela amostra, varia em função do 

rigor exigido, no caso específico, foi considerado um erro de 10%; e 

N =  Tamanho da população. 

Para fins de cálculos, foi atribuído o valor de 1,645 à variável Z (valor crítico Zα/2) a fim de 

obter um grau de confiança de 90%, conforme a tabela abaixo: 

 

TABELA 2 – Valores críticos associados ao grau de confiança na amostra 

Fonte: Vital, 2009, p.5 

 

Assim, aplicando a fórmula, encontrou-se uma amostra de 50 (cinquenta alunos), com um 

grau de confiança de 90%. 

4. Análise de Dados 

Encontrada a amostra, foi iniciado o processo de aplicação dos testes, que ocorreu em uma 

sala do campus Juazeiro-BA com todos os componentes da amostra estudada, sendo o tempo 

máximo para resolução dos formulários de, no máximo, 45 minutos. 
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Após a correção dos testes, as notas obtidas foram inseridas na fórmula encontrada da 

ferramenta de mensuração, a saber: 

 

Os resultados encontrados são apresentados possibilitou mapear a ocorrência do 

analfabetismo funcional, conforme apresentado na figura 01: 

 

 

 

 

Figura 2 -Analfabetismo funcional entre os estudantes 

Fonte: do autor 

Nota-se que, aproximadamente, 60% dos alunos apresentam plena capacidade de leitura, 

interpretação e utilização das informações a eles disponibilizadas. Essa grandeza é 140% 

superior à média da população brasileira, que, segundo o INAF 2010, é de apenas 25% da 

população economicamente ativa (IPM, 2010).   

Nesse aspecto, o ensino superior obteve êxito à missão de gerar conhecimento ao contribuir 

de forma determinante à minimização do analfabetismo funcional. Entretanto, continuando as 

análises do gráfico, nota-se que cerca de 40% da população analisada apresenta dificuldades 

latentes em áreas específicas avaliadas, o que, previsivelmente, deprecia a qualidade dos 

futuros profissionais.  

Moreira (2006, p.08) discorre sobre os desafios dos indivíduos com baixo nível de 

alfabetização no cenário atual: 

São pessoas com limitada capacidade de compressão de um texto escrito num 

mundo em que o texto escrito é a forma de apresentação das normais legais, das 

instruções de uso de equipamentos, medicamentos e procedimentos de segurança 

[...]  

É plausível que, na prática, o grau de alfabetização oscila devido a uma série de fatores 

macro-ambientais como, por exemplo, o grau de relevância que a sociedade dá ao 

conhecimento; a continuidade por longos períodos de investimentos governamentais em 

educação; o grau de desenvolvimento social/político/econômico da região; entre outros, 
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entretanto, tendo em vista o objetivo maior das Instituições de Ensino Superior, o resultado 

exige atenção.  

De forma geral, é extremamente preocupante que uma parcela significante dos estudantes 

apresenta sérios problemas para absolver e, principalmente fazer uso de informações com 

efetividade no desenvolvimento das atividades cotidianas, fatores imprescindíveis ao mercado 

de trabalho contemporâneo. Acerca desse novo cenário mercadológico, IPEA (1995, p. 20) 

contribui: 

Não se pode esquecer, também, que o mundo do trabalho, com o advento de novas 

tecnologias, aumentará o nível de requerimentos exigidos para os cursos superiores, 

obrigando o sistema universitário a se adaptar e a buscar novas alternativas e 

estratégias para responder com maior eficiência, rapidez, qualidade e adequação a 

essas novas demandas. 

Percebe-se que as instituições devem prontamente formular estratégias para identificar e 

combater o analfabetismo funcional no cerne, ou seja, assim que o estudante ingressar na 

academia. 

Trabalhando de forma mais analítica os resultados dos alunos, foi notado um lacuna nas 

habilidades matemáticas e lógicas, que apresentaram aproveitamento médio de 58,24% e 

76,70% respectivamente. Esse resultado vai de encontro ao senso comum de que os alunos de 

engenharia se identificam muito mais com disciplinas lógicas em detrimento das outras áreas 

do conhecimento.  Os resultados são apresentados na tabela 03: 

 HAB. PORT. HAB. MAT. HAB. LOG. 

Médias 7,272727273 4,659090909 6,136363636 

Aproveitamento 90,91% 58,24% 76,70% 

Tabela  3 – Análise do desempenho dos alunos de Engenharia por área do conhecimento 

Fonte: do autor 

As habilidades de Línguas Portuguesa, apresentaram um resultado expetacular, com média 

superior a 90%. As habilidades lógicas, também figuraram média interessante, acima de 75%. 

Já o aproveitamente de matemática foi o fator preponderante à inclusão de tantos alunos na 

zona de penumbra. Selecionado apenas esse grupo, a média no quesito caiu para preocupantes  

56%, contra 77,4% do grupo considerado alfabetizado pleno. 

Apenas um aluno obteve score de 0,9951, que o caracteriza como analfabeto funcional. Seu 

desempenho, isolado por área do conhecimento trabalhada, de 3, 2 e 2 em Língua Portuguesa, 

Matemática e Lógica respectivamente, ficaram bem aquém da média dos demais alunos. 

Como não foi requerida a identificação dos participantes, o processo de estudo deste evento 

tornou-se impraticável, entretanto, devido à própria dispersão do resultado em questão, frente 

ao restante da amostra, entende-se que o aluno não comprometeu-se de forma a obter o seu 

melhor resultado. 

5. Considerações finais 

Frente aos resultados alcançados pela presente pesquisa, torna-se necessário o pronto 

delineamento de estratégias, por parte da Universidade Federal do Vale do São Francisco, 

para otimizar os níveis de alfabetização dos alunos de graduação do curso de Engenharia da 

Produção do Vale do São Francisco.  

Uma das inúmeras ações que poderiam ser prontamente implementadas, seria a criação de 
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projetos de extensão com o objetivo de propiciar o contínuo aprofundamento dos 

conhecimentos matemáticos por parte dos alunos ingressantes com enfoque, sobretudo, em 

conteúdos ligados as questões práticas, tendo em vista que, os testes desenvolvidos e 

aplicados na presente pesquisa, exigiam a utilização do arcabouço teórico para resolução de 

questões cotidianas. Ou seja, não se questiona o conhecimento de conceitos, por parte dos 

alunos, mas da aplicação para resolução de situações ―reais‖. 

Outro cuidado que não pode ser marginalizado, deve ser o constante monitoramento dos 

níveis de alfabetização dos alunos ingressantes a fim de tratar eventuais novos casos ainda no 

princípio da formação profissional.    

Para futuras pesquisas, sugere-se a análise, através de regressões múltiplas, da contribuição de 

cada área do conhecimento em questão (habilidades matemáticas, lógicas e de língua 

portuguesa) para o enquadramento dos alunos na zona de penumbra. Outros estudos também 

podem ser realizados com o intuito de aferir a influência do contexto macro-ambiental 

(econômico, social, ambiental, entre outros) na determinação dos níveis de alfabetização. 
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APÊNDICES 

 

1 . Resultados e classificações dos alunos 

 

ALUNO 
HAB. 

PORT. 
HAB. 
MAT. 

HAB. 
LOG. SCORE CLASSIF. 

1 8 6 7 2,0126 Alfabetizado Pleno 

2 8 6 7 2,0126 Alfabetizado Pleno 

3 8 5 6 1,8469 Alfabetizado Pleno 

4 8 6 5 1,8412 Alfabetizado Pleno 

5 7 4 4 1,5417 Penumbra 

6 7 3 4 1,4617 Penumbra 

7 8 4 5 1,6812 Penumbra 

8 8 5 5 1,7612 Penumbra 

9 7 4 4 1,5417 Penumbra 

10 8 4 6 1,7669 Penumbra 

11 8 6 6 1,9269 Alfabetizado Pleno 

12 8 6 7 2,0126 Alfabetizado Pleno 

13 6 3 5 1,4936 Penumbra 

14 7 3 7 1,7188 Penumbra 

15 8 4 7 1,8526 Alfabetizado Pleno 

16 8 7 8 2,1783 Alfabetizado Pleno 

17 7 4 6 1,7131 Penumbra 

18 6 3 7 1,665 Penumbra 

19 7 4 7 1,7988 Alfabetizado Pleno 

20 8 6 7 2,0126 Alfabetizado Pleno 

21 8 5 6 1,8469 Alfabetizado Pleno 

22 8 6 6 1,9269 Alfabetizado Pleno 

23 5 3 4 1,3541 Penumbra 

24 8 7 7 2,0926 Alfabetizado Pleno 

25 7 6 6 1,8731 Alfabetizado Pleno 

26 7 5 7 1,8788 Alfabetizado Pleno 

27 3 2 2 0,9951 Analfabeto Funcional 

28 8 7 8 2,1783 Alfabetizado Pleno 

29 8 7 7 2,0926 Alfabetizado Pleno 

30 8 4 7 1,8526 Alfabetizado Pleno 

31 6 2 5 1,4136 Penumbra 

32 7 5 7 1,8788 Alfabetizado Pleno 

33 6 3 5 1,4936 Penumbra 

34 8 5 8 2,0183 Alfabetizado Pleno 

35 7 5 7 1,8788 Alfabetizado Pleno 

36 8 5 7 1,9326 Alfabetizado Pleno 
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37 8 6 7 2,0126 Alfabetizado Pleno 

38 8 3 6 1,6869 Penumbra 

39 8 6 7 2,0126 Alfabetizado Pleno 

40 8 4 6 1,7669 Penumbra 

41 8 7 8 2,1783 Alfabetizado Pleno 

42 7 4 7 1,7988 Alfabetizado Pleno 

43 6 2 7 1,585 Penumbra 

44 5 3 3 1,2684 Penumbra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Cálculo da Regressão (Análise Discriminante) 
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3 . Cálculo da Amostra 

 

n= _Z² . p . q . N___ 

 e² (N-1) + Z² . p . q 

 

 

n=         (1,645)²  X  0,5  X  0,5  X  193           

 (0,1)² X (193-1) + (1,645)² X 0,5 X 0,5 

 

 

n= 131 

 3 

 

 

n= 50 alunos 

 

 


