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Introdução 
 

Analfabetismo é um factor preocupante para o governo moçambicano uma vez que este abrange 51,9% 

da população.  Sendo este um dos maiores problemas de Moçambique, o governo tem feito esforço para 

baixar a taxa de analfabetos no nosso país. Mas, apesar de tudo a taxa de analfabetos nota-se ainda na 

mesma situação. Um ponto bem visível é o facto de que a percentagem do analfabetismo é mas 

abrangida nas mulheres e nas zonas rurais. 

 
Questões Discutidas 
 
Neste debate fiz algumas pesquisas na internet que me facilitaram na formação de questionários para o 

próprio. Alguns dos questionários que houveram durante o debate foram: 

 

 O que é o analfabetismo? 

 Quais são os factores que influenciam no analfabetismo em Moçambique? 

 Porque é que a taxa de analfabetismo é mas elevado nas mulheres? 

 Quais são os métodos que o país utiliza para baixar a taxa de analfabetos? 

 Porque é que os métodos que o país utiliza para baixar a taxa de analfabetos não esta a 

resultar? 

 O que se devia fazer para que esta taxa baixe? 

 Será que o analfabetismo é importante para Moçambique? 

 O que é mais importante para o Moçambique? Onde acham que o governo devia  apostar mas: 

o Na saúde? 

o Educação? 

o Reabilitação de novas infra-estruturas ? 

 Outras? Porque? 

 
Conclusões 

Durante o debate todas as perguntas foram respondidas duma maneira diferente, algumas perguntas 

fizeram com que houvessem muitos comentários. Este debate foi muito animado, houveram muitas 

contribuições e discussões mas no final de tudo nós chegamos a conclusão de que nós também 

contribuímos para o analfabetismo uma vez que a educação parte de casa e depois na sociedade em 

geral, não só, mas também achamos de que o governo devia redobrar o esforço na parte da educação 

uma vez que o esforço nota-se muito fraco e lento para o desenvolvimento da alfabetização. E as ultimas 

palavras foram de que o governo sozinho não conseguira baixar a percentagem do analfabetismo como 

diz o velho ditado «a união faz a força» por isso juntos com muita força e vontade podemos baixar a taxa 

de analfabetos e resolver este problema. 

 


