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Estudante aos 91 anos 
 

Em Vitória vive um dos alunos mais velhos do Brasil Alfabetizado. É 
Altair Silva, 91 anos. Natural de Ibiraçu, no interior capixaba, Altair estuda 
desde fevereiro. Admirador de Luiz Inácio Lula da Silva, ele diz que gostaria 
de ser Presidente da República. Altair vai a pé para escola, todos os dias, 
acompanhado da mulher, “que é um pouco mais velha”. 

 
— Por que o senhor nunca estudou? 
— Porque meu pai não deixava. Naquela época, não existia caderno. 

Era só a lousa (quadro-negro). Nem se podia falar em escola dentro de casa 
que meu pai me batia. Eu precisava trabalhar duro com a enxada. 

 
— Quando começou a estudar?  
— Em fevereiro de 2005. Já estou na escola há dois meses. 
 
— O que o incentivou a estudar depois de tanto tempo? 
— Eu queria aprender, pelo menos, a escrever meu nome. Já sei 

escrever copiando. Até para pegar o ônibus melhorou. Antes, eu pegava pela 
cor. Agora, já consigo identificar um pouco pelas letras. 

 
— Como ficou sabendo do programa? 
— Fui convidado por colegas que também estão na escola. 
 
— O senhor está gostando de estudar? 
— Estou muito satisfeito. A professora é muito boa, é a mãe que eu não 

tive, e estou aprendendo bem. 
 
— Qual a sua profissão? 
— Sou aposentado. Trabalhei no cais do porto muito tempo. Fazia 

pintura do estaleiro naval. E fui segurança por 25 anos. 
 
— O que o senhor gostaria de ser se tivesse estudo? 
— Presidente da República. Mas dou muito valor aos professores porque 

eles ensinam deputados, políticos, advogados. Devemos tratá-los muito 
bem. 

 
— O que o senhor acha do Presidente da República? 
— Muito bom. Eu o admiro muito. Que Deus o abençoe. 
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— Como o senhor vai à escola? 
— Vou com a minha companheira, que é mais velha do que eu. Vamos 

a pé. É pertinho. 
 
— O senhor tem filhos? 
— São 19 filhos. Às vezes, alguém pergunta os nomes, mas eu 

esqueço, pois são muitos. São dez homens e nove mulheres. Tenho vários 
netos e até um bisneto. 

 
— Pretende continuar os estudos? 
— Quero aprender muito mais. O que dificulta é o meu problema de 

vista. Já não enxergo direito. 
 
— O senhor tem algum objetivo específico depois de aprender 

ler e a escrever? 
— Sim. Pegar ônibus, tirar dinheiro no banco porque precisa assinar, ler 

jornal. 
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