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Taxadeanalfabetismose
mantémestável,em9,2%

Bolsa-Família
fezAnneentrar
logonaescola

Problema está concentrado na população mais velha;
12,4% de brasileiros acima de 25 anos não sabem ler

FernandoHaddad:Ministro da Educação

Escolarizaçãosobepara97,5%
Aumenta o número de alunos de 6 a 14 anos matriculados em escolas em todas as regiões do País

‘Conclusãodaeducaçãobásica édesafio enormeparaoBrasil’

RIO

De 2007 para 2008, a propor-
çãodeanalfabetosnoBrasilpra-
ticamente não caiu, segundo a
Pnad 2008, passando de 9,3%
para 9,2% em números gerais,
embora o número absoluto te-
nha aumentado, de 14,687 mi-
lhões para 14,736 milhões de
pessoas. Entre os homens, caiu
de 9,6% para 9,4%, e manteve-
se em 9% no sexo feminino. Na
faixade15anosoumais,onúme-
rotambémficouestável,aopas-
sar de 10,1% para 10%.

Oanalfabetismoestáconcen-
trado entre os mais velhos. En-
quanto os jovens de 15 a 17 anos
ede 17 a 24mantiveramos índi-
ces de um ano para o outro –
1,7% e 2,2%, respectivamente –,
nogrupode18oumaissemante-
ve acima de 10%, recuando de
10,7%para 10,6%. Entre os pes-
quisados com idade de 25 anos
ou mais, embora tenha havido
queda, concentra-se a maior
proporção de brasileiros que
nãosabemlernemescrever.De
12,6% em 2007, passou para
12,4% em2008.

Uma surpresa negativa foi a
Região Sudeste, onde o analfa-
betismo aumentou, de 5,3% pa-
ra 5,4%. A variação ocorreu na
faixa mais jovem, de 10 a 14
anos, na qual a proporção de
analfabetos foi de 0,9% para
1,3%, e no grupo de 18 anos ou
mais, de 6,1% para 6,2%. Na de
15 a 17 caiu (0,8% para 0,7%) e
nasdemaissemanteveem5,8%
(15anosoumais)e7,1%(25anos
ou mais). Por sexo, houve au-

mento entre os homens (4,8%
para 4,9%) e estabilidade entre
asmulheres (5,8%).

Outra região onde houve al-
ta foi a Centro-Oeste, de 7,3%
para7,4%l.NoSuldoPaís,oqua-
dro ficou estável: em 2007 e
2008, 5% dos habitantes se dis-
seram analfabetos. Mas houve
trocadeposições:oshomensfo-
ramde4,5%para4,7%,easmu-
lheres de 5,5% para 5,4%.

O presidente do IBGE,
EduardoPereiraNunes,ressal-
tou que a queda no analfabetis-
mo tem se dado predominante-
mente nas faixas mais jovens e
nas regiões mais pobres, como
oNordeste, com programas de
educação.Masa taxadeanalfa-
betismo permanece alta entre

osmaisvelhosporque“obai-
xoníveldeinstruçãodapopu-
laçãoquehoje émais idosa e,
no passado, quando jovem,
eraanalfabeta,continuapre-
sente na população brasilei-
ra.”

AprofessoraPatríciaCur-
sino,daFaculdadedeEduca-
çãodaUniversidadeFederal
do Rio de Janeiro (UFRJ)
acha que há duas questões a
serem consideradas. “Pri-
meiro, o próprio conceito de
analfabetismo”, disse. “E há
um resíduo de analfabetis-
mo adulto.” Embora tenha
conseguido avanços, a re-
gião com maior proporção
de analfabetos é o Nordeste,
com 17,7%. ● W.T.

Marianna Aragão

Oministro da Educação, Fernando
Haddad, questionou ontemum
dos dados negativos revelados
sobre a Pnad na área da educa-
ção: o crescimento do número ab-
soluto de analfabetos, especial-
mente os com idade superior a 25
anos, de 13,384milhões para
13,524milhões. Segundo ele, a
alta é “improvável”, porque indica-
ria que pessoas alfabetizadas em

2007declararamser analfabetas
no ano seguinte. “Estamos em
contato como IBGEpara verificar
os dados.” A seguir, ele comenta
os resultados da pesquisa.

Quais foram os principais avanços
na área da educação em2008?
Umdospontospositivos foi ocres-
cimento no atendimento a crian-
ças de quatro a cinco anos: 2,7%
emumano.Outro foi o atendimen-
to aos jovens de 15 a 17 anos, que,

pela primeira vez, superou a bar-
reira de 84%.Atrair a juventude,
sobretudode perfil socioeconômi-
comais baixo, para a conclusão
da educação básica, é umdesafio
enormepara o Brasil.

O analfabetismo foi um destaque
negativo?
Onúmero absoluto de analfabetos
na faixa etária de 25 anos oumais
aumentou, o que é pouco crível.
Se está caindo onúmero de analfa-

betos absolutos na faixa etária de
10 a 24 anos, era de se supor, até
por razões demográficas, que o
númerode analfabetos acima dos
25 anos também tivesse caído.

Oquepode ter acontecido?
Estivemos nas últimas semanas
emcontato com técnicos do IBGE.
Pode ter havido umproblema no
plano amostral ou de ordemmeto-
dológica,mas ainda não tivemos
tempo suficiente para discutir. É

improvável que o número de anal-
fabetos absolutos nessa faixa etá-
ria (acimade 25) tenha aumenta-
do, uma vez que caiu 7%na faixa
de 10 a24 anos. O fato de o analfa-
betismo ter se estabilizado nas
regiões Sul e Sudeste tambémé
pouco crível, pois não se coaduna
coma tendência histórica de que-
da e como fato de que o analfabe-
tismode crianças e jovens é bas-
tante baixo. A questão demográfi-
ca por si só, semação governa-

mental, devia contribuir para a
quedada taxa nessas regiões.

A que se deve a queda do ensino
superior público, para 23,7?
Estamos fechando o Censo 2008
da educação superior e tudo indi-
ca que tenha havido umaexpan-
sãodamatrícula na rede federal e
umaaparente retração nas redes
estaduais emunicipais públicas.
Por isso, não houve reversão do
quadro, como se esperava. ●

●●● A sorte de AnneGabrielle
Alves da Silva, de 4 anos, foi
maior que as dos três irmãos
mais velhos. Ela entrou na es-
cola este ano. Os outros não
puderam começara estudar
tão cedo. “Eles entrarammais
tarde, porque ficariamuito
caromanter”, justifica amãe,
a dona de casa Eliomar Alves
da Silva, de 30 anos.

Anne está no primeiro pe-
ríodo da EscolaMunicipal
Jean Piaget, emManaus, des-
de janeiro. Temdiagnóstico
de hiperatividade,mas é bem
adaptada e émedicada num
posto de saúde estadual.

Eliomar diz que desde ju-
nho está inscrita no Bolsa-Fa-
mília, mas ainda não recebeu
o benefício. Segundo a direto-
ra da escola, Jane Simões, o
número de crianças de 4 anos
matriculadas aumentou desde
o ano passado. A procura tam-
bém é grande nomaternal.
● LIEGEALBUQUERQUE

NADP

PARAAAULA–AlunoschegamàEscolaMunicipalCíceroMonteiro, em Iranduba,noEstadodoAmazonas,oquemaismatriculouna região
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Wilson Tosta
RIO

A Pnad 2008 constatou que a
taxa de escolarização cresceu
de 97% em2007 para 97,5% em
2008 entre alunos de 6 a 14
anos, e de 82,1% para 84,1% na
faixa de 15 a 17, repetindo uma
tendênciadeavançodaescolari-
dade entre os mais jovens. No
entanto, a pesquisa apresenta
um cenário contraditório. Em
númerosabsolutos,caiuaquan-
tidade de estudantes na faixa
mais jovem,de30,2milhõespa-
ra 29,7milhões.

A amostra estimou também
oindicadoraproximadodeanal-
fabetismo funcional no Brasil,
uma taxa elevada, de 21% das
pessoas acima de 15 anos. Em
2007, essa taxa foi de 21,8%.
Analfabetismo cultural, pelos
critérios da Unesco, é a defini-
ção usada para as pessoas que,
mesmo sabendo ler e escrever,
não são capazer de entender e
reproduzir o que leram. Pela
Pnad, são considerados analfa-
betos funcionais indivíduosaci-
ma de 15 anos com menos de
quatro anos de estudo.

O IBGE aponta ainda que o
aumento na proporção de ma-
triculadoscomquedanonúme-
ro absoluto pode ser explicado
peloenvelhecimentodapopula-
ção.Apesardocrescimentopro-
porcional, no ano passado, 762
mil jovens dessa faixa não esta-
vamnaescola.Noanoanterior,
eram 930 mil. No grupo etário
seguinte, houve crescimento
até nominal: de 8,358 milhões
de jovens para 8,655 milhões,
na idade do EnsinoMédio.

Também aumentou a taxa
de escolarização das crianças
de 4 e 5 anos, de 70,1% em 2007
para72,8%em2008.Emnúme-
rosabsolutos,mais73milcrian-
ças dessa faixa entraramna es-
cola no período, indo de 4,124
milhões para 4, 197 milhões de
estudantes. Nas demais faixas
etárias, houve queda.

IDADE CORRETA
Para técnicos do IBGE, porém,
orecuonessasfaixasnãoénega-
tivo:osbrasileirosestariampas-
sandoa frequentar a escola nas
faixas etárias “corretas”.

Oprocessoexplicariaocres-
cimentodaproporçãodematrí-
culas de mais jovens – que per-
maneceriammais temponoen-
sino – e redução na de alunos
maisvelhos (jáquemenosestu-
dantes entrariam nas faculda-
desdepoisdotempo“correto”).

“Sóvouentender aquedado
trabalho infantil se euentender
os avanços da educação”, disse
opresidentedo IBGE,Eduardo
Pereira Nunes. “Vou medir es-
seavançopormeiodoaumento
da taxa de escolaridade da po-
pulação em idade escolar.”

Para a professora Patrícia
Cursino, da Faculdade de Edu-
cação daUniversidadeFederal
doRiodeJaneiro(UFRJ),háno
Brasil mudanças culturais,

comumvalordadoàescolaque,
no passado, não existia. “Você
vê, em qualquer lugar do País,
mandarem as crianças para a
escola.” Também destaca que
algumasaçõesdogovernofede-
ral ajudam a manter as crian-
ças na sala de aula. “A despesa
paramanterofilhonaescolapú-
blica hoje é pequena”, afirmou .
“E oBolsa-Família pode até ser
questionado,mas, para recebê-
lo,oalunoprecisaestarnaesco-
la.”

AUMENTO
Em todas as regiões, houve in-
cremento da escolarização dos
jovens de 6 a 14 anos. Omelhor
índice foi o do Norte, de 95,1%
para 96,1%, um ponto porcen-

tual. Nordeste e Sul vieram em
seguida,comavançode0,5pon-
to (de 96,8% para 97,3% e de
97% para 97,5%, respectiva-
mente). No Sudeste, o incre-
mento foi de 0,4 ponto porcen-
tual(97,7%para98,1%)enoCen-
tro-Oeste foi de 96,9% para
97,1% apenas 0,2 ponto.

Cinco outros Estados apre-
sentaramreduçãonataxadees-
colarização de estudantes de
2007 para 2008. Omaior recuo
foiemRoraima,de1,3pontopor-
centual, de97%para95,7%.Em
seguida,apareceuSantaCatari-
na, com queda de 1,2 ponto no
indicador, que passoude 98,4%
para 97,2%. Depois, vêm Ala-
goas, Goiás, Pernambuco e Rio
Grande doNorte. ●

Educação
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ALBERTO CESAR ARAUJO/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 set. 2009, PNAD, online.




