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BARREIRA–NaONGCasadoZezinho,CapãoRedondo, zona sul, 40%dascrianças chegamanalfabetas

Simone Iwasso
Alexandre Gonçalves

O Estado de São Paulo regis-
trouumaumentononúmerode
crianças e adolescentes analfa-
betos, de acordo com a Pesqui-
saNacionalporAmostradeDo-
micílios(Pnad)2008,divulgada
pelo IBGEna semana passada.

O levantamento aponta que
subiu de cerca de 56 mil, em
2007, para aproximadamente
79mil,em2008,ototaldecrian-
ças entre 8 e 9 anos que não sa-
bem ler nem escrever. Na faixa
etária dos 10 aos 14 anos, esse
número saltou de cerca de 29
mil para 51 mil. Estão incluídos
nosdadostantocriançasmatri-
culadas nas redes de ensino co-
mo as que estão fora da escola.

Emrelação ao total dapopu-
lação nessa faixa etária, 5,9%
dascriançasde8e9anosmora-
dorasdoEstadonãoestavamal-
fabetizadasem2008–oporcen-
tual em 2007 estava em 4%. Na
faixa etária seguinte, entre 10 e
14 anos, quando elas deveriam
estar cursando a segunda eta-
pa do ensino fundamental, há
um crescimento de 0,8% para
1,5%. O índice do Estado puxou
uma pequena alta no Sudeste.
NoPaís, o dado ficou estável.

Na avaliação da Secretaria
deEstadodaEducação,essadi-
ferença pode ser explicada por
um erro na amostra do IBGE.
Após avaliar os indicadores, o
secretário Paulo Renato Souza
afirmouquenenhumaoutrava-
riável poderia ser responsável
pelo crescimento, já que não
houve pico migratório nem au-
mento de matrículas nesta in-
tensidade.Alémdisso, a avalia-
çãodosestudantesaplicadape-
la redenãoapontapara essadi-
reção. O secretário questiona
asmargens de erro da Pnad.

Ana Lúcia Sabóia, uma das
responsáveispelos indicadores
de educação da Pnad, explica
que os dados realmente têm
uma margem de erro, pois são
baseadosemamostragem.Mas
adiferençanonúmerodecrian-
ças analfabetas entre um ano e
outro no Estado de São Paulo,
segundoela,nãopoderiaserex-
plicada pela margem de erro,
menordoque a variação obser-
vada.Ouseja,paraoIBGE,hou-
vecrescimento realnoperíodo.

Para quem convive diaria-
mente com crianças e adoles-
centescarentes, osnúmeros fa-
zem sentido. Na organização
não-governamentalCasadoZe-
zinho, cerca de 40% das crian-
ças atendidas entre 10 e 14 anos
chegam ao local analfabetas. O
alto índice de jovens nessa con-

dição fez comque a ONGcrias-
seumprojetoprópriodealfabe-
tização.“Criamosoprojetopor-
que observamos, há um tempo,
a grande quantidade de crian-
ças, especialmente nesta faixa
etária, que precisava superar a
barreira do analfabetismo”, ex-
plica Ana Beatriz Nogueira, de
33anos,mediadorapedagógica
daorganização.“Sãocriançase
adolescentes que estão saindo
doensinofundamentalenãosa-
bem escrever o próprio nome”,
explica ela. “A maioria delas é
‘copista’,sósabecopiaroquevê
na lousa.” Das 1.200 crianças
atendidas, cerca de 540 estão
entre 10 e 14 anos.

Na avaliação da educadora
Vera Masagão, coordenadora
de programas da organização
não-governamental Ação Edu-

cativa, outro fator que pode co-
laborarparao aumentonosnú-
meros de analfabetismo é a
maiorconscientizaçãodasfamí-
lias. “São os pais ou responsá-
veis que dão a informação so-
breosfilhosparaospesquisado-
res do IBGE. Eles podem estar
mais atentos, entendendo que
estar na escola não significa es-
tar aprendendo.” Para Vera,
poressepontodevista, o índice
podeserpositivo. “Podeserum
número que estava mascarado
na rede, pela falta de informa-
çãoededadosmaisconfiáveis.”

Ednéia Gonçalves, diretora
técnica da organização Alfabe-
tização Solidária, que trabalha
com formação de professores
da educação básica, os dados
merecemumestudomaisapro-
fundado, justamentepela preo-

cupação que eles despertam.
“Talvez as políticas novas apli-
cadas pela secretaria nos dois
últimos anos ainda não tenham
dado resultado, estão numpro-
cesso de implementação, e es-
sas crianças são justamente as
queestãona fasede transição.”

Seja como for, o importante
nestemomento,segundoCisele
Ortiz,coordenadoradainstitui-
ção Avisa Lá, especializada em
alfabetizaçãoeformaçãodepro-
fessores, ébuscar formasdere-
verter o processo, ajudando os
alunosquenãoestãoalfabetiza-
dos. “Independentemente dos
motivos, é um indicador que
nos alerta para o fato de que al-
gumacoisaestáerradaedeque
há um número de jovens que
nãosabemlernemescrever.” ●

COLABOROUMARIANAMANDELLI

EDUCAÇÃO

●●● Se está sozinha na rua, Eli-
sangela da Silva Santos, de 10
anos, não consegue ler placas
e letreiros. “Não sei ler nem
escrever quase nada”, afirma
a menina, que é aluna do 5º
ano do ensino fundamental de
uma escola estadual no bairro
do Limão, na zona norte de
São Paulo.
Elisangela diz que não assis-

te a filmes legendados e só sa-
be seu endereço porque me-
morizou as letras. Para estu-
dar para as provas da escola,
ela copia o que está em seus
livros e cadernos.
A mãe de Elisangela, a auxi-

liar de limpeza Lucimara Apa-
recida da Silva, de 34 anos,
conta que a filha decora núme-
ros e palavras que fazem par-
te da rotina. “Eu vou lendo e
ela vai decorando”, afirma. A
mãe critica a escola: “Como
ela vai passar de ano sem sa-
ber nada?”
Para reforçar sua educa-

ção, Elisangela fazia parte do
projeto Amigo das Letras, da

organização não-governamen-
tal Vila Criar. O projeto era
desenvolvido no conjunto habi-
tacional em que a garota mo-
ra, no bairro do Limão.
Cerca de 20 crianças da co-

munidade tinham o apoio de
uma pedagoga para decifrar
letras e palavras. “Antes (do
projeto), ela não sabia nada.
Com as aulas, melhorou um
pouco”, conta a mãe.
Segundo a coordenadora da

ONG, Elaine Chelli, muitas
crianças, além de analfabetas,
apresentavam dificuldade de
concentração e problemas de
autoestima. “Temos que ensi-
ná-las a acreditar que são ca-
pazes. Só assim ganharão con-
fiança e serão mais recepti-
vas”, diz a coordenadora.
O projeto foi suspenso há

algumas semanas por proble-
mas internos, mas deve retor-
nar em 2010. Até lá, a mãe de
Elisangela diz não saber como
fará para oferecer reforço es-
colar para a filha. ●

MARIANAMANDELLI

Dado da Pnad se refere à amostra na faixa etária dos 10 aos 14 anos; secretaria estadual contesta o aumento
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LocaisdoEnemestãoemsitee
serãoenviadosparacelulares

APOIO–Elisangela, de10anos, vai àescolae tinhaaulasde reforço

Partosdeadolescentesdiminuem30%
noPaísemdezanos,apontaministério

AVALIAÇÃO

SERGIO CASTRO/AE

●●●O secretário estadual da Edu-
cação, Paulo Renato Souza, afir-
mou ontem ser impossível anali-
sar os dados daPnad corretamen-
te sem ter todos os detalhes da
amostra utilizada e dasmargens
de erro de cada indicador. Na ava-
liação dele, problemas nameto-
dologia usada pelo IBGE podem
explicar a variação que aparece
emSão Paulo.

“Não hámigração, não há tan-
to aumento namatrícula, nossos
indicadores nãomostram isso.
Só pode ser erro amostral”, afir-
ma. “Assim como o Tribunal Elei-
toral obriga as pesquisas de opi-
nião a divulgarem asmargens de

erro, o IBGE também deveria ser
obrigado a publicar todas asmar-
gens de erro das suas amostras.”

Isso porque, para ele, não há
falhas no sistema educacional
que justifiquem um aumento de
29mil para 51mil crianças e jo-
vens entre 10 e 14 anos analfabe-
tos. “Estatisticamente, analisa-
mos os dados e não há um ponto
em que se pode dizer que houve
falha no sistema educacional.”

A Pnad leva em conta crian-
ças e jovens do Estado como um
todo, ou seja, os que estão na es-
cola estadual, os que estudam
nas redesmunicipais e também
os que estão fora da escola. ● S.I.

SAÚDE

Arelaçãodos locaisondeos ins-
critos farão as provas do Enem
nos dias 3 e 4 de outubro foi pu-
blicada no site sistemase-
nem2.inep.gov.br/enemLocal-
Prova. Para acessar a informa-
ção é preciso fornecer o CPF, o
número de acompanhamento
da inscrição ou preencher da-
dos cadastrais. O sistema fica
disponível até o dia 4 de outu-
bro.Alémdosite, osestudantes

que informaramumnúmerode
telefone celular ao se inscrever
receberão,apartirdehoje,onú-
merodeinscriçãoelocaldepro-
va por SMS. Serão 10 milhões
demensagensviacelularaolon-
go da divulgação do Enem. Se-
gundo Reynaldo Fernandes,
coordenadordoEnem,éimpor-
tante manter vários canais pa-
ra evitar transtornos, como a
greve doCorreios. ●

“A maioria delas
é ‘copista’, só
sabe copiar o
que vê na lousa”

KEINY ANDRADE/AE

Lígia Formenti
BRASÍLIA

Onúmerodepartosdemeninas
com idade entre 10 e 19 anos
apresentou redução de 30,6%
nosúltimosdezanos, segundoo
Ministério da Saúde. Em 1998,
foram registrados 699,72 mil
partosenoanopassado,485,64
mil. A queda ocorreu em todos
os Estados brasileiros, exceto

no Amapá, que em 1998 havia
contabilizado2.379partos eem
2008, 3.313.

Aquedafoiexpressivaemto-
dasasregiões.Amaiorredução
ocorreu no Centro-Oeste
(36,7%), seguido pelo Sul
(36,4%), Sudeste (36,17%),Nor-
deste (27,82%) eNorte (12%).

Segundooministério,aexpli-
cação é uma combinação de
educação sexual com o uso de

métodos anticoncepcionais. “A
quedapodeser atribuídaauma
melhora do acesso à informa-
ção e aosmétodos contracepti-
vos”, disse a coordenadora da
áreadeSaúdedoAdolescentee
doJovemdoMinistériodaSaú-
de, Thereza de Lamare.

Apílula do dia seguinte tam-
bém exerceu papel preponde-
rante. “Não há dúvida de que a
ampliação da oferta reduziu o

númerodegestações indese-
jáveis.”Até o início desta dé-
cada,apílulaeraencontrada
sónosserviçosdereferência
para atendimento a mulhe-
res vítimas de violência. Ho-
je,elaestádisponívelnarede
básica paramulheres que ti-
veram relação de risco.

O número de abortos le-
gais – feitos quando a gravi-
dezcolocaavidadagestante
em risco ou quando ela é re-
sultado de violência sexual –
tambémregistrouquedasig-
nificativa.De janeirode 1999
e fevereiro de 2006, o regis-
tro entre jovens de 15 a 19
anos caiu 38,2%.●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 set. 2009, Primeiro Caderno, online.




