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Em SP, 23%
acabam 2º
ano sem ler
e escrever
Prova São Paulo mostra que 11 mil dos
48 mil avaliados não estavam alfabetizados
Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

Uma em cada quatro crianças
das escolas municipaisda cidade deSão Paulo termina o 2.º
ano do ensino fundamental
sem saber ler e escrever. Isso
significa que, dos 48 mil avaliados no 2.º ano do ciclo 1, mais
de 11 mil ainda não estavam alfabetizados.
Os números são da Prova São
Paulo, que avaliou 288 mil estudantesem novembrodoanopassado. Apesar de mostrar um
avanço em relação aos mesmos
resultados de 2007 – quando a
prova foi aplicada pela primeira
vez e indicou que 39% dos alunos do 2.º ano do ciclo 1 não estavamalfabetizados–,oíndice ainda é considerado ruim.
Comotodososestudantesavaliados integram o modelo antigo
de ensino fundamental (de oito
anos e não nove), essas crianças
do 2.º ano ainda não alfabetizadas já tinham 8 anos. Uma das
metasdoPlanoNacionaldeEducação (PNE) estabelece que, até
2022, toda criança terá de estar
alfabetizada até 8 anos.
“Toda escola de São Paulo
quer alfabetizar todos os alunos.
Não temos uma data estipulada,
mas queremos atingir a meta antes do prazo estipulado pelo Ministério da Educação. O resultado da Prova São Paulo mostra
que estamos indo bem: em três
anos, avançamos 25%”, afirmou
osecretáriomunicipalda Educação, Alexandre Schneider, se referindo aos resultados de 2007.
Fraco. Para os especialistas,

apesar da melhora, o índice atual
ainda é muito ruim. “Se calibrarmos o nosso senso crítico, veremos que os números não são

● Variação

PARA LEMBRAR
Na semana passada, resultados de outra avaliação revelaram o desempenho dos estudantes, desta vez do Estado
de São Paulo. Dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de
São Paulo (Saresp) indicaram que 1.474 escolas –
29,1% da rede – não atingiram as metas da pasta e, portanto, ficarão sem o bônus
por resultado. Em comparação com 2010, o índice de
escolas que falharam triplicou. O Saresp é uma prova
anual que avalia todas as escolas da rede estadual nos
3.º, 5.º, 7.º e 9.º anos do ensino fundamental e também
no 3.º ano do ensino médio.

22,7%

dos alunos do 2º ano não
tiveram proficiência satisfatória
em língua portuguesa em 2010;
no 3º ano, o índice é de 10,6%

25,8%

dos estudantes do 2º ano não
estavam plenamente alfabetizados em 2009; no 3º ano, o índice
foi de 10,3%

36,1%

foi o índice de estudantes do 2º
ano que não tiveram desempenho
satisfatório de leitura e escrita em
2008; no 3º ano, foram 17,9%

288 mil

alunos da rede municipal
da educação fizeram a Prova
São Paulo, em novembro de
2010

Meta. Plano Nacional de Educação estabelece que até 2022 todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos
bons”,diz Priscila Cruz, diretora
executiva da ONG Todos pela
Educação. “Estar alfabetizada é
odireito de todasascrianças.Para esses estudantes que não foram incluídos, o tempo passou.
Eles deixaram de aprender. Temos de ter total intolerância à
desigualdade.”
Segundo o professor Ocimar
Munhoz Alavarse, da Faculdade
de Educação da Universidade de
São Paulo (USP), os números
são mais sérios quando se considera o patamar de São Paulo.
“Não dá para achar bom um
númeroquemostra que,na cidade mais rica do País, uma em cada quatro crianças termina o 2.º
ano sem estar alfabetizada. Essa
pesquisa mostra que há crianças
que depois detrês anos na escola
ainda não sabem ler e escrever”,
afirma o educador.

A prova. A avaliação com testes
delínguaportuguesaematemática e uma questão de produção de
textosfoiaplicadaa todosos alunos do ensino fundamental, exceto os do 1.º ano, e realizados
poramostragemparaosestudantes do 3.º, 5.º e 7.º anos.
Todas as escolas receberam o
resultadocom odesempenhoindividual do aluno, o rendimento
da classe e da turma, da própria
escola, da Diretoria Regional de
Educação onde o colégio está inserido e de toda a rede municipal
de educação.
Para a diretora executiva da
ONG Todos Pela Educação, a divulgação dos resultados é positiva. “É muito bom que exista esse
retornoparaacomunidadeescolar. Obter, mesmo em uma avaliação de larga escala, os dados
relativos a cada aluno facilita no

momento de traçar uma estratégia. A escola age sabendo exatamente onde está acertando e em
quais pontos precisa implementar mudanças.”
Para Alavarse, o importante é
queessascriançassejamacompanhas. “Não é um trabalho fácil,
porqueacidadetemmuitasescolase essesestudantes estãoespalhados. Mas é preciso fazer um
monitoramento sério para conhecer os casos mapeados e, por
outro lado, evitar que isso ocorra
com quem entra na rede agora.”
Quanto à questão de produção
de texto, o professor defende
que a avaliação seja feita com oficinas individuais aplicadas pelos
professores caso a caso. “O problema quando se avalia produção textual é estabelecer um critério e, pior ainda, manter esse
critério com o tempo.”

Sindicato quer
notificação
de bullying
José Maria Tomazela
SOROCABA

O presidente do Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino do
Estado de São Paulo (Sieeesp),
Benjamin Ribeiro da Silva, recomendou ontem aos dirigentes
de escolas particulares que notifiquem ao Conselho Tutelar ou
ao Ministério Público Estadual
(MPE) os casos de bullying e cyberbullying ocorridos nos estabelecimentos.
Em reunião com mantenedo-

res de escolas da região de Sorocaba, a 95 quilômetros da capital, ele se disse preocupado com
o aumento no número de casos,
principalmente com o uso da internet. “O bullying sempre existiu, mas agora, com a internet, a
propagação dos ataques é muito
mais rápida e difícil de ser controlada”, disse.
Silvarecomendouaos dirigentes de escolas que mantenham
controle sobre o acesso à internet na escola, especialmente às
redes sociais, como Orkut, Facebook e Twitter. “A escola tem de
ter um mecanismo de controle.
Se um aluno pratica o bullying,
chama os pais, anota na ficha dele. Se ainda assim não resolver, o
caminho é o Ministério Público”, afirmou.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A24.

Anvisa restringe prescrição e descarte de talidomida
Fernanda Bassette

para evitar o nascimento de
crianças com deficiências físicas. A norma deve ser publicada
noDiárioOficialdaUniãodeamanhã. A resolução entrará em vigor no prazo de 90 dias.
A partir desse prazo, todas as
reaçõesadversas decorrentesdo
uso da talidomida deverão ser
obrigatoriamente notificadas.
Além disso – seguindo o exemplo usado nos maços de cigarro
–, a embalagem do remédio e o
folheto explicativo destinados
aos médicos virão com uma imagem de uma criança acometida
pela talidomida.
Outra mudança é o aumento
do controle dos resultados do
usodomedicamentoeoacompanhamento do descarte ou da devolução das sobras, caso o paciente morra no período.

Receituário. Outra mudança:

tomar todos os cuidados para
queninguémtenhamuito contato com essa porcaria”, disse. Pela resolução, a talidomida continua indicada apenas para tratamento de hanseníase, lúpus,
doençadoenxertocontrahospedeiro, úlceras em pacientes com
HIV e mieloma múltiplo.
SegundoDirceuBarbano,diretor da Anvisa, a agência propôs a
ampliação do controle do remédio porque o seu uso se justifica e
não há “interesse econômico envolvido, como ocorre com a discussão da proibição do uso dos
anorexígenos” – no caso, a sibutramina. “As situações de saúde
para as quais a talidomida é indicadarequer maior controle enão
a retirada do remédio do mercado. Sem o medicamento, pacientes ficariam sem tratamento.”
Ele lembrou que, no casos dos
anorexígenos, não há comprovação de sua eficácia nem elementos claros sobre riscos.

determina que o governo federal
pague uma indenização por danos morais para vítimas da talidomida. Para ter direito ao benefício, as vítimas tinham de abrir
mão de ações na Justiça pedindo

outras indenizações ao governo.
As ações contra o fabricante do
medicamento podem continuar.
Segundo Cláudia Marques Maximino, da Associação Brasileira
dos Portadores da Síndrome da
Talidomida, mais de 300 pessoas (vítimas da primeira geração) foram indenizadas entre dezembro de 2010 e janeiro deste
ano. O valor varia segundo o grau
de dependência das vítimas por
causa da deficiência. / F.B.

“Antes não havia monitoramentonenhum.Asfamíliasrecebiamamedicaçãoe nãoinformavamsetinhamelhoradooupiorado, quais eram os efeitos colaterais.Quandoalguémmorria,nin-

guém sabia que fim era dado a
esse medicamento”, diz Cláudia
Marques Maximino, presidente
daAssociaçãoBrasileira dosPortadores da Síndrome da Talidomida e uma das vítimas da droga.

agora, as vigilâncias sanitárias
municipais passarão a conceder
o receituário da talidomida aos
médicos. Até hoje, eles recebiam
uma numeração e imprimiam a
receita por conta própria.
Para cercear mais a prescrição
dadroga,aresoluçãoprevêacriação de um sistema que reúna informações dos médicos prescritores e dos usuários. Eles poderão ser responsabilizados nas
áreas cível e criminal, caso façam uso incorreto do remédio.
Ainclusãodesseartigonaresolução foi tema de muita discussão. Mas, segundo Cláudia, era
preciso criar mecanismos para
responsabilizar quem promove
o uso inadequado. “Estou muito
satisfeita com o resultado. Foram anos de luta. A gente tem de
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Texano passa pelo primeiro transplante
total de rosto nos Estados Unidos

Governo garante exame
preventivo de câncer

Em Minas, 187 terão
acesso à prova do Enem

Gêmeos podem ter sido
trocados em hospital

Chico Anysio tem alta
após 3 meses internado

Depois de seis anos de discussão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) enfim
fechouocerco contraatalidomida e imporá um controle mais rígido sobre a prescrição e a dispensação desse medicamento.
O uso indevido do remédio na
gestação vem causando malformações nos braços e pernas dos
bebês,entreoutrostipos dedeficiência física, desde o fim dos
anos 1950, quando o problema
foi revelado. No Brasil há, ao menos, 613 vítimas. Estima-se que
no mundo sejam 15 mil.
Em reunião da diretoria colegiada, a agência aprovou ontem
nova resolução em que aumenta
o controle sobre o uso da substância e promove o uso seguro

Um pedreiro de 25 anos que vive no Estado do Texas é o primeiro americano a passar por
um transplante total de face –
outras duas cirurgias do tipo
foram feitas no país, mas eram
parciais. A operação foi paga
com o dinheiro de uma bolsa
dada pelo Departamento de Defesa para o Brigham and Women’s Hospital, em Boston, pesquisar esse tipo de procedimento e usá-lo para ajudar soldados
com graves ferimentos faciais.
O paciente, Dallas Wiens, ficou desfigurado após ser eletro-

LM OTERO/AP

Governo federal
indenizou mais
de 300 vítimas
● Desde o ano passado, uma lei

A presidente Dilma Rousseff
A Defensoria Pública da União
anunciou em seu programa se(DPU) em Minas Gerais comemanal de rádio o lançamento
çou a convocar 187 estudantes
do Programa de Prevenpara conferirem os espeção ao Câncer de Malhos de provas do Exama e ao Câncer de
me Nacional do EnsiColo de Útero. Ela
no Médio (Enem).
ALUNOS TIVERAM O grupo, que ficou
destacou que o goLIMINAR CONCEDI- sem nota ou tirou
verno federal gaDA, MAS SÓ 187
rantirá exames prezero em pelo meCOMPARECERAM
ventivos de câncer
nos uma das provas,
de colo de útero a
participou da seguntodas as mulheres com
da etapa do vestibular
idade entre 25 e 59 anos.
da Universidade Federal
Serão implantados 20 novos
de Minas Gerais (UFMG) com
centros especializados no Norbase em uma liminar e ainda
te e no Nordeste.
aguarda decisão judicial.

3.326

cutado durante o trabalho. Ele
recebeu novos nariz, lábios, pele, músculos e nervos de uma
pessoa não identificada. A operação durou 15 horas e envolveu
mais de 30 funcionários do hospital. / AP

Após mais de três meses interUma família de Santos terá de
nado no Hospital Samaritano,
esperar quatro dias para saber
no Rio, o humorista Chico Anyse os gêmeos que estão com
sio recebeu alta ontem. De acoreles são seus filhos. Sete horas
do com o médico Luiz Alfreapós a cesariana de Hevelyn
do Lamy, seu quadro é esOtero Pires, de 22 anos, na
tável e o tratamento com
sexta-feira no Hospital
uma fonoaudióloga terá
São Lucas, a família conscontinuidade em casa.
tatou que as crianças
Desde a internação,
eram um casal e
em 2 de dezembro, o
não dois meninos,
humorista foi subcomo mostravam
metido a uma anas ultrassonogragioplastia, um
fias realizadas duprocedimento
rante a gestação.
para desobstruir
Foi realizado um
artérias.
exame de DNA.
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