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EDUCAÇÃO

Depois de largar a escola, o difícil recomeço
Brasil tem 4 milhões matriculados em turmas de Educação de Jovens e Adultos; ao longo do ano, evasão chega a 50%

Carolina Benevides, Letícia Lins
e Marcelle Ribeiro
opais@oglobo.com.br

● RIO, RECIFE e SÃO PAULO. De-
pois de 29 anos longe dos ban-
cos escolares — parou aos 14, na
4a- série do Ensino Fundamental
— a alagoana Maria Marta dos
Santos, de 43 anos, voltou a es-
tudar este ano. Ela está matricu-
lada na Escola Estadual Regueira
Costa, em Recife, onde cursa a
Educação de Jovens e Adultos
(EJA), e orgulha-se de só ter fal-
tado três vezes durante o ano.
Assim como Maria, 2,8 milhões
de pessoas com 15 anos ou mais
estão matriculadas no Ensino
Fundamental em turmas de EJA.
No Ensino Médio, segundo da-
dos do Censo Escolar 2010, 1,4
milhão está matriculado.

— Este ano, faltei duas vezes
por problema de saúde e uma
vez quando tive que trabalhar.
Fui para a aula até no dia do ani-
versário da minha patroa. Ela
acabou indo me buscar e perdi
as aulas finais, mas fui porque
não queria mesmo faltar — con-
ta Maria, que pretende fazer um
curso técnico de enfermagem.

Além das turmas de EJA, um
outro programa leva de volta à
sala de aula aqueles que têm 15
anos ou mais: O Brasil Alfabeti-
zado, que desde 2003, segundo o
Ministério da Educação (MEC),
atendeu 13.667.039 pessoas anal-
fabetas. No ciclo 2010, de acordo
com o MEC, 1,5 milhão está sen-
do alfabetizado. Desses, 18% têm
entre 15 e 29 anos, 44% estão en-
tre 30 e 49 anos, 25% possuem
entre 50 e 64 e 13% possuem 65
anos ou mais. Os cursos podem
durar entre seis e oito meses, de-
pendendo da carga horária.

— O Brasil quase universali-
zou o ensino nos primeiros anos
do Fundamental, mas a deman-
da da educação de jovens e adul-
tos no Fundamental II e no Ensi-
no Médio tende a crescer. Temos
70 milhões de brasileiros que
deixaram a escola antes de con-
cluir a Educação Básica. E, ainda
hoje, muitos jovens de baixa ren-
da com 12, 13 anos largam a es-
cola para entrar no mercado de
trabalho ou porque não se sen-
tem valorizados — diz Roberto
Capelli, coordenador do Progra-
ma de Educação de Jovens e
Adultos da Ação Educativa.

Em Pernambuco, 143 mil
frequentam turmas de EJA
Segundo Capelli, o país preci-

sa investir nesse segmento para
que mais pessoas cheguem às
salas de aula:

— Temos pouco mais de 4 mi-
lhões de matrículas de EJA. E são
70 milhões sem concluir a Edu-
cação Básica. Então, existe a ne-
cessidade de buscar esse aluno,
de convidá-lo a ir à escola. Mas,
além disso, é preciso criar uma
escola adequada. Mais flexível,
com horários não tão pré-esta-
belecidos, que ofereça aulas de
dia e não só à noite, com salas
adaptadas para pessoas mais ve-
lhas. E, também, com profissio-
nais formados para ensinar adul-
tos. O modelo que temos replica
o modelo infantil, reproduz a au-
la da escola regular e isso não
funciona. Tanto que a evasão fica
entre 30% e 50%, e isso indepen-
de da série cursada.

Superintendente executiva
da AlfaSol, Regina Célia de Si-
queira acredita que a educa-
ção de jovens e adultos têm
“dois desafios”:

— Levar as salas de aula para
mais perto dos alunos e integrar
as aulas ao ensino profissionali-
zante, pensando na inserção do
aluno no mercado de trabalho.

Gerente de Educação de Jo-
vens e Adultos da Secretaria de
Educação de Pernambuco, Cláu-
dia Abreu conta que este ano fo-
ram matriculados 143 mil pes-
soas em turmas de EJA. No co-
légio onde Maria estuda, 400 alu-
nos estão matriculados. A esco-
la tem três sedes: nos bairros
populares de Dois Unidos e Be-
beribe, ambos na Zona Norte do
Recife, e uma no Rosarinho,
bairro de classe média alta, on-
de funciona a sede.

— A maior parte da clientela
da sede é formada por domés-

ticas, pedreiros, serventes e ele-
tricistas que trabalham nas re-
dondezas. Quando eles mudam
de emprego terminam largando
a escola. É muito triste ter que
dizer isso, mas no final do ano, a
evasão chega a 60% na sede.
Nas unidades da periferia, fica
em 30%, número ainda muito al-
to — conta a diretora adjunta do
colégio, Télia Virgínia Costa.

Em São Paulo, a evasão vem
sido combatida com o uso de

smartphones. Cerca de 160 alu-
nos em dez escolas da rede pú-
blica das cidades paulistas de
Campinas, Araras, Itatiba, Franca
e Pirassununga têm aulas e fa-
zem exercícios diários com um
software instalado nos celulares,
num projeto que pretende aju-
dar na alfabetização de adultos.
Batizado de Palma (Programa de
Alfabetização na Língua Mater-
na), o programa começou a ser
testado no início do ano, e já

conseguiu diminuir em 80% a ta-
xa de evasão das turmas, em
comparação com a média nacio-
nal de alfabetização de adultos.

O software foi idealizado pelo
matemático José Luís Poli, um
dos fundadores da rede paulista
de escolas e universidades
Anhanguera. Depois de perceber
que mesmo os analfabetos têm
familiaridade com celulares, ele
resolveu investir na criação de
um programa que complemente

os estudos dos adultos que não
sabem ler e escrever. O método
funciona assim: todos os dias, a
1a- atividade em sala é usar o ce-
lular para assistir aulas e fazer
exercícios. A professora monito-
ra os alunos e na aula seguinte
ensina do jeito tradicional, com
quadro-negro e giz. Os exercícios
ficam mais complexos à medida
que o estudante avança.

— Tem muito preconceito. Mi-
nha vida vai mudar quando eu

souber ler e escrever direito —
diz o carpinteiro Lucídio Rampa-
zzo, de 57 anos, que tem aulas
com o smartphone.

— Não dá para pensar só com
lousa e giz. A vida dessas pes-
soas é dura. Tem alunos que são
eletricistas, costureiras, e quan-
do chegam à escola estão muito
cansados, dormem na cadeira.
Quando colocamos um telefone
na mão deles, muda a ação, eles
despertam — diz Poli. ■
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Hans von Manteuffel

ESCOLA COM
QUE EU
SONHO

Zilma Gomes da Silva •
Aluna da alfabetização

‘Professor
atencioso’

● O professor da escola
dos meus sonhos tem
que ser atencioso e
responsável. Não pode
deixar a turma à toa. A
relação do professor com
o aluno tem que ser boa,
amigável. Eles têm que
ter liberdade para
conversar. Na escola dos
meus sonhos, quanto
mais recursos
tecnológicos houver na
sala de aula, melhor.
Quanto mais
modernidade na escola,
melhor para os alunos.
Isso ajuda a turma a
aprender melhor e mais
rápido. Eu estou
aprendendo a ler com a
ajuda do celular e estou
avançando bastante. Não
tenho do que reclamar
da escola onde eu
estudo. Mas eu percebo
que em outras escolas é
preciso ter mais
segurança e proteção,
principalmente para as
crianças pequenas. Na
minha escola nunca
tivemos problemas de
crimes, mas vejo na
televisão e no jornal que
já houve casos de
violência em outros
colégios. As pessoas têm
que se sentir seguras na
sala de aula.

Eliária Andrade

Travessia forma 42 mil em Pernambuco
No estado, 127.500 estudantes já foram beneficiados pelo programa

Letícia Lins
leticia.lins@oglobo.com.br

● RECIFE. Entre 2007 e 2010, o percentual
de alunos do Ensino Médio que enfrenta-
vam distorção idade-série caiu de 70% pa-
ra 54% em Pernambuco, e a diferença ten-
de a se reduzir mais ainda em 2011. Ontem,
42 mil novos estudantes receberam seus
diplomas em cerimônia realizada no Cen-
tro de Convenções, em Olinda. Eles con-
cluíram seus cursos graças ao Programa
Travessia, que só no estado já viabilizou as
formaturas de 127.500 estudantes.

Em Pernambuco, o Travessia é resul-
tado de uma parceria entre a Secretaria
estadual de Educação e a Fundação Ro-
berto Marinho, e está presente em 179
dos 184 municípios do estado, com me-
todologia utilizada em mais de 600 es-
colas da rede pública e em 2,1 mil salas
de aula. Este ano, dos 42 mil beneficia-
dos, 30 mil eram do Ensino Médio. Doze
mil concluíram o Ensino Fundamental,
que foi incluído no Programa Travessia
pela primeira vez no estado.

Segundo Eduardo Campos (PSB), gover-
nador de Pernambuco, a meta até 2014 é
reduzir o percentual de distorção idade-sé-
rie no estado a 30%, com a ajuda do Pro-
grama Travessia e de outras iniciativas que
vêm sendo implantadas, inclusive com in-
centivos para prefeituras que apresentam
bons resultados na alfabetização.

Em clima de festa, a cerimônia de forma-
tura reuniu, ontem, cerca de 21 mil estu-
dantes. O presidente da Fundação Roberto
Marinho, José Roberto Marinho, e o vice-
presidente das Organizações Globo João
Roberto Marinho estiveram presentes.

— Em Pernambuco, estamos indo para
mais de 120 mil alunos em quatro anos, e
pretendemos que isso continue. O Tele-
curso é um grande programa, que está se
espalhando pelo Brasil inteiro e que tra-
balha com educação de jovens e adultos.
Trabalhamos em várias frentes. A nossa
avaliação é que ele está dando certo —
afirmou José Roberto Marinho, para quem
a formatura do Travessia já se transfor-
mou em um evento tradicional da Funda-
ção no mês de dezembro.

Durante a cerimônia, José Roberto con-
tou que o modelo, implementado em cinco
estados, deverá se estender para mais qua-
tro em 2012. Este ano, o Travessia — que
recebe outras denominações nos demais
estados — formou 68.500 jovens e adultos
no Acre, em Minas Gerais, Pernambuco e
Rio de Janeiro.

De acordo com a Fundação Roberto
Marinho, a tecnologia educacional do Te-
lecurso (metodologia Telessala e material
didático) já beneficiou mais de 6 milhões
de pessoas no Brasil, tendo sido imple-
mentada em 32 mil salas de aula.

— Estudei só até a 5a- série e tive que
parar com 17 anos. Entrei no Travessia,
consegui concluir o médio e já fiz até ves-
tibular para pedagogia. Depois, pretendo
estudar Letras — contou Maria Rosinalva
Barbosa da Silva, de 23 anos.

— O Travessia mostrou que podemos

ser mais, que podemos ser melhores. O
Programa nos ajudou a ver o mundo
melhor e expandiu nosso pensamento
— disse Cecília Paula de Oliveira, que
concluiu o Ensino Fundamental.

Orador da turma, Paulo Márcio dos
Santos, que conclui o Ensino Médio, fa-
lou sobre a importância da educação:

— O Travessia teve um papel muito
importante em nossa vida. O conheci-
mento nos fez ver o mundo com outros
olhos. A educação tem uma força trans-
formadora.

Hans von Manteuffel

EDUARDO Campos, governador de Pernambuco, e José Roberto Marinho com alunos e professores
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 4.




