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Elas ainda não saem sozinhas.
Não têm compromissos profis-
sionais. Ainda assim, 7,2 milhões
de crianças de 10 a 14 anos ti-
nham telefones celulares em
2011 – 41,9% das pessoas nessa
faixa etária. São 2,1 milhões a
mais que em 2009, quando essa
fatia correspondia a 29,3%.

Letícia Rodrigues, de 11 anos, é
uma dessas crianças – está no
quinto aparelho, um iPhone.
“Uso mais para joguinhos e para
mandar mensagens”, diz. O tele-
fone também é uma maneira de a
mãe acompanhar o dia da meni-
na. Letícia conta que já usou o
aparelho em sala de aula, mas te-
ve o equipamento “confiscado”
pelo professor e aprendeu a lição.

“Agora não uso mais. Não imagi-
no minha vida sem celular.”

As crianças de 10 a 14 anos fa-
zem parte da parcela da popula-
ção que teve o segundo maior au-
mento porcentual – cresceram
12,5 pontos porcentuais. O gru-
po de 15 a 17 anos teve o maior
salto – 67,5% possuíam celular
em 2011, 15,7 pontos porcentuais
a mais que em 2009.

Especialista em cultura do
consumo, o professor da Funda-
ção Getúlio Vargas Eduardo Ay-
rosa lembra que nessa faixa etá-
ria os pré-adolescentes estão
“construindo a sua identidade,
em que o consumo fala muito for-
te”. “O celular é um instrumento
de identificação e de distinção
muito forte. É fundamental que
se sintam aceitos”, afirma. Ele vê

a questão como fenômeno irre-
versível. “Para essa geração, usar
o celular é como escrever.”

A pesquisa não permite saber
se o celular é um desejo das crian-
ças ou se é iniciativa dos pais. Ay-
rosa aposta na segunda alternati-
va. “A sociedade entende a capa-
cidade de se comunicar como ca-
pital fundamental. É assim que
os pais entendem a vida e não

podem permitir que os filhos o
façam de outra maneira.”

O gerente de serviços de valor
agregado da operadora Oi, Gus-
tavo Alvim, confirma que a deci-
são é dos pais. “É um público ca-
da vez maior na nossa base. Eles
foram alfabetizados digitalmen-
te, estão acostumados ficar em
‘tempo real’. Não têm a barreira
tecnológica que muitos de nós
temos”, comenta.

A designer Patrícia Regina Sil-
va, de 46 anos, deu o primeiro
celular ao filho, Eric, quando ele

Felipe Werneck / RIO

A Pnad indica uma inversão da
tendência histórica de aumento
dos brasileiros que afirmam ser
miscigenados etnicamente.

Entre 2009 e 2011, houve que-

da na ocorrência de pessoas que
se declaram pardas e aumento
nas que se autodeclaram pretas.

Juntos, pretos e pardos se tor-
naram maioria no País a partir de
2008, segundo o IBGE. No entan-
to, os que se dizem pardos conti-
nuavam crescendo até a última
pesquisa, de 2009.

Em 2011, houve aumento de
1,4 ponto porcentual dos pretos
e redução de 0,4 ponto para bran-
cos e 0,9 ponto da população par-
da. Para especialistas ouvidos pe-
la reportagem, é óbvia a influên-

cia de políticas afirmativas. No
País, o maior contingente de pes-
soas que se declaram pretas está
no Nordeste (10,5%).

Já o de pardos fica na região
Norte (67,9%) e o de brancos, no
Sul (77,8%).

“O que há de novo é o cresci-
mento especificamente do pre-
to em detrimento do pardo. O
brasileiro não é burro. Isso vem
acontecendo numa proporção
exatamente simétrica à da ex-
pansão das políticas de ação afir-
mativa fundadas no conceito de
raça”, avalia o professor da UFRJ
Manolo Florentino, do departa-
mento de História do Instituto
de Filosofia e Ciências Sociais
(IFCS). “No fim das contas, va-
mos acabar tendo uma socieda-
de bicolor.”

Políticas afirmativas. O econo-
mista Claudio Moura Castro e o

sociólogo Simon Schwartzman
concordam com a avaliação de
que há influência de políticas

afirmativas e campanhas de valo-
rização da identidade étnica.

“A definição de cor é muito vo-

látil. Se fizerem cota para bran-
co, vai aumentar a proporção de
branco”, diz Castro. Para ele, a
explicação “mais óbvia” para a
queda de pardos é a questão da
identidade. Schwartzman avalia
que, apesar de as cotas também
beneficiarem os pardos, há uma
campanha do movimento negro
no sentido de que as pessoas se
declarem pretas e não pardas.

“Assim, a dúvida não se instau-
ra”, completa Florentino.

O professor da UFRJ afirma
que a tendência histórica verifi-
cada ao longo do século 20 era de
“extinção” da categoria preto e
de crescimento dos pardos, lem-
brando que, a rigor, pardos são
também a mistura de brancos
com indígenas. Ou seja, uma afir-
mação da miscigenação. “Agora,
temos uma reversão disso. Em
vez de afirmar-se a miscigena-
ção expressa através do cresci-

42% das crianças entre 10 e 14 anos têm telefone celular

Ação afirmativa
estimula aumento dos
autodeclarados pretos
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Em dois anos,
10 milhões passam
a acessar internet
Quase 78 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais entraram na
rede de computadores em 2011, aumento de 14,7% sobre 2009

Clarissa Thomé / RIO

O País registrou, em 2011, cresci-
mento de 14,7% da população
que acessa a internet em relação

a 2009 – 9,9 milhões de pessoas a
mais. Em 2011, 77,7 milhões de
pessoas com 10 anos ou mais de-
clararam ter utilizado a rede
mundial de computadores nos

três meses anteriores à entrevis-
ta da Pnad – 46,5% da população
nessa faixa etária.

Em 2009, menos da metade da
população, em todas as regiões,

havia acessado a internet. Em
2011, Sudeste (54%), Centro-
Oeste (53,1%) e Sul (50,1%) ultra-
passaram essa marca.

Apesar da grande expansão,
menos da metade dos brasilei-
ros tem acesso à internet. As pes-
soas com maior acesso à rede es-
tão na faixa etária que vai de 15 a
17 anos (74,1%) e na de 18 ou 19
anos (71,8%). Os que menos na-
vegam na internet são os que
têm entre 40 e 49 anos (39,1%) e
os de 50 anos ou mais (18,4%).

O computador esteve entre os
itens mais adquiridos pelo brasi-
leiro, com crescimento de
29,7%, mas ainda não chegava à
metade das casas. O equipamen-
to foi encontrado em 26,3 mi-
lhões de lares ou 42,9% do total.

Quando os pesquisadores per-
guntam sobre o acesso à inter-
net, esse número cai para 22,4 mi-
lhões dos 61,2 milhões de domicí-
lios – 36,5% do total. No entanto,

o computador com acesso à rede
registrou o maior crescimento
entre os bens duráveis, de 39,8%.
Eram 16 milhões em 2009; chega-
ram a 22,4 milhões, em 2011.

“O acesso à internet tem vá-
rios gargalos e um deles é o aces-
so aos equipamentos. Mesmo
com redução de impostos, uma
parte importante da população
ainda não tem como comprá-
los. Uma saída é a redução do pre-
ço do smartphone, que é opção
importante para o acesso à inter-
net”, aponta o pesquisador Ro-
drigo Abdalla Filgueiras, autor
do estudo Panorama da Comuni-
cação e das Telecomunicações no
Brasil, do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).

Ele destaca a necessidade de
se baratear planos para acesso à
internet pelo celular. “Nas clas-
ses C e D, o gasto mensal com
celular fica em torno de R$ 8 a
R$10. A internet não pode custar

mais que isso”. Filgueiras ressal-
ta a importância da conexão à in-
ternet. “É importante para aces-
so à educação, entretenimento,
mas também é usado para servi-

Conectados.
Jovens de 11 a
14 anos com
seus celulares

Menos branco. Medição pela cor e não pela origem étnica

Benefícios fundados no
conceito racial estão na
raiz da redução dos que
se declaram pardos, diz
professor da UFRJ

● Acesso

46,5%
da população com 10 anos ou
mais acessaram a internet em
2011

54%
é essa mesma proporção,
considerando apenas a Região
Sudeste, a mais conectada

74,1%
dos jovens de 15 a 17 anos usam
a internet, o maior índice entre
todas as faixas etárias
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Cresce número
de brasileiros
‘sem instrução’

Casas próprias
chegam a três
quartos do total

Felipe Werneck / RIO

A Pnad do IBGE revela aumento
na proporção de jovens que não
estudam nem trabalham no
País. Em 2009, 85,2% da popula-
ção de 15 a 17 anos frequentava a
escola. Dois anos depois, esse
porcentual caiu para 83,7%, in-
terrompendo uma tendência de
crescimento da taxa de escolari-
zação nessa faixa etária que era
verificada desde 2005.

O número absoluto de estu-
dantes de 15 a 17 anos se manteve
estável em 8,8 milhões de 2009
para 2011, apesar de ter havido
um aumento da população desse
grupo no período. A explicação
para a queda da taxa de escolari-
zação entre os jovens não é a ida
para o mercado de trabalho for-
mal, afirma a gerente da pesqui-
sa, Maria Lucia Vieira.

Segundo a Pnad, os jovens de
15 a 17 anos representavam 3,1%
da população ocupada no País
em 2009, participação que caiu
para 2,8% em 2011, uma variação
negativa de 11,1%. Em termos ab-
solutos, houve uma diminuição
no período de 319 mil pessoas
dessa faixa etária trabalhando.

“Não conseguimos investigar
exatamente a causa, mas a princí-
pio eles não trabalham e não es-
tudam”, acrescenta Maria Lucia.

Para o economista Cláudio

Moura Castro, a queda da taxa
de escolarização entre os jovens
reflete uma crise no ensino mé-
dio. “A matrícula está caindo por-
que o (ensino) médio é muito
ruim, é chato. As pessoas desani-
mam”, diz ele. “A explicação con-
sensual é de que se trata muito
mais de uma expulsão do médio
que atração pelo mercado de tra-
balho”, acrescenta Castro.

Segundo ele, estatísticas de
censos educacionais indicavam
“estagnação e contração”. “A
queda não é dramática, mas a
gente esperaria uma expansão
contínua.” Para Simon Schwartz-
man, ex-presidente do IBGE, o
ensino médio é pouco estimulan-
tee a perda de alunos é consisten-
te. Ele lembra que o abandono é
maior entre os homens.

A atual presidente do IBGE,
Wasmália Bivar, avalia que a po-

pulação adolescente ainda preci-
sa de incentivos e políticas mais
específicas para que a permanên-
cia na escola ocorra de fato. “Tra-
ta-se de um desafio, de uma mu-
dança quase cultural, para que o
adolescente troque a renda de
hoje por uma renda melhor no
futuro por meio da educação”,
acrescenta.

Entre as crianças de 6 a 14
anos, a taxa de escolarização te-
ve um aumento de 0,6 ponto por-

centual, passando de 97,6% para
98,2% no mesmo período anali-
sado pela pesquisa.

Analfabetismo. A Pnad tam-
bém mostra que o País ainda tem
12,9 milhões de analfabetos com
15 anos ou mais de idade. “Não
há campanha que mude os núme-
ros de analfabetismo. Quem re-
solve é Deus. A queda é mecani-
camente previsível. Não vai ha-
ver surpresa”, diz Moura Cas-
tro. Do total de analfabetos, 8,2
milhões (63%) tinham 50 anos
ou mais em 2011.

Wasmália reconhece que o
desafio é grande por causa da
grande fatia de população anal-
fabeta envelhecida, mas consi-
dera expressiva a queda de 1,1
ponto porcentual da taxa de
analfabetismo em relação a
2009, quando comparada com
movimentos anteriores.

O contingente de analfabe-
tos está concentrado no Nordes-
te, especialmente na população
idosa. Apesar das quedas suces-
sivas nos últimos anos, a região
apresentou em 2011 uma taxa

que atinge quase o dobro da mé-
dia nacional (16,9%, ante 8,6%).
Há 6,8 milhões de analfabetos
no Nordeste, mais da metade
(52,7%) do total do País.

A Pnad traz também a varia-
ção na rede pública de ensino,
que em 2009 foi responsável pe-
lo atendimento a 87% dos estu-
dantes do nível fundamental,
86,4% do nível médio e 23,3% do
nível superior.

Em 2011, o porcentual foi o
mesmo no ensino fundamental,
oscilou para 87,2% no nível mé-
dio e subiu para 26,8% no ensino
superior. Ou seja: apesar do au-
mento nos últimos dois anos, a
rede privada atende a 73,2% dos
estudantes universitários. Ape-
nas 6,6 milhões de estudantes
cursavam o ensino superior no
País em 2011. / COLABOROU

FERNANDO DANTAS

tinha 8. Moravam em Ilhéus
(BA) e não tinham telefone fixo
em casa. Aos 13 anos, Eric nunca
extrapolou a conta. “Quando se
ensina a usar, a chance de exage-
rar, até por curiosidade, é me-
nor. É preciso ensinar o consu-
mo consciente”, diz ela.

Isabella Henriques, diretora
de Defesa e Futuro do Instituto
Alana, que tem projeto de consu-
mo infantil consciente, alerta pa-
ra os riscos da criança em rela-
ção à internet. “Vale a pena pen-
sar se é interessante o acesso à

rede pelo celular. Nenhum filtro
vai ser suficiente para barrar to-
dos os perigos na rede. E a crian-
ça não entende a amplitude da
internet”, afirma.

O acesso à telefonia móvel
cresceu; passou de 57,6% para
69,1%, entre as duas últimas
Pnads. Dos domicílios, 89,9% ti-
nham telefone. Desses, 49,7% ti-
nham apenas celular e 3,5% ape-
nas telefone fixo; 36,7% tinham
as duas modalidades de telefo-
nia; 10,1% não tinham nem celu-
lar nem telefone fixo.

mento do pardo, o que está se
afirmando é a bipolarização da
sociedade com o crescimento
dos pretos”, diz Florentino. Para
ele, trata-se de uma “manipula-
ção absolutamente inteligente
por parte de uma sociedade po-
bre que se vê diante do aproveita-
mento óbvio de oportunidades,
de políticas públicas calcadas
em opções raciais”. “Como antí-
tese da própria noção de raça, a
cor é manipulável de acordo
com as circunstâncias, com a po-
sição social e a conjuntura políti-

ca”, acrescenta.
O professor da UFRJ conside-

ra válido o IBGE perguntar a cor
e não a origem étnica. “Já se ten-
tou pela origem étnica, o padrão
americano, e isso redundou em
respostas que majoritariamente
apontavam para nacionalida-
de”, diz.

“Desde o primeiro censo, de
1872, como o Brasil não trabalha
culturalmente com a noção de
raças, introduziram a cor, mas
criaram essa coisa anódina que é
o pardo, onde, tendencialmente,
nos incluiríamos todos, que vi-
nha crescendo ao longo do sécu-
lo 20. As políticas é que estão le-
vando à polarização das cores.”

A Pnad mostra que, entre a po-
pulação de desocupados no País,
em 2011, 57,6% eram pretos ou
pardos. O porcentual aumentou
em relação a 2009, quando era
de 56,2%.

Davi Lira

A diminuição da população de
15 a 17 anos que frequentava a
escola revelada na Pnad 2011
em relação à edição passada da
pesquisa é uma tendência que
havia sido observada desde
2010, afirma o ministro da Edu-

cação, Aloizio Mercadante. “O
Pnad confirma o que o Censo
disse”, diz.

Segundo o titular do MEC, a
queda da frequência escolar
dos adolescentes dessa faixa
etária é concentrada na Região
Sudeste.

“Nós temos que analisar o
que é que está acontecendo. A
nossa avaliação preliminar é a
de que muitos jovens estão sain-
do para trabalhar mais cedo do
que deveriam”, afirma Merca-
dante.

Outro problema, fonte de
preocupação do governo, é a

gravidez precoce. “Nós esta-
mos falando em mais 300 mil
meninas que estão engravidan-
do nessa faixa etária. E vem
crescendo muito forte”, diz.

Dificuldade na alfabetização
é outra questão levantada pelo
ministro. “O que realmente vai
mudar é a alfabetização na ida-
de certa, porque parte desses
meninos que abandonam a es-
cola não aprenderam a ler e a es-
crever na idade certa.”

Soluções. Para atacar essa que-
da, o ministro sugere que o ensi-
no médio seja “mais atraente”.

De acordo com ele, é preciso fa-
zer uma escola melhor no ensi-
no fundamental para diminuir
a evasão no ensino médio. “Pre-
cisamos, no ensino médio, de
um ensino técnico profissionali-
zante. Porque quando você põe
um ensino técnico profissionali-
zante, ele sente que a vida dele
vai mudar melhor.”

Mercadante também cita o
Bolsa-Família, o Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec) e o
Projovem Urbano como progra-
mas que buscam incentivar a
permanência dos alunos na es-
cola. “O Bolsa-Família ajuda,
porque passou a atingir agora o
jovem de até 17 anos. O Projo-
vem também trabalha com esse
público. E, com o Pronatec, que-
remos chegar a 1,5 milhão de
matrículas neste ano.”

Sobe nº de jovens que não
estudam nem trabalham

Adolescentes trocam escola por
mercado, afirma Mercadante

FABIO MOTTA/AE
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ços de governo. Isso quer dizer
que metade da população não
tem acesso a esses serviços”,
lembra.

Compras. Além de computado-
res, foram comprados mais celu-
lares (aumento de 26,6%) e má-
quina de lavar roupa (aumento
de 20,3%) – esse eletrodomésti-
co chegou a 51% dos domicílios.
A aquisição de motocicletas cres-
ceu 23%; 19,1% das casas têm o
veículo. Na Região Norte, mora-
dores de 25% dos domicílios utili-
zam esse meio de transporte.

Os brasileiros também com-
praram mais carros. Moradores
de 22 milhões de domicílios de-
clararam possuir o veículo em
2009. Na última estimativa do
IBGE, esse número passou a 25
milhões – ou 40,9% das residên-
cias. O Sul tem o maior registro
de carro por domicílio: 59,3%. O
menor índice é do Norte: 20,3%

O único bem durável que teve
redução do consumo foi o rádio
– caiu 0,6%.

Na contramão da aquisição de
bens de consumo, o acesso a ser-
viços públicos está estagnado. A
rede de abastecimento de água
chegava a 84,6% das casas em
2011; em 2009, atingia 84,2%. A
coleta de lixo ficou em 88,8%;
mesmo patamar de 2009, quan-
do 88,4% das residências tinham
o serviço.

A rede coletora de esgotos te-
ve maior crescimento – passou
de 52,9% para 62,6% na estimati-
va anterior. São 3,7 milhões a
mais de casas atendidas.

Em 2011, 60,3% das residên-
cias tinham acesso aos quatro
serviços públicos – coleta de li-
xo, abastecimento de água, rede
de esgoto e de iluminação elétri-
ca, esta registrou discreto au-
mento: chegou a 99,3% dos domi-
cílios, ante 98,9% em 2009.

Para especialista,
queda da taxa de
escolarização entre
adolescentes reflete
crise no ensino médio

Ministro da Educação
vê questões econômicas
e sociais, como gravidez
precoce, em tendência já
detectada pelo Censo

● Explicações
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Entre brasileiros com 25 anos ou
mais, o porcentual de pessoas na
categoria “sem instrução” cres-
ceu, indica a Pnad divulgada on-
tem. A cifra foi de 13% para 15,1%,
entre 2009 e 2011. No entanto,
especialistas e o próprio IBGE
não souberam apontar o motivo
desse crescimento.

“Não existe razão para isso
acontecer. Deveria haver uma re-
dução espontânea”, diz o pesqui-
sador Claudio Moura Castro. Si-
mon Schwartzman concorda
que o dado revelado pela pesqui-
sa é “muito estranho”.

A gerente da pesquisa, Maria
Lucia Vieira, afastou a hipótese
de ter ocorrido uma variação
dentro da margem de erro da
amostra. “Aumentou em todas
as unidades da federação, exceto
no Mato Grosso do Sul. Tenta-
mos investigar, mas não conse-
guimos chegar a uma explicação
que justificasse esse crescimen-
to. Vamos continuar estudan-
do”, afirmou.

Na comparação entre 2009 e
2011, a pesquisa aponta queda do
porcentual daqueles que tinham
nível fundamental incompleto
ou equivalente – de 36,9% a cifra
foi para 31,5%. No mesmo perío-

do, aumentou a proporção de
pessoas com nível fundamental
completo ou equivalente (de
8,8% para 10%), com nível mé-

dio completo ou equivalente (de
23% para 24,5) e com nível supe-
rior completo (de 10,6% para
11,5%). /F. W.

RIO

O número de casas próprias no
País cresceu e em 2011 chegou à
proporção de três em cada qua-
tro domicílios, mostrou a Pnad –
45,8 milhões ou 74,8% do total.
Em 2009, esse índice era de
73,6%. O Norte tem a maior pro-
porção de residências próprias
(78,5%) e os aluguéis estão con-
centrados no Sudeste (18,7%).

No País, 70,1% das casas já es-
tavam quitadas por seus donos
no ano passado e 4,7%, em pro-
cesso de aquisição. A pesquisa
também mostra que há mais bra-
sileiros morando sozinhos. São
7,8 milhões, 800 mil a mais que
em 2009. A maior proporção de
domicílios com apenas um mora-
dor fica no Centro Oeste: 13,8%.

As casas dos brasileiros estão
mais vazias. A média de morado-
res por domicílio caiu de 3,3 pes-
soas para 3,2, em média. A pro-
porção de casas com quatro ou
mais moradores foi reduzida em
533 mil unidades (de 40,4% para
37,7%). As residências com até 3
moradores atingiram 3,3 mi-
lhões (de 59,6% para 62,3%). Em
2011, os lares eram ocupados por
duas a quatro pessoas. Essa é a
conformação de 70% das casas,
de acordo com a Pnad. / C.T.

● Autodeclaração

MARIA LUCIA VIEIRA
GERENTE DA PESQUISA
“Não conseguimos investigar
exatamente a causa, mas a
princípio eles não trabalham e
não estudam.”

10,5%
dos moradores da Região
Nordeste do Brasil se
disseram pretos; a taxa é a
maior registrada no País
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2012, PNAD Especial, p. H4-H5.




