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Vida universitária

João Naves de Oliveira
ESPECIAL PARA O ESTADO
CAMPO GRANDE

N athaly Gomes Tenó-
rio, de 14 anos, e
Deoclides Maciel
Oliveira, de 89, são

calouros da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul
(UFMS). Ela optou por Artes
Visuais e ele, por Ciências
Contábeis, e os dois já fize-
ram a matrícula em Campo
Grande e Três Lagoas, respec-
tivamente. A mãe de Nathaly,

a advogada criminal Edelária Go-
mes, afirma que a filha “não é ne-
nhum super Q.I., mas tem matu-
ridade”. Ex-pracinha da Força
Expedicionária Brasileira, Oli-
veira comemorou: “Sou um jo-
vem velho. Adoro a vida”.

Nathaly teve de recorrer à Jus-
tiça para conseguir se matricu-
lar, já que não possui diploma de
conclusão do ensino médio. Se
não fosse o mandado de seguran-
ça impetrado pela mãe, ela cursa-
ria em 2013 o 2.º ano do ensino
médio em uma escola municipal
em Campo Grande. “Fiz as pro-

vas do Enem apenas para treinar
e fui surpreendida.”

“Entrei com o mandado e em
24 horas recebi a liminar, deci-
dindo pela matrícula da minha
filha. Ela é novinha, mas com cer-
teza a idade não terá a menor in-
fluência na universidade”, acre-
dita a mãe de Nathaly.

Segundo o Tribunal de Justiça
de Mato Grosso do Sul, desde
2012, seis alunos conseguiram in-
gressar em faculdades sem com-
pletar o ensino médio.

Assim como Nathaly, Oliveira
também começa o ano com pers-
pectivas animadoras. Segundo
amigosdo ex-funcionárioda anti-
ga Estrada de Ferro Nordeste do
Brasil, Oliveira concluiu o ensino
médio e foi aprovado no Enem.
Levará para a universidade a ex-
periência do tempo em que fazia
trabalhos internos nos escritó-
rios da Nordeste do Brasil.

Da prisão para a faculdade.
Outro exemplo de superação é o
de Henryton Klysthenes Ribeiro
Bezerra, de 25 anos. Nascido em
Timbaúba (PE), ele foi condena-
do a cinco anos de prisão por as-
salto – dos quais cumpriu pouco
mais de seis meses –, e conquis-
tou a sétima colocação na lista
dos aprovados para o curso de

licenciatura em Matemática, na
Universidade Federal Rural de
Pernambuco. A vaga foi garanti-
da por meio do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu), que há dois
anos ganhou no Estado uma ver-
são específica: o Enem prisional.
Com nota 698,36, Henryton tor-
nou-se o primeiro detento a in-
gressar em uma universidade

graças à iniciativa.
Tímido, ele não esconde o

entusiasmo. “Errei, mas não
me sinto um criminoso. Estou
lutando para mudar o meu
destino. Sempre fui apaixona-
do por matemática e agora te-
rei a oportunidade de estudar
o que eu mais gosto”, diz. /

COLABOROU MONICA BERNARDES
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A nova diretriz curricular das es-
colas de tempo integral de ensi-
no fundamental no Estado de
São Paulo, que começa a valer na
volta às aulas, tem foco no ensi-
no de língua portuguesa e mate-
mática. Nos três primeiros anos,
a grade não prevê carga horária
específica para as disciplinas de
ciências, história e geografia,
mas, segundo a Secretaria Esta-

dual de Educação, os temas são
abordados nas outras aulas.

A proposta da rede estadual é
privilegiar a alfabetização e, por
isso, desde 2008 o conteúdo rela-
tivo a essas áreas é abordado de
forma transversal até o 3.º ano
(mais informações nesta página).
Com a reformulação do currícu-
lo das 297 escolas de tempo inte-
gral que não migraram para o no-

vo modelo, foram acrescentadas
oficinas nas áreas de ciências da
natureza e humanas, defende a
secretaria. “O que na verdade
propicia o aprofundamento.”

A nova grade prevê dez ofici-
nas, como educação financeira,
tecnologia, qualidade de vida, se-
xualidade, espaços sustentáveis
e diversidades étnico-raciais. Ati-
vidades de leitura, produção de

texto, língua estrangeira, orien-
tação de estudos e experiências
matemáticas são obrigatórias. A
diretriz, publicada no Diário Ofi-
cial do Estado, prevê integração
maior entre as disciplinas obriga-
tórias e a parte diversificada.

As Diretrizes Curriculares Na-
cionais para o Ensino Funda-
mental descrevem como obriga-
tórios conteúdos de ciências da

natureza (físicas e biológicas) e
humanas (história e geografia),
além de português, matemática,
arte e educação física. Também
admite que componentes sejam
dados de modo interdisciplinar.

Há educadores que defendem
atenção maior em ciências no
primeiro ano. O educador Fran-
cisco Cordão, no entanto, lem-
bra que redes e escolas têm sua
autonomia. “Respeitada as dire-
trizes federais, a organização do
projeto pedagógico é de compe-
tência deles (escolas e gestores).”

Leia. Mais de 23% das bolsas do
ProUni são para cursos a distância

estadão.com.br/educacao

Alfabetização é foco de escola de tempo integral
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Em 72,5% das escolas não há biblioteca;
lei prevê obrigatoriedade até 2020

Raridade. Alunos consultam livro em escola do Rio: País tem déficit de 130 mil bibliotecas

Ocimara Balmant

O Brasil precisa construir 130
mil bibliotecas até 2020 para
cumprir a Lei 12.244, que esta-
belece a existência de um acer-
vo de pelo menos um livro por
aluno em cada instituição de
ensino do País, tanto de redes
públicas como privadas. Hoje,
na rede pública, apenas 27,5%
das escolas têm biblioteca.

Para equipar todas as 113.269
escolas públicas sem biblioteca,
seria necessária a construção de
34 unidades por dia, segundo um
levantamento realizado pelo mo-
vimento Todos Pela Educação
com base no Censo Escolar 2011.
O estudo também faz uma com-
paração com números do Censo
2008 e mostra que, mesmo as es-
colas construídas nos três anos
seguintes (foram 7.284 novas
unidades) não contemplam o es-
paço: apenas 19,4% dessas novas
instituições têm biblioteca.

Os Estados mais carentes são
os das Regiões Norte e Nordes-
te, que tradicionalmente têm in-
fraestrutura escolar precária,
com escolas que chegam a fun-
cionar em construções sem ener-
gia elétrica e saneamento bási-
co. Na rede municipal do Mara-
nhão, por exemplo, só 6% das es-
colas têm biblioteca.

O que destoa da lista, no en-
tanto, é o aparecimento do Esta-
do de São Paulo com um dos pio-
res resultados do ranking, com
85% das unidades de sua rede pú-
blica (escolas estaduais e munici-
pais) sem biblioteca. São 15.084
unidades sem o equipamento.

Um enorme prejuízo, se consi-
derado os resultados da edição
2012 da pesquisa Retratos do Bra-
sil, que mostrou que, entre os 5 e
17 anos, as bibliotecas escolares
estão à frente de qualquer outra
forma de acesso ao livro (64%).

A justificativa mais comum pa-
ra desrespeitar a lei é a falta de
espaço físico, já que muitas das
novas escolas são construídas
em terrenos apertados. No caso
das unidades antigas, muitas de-
ram outro uso para a biblioteca:
boa parte virou sala de aula para
suprir a demanda por vagas e,
em outras, a área foi, aos poucos,
se tornando um depósito, com
computadores empilhados e li-
vros empacotados.

“Isso mostra que só a legisla-
ção não é suficiente, porque tem
lei que realmente não pega”, afir-
ma Priscila Cruz, diretora do To-
dos pela Educação.

Equívoco. Quando se analisa o
déficit por nível de ensino, vê-se,
ainda, que as instituições de ensi-
no infantil são as mais prejudica-
das: enquanto 82% das escolas
de ensino profissional e 52% das
de ensino médio construídas
após 2008 possuem biblioteca,
apenas 10% das de ensino infan-
til têm o espaço.

Uma opção que é um contras-
senso, argumentam os educado-
res, já que é na faixa etária dos 5
anos que a criança está desco-
brindo a língua escrita e tem de
ser estimulada à descoberta e ao

gosto pela leitura. No ensino mé-
dio, o estudante já teria acesso a
outros ambientes de leitura.

A mudança, afirma ela, depen-
de de uma tomada de consciên-
cia pedagógica, que entenda a im-
portância da biblioteca na apren-
dizagem coletiva e individual.

“O descaso é tanto que, em al-
guns casos, a área se torna o local
de castigo. A criança conversou
na aula, é mandada para lá. Ler
vira punição”, diz Priscila.

Para que a biblioteca escolar
cumpra seu papel pedagógico,
deve-se levar em conta do espa-
ço físico à qualificação dos fun-
cionários, passando pela qualida-
de do acervo e pelas atividades
agendadas no local. O tamanho
mínimo é de 50 m², o acervo deve
contemplar a diversidade de dis-
cursos, é preciso que haja compu-
tadores conectados à internet e
bibliotecário responsável.

Desinformação. Além do des-
conhecimento dos parâmetros,
falta informação sobre fontes de
financiamento. “Muitos municí-
pios desconhecem os recursos fi-
nanceiros disponíveis para a im-
plantação do equipamento”, diz
Christine Fontelles, diretora de
educação e cultura do Instituto
Ecofuturo. A organização lidera
a campanha Eu Quero Minha Bi-
blioteca, que busca mobilizar a
sociedade civil e os gestores pú-
blicos para cumprirem a lei.

No site, é possível encontrar
informações sobre as ações fede-
rais voltadas ao assunto, como o

Programa Nacional Biblioteca
da Escola (PNBE) e o Plano de
Ações Articuladas (PAR).

No município maranhense de
Açailândia, a 560 km de São Luís,
a biblioteca da escola Fernando
Rodrigues de Souza nasceu há
dois anos onde ficava o refeitó-

rio. Com acervo de 2.500 livros,
são cerca de 300 empréstimos
diários e 200 novos exemplares
por ano enviados pelo Ministé-
rio da Educação (MEC). “Ainda
é pouco para o tamanho da de-
manda, mas é um começo”, diz
Zeila Villar, a bibliotecária.

CALOUROS TERÃO
DE 14 A 89 ANOS
Eles foram aprovados na Federal de MS

Mais nova. Nathaly Tenório, de 14, vai cursar Artes Visuais
Mais velho. Oliveira, de 89,
fará Ciências Contábeis

estadão.com.br

● (des)leitura

Educação. Para atender à legislação que prevê a existência de uma biblioteca em cada escola, Brasil terá de construir 34,5 unidades
por dia. Mas, mesmo nas instituições construídas recentemente, isso tem sido ignorado: 80% delas são inauguradas sem o equipamento

Diferentemente do informa-
do ontem na reportagem Esco-
las de tempo integral não te-
rão aulas de ciências e na pri-
meira página, a nova diretriz
não “acaba” com ciências,
história e geografia. Embora
desde 2008 não sejam previs-
tas aulas das disciplinas até o
3.º ano do fundamental, os
temas estão nas demais aulas.

80,6%
das escolas públicas construídas
entre 2008 e 2011 não possuem
biblioteca

50%
dos colégios privados criados
neste período têm o espaço

6%
das escolas que não possuíam
biblioteca em 2008 construíram
o equipamento

51,4%
dos alunos da rede pública
brasileira não alcançam os níveis
de leitura esperados para o 3º
ano do ensino fundamental
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● No Estado mais próspero do País (SP), 
85% das escolas não têm biblioteca

O BRASIL QUE NÃO LÊ
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ESCOLAS PÚBLICAS
SEM BIBLIOTECA

EM % Nº ABSOLUTO
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Total 113.269 34,5 72,53%
média
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 jan. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




