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Apartirdequinta-feira,aSecre-
tariadeEstadodaEducaçãoe
645cidadesdoEstadodeSão
Paulodarãoinícioaoprogra-
madematrículaantecipada
paraalunosdoensinofunda-
mental.Ocadastramento,que
vaiaté30desetembro,poderá
serfeitoemqualquerescola
estadualoumunicipalpara
quemvaientrarna1.ªsériedo
ensinofundamentalequenão
estáemescolainfantilpública.
Oprazoéomesmoparacrian-
çaseadolescentescandidatos
aqualqueranodoensinofunda-
mental,quetenhammaisde8
anoseestejamforadaescola.

AUniversidadeEstadualde
Campinas(Unicamp)abreho-
jeasinscriçõesparaovestibu-
lar2006.Oscandidatospode-
rãoinscrever-seatéodia7de
outubropormeiodeumformu-
láriodisponívelnositedaCo-
missãoPermanenteparaos
VestibularesdaUnicamp,no
endereçoeletrônicowww.con-
vest.unicamp.br,ouadquiriro
manualdocandidatoporR$10
nasagênciasdoBanespa.É
precisotambémpagarataxa
deinscriçãodeR$95.Aprimei-
rafasedovestibularseráno
dia20denovembro.Asegun-
da,de15a18dejaneiro.

Ogabaritodaprimeirafasedo
ExamedaOrdemdosAdvoga-
dosdoBrasildeSãoPaulo
(OAB-SP),feitoontempela
primeiraveznamesmadata
emtodooPaís,comexceção
doEstadodoRio,serádivulga-
doapartirdeamanhãnosite
daentidade(www.oabsp.org.
br).Asquestõesjáestãodispo-
níveis.EmSãoPaulo,17.978
bacharéisfizeramaprovana
capitaleemoutras29cidades
dointerior.Paraseremaprova-
dos,terãodeacertar50das
100perguntasdemúltiplaes-
colha–atéentãoeramneces-
sários46respostascorretas.

NOTAS

NÚMEROSDOEXAMES

VALORIZAÇÃO:OPrêmioCrerpara
Ver/InovandoaEJArecebeuinscri-
çõesde189projetosdeEducação
deJovenseAdultosnoPaís.As
cincoescolasvencedoras–uma
emcadaregião–ganharãoR$10
mil.Doisprofessoresreceberão
viagensculturaispeloBrasil.

AintençãodaFundaçãoAbrinq
aocriaroprêmio,alémdavaloriza-
çãoedaavaliaçãodaEJAnoPaís,
foitambémadeexpandirsuaatua-
ção,atéagoraemprojetosdeensi-
nofundamentaleinfantil.“Comple-
tarumcírculodeescolaridadeé
umdireitodocidadão”,dizcoorde-

nadordoProgramaCrerpraVerna
fundação,CelsoSantiago.

Apremiaçãotemopatrocínio
daNatura,que,pormeiodeseus
vendedores,temidentificadobrasi-
leirosquenãocompletaramseus
estudos.Cercade30milmatrícu-
lasemEJAforamfeitasem2005
porcausadoincentivodesses450
milvendedoresdeportaemporta.

Acerimôniadepremiaçãoserá
quarta-feira,emBrasília,coma
presençadoministrodaEducação,
FernandoHaddad.Oministérioé
parceironapremiação.

Osoutrosvencedoressão:Pro-

jetoEducaçãoaoLongodaVida,da
EscolaMunicipalPadreAgostinho
Colli,emCuiabá;CentroRegional
deJovenseAdultos,daEscolaMu-
nicipalPrefeitoJoséLinck,emGra-
vataí(RS);ProjetoGuinadaPeda-
gógica,daEscolaSãoVicentede
Paula,emTriunfo(PE);eUmaVi-
sãonoCombateàEvasãoEscolar,
daEscolaEstadualPresidenteCos-
taeSilva,emGurupi(TO).Nacate-
goriaprofessor,ospremiadossão
ReginaLúciaSilvadeMagalhães,
deBeloHorizonte,eMariadoPer-
pétuoSocorroRamosXavier,de
Castanhal(PA).●R.C.

Prêmio dá R$ 10 mil aos melhores projetos desenvolvidos

Matrícula antecipada
tem início esta semana

OAB-SPdivulgaamanhã
gabaritodaprimeirafase

Alfabetização de adultos migra
das ONGs para o ensino público
Quase 70% das classes estão hoje nas redes estaduais e municipais do País, ante 42% até 2003
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Oalfabeto na aula da professora
RosemarydosSantoscomeçape-
low,dewww.Numaescolamuni-
cipaldeDuquedeCaxias,naBai-
xada Fluminense, ela incluiu
computadoreseinternetnoensi-
no de adultos analfabetos ou se-
mi-alfabetizados.Deixoude lado
acartilha, a lousa, o bê-á-bá e re-
cebequarta-feiraoprêmiocomo
um dos melhores projetos de
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) doPaís, dado pela Funda-
çãoAbrinq, Natura eMinistério
daEducação. A área – no passa-
do chamadade supletivo – só re-
centemente tem ganhado aten-
çãodaspolíticaspúblicasdeedu-
cação.Esteano,aumentouem1,5
milhãoonúmerodealunosfinan-
ciadospelogoverno federal.
Apartirde2005,pelaprimei-

raveztodososmunicípiosouEs-
tados que oferecem EJA passa-
rama receberdinheiro doMEC,
oquetotalizou3,3milhõesdepes-
soas.PararepartirosR$486mi-
lhões do orçamento, o governo
criou, em junho, um ranking na-
cional de municípios, cujo valor
por aluno passou a depender de
umchamado índice de fragilida-
de educacional. São levadas em
contaataxadeanalfabetismoda
cidadeeaquantidadedepessoas
que têm mais de 25 anos e não
chegaram à 8.ª série, entre ou-
tras.Osdepiorcenário recebem
mais.O valor per capita varia de
cercadeR$40aR$250.
AEJAéespecialmenteimpor-

tanteparaassegurarqueaspes-
soasalfabetizadasdepoisdeadul-
tasnãovoltemaseranalfabetas.
Sema continuidade dos estudos
–naEJA,asoito sériesdoensino
fundamental são feitas em três
anos emeio, além do ensinomé-
dio–,muitossetornamanalfabe-
tosfuncionais,ouseja,nãoenten-
dem o que lêem. Pelo Censo
2000,oBrasiltinha33milhõesde
pessoas nessa situação. Dentre
elas, 16milhõesdeanalfabetos.
Apartirde1998,oterceirose-

tor, principalmente com a ONG
AlfabetizaçãoSolidária, foiores-
ponsávelporalfabetizaradultos,
via convênios com o governo,
atendendo cerca de 1 milhão de
pessoasporano.MasapenasEs-
tados e municípios do Norte e
Nordeste recebiamverbas fede-
rais para classes de EJA – uma
das dificuldades em garantir a
continuidadedosestudos.
Ogovernoatualfoiaospoucos

encaminhando para redes esta-
duais e municipais a alfabetiza-
çãoehojequase70%dasclasses
sãoemescolaspúblicase30%es-
tão com as ONGs. Até 2003, só
42%ficavamcomEstadosemuni-
cípios. “O terceiro setor não tem
a obrigação de ofertar EJA, por
isso as duas coisas não estavam

ligadas”,dizosecretáriodeAlfa-
betizaçãodoMEC,RicardoHen-
riques.Atualmente,hámaisde5
milhões de brasileiros cursando
a EJA pública ou privada; em
1999,eram3milhões.
A superintendente-executiva

daAlfabetizaçãoSolidária,Regi-
naEsteves,aprovaoincentivopa-
raaEJA,masdizquemuitosmu-
nicípioseEstadosnãotêmestru-
turaparadarumensinodequali-
dade. “OferecerEJAnão signifi-
ca apenas colocar na sala de au-
la.” Um dos focos, segundo ela,
deveriaseracapacitaçãodepro-
fessores. “O mundo do adulto
nãoéomesmodacriança.Épre-

ciso valorizar os conhecimentos
queele já tem.”

PESQUISASNA INTERNET
Rosemary,deCaxiasdoSul,per-
cebeuissosozinha.“Oalunoche-
ga cansado do trabalho, se você
não faz algo que o atraia, ele vai
embora.” Pelo novo cálculo do
MEC,suacidaderecebecercade
R$40poraluno,masaescolacon-
seguiu dez computadores por
meio de doações. Durante a se-
mana,osalunos–namaiorparte
idosos que nunca tinham ligado
um computador – ficam oito ho-
rasnasalade informática.
As atividades começam com

adiscussão de um assunto. O do
dia:folclore.Numaroda,elesvão
contando o que lembram da in-
fância, asmúsicas, as danças, os
contos.“Agora,vamospesquisar
na internet”, dizRosemary, indi-
candoumsite sobreo tema.Eles
buscamos óculos. “Tenhomedo
deficarsozinhacomele”,dizBea-
trizMariadaConceição,aposen-
tada, de 74 anos, se referindo ao
computador. Emduplas, eles di-
gitamcomdificuldade o endere-
çoeletrônico e sorriemàprimei-
ra imagemqueaparecena tela.
“Opontoéaqui”,mostranote-

cladoOberlandedeLima,ex-fun-
cionáriopúblico,de69anos,aVe-

nina de Souza Alves, de 73
anos. Os dois pesquisam so-
breamedicinapopularnosite
sobre folclore. “Enquanto a
gente tem vida, tem de apro-
veitar”, justifica Venina, ao
serquestionadasobrearazão
deestudaragora.
Atarefaseguinteéadedigi-

tar o que entenderamda pes-
quisa. Muitas vezes, o ditado
também é feito no computa-
dor e os alunos aprendem a
mandar e-mail e a conversar
onlinecomocolega.Paratrei-
naremmatemática, Rosema-
ry pede para acessarem sites
de lojas populares que ven-
dem produtos pela internet e
simular compras. “Quem sa-
bemexernocomputadorvoa,
quem não sabe fica”, resume
EuzetedosSantos,de65anos.
Aprofessora,hojeadmira-

danaescolaporalunosecole-
gas, conta que tinhamedo de
sua idéia não dar certo. “Co-
meceiaalfabetizarpelowepe-
la pontuação, para que eles
conseguissementrarnainter-
net. Não sabia se iam apren-
der.”OProjetoEJAeInformá-
tica Educativa começou há
trêsanoseosresultadosnaEs-
colaMunicipalProfessoraOl-
ga Teixeira de Oliveira indi-
camque 70%dos recém-alfa-
betizados já conseguem ler
textosdiversose–melhorain-
da–compreendê-los.●
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Em parque, Alckmin recebe críticas de estudantes
No Parque Villa-Lobos, governador ouve protestos por ter vetado aumento de verba para universidades

éaporcentagemmínimade
acertosnecessáriosparaa
aprovaçãoparaasegundafase

númerodeexames feitos
todososanospelaOAB

PROTESTO

Aochegarparaainauguraçãode
uma nova área do Parque Villa-

Lobos,namanhãdeontem,ogo-
vernador Geraldo Alckmin (PS-
DB)foirecebidocomcríticaspor
um casal de estudantes revolta-
doscomovetodogovernoaopro-
jeto que aumentava aparcelado
Orçamentodestinada às univer-
sidadesestaduais:“Vocêestáve-
tando a verba das faculdades.
Nãoestácorretofazerisso.”Pou-
codepois,Alckmin foixingado.
O governador fez de conta

que não escutou e, em seguida,
comentou: “É aluno daUSPque
está bravo por causa do veto. O
vetoénecessário.Nãodáparain-
jetarmais noOrçamento.”Alck-
mindissequeignorouocasalpor-
que não gosta de bate-boca.
“Quando você tem baixaria, coi-
saprovocativa,émelhornãoacei-

tar”, justificou.
DéboraRibeiroJustoeEduar-

do Fonseca do Nascimento pro-
vocaram o governador por ele
ter barrado um artigo da Lei de

Diretrizes Orçamentárias de
2006 (LDO)quediziaqueasuni-
versidades passariam a receber
10% do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços

(ICMS), em vez dos atuais
9,57%.
“As faculdades estão com

os laboratórios e as bibliote-
cas sucateadas. E ele fica
aqui com ar de hipocrisia”,
disse Débora. Já Nascimen-
to afirmou que o governo
criou a USP Leste e várias
Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) e agora não quer
dar mais dinheiro para elas
semanterem.
Elesestudam,respectiva-

mente, na Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp) e na
Universidade de São Paulo
(USP),queiniciaramnaquin-
ta-feira uma greve em pro-
testo ao veto. ●
CristinaRibeiro

foiototaldebacharéisinscritos
paraaprovanaocasião
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ATO–Alckmine, ao fundo,DéboraeNascimento: críticanoparque

INCENTIVO–AprofessorapremiadaRosemerydosSantoseVeninadeSouzaAlves,de73anos: alfabetizaçãocomajudadocomputador

foi o índice de aprovados no
último examedaOrdemem
SãoPaulo; número recorde
de reprovações
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 ago. 2005. 1º Caderno, p. A12.




