
Unicef expõe desigualdades entre jovens no País  
Sandra Sato  
 
O órgão da ONU divulgou ontem o Relatório da Infância e Adolescência Brasileira. 
 
Uma professora universitária, com pós-graduação, que nasceu de mãe analfabeta é exceção na 
população brasileira. É o que se pode concluir do Relatório da Situação da Infância e Adolescência 
Brasileira, divulgado ontem pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O documento 
mostra como a oportunidade ao longo da vida depende da escolaridade da mãe, do local onde 
nasceu, da cor da pele e da situação econômica da família.  
 
De acordo com o relatório, um recém-nascido no Nordeste tem quatro vezes menos chances de 
completar o primeiro ano de vida em comparação com os bebês do Sul e Sudeste. Meninos e 
meninas negras têm duas vezes mais possibilidades de não freqüentar a escola do que os 
brancos. Uma criança pobre tem 68 vezes mais possibilidades de viver sem geladeira e freezer em 
casa do que um rico. Criança cuja mãe estudou no máximo por um ano tem 23 vezes mais 
possibilidades de chegar analfabeto à adolescência do que o filho de uma mulher com 11 anos de 
estudo.  
 
O impacto da escolaridade da mãe sobre o futuro do filho vai além do desempenho escolar. Quem 
nasceu de um mulher que pouco estudou terá 16 vezes mais possibilidades de viver em casa sem 
água, sete vezes mais chances de ser pobre e quatro vezes mais possibilidades de começar a 
trabalhar ainda na infância do que aquele cuja mãe tem nível médio de escolaridade. "Ainda hoje, 
no Brasil, crianças e adolescentes têm seus direitos violados por suas etnias, sua situação 
econômica e social, sua situação de domicílio", adverte o Unicef.  
 
A representante do Unicef no País, Reiko Niimi, afirma que "o Brasil precisa reconhecer sua dívida 
e seu compromisso com cada um desses meninos e meninas". Se não correr para promover a 
eqüidade entre brancos e negros, pobres e ricos, moradores em áreas urbana e rural e filhos de 
mulheres com diferentes graus de instrução, o Brasil não conseguirá cumprir as Metas do Milênio 
para chegar a 2015 com padrão mínimo de desenvolvimento.  
 
O Unicef também divulgou relatório sobre a Situação Mundial da Infância, em que o Brasil aparece 
na 93.ª colocação numa lista de 195 países. Quanto mais próximo da primeira colocação, pior é a 
situação do país em relação à taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos. Em 
comparação ao ano passado, o Brasil melhorou uma posição. Está à frente da China, África do Sul 
e Índia.  
 
O relatório enfatiza que as meninas têm mais problemas de acesso à escola, principalmente por 
razões culturais e econômicas. Mas no Brasil essa situação se inverte. Há muito mais meninos 
abandonando a escola quando atingem 10 anos do que meninas. As brasileiras têm mais instrução 
do que os brasileiros. Entretanto, estranha Reiko, elas ganham menos do que os homens. "É 
preciso discutir a qualidade das lições aprendidas na escola", diz ela. 
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No mundo, 121 milhões sem escola  
 
 Cerca de 121 milhões de 
crianças no mundo não vão à 
escola, 65 milhões das quais são 
meninas, o que aumenta a 
probabilidade de que morram 
durante o parto ou vivam na 
pobreza, segundo o relatório do 
Unicef. "Não superaremos nunca 
a pobreza, a mortalidade infantil, 
a aids e outras doenças, se não 
garantirmos que todas e meninas 
e todos os meninos tenham 
assegurado seu direito à 
educação básica", disse ontem a 
diretora-executiva do Unicef, 
Carol Bellamy.  
 
Como mães, as mulheres 
escolarizadas têm mais 
probabilidade de ter bebês 
saudáveis e de garantir que seus 
filhos estudem. O analfabetismo 
e a ignorância fazem que muitas 
mulheres não saibam como 
espaçar os períodos de gravidez, 
proteger-se e proteger os filhos 
de doenças. "Quando uma 
menina não tem os 
conhecimentos para enfrentar a 
vida, o que pode aprender na 
escola, há efeitos imediatos e de 
longo prazo. Essa garota se expõe a muito mais riscos do que as que têm escolaridade 
e as conseqüências são transferidas para a geração posterior", diz o relatório.  
 
A educação básica para todos e a igualdade entre meninos e meninas estão entre os 
objetivos de desenvolvimento para o milênio que têm de ser alcançados até 2015 com 
os quais 191 países da ONU se comprometeram. Esses objetivos estão cada vez mais 
distantes de ser atingidos se mais meninas não forem para a escola, principalmente na 
África, na Ásia ou no Oriente Médio, conforme o documento.  
 
O Unicef apelou aos políticos e outros líderes para tornar a educação das meninas o 
núcleo de seus esforços de desenvolvimento e garantir a educação básica gratuita e 
universal. Também chamou a atenção para a necessidade de aumentar os fundos 
internacionais para a educação, setor que precisaria de US$ 60 bilhões entre este ano 
e 2015. (Reuters, AP e DPA) 
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Exemplo brasileiro: o Bolsa-Escola  
 
O programa Bolsa-Escola é citado pelo Unicef como exemplo de uma das "melhores práticas" para 
melhorar a educação e combater o trabalho infantil no mundo. Em um anexo ao relatório da 
Situação Mundial da Infância, o órgão ressalta que a bolsa "alcançou tanto sucesso que está 
sendo usada em escala nacional e também na África".  
 
O Unicef explica que famílias pobres recebem um salário mínimo para manter seus filhos com 
idade de 7 a 14 anos na escola. O dinheiro só é pago se as crianças comparecerem a pelo menos 
90% das aulas.  
 
O chefe de gabinete do Ministério da Educação, Marcelo Aguiar, presente ao lançamento do 
relatório, informou que o governo federal está criando agora o Bolsa-Família. "Nada mais é do que 
o aprimoramento do Bolsa-Escola", afirmou Aguiar, lembrando que a nova bolsa é resultado da 
unificação de vários programas sociais.  
 
A senadora Patrícia Saboya (PPS-CE), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do 
Congresso que investiga a exploração sexual de crianças, também presente ao evento, disse que 
apesar de a Bolsa-Escola ser um exemplo para o Unicef é urgente que o Brasil se preocupe com 
as crianças que estão fora da escola. "Essas crianças estão expostas a todo tipo de violência: 
exploração sexual, trabalho infantil, direitos violados."  
 
O Bolsa-Escola dividiu a posição de destaque no relatório do Unicef com outras 13 propostas bem-
sucedidas na melhoria da educação. A campanha "De Volta à Escola" garantiu a matrícula de 4 
milhões de crianças no Afeganistão. A Índia está distribuindo livros didáticos para todas as 
meninas e crianças com até 8 anos oriundas de grupos vulneráveis. A Tanzânia desenvolve 
programa especial para 3 milhões de crianças acima da idade escolar que não freqüentam colégio. 
(S.S.) 
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A vida longe da sala de aula, por causa do trabalho ou do descaso  
Luciana Miranda  
 
Adolescentes de São Paulo contam os motivos pelos quais abandonaram escola  
 
Três adolescentes e a mesma história: abandonaram a escola precocemente. A.S., de 15 anos, 
S.L., de 16, e J.S., de 12, ainda deveriam freqüentar as salas de aula. Mas há uma diferença 
entre os três meninos.  
 
Enquanto A.S. parou de estudar porque precisava trabalhar para se sustentar, os outros dois, que 
vivem na rua, justificam a vida fora da escola com uma frase. "Não gosto de estudar."  
 
A.S. cursou até a 4.ª série do ensino fundamental. Ele tinha 14 anos quando saiu da escola para 
começar a trabalhar. Na época, sua mãe voltou para a terra natal, Caruaru (PE). O garoto ficou 
em São Paulo e passou a morar com a avó. "Comecei a trabalhar com reciclagem, catando 
latinhas. Hoje, também faço carreto", diz o jovem, apontando para o carrinho de madeira que usa 
para transportar objetos de um lado para outro pelas ruas do centro da capital paulista.  
 
Com renda mensal de cerca de R$ 100,00, A.S. revela que tem de "se virar" para conseguir pagar 
a pensão onde mora e ainda se alimentar. "Como divido o quarto com outra pessoa, pago R$ 
50,00. Não é fácil viver com o que sobra, mas a gente tem de dar um jeito." Se pudesse, voltaria 
a estudar. "Mas com o trabalho não dá. Poderia até estudar à noite, mesmo assim é muito difícil."  
 
Sem estímulo - S.L. conseguiu avançar uma série a mais do que A.S. Estudava na rede pública. 
"Parei porque os professores eram chatos", diz o menino. Na sala de aula, não se sentia nem um 
pouco motivado para continuar os estudos. Já aos 12 anos, começou a trabalhar em uma oficina 
mecânica. "Fiquei lá até os 15."  
 
Há três meses, ele saiu da casa dos pais para viver na rua. "Queria curtir a vida." Para sobreviver, 
o menino depende de esmolas dos que passam pela Praça da Sé, o que rende de R$ 5,00 a R$ 
10,00. Por causa das dificuldades da vida na rua, S.L. já tem um novo desejo. Ele promete que 
retornará para casa no Natal. "Volto para ficar."  
 
Também vivendo na rua, J.S. freqüentou a escola até a 4.ª série. "Não gostava", afirma, sem 
saber descrever bem o que o incomodava tanto na escola. A cada pergunta, o garoto se esquiva. 
Olha desconfiado para um lado e para outro. De repente, vai embora, pressionado por um homem 
na faixa dos 30 anos que se aproxima e, com um olhar, dá o sinal de que o menino está falando 
demais sobre sua vida.  
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