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Sóalfabetizarnão
é suficientepara
jovenseadultos
●●●Só alfabetizar adultos não é
suficiente. Sem a continuidade
dos estudos, pode-se voltar a ser
analfabeto ou tornar-se um anal-
fabeto funcional, aquele que não
entende o que lê. Essa continuida-
de é chamada de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) e substi-
tuiu o antigo supletivo. Hoje, são
cerca de 5milhões de alunos –
eles cursam as oito séries do ensi-
no fundamental em dois anos e
meio. O País tem cerca de 33mi-
lhões de analfabetos funcionais.

A grande dificuldade ainda
hoje é a estrutura dosmunicípios
para a educação de adultos. Só
em2005, o Ministério da Educa-
ção (MEC) passou a financiar
qualquer cidade que organizasse
classes de EJA. Amaior ONGdo
setor, a Alfabetização Solidária,
intensificou neste ano a capacita-
ção de professores para trabalha-
rem na EJA. “Não adianta só pe-
gar um professor que dá aulas
para crianças e colocar para ensi-
nar adultos”, diz a superintenden-
te da ONG, Regina Esteves. Entre
outras coisas, os profissionais
precisam levar em conta o univer-
so do adulto e aprender ametodo-
logia de aceleração do ensi-
no. ● RENATACAFARDO
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O método cubano de alfabetiza-
ção de adultos “Yo si puedo”
(Sim, eu posso), premiado pela
Unescoem2002e2003ejáutiliza-
dopor15países,entreelesaVene-
zueladeHugoChávez,estásendo
aplicado desde outubro do ano
passado em três municípios po-
bresdoPiauí.Sãoeles:Buritidos
Lopes (19mil habitantes), Caxin-
gó(4mil)eMuricidosPortelas(6
mil).EstãonaregiãodoBaixoPar-
naíba, numamédia de 300 quilô-
metrosdeTeresina,etêmemco-
mum altas taxas de analfabetis-
mo: 48%, 36% e 64%, respectiva-
mente, para citar apenas a faixa
etáriasuperiora25anos.
No começo da noite de sexta-

feira, osprimeiros 117 formandos
receberam seus certificados em
solenidaderealizadanaigrejama-
triz de Caxingó. O ministro da
Educação,FernandoHaddad, foi
representadopelodiretordeEdu-
caçãodeJovenseAdultosdoMi-
nistériodaEducação(MEC),Thi-
mothyIreland.
OBrasilcontratouaaplicação

do“Yosipuedo”emprotocolode
intenções assinado com o gover-
no cubanoem26desetembrode
2003,peloentãoministrodaEdu-
caçãobrasileiroCristovamBuar-
que–maistardeconfirmadopelo
ministro Tarso Genro. Já estava
acertado que o projeto-piloto se-
ria desenvolvido no Piauí, com a
concordância do governador do
Estado,WellingtonDias (PT).
Aplicado através de vídeo,

comoauxíliodemonitores,omé-
todocubanoensinaalereaescre-
verem35dias.Sãocincoaulasno-
turnasdeumahoraemeiade se-
gunda a sexta-feira. A facilidade
estána técnicade associação en-
tre números e letras. Os vídeos
que estão sendo usados no Piauí

foramgravadosemCubaporbra-
sileiros lá residentes ou artistas
brasileiros que quiseram colabo-
rar,comooatorChicoDiaz,queé
oprincipalapresentador.
O cenário é uma sala de aula

ondeosatores-alunos fazemper-
guntasestimulantesaoator-pro-
fessor.Cubadoouos50jogosque
estãosendoutilizadosnoPiauí,ca-
daqualcom17 fitas.

No momento, 236 alunos (ou
29turmas)estãocursandoasau-
las noturnas do “Sim, eu posso”
nostrêsmunicípios.Ametaéfor-
marmilalunosatéofimdejunho.

AVALIAÇÃO
A continuidade e a conseqüente
ampliação do projeto vão depen-
derdaavaliaçãodeeficáciaqueo
MEC começou a fazer na sexta-

feira.Jáestavalá,desdeaquinta-
feira,ovice-cônsulcubanoAdolfo
NúñezFernández, lotadonocon-
suladodeSãoPaulo.
“Temos todo o interesse em

ajudaroBrasilaerradicaroanal-
fabetismo, mas tudo vai depen-
der da avaliação que o governo
brasileiro está fazendo”, disse
FernándezaoEstadonocomeço
danoitedaquinta-feira.
Amaior torcida por umaava-

liação positiva é a do professor
cubanoCarlosMartinezMolline-
da, de46 anos.Naprática, é ele o
principal responsável pela im-
plantação do projeto.Mestre em
Psicologia e Pedagogia, chegou
aoPiauíemoutubrodoanopassa-
do. Reside em Buriti dos Lopes,
em cima de um mercadinho, e
temumcarro oficial da prefeitu-
raàsuadisposição, emtempo in-
tegral.A gasolina, porém, é paga
dobolsodele.
O professor Carlos, como é

chamado por todos, responde,
em portunhol, pela coordenação
daaplicaçãodoprojetonaregião.
Acha, obviamente, que vai me-
lhordoqueaencomenda.Etorce,
é claro, pela sua manutenção e
ampliação. O “Sim, eu posso”
cubano-piauiense é, afinal, parte
de sua tese dedoutorado.Não só
por isso, ele se esmera: trabalha
dobrado, cobra empenho das su-
pervisorasemonitorasqueoaju-
dam,nãoesmorececomasdificul-
dadesenãoseconformacomatra-
sosdemaisdecincominutos.
“Oprograma ‘daCuba’ é real-

menteeficaz”,achaaprefeitapee-
medebista de Buriti dos Lopes,
IvanaFortes,comavisãodeuma
administradoradeempresas.Ela
só fala ‘daCuba’.Oprefeito tuca-
no deCaxingó, RaimundoNona-
to Sobrinho, um ex-analfabeto
que aprendeu por conta própria
semnuncaterpisadonumaesco-
la, elogiaoesforçodeCarlosmas
nãoétãootimistaquantosuacole-
ga.“Osalunosacabamesquecen-

do”,diz. “Senãohouvercontinui-
dadedoaprendizado,comoutros
programas,elesvãorealmentees-
quecer”, concorda o professor
Carlos.Dopontodevistapedagó-
gico, o ideal é queapósaalfabeti-
zação no “Sim, eu posso” os alu-
nos matriculem-se nos progra-
masdeeducaçãodejovenseadul-
tos (EJA, leia textoao lado).
Éocaso,emBuriti,daagricul-

tora edonade casaLuziaGomes
Pereira, de 44 anos, formadanas
primeiras turmasehojealunade
um EJA. A reportagem pediu
queelalessetrechosdeumjornal
local e escrevesse algumas pala-
vras. Fez as duas coisas com as
dificuldadesnaturaisdequemes-
tá começando e ainda escreve,
porexemplo, “futibou”. Informa-
dadoerroformal,diz:“Mesmoas-
sim já émuito para quem estava

noescuro”.De fato.
Em Caxingó, Maria José do

Nascimento, de 48 anos, mostra
primeiro a casa simples e a roça
de onde tira o sustento. Depois é
queexibeosoletrareostraçosdo
lápis.“Agoraficoumaisdifícilpra
euserenganada”,diz.
Suacolegatambémrecém-al-

fabetizadaMariaMoraesdaCon-
ceição,de61anos,achaqueomé-
todo “é fácil de aprender” e que
freqüentar as aulas noturnas “é
umdivertimento”.
Areportagemesteveemuma

delas,emMuricidosPortelas,na
noite da última quarta-feira. Os
olhos de 11 alunos, jovens e adul-
tos, estavam cravados no apare-
lhodeTV.Eraanoitedaletra“R”.
AconcentraçãodeFirminaBran-
dãoPereira,de66anos,eraames-

madeRafaelGomes,de14.Firmi-
na é avó da monitora Francisca
dasChagasPereiradeAraujo,de
23anos.Comoasdemaismonito-
rasdo“Sim,euposso”,elarecebe
R$ 120 mensais e mais R$ 7 por
aluno.“Hojeemdia,quemnãosa-
be lernãoestávalendonada”,diz
Firmina,aavó,entreorabiscodifí-
cildora-re-ri-ro-ru.
Não tendo com quem deixar

os filhos e o neto,MarluceMaria
daSilvaPereira, de 40anos, leva
todo mundo. O neto Daniel, que
vai fazer2anos,chupetanaboca,
ficasentadinhoequietinhonobra-
çodacadeira.Osfilhos,MariaMa-
dalena, de 14, e Bernardo, de 10
anos,queestudamdedianaesco-
lamunicipal, ficamobservandoo
vídeoeoesforçodamãe.Comde-
sembaraço, didática e paciência,
a boa voz damonitora Francisca
vairepetindooqueDiazeseusco-
legasestãoensinandonaTV.“Es-
sa turma é esforçada”, diz a neta
deFirmina.
O professor Carlos é que trei-

naeescolheosmonitores,umpor
turma,eostrêssupervisores,um
pormunicípio–seusparceirosna
aplicação dométodo cubano. No
balanço que fizeram até aqui, a
serounãoratificadopeloMEC,o
desafioprincipalémelhorarosín-
dices de freqüência. Na maioria
dos casos, as faltas ou desistên-
cias são explicadas pelas dificul-
dadesdavidadura.
Asupervisoradoprogramaem

MuricidosPortelas,MarianaFer-
reira Sales, de 26 anos, conta que
todos se esforçam pela manuten-
çãodosalunos.“Vamosnascasas,
conversamos,insistimos”,explica.
Todos eles sabem, Carlos em

especial, que o futuro do “Simeu
posso” piauiense-cubano está
sendo resolvido com a avaliação
ministerial em curso. Avaliação
emquevai teralgumpesoaposi-
çãodogovernodoEstado,franca-
mentefavorávelàcontinuidadee
àampliaçãodoprojeto.●

ALFABETIZAÇÃO

‘Yo si puedo’, que ensina a ler em 35 dias, já é adotado em 15 países e agora passa por avaliação do MEC
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SIM,EUPOSSO-1.Umadas turmas recebeaulasnumacasadomunicípiodeMurici dosPortelas2.e3.Maria JosédoNascimento, alunado
projeto cubano de alfabetização, estuda em sua casa e, depois, comemora a conquista, sexta-feira, do certificado de conclusão do curso
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MEC começou a
avaliar eficácia
do projeto na
sexta-feira
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