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6mil
alunospodem ter sido lesa-
dospor gruposmineiros que
ofereciamcursos falsos da
UNGedaUnimespa distân-
cia e davamcertificados

As inscrições para oExame
Nacional do EnsinoMédio
(Enem)vão de2demaio a2
de junho, tanto para concluin-
tesquanto para quem termi-
nou a escola emoutros anos. A
provaestámarcadapara odia
27de agosto, emmais de800
municípios. As inscrições dos
concluintespodemser feitas
nas escolas oupela internet. O
custo – só paraquem for de
escola particular – é deR$35.

Terminahoje o prazopara ins-
criçõesde trabalhos paraparti-
cipar do 3.ºCongressoAnual
deTecnologia de Informação
(TI), daEscola deAdministra-
çãodeEmpresas deSãoPaulo
daFundaçãoGetulioVargas
(FGV).Os artigosdevem falar
sobre temas relativos à utiliza-
çãoe administração deTI nos
ambientesde negócio, privado
epúblico.Mais informações
pelo sitewww.fgvsp.br/cati

Estão abertas, até dia 25, as
inscrições para concurso pú-
blico para preencher 40 va-
gas de professor na Universi-
dade Federal do Ceará (UFC).
Todos os contratados traba-
lharão no campus do Cariri.
As inscrições podem ser fei-
tas na secretaria demedicina
daUFC, emCariri, ou pelos
Correios. Só podem concor-
rer candidatos com título de
doutor ou de livre docência.

Beneficiários do Financiamen-
toEstudantil (Fies) tematé o
dia 28para fazer a renovação
de seus contratos. São292mil
estudantesnoPaís. A renova-
çãoé semestral e obrigatória
paraos alunos quedesejam
continuar recebendo financia-
mentodaCaixaEconômica
Federal para pagar parte das
mensalidadesem instituições
particulares.Mais informações
pelo sitewww.mec.gov.br/fies

Oprazopara apresentação de
projetos educacionais ao Fun-
doNacional deDesenvolvimen-
to daEducação (FNDE) está
mais curto por causado ano
eleitoral. Estados,municípios e
ONGs têmsóestemês para
enviar a documentaçãoneces-
sária à habilitação e inscrição
dos projetos. Pela lei eleitoral,
os repasses só podemser fei-
tos até 30de junho. As regras
estão no sitewww.fnde.gov.br.

Faltaprofessorpreparado
paraeducarjovenseadultos
Renata Cafardo

Muito se fala na importância da
Educação de Jovens e Adultos
(EJA), antigo supletivo, paraga-
rantir que os recém-alfabetiza-
dosnãovoltemaseranalfabetos.
Mas pouco se investe nela. A
EJAdequalidadepedeprofesso-
rescapacitadosespecificamente
para ensinar adultos – cidadãos
quejáfracassaramnosistemaes-
colar, com histórias de vida, co-
nhecimentospróprios eque têm
pressa para aprender. O País só
tem 14 instituições de ensino su-
periorcomcursosqueensinema
atuar emEJA; no Nordeste, on-
deestãoasmaiorestaxasdeanal-
fabetismo, sãoapenasquatro.
Políticas públicas isoladas em
algunsmunicípioscapacitames-
sesprofissionais.OMinistérioda
Educação(MEC)começousóre-
centemente com programas tí-
midos. Este mês, a maior ONG
alfabetizadoradoPaís,aAlfabeti-
zação Solidária, percebeu que
erapreciso investiremEJAees-
táformandoprofessoresempar-
ceriascomuniversidades.“Édifí-
cil melhorar a educação das
crianças se seus pais e irmãos
são analfabetos ou analfabetos
funcionais”,dizasuperintenden-
teexecutivadaAlfabetizaçãoSo-
lidária,ReginaEsteves.
AEJAcompreendeosensinos
fundamental(1ªa8ªséries)emé-
dio,mascursadosemmenostem-
po.Emgeral,oensinofundamen-
tal é feito em três anos. O Brasil
tem4.619.409milhões de alunos
deEJA.Só3.397dos5.560muni-
cípios a oferecem. Pesquisas
mostram que não adianta um
programaparabaixaros índices
de analfabetismo, hoje em 13%,
se os alunos não continuarem
seusestudos.
São 301.995 professores de
EJA;37%delesformadosapenas
em ensino médio. “A formação
do professor tem de ser como a
domédicoouadoengenheiro,ta-
manha é a complexidade do tra-
balho com o ser humano”, diz a
coordenadoradonúcleodeestu-
dos de Jovens e Adultos daUni-
versidade de São Paulo (USP),
Stela Piconez. A Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação (LDB),
de1996,pedequetodososprofes-
sores do País estejam formados
emnível superior até2007.
MasoBrasiltemaindaprofes-
sores que sequer terminaram o
ensino fundamental; são 282 en-
treosquetrabalhamemEJA.Ou-
tros1.947nãochegaramacome-
çaro ensinomédio.Trêsdasdez
cidades com os maiores índices
de analfabetismo do País não
têmumprofessorcomensinosu-
perior – Jordão (AC), Guaribas
(PI) eFernandoFalcão (MA).

AUTO-ESTIMA
Onovo programa daAlfabetiza-
ção Solidária oferece um ano de
cursoaosprofessoresdeEJAde
algumas cidades, parte feito nu-
mauniversidadeparceira, parte
no próprio local de trabalho. As
primeiras turmas começaram
nomêspassado.Ocustodecada
professorcapacitadoédeR$157
por mês, que será bancado por

empresas. “Não se pode imagi-
narqueoalunonãosabenada.É
precisoensinarapartirdosseus
conhecimentos já adquiridos”,
explicaRegina.
A professora de EJA e aluna
docursodaAlfabetizaçãoSolidá-
ria Janice Nascimento de Melo,
de33 anos, diz queumadas suas
estratégias é ouvir as histórias
que seus estudantes têm a con-
tar. Ela dá aulas há quatro anos
naEJAdeSãoBentodoUna, no
interiordePernambuco.“Traba-
lho a auto-estima, faço com que
eles confiem em mim. O adulto
precisa ser cativado”, completa.
SuacolegaMariaJussaradeMa-
cedo,de27anos,contaqueapren-
deuainseriradisciplinadefiloso-

fianasaulas.Atéentão,ofocoera
emportuguêsematemática.
Para o secretário de Alfabeti-
zação, InclusãoeDiversidadedo
MEC,RicardoHenriques, opro-
fessorbempreparadoépeçafun-
damental para combater o
maior problema da EJA: a eva-
são. “Se ele não tem a técnica, o
aluno vai embora.” Apesar dos
avançosnaáreaduranteogover-
no atual – todos os municípios
queoferecemEJAhojerecebem
verbadoMEC,oquenãoocorria
até2005–,aindafaltampolíticas
públicasvoltadasaoprofessor.
Umadasprimeiras tentativas
doMEC deve começar emmaio
com a capacitação de professo-
res para trabalhar em EJA no

campo.OprojetochamadoSa-
beresdaTerraofereceráensi-
no fundamental aliado a uma
formação profissionalizante
para5mil alunos.O currículo
terá,alémdasdisciplinascon-
vencionais, qualificações pa-
raagriculturafamiliar,pesca,
extrativismoeartesanato.
OMEC tambémentregará
dentrodedoismesesumcon-
junto com cinco livros didáti-
cosespecíficosparaosprofes-
sores que atuam em EJA em
todos os municípios do País.
Elesfalamsobreascaracterís-
ticasdosalunosdessenívelde
ensino, sobre as avaliações e
sobrecomoocorreoprocesso
deaprendizagem.●
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GRATIFICANTE-AprofessoraJulianaSalles eseusalunosna IlhadeVeradeCruz: vontadedeaprender

Profissionais de Educação
de Jovens e Adultos (EJA)
defendemqueaáreasejatra-
tada damesmamaneira que
oensinobásicoregularnono-
vo Fundo para a Manuten-
ção do Ensino Básico (Fun-
deb). O projeto já obteve
uma aprovação na Câmara
dos Deputados em dezem-
bro,masaindaestásendodis-
cutido pelo legislativo.
“Pormais que haja priori-
dade para o ensino básico,
nãosepodecondenaragera-
çãoatual oupassadaanãose
escolarizar”, diz a superin-
tendente executiva da Alfa-
betização Solidária, Regina
Esteves. Ela defende que,
com o Fundeb, o valor míni-
mo investidoporalunosejao
mesmo no ensino básico re-
gular e na EJA. A posição é
compartilhada pelo secretá-
rio de Alfabetização, Inclu-
são e Diversidade do MEC,
RicardoHenriques.
O fundo é constituído por
20% da arrecadação dos im-
postos de Estados e municí-
pios, que depois são dividi-
dos conforme o número de
alunosnarede.QuandooEs-
tado não chegar ao valormí-
nimo, a União vai comple-
mentar com recursos pró-
prios até o total exigido por
lei.Oaportedogovernofede-
ral será de R$ 50,6 bilhões
por ano. Os valoresmínimos
para cada série ainda não fo-
ramdeterminados.
Mas jáháexemplosdasdi-
ferenças se forem compara-
dos os recursos investidos
por meio do fundo atual, o
Fundef, que atinge apenas o
ensinofundamental.Osvalo-
res mínimos são R$ 682,60
(1ªa4ªsérie)eR$716,73 (4ªa
8ª série) por aluno do ensino
regular. Com o orçamento
queoMECtemparaEJA,de
cercadeR$500milhões, são
aplicados entre R$ 40 e R$
250 por estudante desse ní-
vel de ensino.
A EJA também é ofereci-
da por escolas privadas ou
peloterceirosetor.Oprojeto
Ilha deVera Cruz, da Escola
Vera Cruz, atende gratuita-
mente 140 alunos jovens e
adultos, toda noite. São 120
professores voluntários, ca-
pacitadoscontinuamentepa-
raasaulas.Aevasãonãoche-
ga a 10%. “Comecei insegura
porque muitos dos alunos
eram mais velhos que eu.
Mas é gratificante dar aulas
para quem realmente quer
aprender”, diz a professora
Juliana Salles Leme, de 25
anos,queébiólogaevoluntá-
ria doVera Cruz. ● R.C.

NotasALFABETIZAÇÃO

NelsonFigueiredoFilho
Pró-reitor comunitário
daUNG
“Eles sónão
falsificaramodiploma
porqueé crime federal.”
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Brasil só tem 14 instituições de ensino superior com cursos que ensinem a atuar em EJA
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OexamedaOrdemdosAdvoga-
dosdoBrasil (OAB),quetemre-
gistradosucessivosrecordesde
reprovaçãonoPaís,mudoue fa-
cilitou um pouco a vida dos ba-
charéis. Agora serão 5 horas e
não mais 4 horas para fazer a
primeirafase,quetem100ques-

tões. Na segunda fase, a peça
profissional perdeu força.
“Se ele demora um pouco

mais para responder e acerta a
questão,achoótimo”,dizopresi-
dente da OAB-SP, Luiz Flávio
Borges D’Urso. Ele também
concordacomamudançanase-

gunda fase.No lugardasquatro
questõesdissertativasserãocin-
co, cada uma com peso um. A
peça processual – que pode ser
das áreas de direito civil, penal,
tributário ou trabalho – valerá
cincopontosenãomais seis, co-
mo ocorria até então. A segun-

da fase continua com um total
de dez pontos.
ParaD’Urso, diminui o cará-

ter subjetivo da prova, já que as
questõesobjetivaspassamava-
lermaispontos.Paraas respos-
tas, os alunos podem consultar
a bibliografia recomendada.
“Não estámais fácil, e simmais
justa”, diz. As mudanças serão
aplicadasemtodooPaís e já va-
lem para o próximo exame de
SãoPaulo, emmaio.
NaúltimaprovadaOAB-SP,

apenas 11,4% dos inscritos fo-

ram aprovados. Foi o segun-
do pior resultado da história
do exame, que comemora
nestemês35anosdeexistên-
cia. A aprovação é essencial
para exercer a profissão de
advogado.
AOABtemcreditadoofra-

cassonasprovasaoaumento
do número de faculdades de
Direito nos últimos anos. A
entidadepedeasuaparticipa-
ção na aprovação ou não dos
novos cursos peloMinistério
daEducação (MEC). ● R.C.
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