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AdultostêmaspioresnotasdoEnem

Possibilidadesiguaisde
engravidarporfertilização
Estudodizquemulherescom36a
39anostêmamesmachancede
umamulhermais jovemqPÁG.19

AVALIAÇÃO

Alunos de EJA, o antigo supletivo, tiraram notas tão ruins quanto os piores estudantes do ensino médio regular

VIDA&

Schneider alegamotivos pessoais, mas critica comissão

Renata Cafardo

As notas médias dos alunos de
Educação de Jovens e Adultos
(EJA),oantigosupletivo,noExa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem) estão próximas das pio-
res obtidas pelos estudantes do
ensinoregular.OsalunosdeEJA
doPaís tiverammédiade 35,75 –
numaescalade0a100–naprova
realizadanoanopassadoporqua-
se3milhõesdepessoas.Sãoqua-
se nove pontos de diferença em
relação àsmédias de quemestu-
danoensinomédiocomum.
A EJA começou a ganhar im-
portâncianoPaísrecentemente;
aajudafederalaesseníveldeensi-
noserestringiaaEstadosdoNor-
desteatépouco tempo.Sãomais
de 4milhões de alunos hoje,mas
nem todos participam do Enem
já que a prova não é obrigatória.
AEJAofereceensinofundamen-
tal emédio emmenos tempopa-
raadultoseéessencialparaasse-
gurar que as pessoas alfabetiza-
dastardiamentenãovoltemaser
analfabetas. O País têm 16 mi-
lhõesdeanalfabetos.
“Sãopessoasquenãoacredita-
vammaisnaescola,estavamdes-
motivadas, mas acabaram vol-
tando.Asadversidadessãomaio-
res”,diz, sobreosalunosdeEJA,
oresponsávelpelaáreanoMinis-
tériodaEducação(MEC),Ricar-
doHenriques.Paraele,adiferen-
çanasnotasnãoétãoexpressiva,
levandoemcontaoperfildopúbli-
co. Mas, na comparação com os
resultados do ensino regular di-
vulgadaspeloMECemfevereiro,
nota-sequeaspiores escolas pú-
blicasdecapitaiscomoFlorianó-
polis e Vitória têm notas melho-
resqueamédiadeEJA.
SegundoopresidentedoInsti-
tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais do MEC
(Inep), que realiza o Enem, Rey-
naldo Fernandes, percebe-se
tambémquenãohá grande dife-
rençaentreoalunodeEJApúbli-
ca e de EJA particular, como
ocorre no ensinomédio comum.
Asparticulares têmmédiade40
pontos,enquantoaspúblicasfica-
ramcom35,51. Já a diferença no
ensinoregularéde16,22pontosa
maisparaasparticulares.
“A EJA privada muitas vezes
acaba sendouma facilitação não
desejada do ensino, com cursos
de poucosmeses”, diz a especia-
lista emEJA e coordenadora da
ONGAçãoEducativa,VeraMas-
sagão. Em São Paulo, são co-
muns supletivos que oferecem
ensino médio e fundamental em

apenasumano.No ensinopúbli-
co,noentanto,hámaiscontrolee
exigênciamínimadedoisanospa-
ra cursar da 5ª à 8ª série e mais
umanoemeioparaastrêsséries
doensinomédio.
Vera acredita que as médias
mais baixas dos alunos de EJA
refletemoperfil dopúblico,mais
excluído emais pobre. Alémdis-
so, eles convivemcomosproble-
masdoensinonoturnonas esco-
las – aEJAsó funcionanessepe-
ríodo – em que há mais falta de
professores, bibliotecas fecha-
das e menos tempo de aula. “O
ideal seria que essa metade de
tempo não significasse metade
dequalidade”,dizVera.Paraela,
a educação para adultos deveria
ser focada em competências da
vida, incentivo a pesquisas, à lei-
turaeaousodoraciocínio.
OEneméconsideradoumexa-
meinovadornoPaíspornãoava-
liarconteúdoemedirjustamente
competências e habilidades do
formando de ensino médio. As
questões são baseadas em situa-
ções-problema,comfoconocoti-
dianodoaluno.Apesardasnotas
baixas, os resultados mostram
que236dascercade4milescolas
deEJAqueparticiparamdapro-
vasesaírammelhorqueamédia

dasescolaspúblicas.
Alémdisso,odesempenhodos
estudantes de EJA não baixou
muito as notas gerais das esco-
las, como se pensou quando fo-
ram divulgados os rankings do
Enem, em fevereiro. O próprio
conselhodossecretáriosdeEdu-
cação chegou a divulgar nota
com essa reclamação. Agora,
comaseparaçãodasnotas,épos-
sível perceber que amédia geral
dos estudantes brasileiros, se
não fossem considerados os de
EJA,seriade44,66.ComEJA,fi-
ca em 43,93. Isso ocorre porque
bemmenosalunosdessamodali-
dadedeensino fizeramaprova.

MELHORES E PIORES
AmelhorescoladeEJAdoPaís
édeNatal (ver texto ao lado).Na
lista das dezmais conceituadas
há cinco do Rio, uma deMinas,
umadeSantaCatarina, umada
BahiaeumadeSãoPaulo.Aes-
cola paulista é a única pública

entreasmelhores, ficaemCam-
pinas, mas sua classe de EJA
deixou de funcionar neste ano
por falta de demanda.
Entreasdezmaioresnotasda

capital,oensinopúblicosedesta-
ca: setesãoescolasestaduais. “A
EJAanteseramarginalizada,ho-
je se faz um trabalho específico
para esse público, levando em

conta suas experiências”, diz
a responsável por EJAnaSe-
cretaria Estadual de Educa-
ção, Huguette Theodoro da
Silva.●

Representantes ameaçam com greve a partir do dia 8

Vice-presidentedeixaCTNBio
BIOSSEGURANÇA

Lígia Formenti
BRASÍLIA

A Comissão Técnica Nacional
deBiossegurança(CTNBio)so-
freu a primeira baixa depois de
suareformulação.Ovice-presi-
dente do conselho, o professor
daUniversidadeFederaldoPa-
rá Horácio Schneider, pediu
seu afastamento recentemen-
te, alegandomotivos pessoais.
Exercendo seu primeiro

mandato,oprofessorespecialis-
ta em genética afirmou que o
grau de dedicação exigido de
um integrante da CTNBio é in-
compatível com suas demais
atribuições e projetos. “Além
das reuniões, há uma série de
processos que precisam ser
analisados. Não teria tempo de
conciliar tudo isso com minha
rotina”, justificou. Ele afirmou
ainda que pretende se candida-
tar à Sociedade Brasileira de
Genética, o que deverá deman-
dar tambémgrande tempo.
A saída de Schneider ocorre

nummomentodeevidenteinsa-

tisfação de cientistas com o an-
damentodaCTNBio.Reformu-
ladapelaLei deBiossegurança,
a comissão retomou suas ativi-
dades em dezembro passado.
Mas num ritmo muito aquém
do desejado pelos cientistas.
Eles alegamque a nova compo-
sição dificulta uma discussão
mais objetiva. O descontenta-
mento chegou ao auge na últi-

mareunião,comanomeaçãode
uma representante doMinisté-
rioPúblicoFederal (MPF)para
assistir às reuniões – algo que a
lei já permitia, mas que, em 11
anosdaCTNBio,nuncafoicolo-
cado emprática.
Schneider deixou explícito

ontemsuareprovaçãoàpresen-
ça de um integrante do MPF.

“Issonão temrelaçãonenhuma
com minha saída. Mas como
muitos de meus colegas, consi-
dero totalmente desnecessária
a presença de tal representan-
te. É uma espécie de interven-
çãonumacomissão técnica.Al-
go totalmente sem sentido.”
O professor também avalia

quemuitas vezes as discussões
na comissão são pouco objeti-
vas,oqueimpedeumandamen-
to adequado. “São tratados te-
mas diversos, polêmicos. Mas
como é uma composição gran-
de, a impressão que se tem é
que a comissão se reúne para
discutir cavalo. E o que acaba
saindo é umdromedário.”
Em sua carta de demissão,

ele se refere às “tensas e inter-
mináveis reuniões mensais,
que não se esgotam”.
Questionadosobresesuasaí-

da não poderia iniciar um pro-
cesso de debandada de cientis-
tas,oprofessorafirmou:“Espe-
ro sinceramente que não. A
CTNBio é extremamente im-
portante à ciência e ao País.” ●

TrêsgrandesdeSPpodemparar
UNIVERSIDADES

Rodrigo Gallo

Os professores e funcionários
das faculdades públicas de São
Paulo e do Centro Paula Souza
aprovaram um indicativo de
greve (espécie de pré-aprova-
ção) por tempo indeterminado
a partir da próxima quinta-fei-
ra, dia 8, para pressionar o go-
vernoa reporperdas salariaise
ampliar as verbas destinadas
às instituições. A paralisação
foi definida anteontem e tem
apoio dos alunos.
A sinalização de greve por

tempo indeterminado foi apro-
vada em assembléia por repre-
sentantes da Universidade de
SãoPaulo (USP),Universidade
Estadual Paulista (Unesp) e
UniversidadeEstadualdeCam-
pinas (Unicamp). De acordo
com as entidades envolvidas,
mais de 8 mil professores e 30
mil funcionários devem cruzar
os braços.
Para o Sindicato dos Traba-

lhadores da USP (SintUSP), a
questão salarial está vinculada

às verbas destinadas pelo go-
verno às universidades. “A fa-
culdade incorporou outras uni-
dades,comoaUSPLesteeaFa-
culdade de Engenharia Quími-
cadeLorena(Faenquil), eosre-
cursos não aumentaram. Isso
está causando problemas para
todosnós”, justificouumdosdi-
retores da entidade sindical,
Magno de Carvalho.

Ontem, representantes das
universidadessereunirampela
quarta vez com o Conselho de
ReitoresdasUniversidadesEs-
taduais Paulistas (Cruesp) pa-
ra discutir a negociação sala-
rial.Porém,nãohouveavanços.
Segundo Carvalho, o conselho
voltou a insistir na proposta de
reajustarosaláriodosfuncioná-

rios em0,75%.
“Estamos pedindo 7%,

além de uma reposição de
perdas que somam 62% nos
últimos anos”, afirmou.
Osprofessoresefuncioná-

rios das faculdades públicas
tambémpedemqueareceita
deimpostosparaoensinopú-
blico estadual seja ampliada
de30%para33%,oque inclui
11,6% do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e
Serviços(ICMS)paraasuni-
versidades e outros 2,1% ao
Centro Paula Souza. O
Cruespnãosepronunciouso-
bre o assunto.
Em agosto do ano passa-

do, estudantes, professores
e funcionários da USP,
Unesp, Unicamp e Fatec pa-
raram exigindo o aumento
dasverbas.O impassecome-
çouquandooentãogoverna-
dordoEstado,GeraldoAlck-
min, vetou o artigo da Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO) referente ao aumento
dos recursos para educação
de 30%para 31%. ●

Campeãaplica
àEJAmesmas
exigênciasdo
ensinoregular

Deficientesganham
maisemaisadaptações
Bicicletas, triciclosepatinetes
modificadosdãomelhores
oportunidadedelazerqPÁG.19

EXPERIÊNCIA–AlunosemauladeEJAnoRio;períodonoturno tambémdificultaaprendizagem

TASSO MARCELO/AE–24/8/2005

Juliano de Souza
ESPECIAL PARA O ESTADO
NATAL

Oferecer padrão de educação
que não fique nada a dever ao
ensinoregularéareceitadoCo-
légio Especial de Natal (Cena)
para suas 12 turmas de Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA).
O foco da instituição – 1º lugar
no ranking das melhores esco-
las de EJA no Brasil, com nota
59,14–éoalunoqueficoudesni-
velado,foradefaixaoufoirepro-
vado emalguma disciplina.
Neste ano, cerca de 20 estu-

dantesdocolégiotentarãovaga
noensinosuperior, inclusivepa-
ra o curso de Medicina da Uni-
versidadePotiguar,amaiorins-
tituição privada de nível supe-
riordacapital.Hácasosdeapro-
vados no concorrido vestibular
daUniversidadeFederaldoRio
Grande doNorte (UFRN).
“Não descriminamos o alu-

no do EJA e mantemos o nível
de exigência curricular e disci-
plinardos alunosdo ensinomé-
dio”,dizAntônioTeófiloAndra-
de Filho, diretor do colégio. O
Cena, criado em 1999, faz parte
de outra instituição maior, que
tem3.500 alunos.
Deste contingente, 10% inte-

graaEJA.Amaioria é formada
por jovens de classe média. A
carga horária semanal é de 20
horas/aula. As turmas têm 15 a
20 estudantes. “Os professores
cobram a atenção do aluno ao
conteúdo ensinado nas aulas e
ninguém falta”, frisa Irani Xa-
vierdeAndrade, diretorda ins-
tituição. A mensalidade custa
R$ 130 emmédia. O valor equi-
vale a 60% do custo mensal da
série tradicional.
Os professores são os mes-

mosqueatuamnocolégioregu-
lar. A direção da escola cobra
do corpo docente total atenção
às demandas dos alunos de
EJA. Os alunos participam pe-
riodicamentedeoficinasesemi-
nários e são avaliados constan-
temente.“Elestêmpressa,que-
rem fazer o vestibular o quanto
antes”, completa Irani. ●

‘Comissão se reúne
para discutir
cavalo e o que sai é
um dromedário’

Médias dos alunos
de EJA não
prejudicaram notas
gerais das escolas
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Professores e
funcionários
querem mais verba
para educação
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