
IV — São Paulo, 113 (203), sexta-feira, 24 de outubro de 2003 D.O.E. Executivo I

Projeto de alfabetização de adultos completa dois anos com dez salas de aula em funcionamento 

Trabalho voluntário de estudantes
da USP combate o analfabetismo

SERVIÇO

Há dois anos, o atual ministro da
Educação Cristovam Buarque proferiu
palestra na Faculdade de Economia e
Administração (FEA) da USP. Na
oportunidade, destacou que o analfa-
betismo no Brasil poderia ser elimina-
do em quatro anos, desde que cada
estudante de universidade, pública ou
privada, dedicasse quatro horas sema-
nais, durante um semestre, à tarefa de
ensinar alguém a ler. 

A idéia do ministro foi então colo-
cada em prática com a criação de um
curso para alfabetização de adultos –
o projeto Alfa USP – desenvolvido com
base no trabalho voluntário dos alunos
da instituição. As aulas são abertas a
todos interessados e a maior parte dos
estudantes é composta por funcioná-
rios de empresas terceirizadas que
prestam serviço para a universidade.
Hoje, o Alfa USP atende 67 pessoas e
dispõe de dez salas para aulas, sete no
câmpus da USP e outras três fora da
Cidade Universitária.

Ligia Carriel, estudante de Jor-
nalismo e uma das responsáveis pela
divulgação do projeto, explica que a
proposta educacional do projeto se
baseia nas idéias do educador per-
nambucano Paulo Freire (1921-1997),

Projeto Alfa USP -
alfausp@uol.com.br 
Telefone: (11) 3091-5752

tais como a concepção de que  não se
deve apenas ensinar a ler, mas tam-
bém permitir que o jovem reflita sobre
a realidade em que vive; e, também, o
processo de aprendizagem mútua, as
experiências de vida tanto do educan-
do como do educador são valorizadas e
levadas para a sala de aula.

EFEITO MULTIPLICADOR
Os educadores têm liberdade para

escolher temas e métodos pedagógi-
cos que julguem ser mais apropriados.
"Com esse espírito, uma professora
levou sua turma ao cinema para assis-

tir ao documentário
sobre Paulinho da
Viola. No caminho,
discutiram música
e cultura popular",
lembra Ligia.

Nas aulas, o
aprendizado é uma
via de mão dupla.
"Os professores co-
mentam que às ve-
zes aprendem mais
do que os alunos",
afirma. A cada duas
semanas, os alfabe-
tizadores se reú-
nem para discutir

os acertos e erros que ocorreram na
condução das aulas.

Ao ingressar no projeto, o aluno-
professor assume o compromisso de
permanecer por um ano. No fim do
período, a experiência adquirida é
redirecionada para a formação de
novos alfabetizadores. Cada novo edu-
cador pode formar outros 20 professo-
res, e assim aumentam as chances de
erradicação do analfabetismo. "O pro-
jeto tem efeito multiplicador e cada
novo professor traz experiências novas
e significativas", explica Ligia.

PARCERIA

O objetivo do Alfa USP é aumentar
o número de salas de aula até o final do
ano que vem na Cidade Universitária
além de ampliar o número de associa-
dos fora da USP. Para 2004, a intenção
é reunir as experiências positivas e
negativas das classes-piloto existentes
e produzir um manual de procedimen-
tos. Ele possibilitará a estruturação de
uma rede de salas franqueadas espa-
lhadas por outras instituições.

A sede do Projeto Alfa está instala-
da em uma sala cedida pela Faculdade
de Economia e Administração da uni-
versidade. O instrumental pedagógico
para as primeiras turmas foi consegui-
do por meio de parceria com o Movi-
mento de Alfabetização (Mova) da pre-
feitura de Santo André, Instituto Vere-
das e Fundação Banco do Brasil.

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial

Projeto Alfa USP é baseado nas idéias do educador Paulo Freire
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Vestibular 2004 da Unesp tem mais de 93 mil inscritos

Número de candidatos às vagas de 2004 cresceu 3,6% em relação a 2003

A Fundação para o Vestibular da
Unesp (Vunesp) registra novamente
aumento de procura pelos cursos ofe-
recidos na Unesp. Para o vestibular
2004, foram inscritos 93.885 estudan-
tes para disputar as 6.310 vagas ofere-
cidas, 3,6% candidatos a mais em rela-
ção ao concurso de 2003. "O cresci-
mento contínuo demonstra o compro-
misso desta universidade em promo-
ver o acesso cada vez maior ao ensino
superior público e de qualidade em
São Paulo, num esforço conjunto com
a Vunesp e com o governo do Estado",

Provas e matrícula
O cronograma do Vestibular Fuvest é este:
– Entre 7 e 10 de dezembro, provas específicas de habilidades e de aptidão;
– De 14 a 16 de dezembro, provas de Conhecimentos Gerais, conhecimen-
tos específicos e Língua Portuguesa;
– No dia 6 de fevereiro, a Vunesp divulgará os resultados; 
– A matrícula e a confirmação de interesse deverão ser realizadas de 10 a
12 de fevereiro.

disse o reitor da Unesp, José Carlos
Souza Trindade.

A instituição está oferecendo
6.310 isenções de taxas de inscrição
(o mesmo número de vagas), para
estimular a participação de estudan-
tes carentes. São 23 unidades da
Unesp, sete delas criadas recente-
mente. Em julho, foi realizado o
Vestibular de Meio de Ano para
preencher 1.015 vagas, das quais 345
nas novas unidades.

Da Assessoria de Imprensa da Unesp

Poupatempo Santo Amaro arrecada produtos de higiene para doar a asilos
No dia 18, durante a comemora-

ção de dois anos do Programa Escreve
Cartas, o Poupatempo Santo Amaro
iniciou campanha para arrecadar pro-
dutos de higiene pessoal, que serão
repassados aos asilos atendidos pelo
programa. Interessados podem fazer
doações de fraldas geriátricas, sabo-
netes, desodorantes, xampus e lenços
de papel até o dia 20 de novembro, no
posto Santo Amaro.

Esta é a terceira vez que a unidade
realiza ações em favor das casas atendi-
das pelos voluntários do Escreve Cartas.
No ano passado, o posto organizou cam-
panhas para doação de produtos de lim-
peza e de higiene pessoal, e arrecadou
mais de 850 itens que foram encami-
nhados aos asilos Sociedade Bene-
ficente A Mão Branca e Associação
Filantrópica Casa da Terceira Idade
Sagrado Coração de Maria. 

"Esperamos que o resultado supere
a quantidade final de material obtido
nas duas primeiras campanhas", diz
Luís Agune, gerente do Poupatempo
Santo Amaro.

Atualmente, o posto faz visitas perió-
dicas a seis instituições: Casa dos Velhi-
nhos de Ondina Lobo, Assistência Vicen-
tina de São Paulo, Associação Filantró-
pica Casa da Terceira Idade Sagrado
Coração de Maria, Sociedade Beneficente

O Poupatempo Santo Amaro fica na
Rua Amador Bueno, 176/258 – 
próximo ao Largo 13 de Maio
Horário de funcionamento: de segunda
a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e
aos sábados, das 7 às 13 horas.

SERVIÇO

A Mão Branca, Lar dos Idosos Vivência
Feliz e Casa de Repouso Santa Clara.

Da Assessoria de Imprensa do Poupatempo
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