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RIO

Na rede municipal do Rio, uma
das exigências para os benefí-
cios do Cartão Família Carioca,
de transferência direta de renda
para cerca de 100 mil famílias po-
bres, é a presença de pelo menos
um dos pais ou responsáveis nas
reuniões escolares, que são bi-
mestrais. O programa foi lança-
do em dezembro passado, com a
presença do então presidente Lu-
la, do governador Sérgio Cabral
e do prefeito Eduardo Paes.

“É muito importante que os
pais participem, mas é preciso
ver que tipo de relação eles têm
com as escolas”, defende o pro-
fessor da UFRJ Marcelo Paixão,
especializado no estudo de ra-
ças. “Nas reuniões, é importante
que eles não apenas ouçam, mas
também falem. A escola tem de

ser o centro de formação de cida-
dania”, acrescenta.

“Com todos os avanços so-
ciais recentes, ainda há 16 mi-
lhões de indigentes neste país.
Não pode botar nessas famílias o
fardo da responsabilidade pela
educação dos filhos”, emenda o
professor.

Paradigma. Fundador da Edu-
cafro, rede de cursos pré-vestibu-
lares voltados para estudantes
afrodescendentes e de baixa ren-

da, o frade franciscano David Rai-
mundo Santos diz que a ideia de
que os filhos deviam abandonar
a escola para trabalhar e ajudar a
família começa a ficar para trás.

“Esse paradigma está sendo
quebrado. Hoje ainda encontro
pais que dizem que os filhos têm
de ajudar a família a comer, mas
também há casos de mães que,
estimuladas pelos filhos univer-
sitários, resolveram voltar a estu-
dar e ingressaram elas próprias
na universidade”, diz Frei David.

No Rio, participação dos pais é
exigida em programa de renda

TASSO MARCELO/AE–7/12/2010

ESCOLARIDADE. Avanço da nova geração

A CVC tem 39 anos de experiência e
oferece mais de 700 roteiros à sua escolha.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

Plantão hoje: das 10 às 14 horas, ligue 5058-8999 - 5532-0888 - 3074-3500 e 2093-2093.
Após as 12 horas, atendimento nos melhores shoppings.
São Paulo Capital:
Centro-Consolação .............................................2103-1222
Aclimação ..........................................................2362-7780
Boavista Shop ....................................................5547-6477
Bom Retiro .........................................................3333-4343
Campo Belo........................................................5041-2740
Eldorado Shop....................................................3815-7878
Faria Lima ..........................................................3038-5300
Frei Caneca Shop................................................3472-2010
Ibirapuera Shop .................................................2107-3535
Ibirapuera Shop .................................................2108-3500
Imigrantes – Carrefour.......................................3791-9080
Jabaquara-Pão de Açúcar...................................5015-7933
Jaçanã-Sonda.....................................................2243-2020
Liberdade...........................................................3209-0909
Market Place Shop .............................................2135-0777
Mooca Shop. Capital...........................................2068-1000
Morumbi Open Center........................................2369-9890
Morumbi Pão de Açúcar .....................................3723-5252
Pacaembu ..........................................................2691-9521
Raposo Shop ......................................................2109-0199
Santa Cecília.......................................................2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô .....................................5571-7100
Santana Shop.....................................................2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria ...........................2367-1774
Tatuapé Shop. Boulevard ...................................3019-3300
Vila Carrão-Sonda ..............................................2362-8978
Villa-Lobos Shop ................................................3024-0088

Grande São Paulo:
Alphav ille - Centro Comercial ............................4191-9198
Granja Viana ......................................................4702-0306
Guarulhos Shop. Inter ........................................2086-9720
Mauá Coop Barão de Mauá.................................4544-8111
Osasco Hiper Carrefour .......................................3683-3479
Ribeirão Pires ....................................................4828-1868
S.B. Campo - Extra Anchieta...............................4368-0440
S.B. Campo - Metrópole .....................................2191-3500
Santo André Shop. ABC ......................................2105-6100
Santo André - Centro..........................................2191-8700
Santo André - Hiper Extra Vila Luzita ..................... 4451-5031
Santo André - Sta. Teresinha..............................4997-4177
Taboão da Serra-Hiper Extra ..............................4788-1111

São Paulo Interior:
Americana..........................................................3645-1210
Araçatuba Shop..................................................3607-4080
Araçatuba ..........................................................3621-2575
Barretos .............................................................3321-0320
Caieiras ..............................................................4442-3114
Campinas Shop ..................................................3229-8899
Campinas-Barão Geraldo ...................................3249-0232
Campinas-Cambuí..............................................3254-2733
Campinas-Centro ...............................................2102-1700
Campinas-Jardim Chapadão ..............................3396-7002
Campo Limpo Paulista .......................................4812-7275
Catanduva Shop.................................................3525-2097
Fernandópolis ...................................................3465-5520

Guaratinguetá-Buriti Shop.................................3133-3171
Ibitinga ..............................................................3341-8210
Indaiatuba .........................................................3318-1000
Itupeva...............................................................4496-6234
Jaboticabal Shop................................................3203-3008
Jacareí ...............................................................3962-7070
Jundiaí - Anhanguera Jundiaí.............................4521-6505
Limeira Shop......................................................3404-8899
Marília Aquarius.................................................2105-3888
Matão ................................................................3382-2771
Olímpia ..............................................................3281-4200
Paulínia Shop .....................................................3833-5544
Penápolis ...........................................................3653-7322
Pindamonhangaba ............................................3642-9432
Piracicaba Shop..................................................3413-5557
Piracicaba-Carrefour ..........................................3434-1433
Ribeirão Preto-Centro ........................................3289-1011
S.J. Campos-Adhemar Barros .............................2139-9540
S.J. Campos-Center Vale Shop............................2139-6700
S.J. Campos-Colinas ...........................................3913-6700
S.J. Campos-Shop. São José ...............................3941-7000
Salto...................................................................4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli ..........................................3626-5553
Santos-Balneário................................................3281-9000
Sorocaba - Extra Sta Rosália ...............................3211-1733
Taquaritinga ......................................................3253-3909
Valinhos Shop. ..................................................3929-7700
Vargem Grande do Sul .......................................3641-1711

Nunca foi tão 
barato viajar
Promoção para 13 e 14/agosto

MACEIÓ

Pacote de 8 dias - Saídas diárias o ano todo. 

O mar da capital do Alagoas tem uma 

coloração linda. Os vários tons de verde e 

azul impressionam todos os seus visitantes e 

atraem muitos casais em lua de mel e famílias 

em férias. Um dos programas mais clássicos 

da cidade é o passeio de jangada às piscinas 

naturais da praia de Pajuçara. Todo mundo 

fica admirado com esses incríveis aquários 

da natureza. E não é só em Maceió que você 

encontra belezas e atrações imperdíveis: o 

litoral de Alagoas é considerado um dos mais 

belos do Nordeste, com praias paradisíacas 

e atrações imperdíveis de norte a sul, como 

a Praia do Francês e Maragogi. 

Inclui: passagem aérea, transporte aeroporto/
hotel/aeroporto, 7 diárias de hotel com café da
manhã, passeio pela cidade e Praia de Paripueira
e equipe CVC à sua disposição
para atendê-lo a qualquer momento.

Consulte opções de hospedagem nos hotéis: 
Porto da Praia • Porto Maceió • San Marino 
Suíte • Brisa Tower Maceió Ponta Verde 
Maceió • Maceió Mar • Coqueiros Express 
• Ritz Lagoa da Anta Resort • Salinas de 
Maceió Beach Resort e Jatiúca Resort.

1º passageiro ......................R$ 998,
2º passageiro ......................R$ 698,
Total 2 pessoas............... R$ 1.696,

10x sem juros de......... R$ 169,60
Preço para saídas 13 e 14/agosto no Hotel Lagoa Mar.

Desconto
R$ 300, 

Prezado cliente:preço publicado por pessoa com hospedagem em apto.duplo saindo de São Paulo,em voos específicos.A oferta de lugares é limitada e as reservas estão sujeitas a confirmação.Preços,datas de
saídas e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem prévio aviso.Oferta válida para compras até um dia após a publicação. Saída 13/agosto – voos 3476 e 9522 - Saída 14/agosto– voo 9542.

O estímulo dos pais. Pág. 24}

Desigualdade racial na educação do
País persiste, mas começa a diminuir

Leia o Estadão no Ipad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Cartão. Lula, Paes e Cabral lançam o programa, em dezembro

● Valorização

Para a família pobre com
criança na rede municipal
receber o Cartão Família
Carioca, pais têm de
comparecer a reuniões

Luciana Nunes Leal / RIO

Embora ainda estejam longe
do nível de escolaridade dos
brancos, os negros estão dei-
xando para trás a herança de
poucos anos de estudos de
seus pais. Pesquisa sobre cor e
raça feita pelo IBGE em cinco
Estados e no Distrito Federal
mostra que a distância entre a
escolaridade de pais e filhos é
maior entre negros e pardos
que entre brancos. A desigual-
dade racial na educação, no en-
tanto, persiste.

A escolaridade dos filhos é
muito maior que a dos pais em
todas as raças, em consequência
da ampliação do acesso à escola
dos anos 1990 em diante. Espe-
cialistas destacam, porém, que
os avanços entre negros e par-
dos são maiores porque parti-
ram de bases muito baixas.

A proporção de filhos negros
com 12 anos ou mais de estudos
(pelo menos ensino médio com-
pleto) é quatro vezes maior que
das mães e três vezes maior que
dos pais da mesma cor. No caso
dos brancos, a proporção de fi-
lhos na faixa mais alta de escolari-
dade é três vezes maior que das
mães e o dobro dos pais.

Segundo a pesquisa, apenas
2,8% dos pais negros tinham 12
anos ou mais de estudos, enquan-

to os pais brancos chegavam a
9,7%. Entre mães negras, somen-
te 2,1% tinham o ensino médio
completo, índice que chegava a
6,9% entre as mães brancas.

Apesar do progresso em rela-
ção aos estudos dos pais, a dife-
rença entre filhos negros e bran-
cos continua gritante. Menos de
um em cada dez filhos negros en-
trevistados pelo IBGE (9,2%)
completou o ensino médio. En-
tre os brancos, quase um em ca-
da quatro (23%) tinha pelo me-
nos 12 anos de estudos.

“Um nível mais alto de educa-
ção entre pretos e pardos, que há
algumas décadas não estava no
imaginário social, começa a fa-
zer parte da realidade. Emblema-

ticamente, é muito importante.
Mas em números absolutos e re-
lativos ainda é muito pouco”, diz
o pesquisador do IBGE José Luís
Petruccelli, coordenador da pes-
quisa de cor e raça, que ouviu 15
mil pessoas de 15 anos ou mais,
em 2008.

A pesquisa mostrou que, entre
todos os entrevistados, 49% se
declararam brancos e 7,8% ne-
gros. No universo dos que têm 12
anos ou mais de estudos, as pro-
porções se alteram: 71% eram
brancos e apenas 4,5% negros.

Qualidade. O professor da
UFRJ Marcelo Paixão, especiali-
zado no estudo de raças, ressalta
que a diferença da escolaridade
dos filhos em relação aos pais se-
ria bem maior e a desigualdade
entre negros e brancos muito
menor se a expansão de alunos
nas escolas fosse acompanhada
de qualidade na educação.

“Os filhos estão se distancian-
do da baixa escolaridade dos
pais, mas o avanço ainda é muito
lento para ser comemorado. A di-
ferença tem de aumentar até o
filho do analfabeto chegar a dou-
tor, tanto o branco quanto o ne-
gro. O salto grande será quando
os anos de estudos de brancos e
negros se equipararem”, afirma
Paixão.

Para o professor, a compara-

ção da escolaridade de pais e fi-
lhos é “um indicador que não ad-
mite muita condescendência”.
Ele explica: “Não estamos com-
parando a riqueza de pais e fi-
lhos, que pressupõe um patrimô-
nio físico, depende de uma série
de fatores, é mais lento. Estamos
falando de educação, em que os
avanços podem ser muito mais

rápidos com a expansão da pre-
sença nas escolas”, diz.

Segundo ele, a escola conse-
guiu se massificar, mas o aprovei-
tamento escolar é muito baixo,
em especial para os negros. “Os
jovens deixam a escola, repetem
o ano, ficam atrasados. Há muita
propaganda e pouco resultado”,
complementa.

Educadores apontam para a
participação e o estímulo dos
pais, mesmo aqueles de baixa es-
colaridade, como fatores funda-
mentais para o aprendizado dos
filhos. Mas ressaltam que, nas fa-
mílias em que o estudo é pouco
valorizado, a escola deve assu-
mir o papel de incentivadora dos
alunos.
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JOSÉ PETRUCCELLI
PESQUISADOR DO IBGE
“Um nível mais alto de educação
entre pretos e pardos, que há
algumas décadas não estava no
imaginário social, começa a fazer
parte da realidade.”

DANIEL MOTTA
JORNALISTA
“Meus pais são pobres, negros e
analfabetos, mas sempre me
incentivaram nos estudos.”

Sociedade. Pesquisa feita pelo IBGE em cinco Estados e no Distrito Federal mostra que a distância entre a escolaridade de pais e
filhos é maior entre negros e pardos que entre brancos e constata que jovens de todas as raças estão passando mais anos na escola
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Alexandre Gonçalves

Em 1794, o padre italiano
Lazzaro Spallanzani su-
geriu que morcegos po-
deriam “ver com os ou-
vidos”. A hipótese, aco-
lhida com ceticismo pela
academia, só foi comprovada
em 1944 pelo americano Donald
Griffin. Pesquisas publicadas
nas últimas semanas compro-
vam que, dois séculos depois, o
universo sensorial dos mamífe-
ros alados ainda surpreende.

Os morcegos-vampiros, por
exemplo, são capazes de “ver o
calor” que emana de vasos san-
guíneos. Um estudo publicado
na última edição da revista Natu-
re explica em detalhe o refina-
do mecanismo sensorial que
identifica o melhor lugar on-
de perfurar a pele de even-
tuais presas (mais infor-
mações nesta página).

Todos os mamíferos
são dotados de um sistema
que detecta níveis perigosos de
calor. A proteína TRPV1 está no
centro deste termômetro bioló-
gico: ela é ativada quando a tem-
peratura ultrapassa 43˚C, cau-
sando sensação de desconforto.

Mutações fizeram com que a
temperatura de ativação da TR-
PV1 nos morcegos-vampiros
caísse para 30˚C. As células ner-
vosas do focinho do animal, on-
de a proteína está presente, for-
maram um novo órgão do senti-
do: um sensor infravermelho
que revela calor e fluxo de san-
gue sob a pele. Entre os vertebra-

dos, só algumas serpentes – co-
mo jararacas e cascavéis – pos-
suem estruturas semelhantes.

Há quinze dias, a Science dedi-
cou outros dois artigos aos mor-
cegos. Em um deles, descrevia a
curiosa relação entre o morcego-
beija-flor e uma espécie de trepa-
deira cubana. A planta tropical
adaptou-se ao morcego, princi-
pal responsável por sua poliniza-
ção: folhas sobre os cachos de flo-
res adquiriram a forma de uma
pequena concha acústica que

guia o sonar dos morcegos até o
cobiçado néctar das flores.

Outro trabalho mostrou co-
mo morcegos manipulam com
maestria a frequência, a intensi-
dade e os harmônicos dos sons
que emitem para obter percep-
ções precisas do ambiente ao re-
dor. Tanta sofisticação faz com
que não confundam o eco das
asas de uma mariposa com o ruí-
do das folhas agitadas pela brisa.

As publicações chegam em
um momento oportuno: o Ano

Internacional do Morcego, ini-
ciativa do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente.

Pragmatismo. “A nova pesqui-
sa é ótima, mas quero saber co-
mo usar os resultados”, afirma
Wilson Uieda, pesquisador da
Unesp, em Botucatu. Ele é um
dos maiores especialistas no Des-
modus rotundus, principal espé-
cie de morcego hematófago.

A taxa de natalidade do Desmo-
dus é relativamente baixa. Cada
fêmea dá à luz a apenas um filho-
te depois de sete meses de gesta-
ção. Mesmo assim, tornou-se
um animal comum. Em um for-
no de carvão abandonado em Ati-
baia, a 70 quilômetros de São

Paulo, Uieda encontrou uma co-
lônia com cem indivíduos.

A vida do Desmodus ficou mais
fácil com a chegada dos euro-
peus ao Brasil. Ele conseguiu
abrigo – edificações desabitadas
– e alimento abundante – reba-
nhos. É possível encontrá-lo em
lugares tão distintos quanto ha-
bitações ribeirinhas da Amazô-
nia, o forro de uma igreja barroca
do Pelourinho ou o Parque do
Carmo, zona leste de São Paulo.

Em 2010, foram diagnostica-
dos 1.374 casos de raiva em bois e
porcos, transmitidos por morce-
gos-vampiros. O último surto de
raiva humana transmitido pelo
Desmodus ocorreu em 2005, na
fronteira do Pará com o Mara-

nhão, com um saldo de 61 mor-
tes. No ano passado, houve um
caso fatal no Rio Grande do Nor-
te. As mortes poderiam ser evita-
das com a melhora das condições
de vida da população. “Casas de
alvenaria, com luz elétrica, por-
tas e janelas impedem os ataques
do Desmodus”, argumenta Uieda.

Ele também defende a demoli-
ção de edificações sem uso que
servem de refúgio ao morcego e,
em alguns casos, o uso de pasta
vampiricida, um produto usado
para controlar as colônias. “Mas
a pasta deve ser usada nos locais
de alimentação do Desmodus.
Não nos seus abrigos naturais”,
ressalva Uieda. “Você pode pre-
judicar outras espécies.”

Mundo sensorial dos morcegos ainda surpreende

● O paraibano Daniel Motta, jorna-
lista de 26 anos, é um exemplo de
superação. Filho de agricultores
negros e analfabetos, ele saiu da
extrema pobreza, na zona rural de
Juazeirinho (PB), para uma vida
confortável em Campina Grande.
Egresso de uma família com mais
de 100 integrantes, Motta é o único,
até hoje, a ter um curso superior.
Seus nove irmãos não quiseram
estudar, apesar do incentivo dos

pais, José Paulino Motta, 64 anos,
e Geni Josefa Motta, 68 anos.

Daniel sempre estudou em es-
cola pública e formou-se em
2010 na Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB), em Campina
Grande. Passou quatro anos dan-
do aulas pela manhã e à tarde
em uma escola municipal de Jua-
zeirinho. À noite, viajava para
Campina Grande, enfrentando
duas horas de ônibus, para cur-
sar a faculdade. Hoje, trabalha
na sucursal do jornal Correio da
Paraíba, em Campina Grande, e
se prepara para fazer mestrado.
Seu sonho é ser professor de jor-
nalismo.

“Mesmo sem terem noção do
que seja, realmente, o jornalis-
mo, meus pais apostaram em
mim, me ajudaram financeira-
mente, com todas as dificulda-
des que passavam, e agora pro-
curo retribuir um pouco do que
me deram”, disse Motta. Ontem,
ele tinha programado uma sur-
presa para a família: iria para
Juazeirinho num Fiat Uno que
daria de presente ao pai. “O car-
ro foi adquirido com o dinheiro
que ganhei como jornalista. É
pouco em comparação com a
ajuda que ele me deu”, disse. /
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ESCOLARIDADE. Apoio

Filhos recebem
estímulo em casa
para estudar mais
Jovens aprendem a lição dos pais, deixam para trás herança de
pouca escolaridade da geração anterior e buscam ascensão

Ocimara Balmant
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Quando pisou pela primeira vez
na universidade, nem ela pró-
pria acreditou. Negra, Ester Rufi-
no, de 33 anos, saiu da casa da
patroa, onde trabalhou por seis
anos como empregada domésti-
ca, e foi direto para as aulas do
curso de Direito na Unicastelo
em Itaquera, zona leste de São
Paulo. Por meio da ONG Educa-
fro, conseguiu uma bolsa de estu-
dos e decidiu que teria capacida-
de. “Não foi fácil, eu tinha dificul-
dade para ler e interpretar os tex-
tos, mas estou vencendo”, diz.

Ester, que cursa o 8.º semestre
da faculdade, é a segunda dos
dez filhos do porteiro Sergio Ru-
fino e da dona de casa Marcia He-
lena Rufino. Os dois têm apenas
o fundamental incompleto e ho-
je, além de Ester, têm outros qua-
tro filhos em curso superior. Um
feito que eles não imaginavam –
e reflete o quadro retratado pela
pesquisa sobre cor e raça feita
pelo IBGE, segundo a qual os ne-
gros estão deixando para trás a
herança de poucos anos de estu-
dos de seus pais.

“Quando eu era adolescente,
meu pai me pagou um curso de
datilografia sonhando que eu
conseguisse ser, um dia, auxiliar
de escritório”, lembra Ester.

Por um tempo, enquanto Es-
ter trabalhou como diarista, o
pai tinha perdido a esperança.
Agora, não se cansa de contar so-
bre o novo trabalho da filha. Es-
ter conseguiu um estágio no Fó-
rum de Itaquera. Trabalha na sa-
la do juiz. “Fui a primeira negra a
conseguir um emprego lá e te-

nho muito orgulho disso.”
Em Porto Alegre, uma outra fa-

mília negra simboliza o esforço
que cada geração faz para que a
seguinte fique mais tempo nos
bancos escolares. Os pais do mo-
torista Jesus Paulo Silveira, 60
anos, já falecidos, frequentaram
aulas, mas não chegaram a qua-
tro anos de aprendizado formal,
como ele e a mulher, Jussara Ro-
sa da Silva, 64 anos. O filho único
do casal, Cristiano, 38 anos, com-
pletou o ensino médio e, além
disso, um curso de técnico em
telefonia. Os netos, de 16 e 14
anos, estão na sétima série do en-
sino fundamental e, se depender
da vontade dos pais e avós, não
vão parar antes da faculdade.

Mais velho e único homem en-
tre sete irmãs, Jesus interrom-
peu os estudos depois de con-
cluir o quarto ano do antigo pri-
mário para ajudar a criar as ir-
mãs, “lá no Alegrete”, onde a fa-
mília morava à época. A trajetó-
ria é semelhante à de toda uma
geração que morava no interior

do Rio Grande do Sul por volta
de 1960. “Alguns de meus cole-
gas foram além, mas muitos de-
sistiram para ajudar os pais”, diz.

O filho Cristiano reforça a con-
vicção de que novas gerações es-
tudam mais do que as anterio-
res, quase sempre sob incentivo
dos pais, porque esses percebem
a necessidade de preparação pa-
ra um mercado de trabalho cada
vez mais complexo e exigente.
“Quem não tem qualificação fica
no meio do caminho”, acredita.

Diploma. Na casa do paulistano
Augusto Shintani, de 22 anos –
descendentedeuma famíliade ja-
poneses –, diploma é o que não
falta. Pai, mãe e quatro dos seis
filhos (um decidiu abrir um negó-
cio e a caçula ainda está no ensino
médio) chegaram à universidade.

OsShintanisãoumretratodeou-
tra constatação da pesquisa do
IBGE – a de que os pais dos que se
autodenominam amarelos são os
quetêmmaisanosdeescolaridade.

A mãe, Juliana, é economista e

o pai, Jorge, engenheiro. O ir-
mão Alberto cursou História no
Japão. Já Augusto e duas de suas
irmãs, Cristina e Luciana, segui-
ram os passos do pai. Mais de
duas décadas após Jorge formar-
se na Escola Politécnica da Uni-

versidade de São Paulo (USP),
eles também escolheram estu-
dar engenharia. E no mesmo lu-
gar. No fim deste ano, é a vez de
Augusto receber o diploma de en-
genheiro de produção.

“Meus pais deixavam de tro-

car de carro para investir em
bons colégios que nos preparas-
sem para o vestibular e pagar cur-
sos extras, como o de inglês”,
conta Augusto, que ainda preten-
de fazer um MBA. / COLABOROU

ELDER OGLIARI

Daniel, 26, o único
de 100 parentes
com curso superior

Diplomados. O estudante de engenharia Augusto Shintani com a família: exemplo vem do berçoConselho. Jesus Silveira (esq.), com o filho e os netos: chance

Além do sonar, que
permite ‘ver com os
ouvidos’, hematófagos
também ‘enxergam’
o calor do sangue

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A23-24.




