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Entre novembro e dezembro
de 2009, fui, por mais de 20
dias, hóspede da Estação Antár-
tica Comandante Ferraz. A sen-
sação de ver as imagens de Fer-
raz em chamas é como a de ver
a casa de um velho amigo pe-

gando fogo. Morei lá, ajudei na
faxina, na cozinha, limpei o ba-
nheiro masculino.

A manutenção de Ferraz sem-
pre foi uma ação comunitária:
uma vez sob o teto da estação,
todos tornam-se corresponsá-

veis. Por conta disso, para mui-
tos cientistas, veteranos de
temporadas na Antártida, a per-
da da estação deve parecer a
perda de um segundo lar.

A causa do incêndio ainda
está a ser determinada, mas

não consigo deixar de sentir
um profundo respeito pelos
homens e mulheres em campo,
misturado a uma desconfiança
em relação a quem deveria ze-
lar para que estivessem prepa-
rados e equipados.

Muito da meteorologia e da
ecologia do Brasil depende de
informações que têm de ser
colhidas na Antártida. Lá, pode
estar a chave para mistérios

tão profundos quanto a origem
da vida na Terra. Trata-se de
uma viagem que exige muito
para ter resultados.

Em Ferraz, militares e cien-
tistas faziam muito com muito
pouco: no período que estive
lá, passamos por um raciona-
mento de água, por conta do
congelamento do lago usado
como fonte pela estação; a hi-
pótese de os cientistas terem

de ir cortar blocos de gelo a
golpes de picareta chegou a ser
aventada, mas acabou não se
concretizando. No mar, os na-
vios Ary Rongel e Almirante
Maximiano dão apoio às pes-
quisas científicas driblando
grandes dificuldades.

Fazer muito com muito pou-
co é uma tradição brasileira.
Mas às vezes o muito pouco é,
simplesmente, insuficiente.

THE NEW YORK TIMES

Um ranking de professores ba-
seados nas notas dos alunos
tem provocado uma guerra ju-
dicial nas escolas de Nova
York (EUA). O Departamen-
tode Educação divulgou as no-
tas na sexta-feira, encerrando
quase um ano e meio de dispu-
ta legal lançada pelo sindicato
para manter seus nomes con-
fidenciais.

A classificação, conhecida
como Teacher Data Reports,
traz as notas de quase 18 mil
dos 75 mil professores de esco-
las públicas, avaliados com ba-
seno progresso feito pelos alu-
nos em testes padronizados.
A cidade desenvolveuesse mé-
todo há cinco anos num pro-
grama piloto para melhorar o

ensino e eles foram levados em
consideração nas avaliações e de-
cisões sobre a titularidade do car-
go dos professores.

Mesmo antes da divulgação,
as notas foram vistas por especia-
listas independentes, diretores
de escolas e professores que di-
zem haver grandes margens de
erro. Eles alegam, entre outros
argumentos, que elas foram ba-
seadas num pequeno volume de
dados e que as próprias notas
dos testes dos alunos foram infla-
das por determinação do Esta-
do. Além disso, afirmam que hou-
ve erros ou omissões factuais.

O sindicato, a United Federa-
tion of Teachers, reagiu à divul-

gação com uma campanha nos
jornais de mais de US$ 100 mil
que começou na sexta-feira.

Com o título “Esta não é a ma-
neira de avaliar um professor”, o
anúncio é uma carta aberta do
presidente do sindicato, Mi-
chael Mulgrew, que apresenta
uma fórmula matemática com-
plexa seguida de uma lista de ra-
zões pelas quais a classificação
feita é problemática.

“O Departamento de Educa-
ção deve se envergonhar”, disse
Mulgrew. “Ele conseguiu combi-
nar testes ruins, uma fórmula
equivocada e dados incorretos
para enganar dezenas de milha-
res de pais sobre os professores
dos seus filhos”.

As avaliações – que cobrem os
anos de 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, se referiram a cerca
de 18 mil professores de inglês
ou matemática, ou ambos, de alu-
nos da quarta à oitava série, em-
bora alguns professores não te-
nham sido avaliados em ne-
nhum dos três anos.

A cidade defendeu a classifica-
ção afirmando que ela dá aos ad-

ministradores uma visão mais
objetiva do desempenho dos pro-
fessores, de modo que aqueles
com bom desempenho podem
ser imitados e aqueles que não,
podem ser assistidos – caso não
tenham titularidade no cargo,
poderão ser demitidos.

Numa carta aos professores e
diretores, o diretor do Departa-
mento de Educação da cidade de

Nova York, Dennis M. Walcott,
tentou aplacar os temores. “Os
relatórios dão a professores e di-
retores uma perspectiva útil so-
bre o quão bem os professores
estão atuando na sua mais impor-
tante tarefa, que é ajudar os alu-
nos a aprenderem. No entanto a
intenção nunca foi de tornar pú-
blicos os relatórios ou de serem
usados isoladamente”, diz. “Em-

bora seja impossível contro-
lar como os jornalistas usarão
esta informação, vamos nos
empenhar para assegurar que
os pais e o público em geral
entendam como interpretar
estes relatórios”.

O sindicato entrou com
ação para impedir a divulga-
ção das notas. Um juiz rejei-
tou o argumento e conside-
rou que a informação era de
interesse público em geral. O
sindicato recorreu, mas o re-
curso não foi aceito.

Marie Kallo, professora de
Inglês e Estudos Sociais nu-
ma escola no Brooklin, disse
que, embora tenha recebido
uma nota acima da média, es-
ta preocupada com um erro
importante no relatório a seu
respeito, onde é informado
que ela lecionou para 120 alu-
nos em 2007/2008, quando o
número de alunos foi mais de
200. “Isso me fez questionar a
exatidão dos dados”, disse
ela, acrescentando que tam-
bém não entendeu como as
notas foram calculadas.

CRESCIMENTO

547%
EDUCAÇÃO
Ranking de professores em NY provoca polêmica

● O suboficial Carlos Alberto Viei-
ra Figueiredo, de 47 anos, um
dos mortos no incêndio na Antár-
tida, pretendia começar uma no-
va vida em 2013. “Meu pai com-
pletou 30 anos de serviço e ia se
aposentar. Como ainda era jo-
vem, queria desenvolver outra
atividade”, disse Vinícius Figuei-
redo, de 25 anos, filho dele.

Segundo Vinícius, um dos obje-
tivos do pai era morar em Araca-
ju (SE), juntar-se à esposa e ao
seu outro filho, que vivem lá. O
suboficial atuava como eletricis-
ta na estação desde março passa-
do. Seu retorno para o Brasil esta-
va marcado para o próximo mês.
“Essa viagem era como um prê-
mio, porque não é qualquer mili-
tar que pode ir para lá. Só vão os
melhores.”/ELIANA LIMA

DOUG MILLS/ THE NEW YORK TIMES - 13/05/2009

foi o quanto aumentou o porcentual de ingressantes em cursos su-
periores tecnólogos no Estado de São Paulo entre 2000 e 2010

DEPOIMENTO

RONALDO BERNARDI /AGÊNCIA RBS

PREFERÊNCIA

‘Era como se
fosse a minha casa
pegando fogo’
Pesquisadora que ia à base da Antártida há 20 anos desembarcou
esta madrugada no Rio com outros 40 civis e militares resgatados

1 em cada 4

‘Em Ferraz, se fazia muito com pouco’

“Estou com cara de assustada
porque foi realmente assusta-
dor. Foi muito traumatizante.
Era como se fosse a minha ca-
sa pegando fogo. A estação era
de todos os brasileiros, mas eu
me sentia particularmente em
minha casa”. A afirmação é da
pesquisadora Teresinha Ab-
sher. Ela está entre as 41 pes-
soas resgatadas do incêndio
na Estação Comandante Fer-
raz que desembarcaram nesta
madrugada na base aérea do
Aeroporto do Galeão, no Rio.

O sargento Luciano Medeiros,
ferido no acidente, desembar-
cou em uma cadeira de rodas,
com as mãos enfaixadas. Ele não
quis falar com a imprensa e se-
guiu direto para o hospital.

Antes de pousar no Rio, o Hér-
cules C-130 da Força Aérea Brasi-
leira deixou quatro pesquisado-
res em Pelotas (RS). Dois deles,
César Rodrigo dos Santos, de36
anos, biólogo da Unisinos, e a
mulher, Gabriela Werle, ambos
de São Leopoldo, saíram corren-
do quando souberam do incên-
dio. “Fui o primeiro que viu quan-
do tudo começou. Entramos pa-
ra chamar o grupo, mas o fogo
estava tão alto que não teve o
que fazer”, conta Santos.

O grupo de pesquisadores es-
tá muito abalado. Há crises de
choro e quadros de depressão.
“Não tenho como definir com pa-
lavras o que aconteceu. Nem es-
crevendo consigo. A gente vê
que só tem a vida e Deus”, afir-
mou o biofísico João Paulo Ma-
chado Torres, de 46 anos, vetera-

no de duas excursões à base do
Brasil na Antártida, que desem-
barcou no Rio.

O suboficial Carlos Alberto
Vieira Figueiredo e o sargento
Roberto Lopes dos Santos, mor-
tos no incêndio, eram muito que-
ridos na base. Eles haviam sido
os instrutores no treinamento fí-
sico e de comportamento diante
de situações de emergência da-
do ao grupo antes da viagem.

“Os dois militares integra-
vam a frente de combate ao fo-
go, não fugiram ao cumprimen-
to da missão, mesmo sabendo
que a chance de não sobreviver
era muito grande”, contou Tor-
res, professor do Instituto de
Biofísica da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) e
coordenador do projeto Pin-
guins e Skuas (gaivotas típicas
da Antártida). No momento da
explosão que deu início ao fogo,
ele estava acordado em um local
próximo à praça das máquinas,
onde o incêndio se propagou.
Eram cerca de 2 horas.

No grupo havia 60 pessoas,
dos quais 30 cientistas, 12 funcio-
nários civis do Arsenal de Mari-
nha, 1 representante do Ministé-
rio do Meio Ambiente, 1 alpinis-
ta e 16 militares da Marinha. “Al-
guns dormiam, outros estavam
acordados. Só salvei o computa-
dor porque consegui chegar à bi-
blioteca,masnãofuiatéocamaro-
te, que ficava muito no fundo, era
muito arriscado.”

Agasalhos. Do lado de fora, on-
de as pessoas acompanhavam o
incêndio, a temperatura estava
em torno de - 5ºC. Havia quem
escapara com roupa de dormir.
A sorte é que alguns pesquisado-
res mantinham fora da estação
estoques de roupa de frio.

“Como saio muito de barco,
sempre levo roupas de frio ex-
tras, para trocar quando volto
molhado.Isso ajudou muito, por-
que esses agasalhos puderam ser
compartilhados”, disse Torres.

O grupo se refugiou em dois
módulos da estação isolados da
estrutura destruída pelo fogo.
“A gente perdeu muito mais do
que material. Perdemos vidas”,
diz. “Minha pesquisa foi toda per-
dida, e era uma das mais baratas.
Haviaalgumas,tambémperdidas,
de milhões de reais. Acho que não
tem de buscar culpados. O traba-
lho da Marinha é valoroso.”

Dogrupooriginalsomenteper-

maneceuem PuntaArenas, Chile,
a cientista espanhola Begônia Ji-
ménez – como seu passaporte foi
queimado no incêndio, ela espera
o consulado espanhol providen-
ciar seu retorno a Madri.

Begônia estava conversando
com Roberto dos Santos no iní-
cio da madrugada, quando uma
pessoa entrou na sala e infor-
mou que havia fogo na base. San-
tos partiu para ver o que estava

acontecendo. Essa foi a última
vez que Begônia o viu com vida.
“De repente, a luz se apagou. Al-
guém disse que havia um incên-
dio”, conta. “Saiam rápido daqui,
outra pessoa gritou. Santos foi
ver o que estava ocorrendo e nun-
ca mais voltou.”/ MÔNICA CIARELLI,

FELIPE WERNECK, SÉRGIO TORRES,

LETÍCIA SCHINESTSCK, ELIA SIMEONE

E MARIO ANDRADE, ESPECIAL PARA

O ESTADO

alunos novos escolhe cursar uma graduação tecnológica
hoje nas instituições de ensino superior paulistas

Carlos Orsi, jornalista

Suboficial morto ia
se aposentar no ano
que vem, diz filho

Discordância entre
governo e sindicato foi
parar na Justiça;
18 mil docentes
foram avaliados

}

Volta. Cientistas que estavam na Antártida desembarcam de avião da FAB em Pelotas (RS)

Ensino. Michelle Obama em visita à escola, em Nova York

● Crítica

KAREN FINE
PROFESSORA
“A responsabilidade não pode
ser só nossa. Somos atacados
quando sabemos que é toda a
comunidade que deve ajudar as
crianças a aprenderem.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




