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A pesar de ainda não
estarem devidamen-
te catalogados e ana-
lisados, os mais de

1,6 mil volumes da biblioteca
pessoal do geógrafo e profes-
sor Aziz Nacib Ab’Saber já es-
tão organizados e numerados
nas prateleiras da biblioteca
que vai levar seu nome na
USP Leste. O acervo foi doa-
do à unidade pela viúva, Cléa.
O intelectual morreu há pou-
co mais de um ano, no dia 16
de março de 2012, aos 87 anos.

O acervo chegou à unidade

em fevereiro. Além dos 1,6 mil
volumes em livros, há também
quantidade parecida de periódi-
cos – que ainda não foram avalia-
dos. Segundo a bibliotecária San-
dra Tokarevicz, da área de pro-
cessamento técnico e aquisição
da USP Leste, chama a atenção a
quantidade de obras das déca-
das de 1940 e 1950. “Há ainda al-
gumas obras de 1909 e 1911. A
maior parte de geografia, geo-
morfologia e também uma parte
de temas ambientais, que eram
sua área de estudo”, diz ela.

Ao longo de décadas de pesqui-

sa, Saber, que era professor da
USP, elaborou teorias funda-
mentais para o conhecimento
dos aspectos naturais do Brasil,
mantendo-se ativo até a véspera
de sua morte. Foi um dos mais
importantes estudiosos da geo-
morfologia brasileira, desenvol-
vendo ao longo da carreira mais
de 300 artigos e tratados de signi-
ficativa relevância internacional
nas áreas de ecologia, biologia
evolutiva, fitogeografia, geolo-
gia e de geografia. Teve também
um papel de liderança no desen-
volvimento de uma consciência

conservacionista.
A relevância real do acervo

ainda será mensurada. “Já fi-
zemos a higienização dos li-
vros, alguns vão passar por
restauração. Mas ainda va-
mos começar a descobrir esse
acervo. Vamos contactar espe-
cialistas para descobrir a im-
portância desse material”, ex-
plicou Sandra. Segundo ela, a
unidade não foi informada se
a doação era uma vontade de
Saber durante a vida. “Ele ha-
via visitado nossa biblioteca
em um simpósio e gostou bas-
tante. Talvez a motivação da
doação tenha saído daí.”

A inauguração da Sala Aziz
Ab’Saber integra a comemora-
ção dos dez anos da pedra fun-
damental da USP Leste, com-
pletados hoje. A unidade abri-
ga a Escola de Artes, Ciências
e Humanidades (EACH)./P.S.

JOSE PATRICIO/ESTADÃOInep estuda
regra contra
‘deboche’
em redações
Instituto quer alterar edital do Enem para
dar zero a texto que contenha brincadeira

USP LESTE RECEBE BIBLIOTECA
PESSOAL DE AZIZ AB’SABER
São mais de 1,6 mil obras de geografia, geomorfologia e temas ambientais

Novo acervo. Além de obras das décadas de 1940 e 1950, material doado inclui livros e periódicos de 1909 e 1911
Paulo Saldaña

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep) deve mudar o edital do
próximo Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) para
que redações que contenham
brincadeiras sejam zeradas. O
órgão, que é ligado ao Ministé-
rio da Educação (MEC), ainda
vai discutir a adoção de uma
grade de correção mais preci-
sa para que a quantidade de er-
ros seja levada em conta na
atribuição das notas.

O presidente do Inep, Luiz
Cláudio Costa, afirmou que a
ideia é prever no edital a punição
ao candidato. “Ele tem de ser pu-
nido, por respeito ao participan-
te sério. Mas isso não é fácil, por-
que há vários casos em que o es-
tudante se confunde, faz digres-
sões não propositais”, diz ele,
que vai levar o debate para a área
técnica do Inep.

Nos últimos dias foram divul-
gadas redações com brincadei-

ras no meio do texto – como um
candidato que colocou uma re-
ceita de macarrão instantâneo e
outro que transcreveu o hino do
Palmeiras. Apesar disso, conse-
guiram notas 560 e 500, respecti-
vamente, em uma escala que vai
de 0 a 1.000.

Costa defendeu que as avalia-
ções da edição de 2012 foram fei-
tas de modo correto. “O edital
diz que só recebe zero o candida-
to que fugir totalmente do tema.
Eles foram penalizados”, diz.

O Inep encontrou cerca de 300
redações com inserções indevi-
das. Participaram este ano 5.692
corretores – 300 foram afastados
durante o processo por terem de-
sempenho considerado ruim.

Além de debater como a puni-
ção aos deboches será feita, o pre-
sidente do Inep afirmou que o
exame pode ganhar uma grade
em que a nota seja atribuída a
partir da contagem de erros – o
que é defendido por alguns espe-
cialistas em educação. Recente-
mente, redações com nota máxi-
ma que continham erros de orto-
grafia causaram polêmica. “Va-
mos discutir essa mudança, so-
bre a qual há vários posiciona-
mentos. Mas nosso entendimen-
to sempre foi que a explicitação
da norma culta é fundamental.”A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




