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Ogoverno divulgou on-
tem números surpreen-
dentemente bons sobre

o desempenho dos alunos das
escolas estaduais no Sistema de
Avaliação de Rendimento Esco-
lar do Estado de São Paulo (Sa-
resp). Em todas as séries, a
maioria dos estudantes acertou
mais de 50% da prova. As no-
tas da redação também apare-
cem acima da média. Apesar
de enumerar as iniciativas do
governo que teriam levado ao
resultado, o secretário da Edu-
cação, Gabriel Chalita, se disse
surpreso. Educadores e entida-
des questionaram os números.

O Saresp é um exame exter-
no, realizado pela Fundação
Carlos Chagas a pedido do go-
verno, que existe desde 1996.
Este, no entanto, foi o primeiro
ano em que a prova foi realiza-
da com todos os alunos de to-
das as séries dos ensinos funda-
mental e médio. Até então, ela
era feita por amostragem, em
apenas algumas séries. Mais de
4,2 milhões de estudantes –
89,4% do total da rede estadual
de ensino – participaram. Fo-
ram testadas habilidades de lei-
tura, interpretação de textos e

escrita. “Foi quebrado o mito
de que escola pública é ruim”,
disse o governador Geraldo Al-
ckmin, que participou da divul-
gação dos números. Atrás dele,
uma grande placa chamava o
Saresp de “a maior avaliação
de rendimento escolar da histó-
ria brasileira”.

Alckmin agradeceu aos pro-
fessores “pelo esforço de capaci-
tação” e mencionou os progra-
mas do governo que dão forma-
ção aos profissionais por meio
de teleconferências ou presen-
cialmente. “A
realidade que ve-
mos no dia-a-dia
da sala de aula é
outra”, diz o pre-
sidente do Sindi-
cato dos Profis-
sionais do Ensi-
no Oficial do Es-
tado de São Pau-
lo (Apeoesp),
Carlos Ramiro.
Ele fala das condições de traba-
lho, com altas cargas horárias,
de salas superlotadas, de esco-
las deterioradas. “Milagres exis-
tem”, ironiza.

Na semana passada, o Minis-
tério da Educação (MEC) divul-
gou também os resultados de
uma avaliação semelhante, fei-
ta em todo o País, o Sistema Na-
cional do Ensino Básico (Saeb).
O desempenho médio dos alu-
nos do Estado de São Paulo,
apesar de estar entre os melho-
res, não chega ao nível conside-

rado adequado. “Os diretores
reclamam muito da dificulda-
de de aprendizagem”, diz Ro-
berto Leme, presidente do Sin-
dicato de Especialistas de Edu-
cação do Magistério Oficial
(Udemo), que agrega diretores
de escolas.

Facilidade – “Tenho dúvidas
de como esse exame foi feito”,
diz o educador da Pontifícia
Universidade Católica (PUC-
SP) Artur Costa Neto. Ele ques-
tiona a dificuldade das ques-

tões. Segundo a
secretaria da edu-
cação, a prova te-
ve perguntas difí-
ceis, fáceis e mé-
dias e utilizou
textos de publici-
dade, de jornais
e literários. No
ensino médio, só
1% dos alunos er-
rou mais de 80%

da prova.
Segundo Chalita, foram fei-

tos esforços principalmente pa-
ra qualificar os professores que
trabalham nas primeiras séries
do ensino fundamental. Os re-
sultados do Saresp mostram
que 75% das crianças da 1.ª sé-
rie e 90% das da 2.ª série estão
alfabetizadas. Os números con-
trastam com acusações de que,
por causa do sistema de pro-
gressão continuada, alunos che-
gavam à 4.ª série sem saber ler
nem escrever. Apesar de não di-

vulgar os desempenhos de cada
cidade, o secretário afirmou
que os melhores alunos estão
nos locais onde as crianças cur-
sam a educação infantil.

Ele pretende conversar com
associações ligadas ao ensino

superior para que as notas do
Saresp possam vir a ser aprovei-
tadas no ingresso em universi-
dades particulares e públicas.
Para isso, as escolas municipais
e particulares também teriam
de aderir ao exame.

Maria, Luiz e Paulo: plantas preservadas no IAC há 40 anos

O médico Zid Albuquerque, de 95 anos: fotos da infância e histórias de viagens e da faculdade

Dona Rosa (centro), com a família e a biógrafa Cláudia (à dir.)

Anônimos que acreditam
que a vida vale um livro
Publicação desse tipo
de biografia cresce; já

há até a figura do
personal biographer

CIÊNCIA

Plantas trazidas da
Etiópia têm uma mutação
que as torna naturalmente

descafeinadas
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Maria Rosa dos Santos,
de 72 anos, é viúva e
mora em Diadema, na

Grande São Paulo. Completou
apenas o ensino fundamental.
Tem oito filhos, um deles adota-
do. Católica dedicada, vai à mis-
sa todo domingo. A descrição se
perderia entre tantas na vida de
brasileiros anôni-
mos, não fosse
um detalhe: sua
história se trans-
formou em li-
vro. Em outu-
bro, dona Rosa,
como é conheci-
da no bairro em
que mora, con-
tratou a publici-
tária Claudia
Dessimone, especialista em es-
crever biografias anônimas. De-
pois de cinco bate-papos devida-
mente gravados e regados a cha-
zinhos com bolo, a publicitária
escreveu As Faces de uma Mãe,
obra com a vida, fotos e poesias
de dona Rosa.

Também conhecida como per-
sonal biographer, a especialida-

de de Claudia é nova, pelo me-
nos no meio editorial. “Publico
em média três biografias de pes-
soas comuns por mês. Há cinco
anos não havia nenhuma”, con-
ta João Scortecci, dono de uma
editora que leva seu nome. “Em
vez de livros com direito a acaba-
mento de primeira, o que se via
antes eram manuscritos xeroca-
dos ou saídos de impressoras em
preto-e-branco.”

A Edições Inteligentes tam-
bém confirma a tendência: “Des-
de que começamos a ser procura-
dos por clientes desse perfil, já
publicamos dez obras. Metade

só nos últimos seis
meses”, avalia o
editor Jorge Ju-
nior. O perfil ao
qual Jorge se refe-
re tem como prin-
cipal característi-
ca pessoas com
mais de 70 anos.
“São aqueles que
querem deixar um
registro da vida

para a família”, diz ele. A edito-
ra vai lançar uma tabela de pre-
ços para biografias de anônimos.

“Biografias pessoais custarão
R$ 6 mil, mais o custo de R$
1.350 para a impressão de cem
exemplares”, conta André Sim-
balysta, dono da editora. Uma
delas acaba de ser lançada . Tra-
ta-se da Recordações do Vô

Elio, cujo personagem princi-
pal e co-autor é o advogado Elio
Ulpiano de Oliveira, de 84 anos.
“Era a única chance de meus ne-
tos conhecerem seus antepassa-
dos”, conta ele. “Distribuí 64
exemplares em um almoço de au-
tógrafos. Eles adoraram.”

A mesma editora publicou em
setembro Memórias de uma Vi-
da, do médico Zid Albuquerque,
de 95 anos. “Quis relembrar mi-
nha vida e presentear amigos e
familiares no dia do meu aniver-
sário”, diz ele. Zid escreveu as
230 páginas do livro em máqui-
na de escrever. Levou nove me-

ses. Recheado de fotos de sua in-
fância, conta com a descrição de-
talhada das 22 viagens interna-
cionais que fez e histórias dos
tempos da faculdade. “Meu pa-
raninfo foi Carlos Chagas”, diz
ele, orgulhoso. O trabalho de edi-
ção ficou para a própria Edições
Inteligentes. “Temos três profis-
sionais que podem tanto escre-
ver como apenas revisar as
obras”, conta Jorge Junior.

A tiragem de uma biografia
anônima varia de 100 a 250
exemplares. O valor de uma per-
sonal biographer parte de R$ 3
mil e a impressão, de R$ 1,3 mil.
“Os preços são baixos porque os
trabalhos não têm valor comer-
cial”, analisa Laura Bacellar, edi-
tora da Siciliano e autora de Es-
creva seu Livro – Guia Prático de
Edição e Publicação (Mercuryo,
154 págs., R$ 23). “Eles têm, no
entanto, a incrível e eficiente fun-
ção de resgatar e registrar a me-
mória das famílias, já que nin-
guém tem mais tempo de escu-
tar o que os outros têm a dizer.”

A internet também pode ser
útil para quem quer contar suas
histórias. Desde 1997, o site Mu-
seu da Pessoa (www.museuda-
pessoa.net) recebe gratuitamen-
te relatos pessoais. Há limite só
para fotos: 16, no máximo. “Só
aceitamos histórias de vida”, diz
Immaculada Lopez, editora do
Museu, referindo-se ao fato de
que muita gente manda currícu-
lo, trabalhos de escola e científi-
cos. A prova de sucesso é que em
sete anos o site já tem 4 mil rela-
tos, a maioria de pessoas com
mais de 40 anos.

À tarde, número de
brasileiros superou o de

americanos, mas o “placar”
oscilou durante o dia

HERTON ESCOBAR

Cientistas brasileiros po-
dem ter encontrado a
fórmula secreta para

um cafezinho saboroso e sem
cafeína, naturalmente. A recei-
ta está escrita nos genes de três
plantas trazidas da Etiópia pa-
ra o Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), ainda na dé-
cada de 60, por uma expedição
da Fundação das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimen-
tação (FAO). Todas são da espé-
cie Coffea arabica, o café mais
cultivado no mundo, só que na-
turalmente descafeinadas.

Enquanto o café arábico tra-
dicional tem cerca de 1% de ca-
feína, as novas plantas pos-
suem praticamente zero, ou
0,06%. A diferença deve-se pro-
vavelmente a uma mutação do
gene que controla a síntese da
cafeína. Mais especificamente,
a transformação da molécula
precursora, a teobromina, em
cafeína. “De alguma maneira,
o processo não ocorre”, diz o
cientista Paulo Mazzafera, que
iniciou a pesquisa no IAC e ago-
ra está na Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp).
O trabalho, publicado hoje na
revista Nature, é assinado tam-
bém por Maria Silvarolla e Luiz
Fazuoli, do IAC.

A meta agora é identificar a
característica genética respon-
sável pela falta de cafeína e ten-
tar transferi-la para variedades

comerciais de café arábico, por
meio de cruzamentos. Todo o
café descafeinado disponível
hoje no mercado é resultado de
processos industriais, que, com
a cafeína, acabam eliminando
também parte do sabor e do aro-
ma tradicionais. Por isso, a ne-
cessidade de encontrar um
grão que seja descafeinado des-
de a semente.

As variedades fazem parte
de um grupo de cerca de 600
plantas de café trazidas da Etió-
pia em 1965 e preservadas até
hoje pelo IAC. “Não sabemos
se essas plantas ainda existem
na Etiópia”, alerta Mazzafera.
“O que só reforça a necessidade
de manter e caracterizar ban-
cos de germoplasma (material
genético vegetal) no Brasil.”

EXAME

FEDERAL

REVELOU DADOS

DIFERENTES

Maioria dos alunos acertou
mais de 50% da prova

aplicada pelo governo, mas
resultado é contestado

COMPORTAMENTO

Houve ontem uma dis-
puta inédita entre Bra-
sil e Estados Unidos. À

tarde, os brasileiros superaram
os americanos em número de in-
tegrantes do Orkut, uma rede
de amizades na internet com
mais de meio milhão de pes-
soas. Pouco depois das 22 ho-
ras, o Brasil representava
30,67% dos integrantes; os
EUA, 30,11%. O placar oscilou
durante o dia e os americanos
chegaram a recuperar o primei-
ro lugar no fim da tarde.

Há um mês, os brasileiros
não chegavam a 20% e os ame-
ricanos eram quase 40%. E não

basta entrar em www.orkut.
com para fazer parte do grupo:
é preciso ser convidado por al-
gum integrante.

Comunidades já foram cria-
das para discutir e reclamar dos
brasileiros. Com 1.432 mem-
bros, a WTF, A Crazy Brazilian
Invasion? (“Que diabos, uma
louca invasão brasileira?”) abor-
da questões como o uso do por-
tuguês nas comunidades, o que
irrita os estrangeiros. No fórum,
Pedro Henrique anunciava a
conquista: “Invasão completa-
da. Missão cumprida.”

Já na comunidade Orkut Sta-
tistics, a sul-africana Mariëtte
Olwagen escreveu que não fala
português e brincou sobre a su-
premacia brasileira: “Parece
que em breve teremos de ter au-
las para poder sobreviver no
Orkut”. (Angélica Freitas)

INTERNET

Brasil ‘conquista’ o Orkut,
site internacional de amizades

Os estudantes das três uni-
versidades estaduais – USP,
Unicamp e Unesp – ficarão
sem férias de julho por causa
da greve dos professores e
funcionários, que ontem com-
pletou 35 dias, ainda sem pre-
visão de término. As reitorias
não fecharam o calendário
de reposição, mas já há estu-
dos sobre as datas mais pro-
váveis. Não são descartadas
aulas em fins de semana.

Segundo a Unesp, o ano le-
tivo atual poderá ser prolon-
gado até meados de janeiro.
Na instituição, há a obrigato-
riedade de se cumprir no mí-
nimo 200 dias no ano letivo.
Até agora, foram cerca de 60.

A Unicamp informou, em
nota, que espera repor as au-
las em julho. “Caso isso não
aconteça, a reposição será
feita ao longo do segundo se-
mestre”, diz o texto. Já fo-
ram perdidos 18% das aulas.

A USP ainda não definiu
as reposições, mas deverá
adotar calendário diferencia-
do nas unidades paradas, se-
gundo funcionários em gre-
ve. (Daniel Gonzales)

Greve deixará
estaduais sem
férias de julho

Elvio Alces/AAN

Pesquisadores de Campinas
descobrem café sem cafeína
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Bom desempenho em escolas de SP surpreende
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RESULTADOS DO SARESP
% de alunos por desempenho obtido

ArtEstado

Foram avaliados
4,2 milhões de alunos

(89,4% do total)

Fonte: Secretaria Estadual de Educação
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Entre 50% e
100% de
acertos

Inferior a
20% de
acertos

Nota na
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Ensino médio
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1º
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80%
88%
70%

1%
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67%
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78%

Na 1ª série do fundamental,
75% dos alunos estão

alfabetizados e 53% conseguem
escrever um texto coerente

Na 2ª série do fundamental,
90% são alfabetizados e
75% escrevem um texto

coerente

TIRAGEM

VARIA DE

100 A 250

EXEMPLARES

Tiago Queiroz/AE

Vidal Cavalcante/AE
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Fonte: O Estado de São Paulo - 24/6/2004.




