
Em estudo, o combate
aos efeitos da
ressaca alcoólica

EUA ratificam críticas a Kyoto
ParaenviadodeBush, aindanãoéhoradeaderir aoProtocolo

SaúdeABCdá
garantiasparacompra
daInterclínicas

Extrato de cacto pode acabar com
alguns sintomasq PÁG. A16
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RANKING

Veja a colocação e a pontuação
dos 40 países em matemática no
Pisa (em 550 pontos)
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Obs.: foram 41 países avaliados,
mas o resultado de um deles não
pôde ser comparado, por isso não
está no ranking
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Hong Kong
Finlândia
Coréia
Holanda
Lichtenstein
Japão
Canadá
Bélgica
Macao
Suíça
Austrália
Nova Zelândia
República Tcheca
Islândia
Dinamarca
França
Suécia
Áustria
Alemanha
Irlanda
República Eslovaca
Noruega
Luxemburgo
Polônia
Hungria
Espanha
Letônia
Estados Unidos
Rússia
Portugal
Itália
Grécia
Sérvia
Turquia
Uruguai
Tailândia
México
Indonésia
Tunísia
Brasil

ArtEstado

Empresa teria de desembolsar
R$ 30 mi pelas carteirasq PÁG. A15

ENSINO SUPERIOR

Evandro Fadel
CURITIBA

A Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR) não poderá reser-
var 20% das vagas ofertadas
no concurso vestibular para
candidatos afrodescendentes e
porcentual semelhante para
alunos egressos de escolas pú-
blicas. A decisão do juiz subs-
tituto da 7.ª Vara Federal de
Curitiba, Mauro Spalding,
que concedeu liminar a uma
ação civil pública proposta pe-
lo Ministério Público Federal,
é provisória e a UFPR poderá

recorrer ao Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, em Por-
to Alegre. O reitor Carlos Au-
gusto Moreira deve se pronun-
ciar hoje.

De acordo com o juiz, a re-
serva de vagas afronta o princí-
pio constitucional de isono-
mia, além de reforçar práticas
sociais discriminatórias. “Ata-
car a causa pelo efeito há mui-
to tem demonstrado sua inefi-
ciência, não recomendando,
portanto, o referendo do Poder
Judiciário já que, assim como
a violência não se resolve com
violência, as segregações ra-
cial e social não se resolvem
com medidas discriminatórias

como aquelas previstas na nor-
ma administrativa editada pela
UFPR”, argumentou Spalding.

O resultado da primeira fase
do vestibular da UFPR foi di-
vulgado anteontem, mas, de
acordo com o Núcleo de Con-
cursos, as cotas ainda não fo-
ram consideradas. A ação foi
proposta em agosto pelo procu-
rador da República Pedro Pau-
lo Reinaldin na Justiça Federal
em Guarapuava. A juíza Flá-
via da Silva Xavier, depois de
ouvir a UFPR, determinou que
a competência para o julga-
mento seria da Justiça Federal
em Curitiba. O processo veio a
Curitiba em 30 de novembro.

Na opinião do juiz Mauro
Spalding, o único critério para
ingresso na universidade públi-
ca deve ser a aptidão intelec-
tual. Para ele, “atacar na raiz”
a questão da reintegração so-
cial e racial no Brasil é melho-
rar o ensino fundamental e mé-
dio, a remuneração dos profes-
sores de escolas públicas e o in-
vestimento na capacitação téc-
nica. “Apesar de todo o contex-
to histórico que envolveu os
negros no Brasil, que há pouco
mais de um século deixaram
de ser vistos como patrimônio
de seus senhores e se livraram
da escravidão, não vejo nisso
motivo que justifique tratamen-
to diferenciado”, concluiu.

O OUTRO LADO
A Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR) informou no fim
da tarde de ontem, por meio de
uma nota oficial, que irá recor-
rer da decisão de Spalding.
“Estamos convictos de nossas
ações e vamos tomar as medi-
das cabíveis para permitir o
processo de cotas na UFPR”,
disse o reitor Carlos Augusto
Moreira Júnior. ●

●● EXAME: O Programa Interna-
cional de Avaliação de Alunos
(Pisa) é realizado a cada três
anos e avalia as disciplinas de
matemática, leitura, solução de
problemas e ciências

●● FOCO: Em 2000, o foco do exa-

me era leitura. No atual exame,
feito em 2003, o foco é matemáti-
ca. Por isso, a maioria das 60 per-
guntas eram da disciplina

●● ALUNOS: Participaram 250 mil
adolescentes de 15 anos, em 41
países, membros da Organização

para a Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) e convi-
dados. Da América Latina, foram
Brasil, Uruguai e México

●● BRASIL: 4.452 alunos de esco-
las públicas e privadas fizeram a
prova no País

JustiçaproíbeUFPRde
reservarvagasparacotas
Afrodescentendes e alunos vindos de escolas públicas não
poderão contar com 20% das vagas da universidade

AVALIAÇÃO

Gilse Guedes
Renata Cafardo
BRASÍLIA

O ministro da Educação, Tarso
Genro, disse ontem que a baixa
classificação do Brasil no ranking
do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (Pisa) tra-
duz os problemas do ensino e ser-
ve para “desmascarar os virtuo-
sos da educação”, numa referên-
cia implícita ao ex-ministro Paulo
Renato Souza (que está no exte-
rior e não pode comentar o fato).
O estudo aplicado em 2003 mos-
tra que o País ficou em último lu-
gar na avaliação do conhecimen-
tode matemática de estudantes de
15 anos numa lista com 41 países,
estando atrás de nações como Tu-
nísia e Indonésia.

“É precisamente o que nos foi
legado.E serve inclusivepara des-
mascarar os virtuosos da educa-
ção que trabalharam a educação
durante 10, 20, 30 anos no Brasil.
É isso que nós estamos atacan-
do”, declarou. Segundo ele, a uni-
versalizaçãodoensino fundamen-
tal, alcançada no governo Fernan-
do Henrique, foi importante,
“mas de baixa qualidade”, já que
nas escolas os professores “simu-
lam que estão educando”.

A avaliação revelou que nas re-
desde escolaspúblicas eparticula-
res há graves lacunas no ensino
de matemática, especialmente
nas áreas denominadas de incerte-
za, que englobam estatística, e de

quantidade, ou seja, aritmética. A
pior média em matemática é do
Brasil, com 356 pontos, em 550
possíveis.

Para a realização do estudo, os
alunos foram separados em seis
níveis, numa graduação que reve-
la os melhores e os piores desem-
penhos. Dentro do universo anali-
sado,metadedos alunos está abai-
xo do nível 1, outros 43% estão
entre os níveis 1 e 3 e 4% entre os
níveis 4 e 6. “A situação do Bra-
sil, em termos de aprendizagem,
ainda é muito ruim. O que nos
conduz a adotar medidas não con-
vencionais, como a mobilização
da sociedade brasileira para en-
frentarmos esse problema”, disse
o presidente do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), Elie-
zer Pacheco. O Inep faz parte do
MEC e foi responsável pela reali-
zação da pesquisa no País.

Segundo Pacheco, o estudo é
uma radiografia da falta de empe-
nho de governos anteriores em
dar qualidade ao ensino no País.
Mas tambémé a tradução dospro-
blemas sociais brasileiros. “Oiten-
ta por cento do desempenho do
aluno depende de fatores exter-

nos da escola. Num País que
não teve políticas sociais du-
rante longos anos e passou por
um processo de desagregação
social era natural que tivésse-
mos uma incidência sobre a
qualidade do ensino no País”,
afirmou Pacheco.

PROFESSOR
O diretor do Instituto de Mate-
máticaPública e Aplicada (Im-
pa), Cesar Camacho, diz que o
problema está na formação do
professor. Ele defendeuma ca-
pacitação específica para que a
disciplina possa ser ensinada
de umamaneira cativante e de-
safiadora. “O conhecimento
de matemática está nos centros
deensino superior.Então épre-
ciso aproximar os professores
do ensino médio aos das uni-
versidades”, diz.

O institutoorganizaolimpía-
das de matemática pelo País,
para revelar talentos e estimu-
lar o gosto pela disciplina. Ele
conta que o primeiro colocado
de uma olimpíada realizada no
Piauí na semana passada, com
60 mil alunos de escolas públi-
cas, foi um adolescente mora-
dor de favela e arrimo de famí-
lia. “O sistema escolar não
identifica nem apóia esses ta-
lentos.”

Caroline Lima, de18 anos, é
uma boa aluna, mas diz que
nunca conseguiu se sair bem
em matemática. “Os professo-
res não souberam ensinar.” Ela
sempre estudou em escola pú-
blica e conta que não aprendeu,
porexemplo, a calcular porcen-
tagens. “Raizquadrada, geome-
tria, é tudo muito complicado.”

Para Pacheco, o quadro do
ensino no País ainda é “triste”,
mas o Brasil pode comemorar
uma pequena recuperação na
área da educação. No Pisa, o
Brasil foi o que mais cresceu
em outras duas das áreas de
matemática. O País subiu de
300 pontos (pesquisa do ano
2000) para 350 pontos (2003)
na área de espaço e forma, em
que fica a geometria. Também
avançou na área de mudança e
relação, que inclui análises de
gráficos: passou de 263 pontos
para 333 pontos, o maior au-
mento de desempenho entre os
41 países avaliados.

Para reverter o quadro, o go-
verno brasileiro, segundo o
MEC, contará com algumas
ações, como a criação do Fun-
dodeManutenção eDesenvol-
vimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissio-
nais de Educação (Fundeb),
com recursos de R$ 1,3 bilhão.

O Inep comemora o fato de
o Brasil estar entre os 10 paí-
ses com o maior crescimento
na pontuação, numa lista em
que há Bélgica, Canadá, Ale-
manha e Portugal. O Pisa é
coordenado pela Organização
para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OC-
DE) e avaliou 250 mil adoles-
centes com 15 anos.●

AMBIENTE

Ariel Palacios
Correspondente
BUENOS AIRES

“Não somos osbad boys (garo-
tos maus) deste filme.” Com
essas palavras, o enviado espe-
cial do Departamento de Esta-
do dos EUA, Harlan Watson,
rebateu ontem com ironia as
críticas disparadas pelos paí-
ses em desenvolvimento du-
rante a 10.ª Conferência das
Partes da Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (COP-10),
realizada em Buenos Aires.

Os críticos dos EUA acusam o
governo do presidente George W.
Bush de ter uma posição beligeran-
te contra o Protocolo de Kyoto e
de não realizar esforços para con-
ter as emissões de gases que cau-
sam o efeito estufa, e assim, tentar
minimizar o impacto do aqueci-
mento global.

“Não somos os garotos maus. E
além disso, nós, nos EUA, esta-
mos focados nas ações ambientais
muito mais do que outros países
que seguem o Protocolo de Kyo-
to”, disparou Watson durante cole-
tiva de imprensa ontem à tarde. Se-
gundo ele, o governo Bush consi-
dera que “não é o momento apro-
priado” para aderir ao Protocolo

“por diversas razões técnicas e
econômicas”.

Os EUA são responsáveis por
25% das emissões de gás do pla-
neta. No entanto, desde a criação
do Protocolo, em 1997, se recu-
sam a homologá-lo.

Enquanto na COP-10 dezenas
de países já discutem o que fazer
em uma segunda etapa do Proto-
colo, após o ano 2012, o governo
Bush recusa-se categoricamente
a debater o assunto. “Ainda te-
mos muitas lições a aprender da
implementação de Kyoto”, expli-
cou Watson. Para ele é preciso
primeiro avaliar os resultados das
metas do Protocolo para só de-
pois pensar no pós-2012. ●

VIDA&

Diretor do Impa diz
que problema com a
matemática está na
formação do professor

DIFICULDADE – Boaaluna,CarolineLima,18anos,achaalgumas liçõesdematemáticamuitocomplicadas

O QUE É O PISA

JOSE PATRICIO
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