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“O estudo indica que muito do
enviesamento do texto é sutil – emprega
advérbios, adjetivos e orações
subordinadas que mais insinuam do que
afirmam”, diz Bárbara. “Para muitas das
crianças em idade escolar, o texto
impresso tem um nível de legitimidade e
autoridade que os torna virtualmente à
prova de erros”, completa a antropóloga.
A pesquisadora investigou os livros
didáticos mais usados nas escolas da
Flórida e adotados em todo o país. Ela
procurou aliar uma pesquisa quantitativa,
medindo o número de imagens de latinoamericanos e outras minorias étnicas
publicadas, a uma pesquisa qualitativa
sobre o conteúdo dos textos didáticos.
Em livros para crianças de séries
equivalentes ao ensino fundamental e
médio, os latino-americanos aparecem
em, no máximo, 1% das imagens. Outras
minorias, como os asiáticos e os índios
norte-americanos, aparecem em 1 a 2%
das imagens, enquanto os negros
aparecem em 10% delas. O restante é
dedicado aos descendentes de europeus.
No texto dos livros, os latino-americanos
estão referidos quando é relatada a
anexação de parte do território mexicano
pelos EUA (1846-1848), a guerra pela
independência de Cuba (1895-1898) e o
período contemporâneo da sociedade
norte-americana.
A antropóloga aponta a existência de um
processo de queda da auto-estima,
evasão escolar e dificuldades no
aprendizado pelos descendentes latinos,
já que estes não se identificam com a
história descrita.
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Indianos resolvem
problema milenar
Problemas simples não têm, necessariamente, soluções simples ou rápidas.
Uma questão aparentemente banal,
abordada já no ensino fundamental, desafia os matemáticos desde a Grécia Antiga: determinar se um número é primo
ou não com um algoritmo rápido e matematicamente preciso. A solução apareceu em agosto de 2002, quando o matemático indiano Manindra Agarwal, com
dois de seus alunos de pós-graduação,
Nitin Saxena e Neeraj Kayal, do Instituto Indiano de Tecnologia em Kanpur,
apresentou uma solução até bastante
simples. A grande novidade no trabalho
dos indianos foi apresentar um algoritmo que é ao mesmo tempo rápido e
com precisão absoluta (“determinístico”), sem nenhuma margem para erros.
Algoritmos para determinar se um número é primo existem, pelo menos,
desde a Grécia Antiga; porém, tornamse proibitivamente lentos para núme19

ros muito grandes. Um algoritmo muito mais rápido foi proposto, em 1980,
por Michael O. Rabin, mas ele não
mostra, com certeza absoluta, se o número é primo ou não: diz apenas que o
tal número tem uma probabilidade alta de ser (ou não) primo. Porém, a probabilidade é tão grande que, na prática,
o método funcionava perfeitamente.
O pesquisador Walter Carnielli, diretor
do Centro de Lógica, Epistemologia e
História da Ciência da Unicamp, avalia: “a margem de erro pode ser a mesma da ocorrência dos seguintes eventos
simultaneamente: ganhar na mega-sena, cair um raio no computador e ter
um problema de hardware”. Assim, o
algoritmo de Rabin tornou-se o método mais usado para se testar se um número é primo.
Para Carnielli, o método de Rabin continuará sendo usado nos cálculos práticos, pois é ainda mais rápido que o dos
indianos e porque, mesmo fornecendo
apenas probabilidades, as margens de
erro são muitíssimo pequenas.
O algoritmo dos indianos não terá conseqüências imediatas na criptografia. O
método mais usado atualmente para
criptografar informações usa números
primos. Para quebrar um código desses
é necessário encontrar os fatores de números primos muito grandes. Não há
um método rápido para a determinação
desses fatores, e o algoritmo de AgarwalSaxena-Kayal não permite fazê-lo: ele só
diz se um número é primo ou não; caso
não seja, não diz nada sobre seus fatores.
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