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Umgrupode cientistas deci-
frou 98% da sequência do
DNA do porco doméstico,
um avanço que terá conse-
quências no estudo de doen-
çasemhumanos,dadaasimi-
laridade entre as espécies. A
descoberta permitirá deter-
minar quais genes são úteis
para a produção suína e
quaisestãoenvolvidosnosis-
tema imunológico. ● EFE

Grupodecifra98%
doDNAdoporco

MúsicodoOlodumserásepultado

Mercado investe
emmodelopara
ensino corporativo

VIDA&

Neguinho do Sambamorreu no sábado, após enfarte

9+

A beatificação do papa João
Paulo II deve demorar para
acontecer. Issoporqueainda
não foram completados to-
dos os procedimentosneces-
sáriosparaabeatificação,se-
gundooporta-vozdoVatica-
no, Federico Lombardi. Ha-
via rumores de que a beatifi-
cação aconteceria entre
abril emaio de 2010. ● EFE

Ensinoadistânciasofreresistência

MarchaparaJesusreúne
milharesdefiéisemSP
ApósaprisãonosEstadosUnidos,
casalHernandesvoltaacomandar
partedoeventoqPÁG.A20

BeatificaçãodeJoão
PauloIIdevedemorar

EDUCAÇÃO

PESQUISA

RELIGIÃO

Levantamento mostra que 18 mil estudantes foram vítimas de preconceito; para MEC, discriminação é ilegal

Mariana Mandelli

Mais de 18mil alunos de cursos
deeducaçãoadistânciadeinsti-
tuições particulares e públicas
sofreram preconceito por te-
rem optado por essamodalida-
de de ensino, segundo levanta-
mento da Associação Brasilei-
ra de Estudantes de Ensino a
Distância (ABE-EAD), que re-
cebe as denúncias desde 2007.
Sãocasosdediscriminaçãopor
alunos de cursos presenciais,
dúvidas dos empregadores so-
breavalidadedoscursos–mes-
moosautorizadospeloMinisté-
rio da Educação –, dificuldades
paraconseguirestágio,paraob-
ter o registro profissional e fa-
zer inscrição em concurso.

Hoje hánoBrasilmais de 2,6
milhões de alunos em 1.752 cur-
sos, segundooCensodeEduca-
ção a Distância. No início do
mês, a ABE-EAD entrou com
um mandado de segurança no
SupremoTribunalFederalcon-
tra o Conselho Nacional doMi-
nistérioPúblico.Pormeiodare-
solução nº 40, de maio deste
ano, o conselho dizia que só di-
plomas de cursos presenciais
seriam aceitos para o Ministé-
rio Público. A conclusão deve
sair nas próximas semanas.

Alémdoconselho, outrosór-
gãosveemproblemasnoensino
a distância. É o caso do Conse-
lho Federal de Serviço Social,
que não apoia a modalidade. A
dificuldade para estágio é, se-
gundo a presidente do conse-
lho, IvaneteBoschetti, culpa da
estruturadaeducaçãoadistân-
cia, que prioriza a “quantidade
em vez da qualidade da forma-
ção”. “O mercado não absorve
esse número de estagiários.”

Em junho de 2008, o Conse-
lho Federal de Biologia publi-
couresoluçãoproibindooregis-
troparaprofissionaiscomdiplo-
mas de ensino a distância. Se-
gundoosecretáriodeeducação
a distância do MEC, Carlos
Eduardo Bielschowsky, qual-
quermedidacontraoaluno for-
mado por instituições creden-
ciadas pelo governo é ilegal.
“Entramos com as medidas le-

gaiseelesvãosofrerapenalida-
deda lei.”Segundoavice-presi-
dente do conselho, Inga Men-
des, oMECpropôs a criação de
um grupo para discutir a ques-
tão, mas não houve retorno. A
resolução ainda vigora.

SÃO PAULO
Neste ano, a ABE-EAD iniciou
uma discussão com o Conselho
Municipal de Educação que,
por meio de deliberações de
2004, vetou a participação de
professores formados a distân-
cia em concursos públicos. Em
junho, foi deferida liminar a fa-
vor dos alunos, classificando a
posiçãodaprefeitura comodis-
criminatória. No caso de des-
cumprimento, será aplicada
multa deR$ 100mil/dia. APre-
feitura de São Paulo recorreu.

Naredeestadual,circularda
direçãode ensinode Itapetinin-
garepudiaaatribuiçãodeaulas
a docentes formados a distân-
cia. O secretário estadual da
Educação,PauloRenatoSouza,
afirmou que não tinha conheci-
mentodocasoequeverificaráa
situação.Foimarcadoencontro
entreABE-EADe governo. ●
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acabam de assinar contrato 
para lançar e comercializar o

Com VGV de R$ 70 milhões.

A ,

Parque do Carmo – São Paulo.
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●●●Omercado de trabalho, segun-
do empresas e consultorias ouvi-
das pelo ‘Estado’, não discrimina
o profissional com diplomas de
ensino a distância. Isso porque
muitas empresas oferecem edu-
cação corporativa a distância,
como os cursos de extensão. No
ano passado, 32 empresas inves-
tiramna área, que conta comqua-
se 500mil participantes.

Segundo o diretor da Catho
Educação Executiva, Constantino
Cavalheiro, as empresas são
atraídas pelos baixos custos. “A
taxa de aceitação está bastante
elevada nomundo inteiro”, afir-
ma. “Para a empresa, não interes-
sa amodalidade do curso, mas
sim o conhecimento e experiên-
cia da pessoa para o cargo.”

Para Rita Vucinic Teles, con-
sultora do Sebrae, omercado ain-
da vê com alguma resistência a
graduação a distância, o que de-
ve diminuir. “Mas isso tende a
mudar, porque para a comple-
mentação da formação, a visão
domercado jámudou.” ● M.M.

Faltade
informação
sobrecursos
gerarecusas

DISCRIMINAÇÃO-Alunadecursoadistância,SôniaMartinsenfrentoupreconceitoaoprocurar estágio

LUTO-Neguinhocriousambareggae

LEONARDO SOARES/AE

Eliana Lima
ESPECIAL PARA O ESTADO
SALVADOR

Será sepultado na tarde de
hojeocorpodomúsicoAnto-
nio Luís de Souza, o Negui-
nhodoSamba,umdosfunda-
dores das bandas Olodum e
Didá. Elemorreu no sábado,
vítima de enfarte.

A demora para o sepulta-
mento deve-se à espera pela
chegada de um dos filhos do
músico, que mora na Itália.
Ele deixou sete filhos.

Antes do sepultamento, o
corpodeNeguinhodeixaráa
sede da Escola de Música e
DançaDidá, ondeestá sendo
velado por familiares, ami-
gos e músicos, e seguirá em
cortejopelasruasdoPelouri-
nho até a Praça Municipal,
de onde será levado para o
cemitério Jardim da Sauda-
de. O enterro está marcado
para as 16h.

JoãoJorge, presidentedo
Olodum e amigo do músico,
lamentou a perda.

Conforme informaram as fi-
lhasdeNeguinho,hádiasele vi-
nhasequeixandodedesconfor-
to emrelaçãoà saúde,mas con-
tinuava trabalhando normal-
mente.

Na madrugada de sábado,
porém,omúsicosentiu-semale
foi levado até umpostomédico.
Apóssermedicado, foi liberado
e retornou para casa, no Pelou-

rinho,ondevoltouapassarmal.
Ele faleceuantesdachegadada
ambulância do Samu. Negui-
nho do Samba era cardiopata.
Há três meses ele perdeu uma
irmãenãohaviaserecuperado.

Desde a confirmação da sua
morte, os tambores do Olodum
forampostados nas ladeiras do
Pelourinho, cobertos por pano
preto, em sinal de luto.

Uma faixa preta também foi
hasteada no local, e a Secreta-
ria de Cultura da Bahia deter-
minou a suspensão de toda a
programação cultural agenda-
daparaofimdesemanaprolon-
gado no Centro Histórico de
Salvador.

De origem humilde, Negui-
nho era considerado o criador
do gênero samba reggae e foi
responsávelpeloarranjodeper-
cussão para a música de Mi-
chael Jackson, They don’t care
about us, cujo clipe foi gravado
noPelourinho, em 1996.

Ele também gravou com
Paul Simon, em 1990, no Cen-
tral Park, para o CD The
Rhythm of the Saints.●

Hoje são no Brasil
mais de 2,6 milhões
de alunos em 1.752
cursos a distância

MARGARIDA NEIDE/AG. A TARDE

Alunos de cursos a distância
dediversasáreas relatamal-
goemcomum:oreceiodeser
discriminado.Quandobusca-
va um estágio, a secretária
Sônia Martins, de 24 anos,
que cursa Gestão Pública a
distância pela Faculdade de
Tecnologia de Curitiba, ou-
viu de uma funcionária da
Subprefeitura de Santo
Amaro (SP)queseudiploma
não seria aceito nem para
concurso público. “Fiquei
chocada.”ApesardeaPrefei-
tura de São Paulo afirmar
quenão faz restrições, Sônia
se sentiu discriminada.

Neusa Bastos Garcia, de
60 anos, tentou trocar seu
curso de Pedagogia a distân-
ciaporumpresencialapóssa-
ber de casos em que o diplo-
ma foi recusado na redemu-
nicipal. “Minha transferên-
cia não foi aceita.” Ela teme
terperdidotempoedinheiro.

Alunos de Biologia pres-
tes a se formar também te-
memdificuldadesparaobter
o registro. Roger Maciel, de
30 anos, acha que o precon-
ceito com ensino a distância
é um retrocesso. “Parece
queestãofazendoreservade
mercado.” Helen Borges, de
22 anos, do mesmo curso,
concorda. “Nãopossoserro-
tulada. Tem aluno bom e
ruimemtodotipodeensino.”

Adiscriminação,segundo
especialistas,ébaseadanofa-
to de a educação a distância
ser encarada como novida-
de.“Éaquestãododesconhe-
cido que causa isso”, dizMa-
sako Masuda, presidente da
Cederj. Para pesquisadores,
opreconceito é fundamenta-
do na ideia elitizada do ensi-
no. “A greve na USP contra
ensinoadistânciaéumexem-
plo”, diz Fredric Litto, presi-
dentedaAssociaçãoBrasilei-
ra de Educação a Distância.
“A USP foi feita para prepa-
rar uma elite, só que a socie-
dadecresceuenãohádinhei-
ro para essemodelo.” ● M.M.
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