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Uma nova resolução do Con-
selho Federal de Biologia (CF-
Bio) está dificultando a obten-
ção do registro profissional
para alunos formados a dis-
tância. O documento passa a
exigir um mínimo de 2,4 mil
horas de pesquisa, projetos,
análises, perícias, fiscaliza-
ção, emissão de laudos e pare-
ceres na área.

O texto foi aprovado em
março, dias após o Ministério
da Educação conseguir uma li-

minar para derrubar a resolução
n.º 151/2008, que proibia o regis-
tro de formados a distância (leia
mais nesta página). O CFBio insis-
te que as mudanças, que tam-
bém afetam os cursos presen-
ciais, não vetam o registro de
egressos de nenhuma modalida-
de de curso, desde que reconhe-
cido pelo MEC.

No entanto, bacharéis em Bio-
logia formados por EAD não es-
tão conseguindo se registrar e,
assim, exercer a profissão. O Es-
tado acompanhou o caso de dois
estudantes do Centro Universi-

tário Leonardo Da Vinci (Unias-
selvi), de Santa Catarina (SC).
Com a mudança, o conselho afir-
ma que Roger Maciel e Helen
Borges não têm o total de horas
específicas cobradas, sendo que
eles entraram com o pedido an-
tes da nova resolução. “Enrola-
ram a gente até inventarem uma
nova regra”, lembra Roger.

Quando o documento ficou
pronto, a nova resolução tirou
seu valor. “Ainda me disseram as-
sim: ‘Você não queria a tua cartei-
rinha?”, conta ele. Agora, para
ter o registro, eles devem fazer
uma especialização ou se matri-
cular novamente na graduação.

Em nota, o CFBio afirma que
quem obteve o registro (de cur-
so presencial ou EAD) antes da
publicação da resolução não vai
perder o documento. No entan-
to, o órgão também reforça que
todo biólogo “deve se manter

atualizado com aprimoramento
contínuo”. O CFBio afirma que
“em momento algum aumentou
a carga horária; somente utili-
zou as horas prevista pelo pare-
cer n.º 329/2004.”

OMEC afirma,também em no-
ta, que não admite nenhuma for-
ma de discriminação a estudan-
tes formados em educação a dis-
tância e lembra a existência da
liminar obtida em fevereiro. A
pasta reforça que diplomas de
EAD devem ser registrados
“com as mesmas garantias que
na modalidade presencial, pelos
conselhos regionais”.

Preconceito. Para especialis-
tas, a resolução é discriminató-
ria. “É reserva de mercado. Essas
mudanças não podem ser retroa-
tivas”, afirma o presidente da As-
sociação Brasileira de Ensino a
Distância, Fredric Litto.

Para Sonia Martins, da Asso-
ciação Brasileira dos Estudantes
de Educação a Distância, o CF-
Bio alterou as regras para preju-
dicar os alunos de EAD. “É uma

tentativa de burlar a lei. Esta-
mos estudando o que pode-
mos fazer para auxiliar os alu-
nos que se formaram com as
regras anteriores”, afirma.

GRÃ-BRETANHA
Alunos mais novos têm
piores notas, diz estudo
Um levantamento do go-
verno britânico mos-
trou que a cada ano
10 mil adolescentes
não conseguem ser
aprovados no exa-
me GCSEs (uma es-
pécie de Enem, mas
que reprova quem vai
mal) simplesmente porque são
novos demais. Na média, os es-
tudantes nascidos no último
mês letivo – no caso, agosto –
têm desempenho menor que
seus colegas mais velhos duran-
te toda a vida acadêmica. Anual-
mente são aprovados 100 mil
alunos nascidos em setembro e

apenas 90 mil aniversariantes
do mês de agosto.

Segundo especialistas, ao en-
trar na escola mais cedo, a crian-
ça tem menos tempo para se
desenvolver intelectualmente.
O governo disse que vai levar
em conta o estudo para novas
políticas na área.

CONCURSO
Omo premia escola
que estimula o brincar
A 3.ª edição do prêmio Pelo
Direito de Ser Criança, patro-
cinado pela marca de sabão
Omo, vai dar parques modu-
lares a escolas que valorizem
a brincadeira, o contato com
a natureza e a cultura. Inscri-
ções no site pelodireitodeser-
crianca.com.br até 1/10.

1.Diversidade. A inter-
net tem muito mais re-
cursos que bate-papo e
redes sociais. Aproveite

para estudar, ler notícias, arti-
gos acadêmicos, baixar livros.

2.Confiabilidade. Na
rede, qualquer um
escreve o que quiser.
Desconfie, investigue

e procure outras fontes.

3.Exagero. Não dei-
xe de ler um livro,
conversar pessoal-
mente, ter ativida-

des físicas para ficar online.

4.Zelo. Ao escrever
na internet, você
pode ter muitos
leitores – mais do

que na redação da escola. Por
isso, capriche no texto.

Em junho de 2008, numa de-
cisão polêmica, o Conselho
Federal de Biologia publicou
uma resolução proibindo as
regionais de concederem re-
gistro a profissionais que te-
nham diplomas de cursos a
distância, sem fazer distin-
ção de instituições reconheci-
das ou não pelo Ministério
da Educação.

Em fevereiro deste ano, a
Justiça Federal suspendeu,
por meio de uma liminar, a

resolução, considerando a
proibição inconstitucional.

Além de Biologia, alunos e
formados por cursos superio-
res a distância enfrentam re-
sistência em outros órgãos,
como o Conselho Federal de
Serviço Social, que não apoia
a modalidade. Já foram iden-
tificados problemas com o
Conselho Nacional do Minis-
tério Público e com o Conse-
lho Municipal de Educação
de São Paulo.

FINANCIAMENTO

A Comissão Permanente para
os Vestibulares da Unicamp
(Comvest) abre hoje as inscri-
ções para o vestibular 2011.
Os candidatos têm até 8 de ou-
tubro para se inscrever, pagan-
do taxa de R$ 120. O kit é gra-
tuito e está no site comvest.
unicamp.br, juntamente à fi-
cha de inscrição.

Neste ano, a prova da Uni-
camp vai mudar. O estudante
terá de fazer três redações e

deve enfrentar 48 questões de
múltipla escolha na primeira fa-
se. A segunda fase agora terá três
dias – três provas de 24 questões
dissertativas.

A Unicamp também alterou o
tempo do vestibular: a primeira
fase terá cinco horas. Para a se-
gunda, ficam mantidas quatro
horas para cada prova.

EDUCAÇÃO
43 mil

PARA LEMBRARNova resolução de
conselho barra biólogo
formado à distância

Começam hoje
as inscrições
para as provas
da Unicamp

PRESTE ATENÇÃO

“O currículo nacional não
está no centro do debate

da educação. Cada vez
mais se entulham

coisas via emenda”
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● Maratona do Enem
O Anglo promove, no dia
29, simulados gratuitos nos
moldes do Enem em diversos
Estados. Mais informações:
www.maratonaenem.com.br.

contratos do Fies foram fecha-
dos até agora, segundo o MEC

Linguagem
de internet
preocupa
educadores
Escolas buscam estratégias para atrair a
atenção dos alunos para escrita e literatura

PEDAGOGA DA
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DIFICULDADES COM O PROGRAMA

Foco. Alunos usam a biblioteca no Colégio Batista Brasileiro, que possui programas para estimular o interesse pela leitura
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1.250
instituições particulares, segundo levantamento do Semesp,
foram atingidas por algum tipo de problema no Fies deste ano

Luciana Alvarez

Em uma certa comunidade vir-
tual de adolescentes, abun-
dam erros de ortografia – co-
mo “resolvel”, “intão” e “con-
siderá” – e gramática – “ia ma-
tar ela”. Mesmo curtos, os tex-
tos claramente não são revisa-
dos; por toda a parte há letras
dobradas e falta espaçamento
entre as palavras.

Não se pode negar que o ob-
jetivo da troca de mensagens
às vezes seja instrutivo: no ca-
so citado, a intenção era inven-
tar uma história coletiva, com
cada dezena de palavras escri-
ta por um novo autor. Mas en-
tre os seguidos tropeços no
português, até o enredo aca-
bou comprometido. Em cer-
tas horas, personagens que
não estavam na cena apare-
cem sem explicação, partici-
pando dos diálogos.

Para muitos, a internet des-
ponta como vilã dessa narrati-
va de horror. Especialistas, po-
rém, defendem a rede – ela se-
ria, no máximo, “cúmplice
do crime” – e dizem que o
problema é bem mais pro-
fundo.

“A internet tem mais
pontos positivos que
negativos;éumano-
va forma, muito
rápida, de aces-
so a conheci-
mento”, diz

Maria Teresa de Freitas, profes-
sora da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF) e autora do
livro Leitura e Escrita de Adolescen-
tes na Internet e na Escola. “O ne-
gativo é o uso exagerado, em de-
trimento de outras atividades, e
quando se aceita tudo como váli-
do, sem visão crítica.”

O mundo virtual não está, por-
tanto, na raiz dos problemas dos
jovens com a língua portuguesa.
“Pesquisas comprovam que o jo-
vem conectado passa mais tem-

po lendo e escrevendo. Claro
que, em sites de relacionamen-
to, a linguagem é abreviada, mais
rápida”, afirma Teresa. “Mas es-
sa leitura rápida leva a outras lei-
turas. Ele vai lendo mais e tendo
mais acesso ao próprio livro.” O
que faltaria, segundo a professo-
ra, seria uma boa orientação de
como usar a internet por parte
das escolas.

Nas escolas, professores e
coordenadores têm de lutar para
atrair o interesse dos alunos des-
de pequenos para atividades
além da internet. Em especial,
atividades que, diferentemente
da realidade das múltiplas jane-
las, desenvolvam a concentra-

ção e a reflexão.
“Os jovens desenvolveram

uma linguagem que é deles,
muito ágil, que serve de iden-
tidade de grupo. A gente res-
peita isso, mas trabalha a
necessidade de usar uma
linguagem mais formal.
Afinal, ele tem de se comu-

nicar com todos, não só
com seus pares”, ex-

plica Maria Marti-
nez, diretora pe-

dagógica do
Colégio Ba-

tistaBrasi-
leiro,es-

cola paulistana com melhor no-
ta na redação do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).

A diretora atribuiu o bom de-
sempenho dos alunos na reda-
ção a uma série de programas
que começam na pré-escola. Os
pequenos têm a Hora do Conto e
a Roda da Conversa, quando
aprendem a ouvir. Mais tarde,
eles são estimulados a jogar jo-
gos de tabuleiro, que, segundo
Maria, promovem a “concentra-
ção, o foco e o refletir estraté-
gias”. E, todos os anos, o aluno
que mais tira livros na biblioteca
é premiado.

“Na nossa sociedade, a pratici-
dade ganhou sobre a concentra-
ção. Mas não é só na internet, é
na vida como um todo. A comi-
da, por exemplo, é fast food”, diz
a diretora. “De certa forma, a es-
cola vai na contramão disso.”

A consultora de português da
escola Albert Sabin, Denise
Maiolino, concorda que a escola
tem outro ritmo, diferente do
que o adolescente está acostu-
mado. “Ele tem a atenção difusa,
mas não é só pela internet. Assis-
te à TV, ouve música, tira foto,
tudo ao mesmo tempo.”

A professora reconhece que a
internet pode ser uma “ferra-
menta brilhante” em sala de au-

la, mas também alerta para seus
perigos. “Em determinados con-
textos, o jovem pode se tornar
um reprodutor de textos; dá um
‘recorta e cola’ sem pensar sobre
aquilo.” Para ela, o ideal é que o
aluno transite bem pela internet
e sua linguagem própria, mas
que também tenha acesso a uma
cultura mais profunda.

“O trabalho deve começar
com a criança ainda pequena, es-
timulando a leitura de livros”, re-
comenda. Foi assim, desde no-
vo, que o estudante Rodrigo Gu-
tierrez, de 17 anos, criou o hábito
de ler e aprendeu a usar diferen-
tes formas de comunicação em

diferentes situações.
Aluno do 3.º ano do ensino

médio do Albert Sabin, Rodri-
go passa cerca de uma hora
por dia na internet, em geral
em sites de relacionamento e
conversas com amigos, mas
nem por isso tem dificulda-
des de interpretação de texto
ou redação. “Também leio
bastante notícias, mas a aten-
ção na internet fica dispersa.
Leio um pedaço, converso um
pouco”, relata.

“Mas, na hora de ficar con-
centrado para ler – adoro lite-
ratura –, não tenho proble-
mas”, diz o estudante.
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Paula Louzano

Novo formato. O vestibular 2011 da Unicamp traz novidades

%HermesFileInfo:A-16:20100823:

A16 Vida SEGUNDA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. A16.




