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David Klatell, professor de Jornalismo da Universidade Columbia QUEM É

Levedura pode fazer
etanol de biomassa

Vinte e cinco por cento dos
corpos d’água (rios, lagos e
córregos) localizados no bio-
ma Mata Atlântica têm quali-
dade de água ruim. É o que
aponta estudo feito pela Fun-
dação SOS Mata Atlântica ao
longo de 2010.

No período, projeto da
ONG visitou 39 cidades, onde
a população pôde participar
de atividades de educação am-
biental. Uma delas foi a coleta
de água para análise de quali-
dade de ao menos um corpo
d’água local, possibilitando a
realização de 43 análises.

Entre os 43 corpos d’água mo-
nitorados, 70% foram classifica-
dos como de qualidade regular,
25% dentro do nível ruim e 5% no
nível péssimo. As análises que ti-
veram o melhor resultado foram
as do Rio Doce, em Linhares
(ES), e a da Lagoa Maracajá, loca-
lizada em Lagoa dos Gatos (PE),

ambas em nível regular. O Rio
Tietê, monitorado em Mogi das
Cruzes, também registrou quali-
dade de água regular. As piores
análises vieram do Rio Verruga,
em Vitória da Conquista (BA), e
do Lago do Quinta da Boa Vista,
no Rio, ambas classificadas co-
mo péssimas.

Em visita ao Brasil no fim do
ano passado para o lança-
mento do curso de pós-gra-
duação em Jornalismo da Es-
cola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), o pro-
fessor David Klatell, da Uni-
versidade Columbia, defen-
deu que o jornalista profissio-
nal continuará imprescindí-
vel para a sociedade, mesmo
com as novas mídias e for-
mas de divulgação.

● O jornalista profissional ainda
é necessário em uma sociedade
onde as pessoas podem se comu-
nicar pelo Twitter?
Claro. Quase todas as redes so-
ciais veiculam opiniões, não fa-
tos. Ainda se precisa do jornalis-
ta profissional para colocar as
coisas em perspectiva. O jorna-
lismo profissional tem a obriga-
ção de prestar serviço público,
melhorar a sociedade. Precisa-
mos dos dois – cidadãos-jorna-

listas ativos e jornalista profis-
sionais ativos –, mas há uma
grande diferença.

● As nova mídias mudaram a car-
reira de jornalismo?
É cedo para dizer, mas acho
que a resposta é sim. Há dez
anos, não havia acesso a tanta
informação capaz de ser com-
preendida pelo público. Hoje, a
informação está em qualquer
parte – não é o acesso a informa-

ções que os jornalistas contro-
lam. Qualquer pessoa pode en-
trar online e procurar informa-

ções, mas será que ela consegue
entender essa informação, colo-
cá-la em perspectiva, fazer com
que tenha sentido? Normalmen-
te, não. E é isso que o jornalista
vai continuar a fazer.

● E o que uma boa escola de jor-
nalismo deve ensinar? É possí-
vel, por exemplo, ensinar ética?
Sim. Pode-se ensinar liderança,
serviço público, inovação. São
coisas possíveis de serem ensi-
nadas – o que ocorre nas melho-
res escolas. Na verdade, é só na
faculdade que se pode aprender
essas coisas. Não dá para apren-
der numa redação porque estão
todos ocupados com o trabalho
diário e ninguém vai te ensinar.

● A nova geração de jornalistas

está preparada para fazer o
trabalho que é exigido hoje?
Estamos numa época de tran-
sição. Acredito que estarão
preparados, porque o públi-
co demanda informação so-
bre a cidade em que mora,
serviços que precisam e a
educação que seus filhos re-
cebem. O jornalismo é o me-
canismo para informá-lo.
Acredito que os jornalistas te-
rão de mudar, mas serão ca-
pazes de fazer isso. Os jo-
vens são muito espertos e es-
forçados.

● Que conselho daria para um
jovem que quer ser jornalista
no Brasil?
É muito simples: trabalhe ain-
da mais. / LUCIANA ALVAREZ

Efeitos serão sentidos
nos próximos mil anos
O aumento das emissões de ga-
ses como o dióxido de carbono
(CO2) terá impacto sobre a tem-
peratura da Terra pelos próxi-
mos mil anos e elevará em pelo
menos quatro metros o nível do
mar. É o que aponta estudo publi-
cado hoje na revista científica
Nature.

A pesquisa, conduzida pelo
professor Shawn Marshall, da
Universidade de Calgary, no Ca-
nadá, prevê que o aquecimento
global da atmosfera provocará
um “colapso catastrófico” nas
geleiras da Antártida em torno
do ano 3000. O estudo é o primei-
ro feito com previsões de longo
prazo e foi realizado com base
em programas de simulação,
que exploram os diferentes cená-
rios, desde uma situação de emis-

são zero de CO2 a partir dos anos
de 2010 a 2100. Segundo Mar-
shall, grandes áreas do norte da
África serão convertidas em de-
sertos. “As simulações demons-
tram que o aquecimento da at-
mosfera continuará, mesmo se
for detido ou revertido” diz Mar-
shall. Segundo ele, as correntes
de ventos no Hemisfério Sul tam-
bém sofrerão mudanças.

Maioria dos
cursos d’água
tem qualidade
ruim e regular

Leia. Lagos são grandes
emissores de gás metano
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Veja. Professores do
Objetivo corrigem a prova
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EDUCAÇÃO
3,4%

● Prova
O exame de hoje tem 20 ques-
tões de todas as disciplinas do
ensino médio. Os candidatos
devem levar caneta azul ou pre-
ta, lápis, borracha, régua gra-
duada e documento de identida-
de original.

● Horário
Os portões abrem às 12h30 e
fecham às 13 horas. Todas as
provas duram quatro horas.

Fuvest tem o maior
índice de faltas
dos últimos 11 anos
Mais de 3 mil candidatos deixaram de fazer a prova de língua portuguesa
e redação; docentes elogiam o exame, mas alunos relatam dificuldades

GENE J. PUSKAR/AP

“A aprovação da lei
de mudanças
climáticas nos dá a
oportunidade de
construir uma
economia verde,
de baixo carbono,
em São Paulo. ”

ENTREVISTA

foi a taxa de crescimento da rede privada
de ensino básico em relação a 2009

AFRICANA NA NEVE
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✽ David Klatell é dirigente do
departamento de Estudos
Internacionais e Professor
de Prática Profissional da
Escola de Jornalismo da
Universidade Columbia, nos
EUA, onde foi reitor
acadêmico e
vice-reitor da
Escola de Jor-
nalismo até
2008.

A segunda fase do vestibular
da Fuvest começou ontem
com o maior índice de faltas
dos últimos 11 anos. A primei-
ra prova foi de língua portu-
guesa e redação. A taxa recor-
de de abstençaõ foi de 7,88%,
o que significa que 3.007 dos
38.151 convocados não compa-
receram. O número é um pou-
co superior ao do ano passa-
do, que foi de 7,1%.

Na época, a Fuvest afirmou
que estudava trocar os dias de
prova – em 2010, a segunda fa-
se começou no dia 3 de janei-
ro, data muito próxima do fim
do ano. A mudança foi feita e,
apesar de a segunda etapa ter
começado uma semana mais
tarde neste ano, o índice su-
biu novamente.

A Fuvest afirma que vai ana-
lisar o caso para verificar se o
problema é próprio da funda-
ção ou se existe a mesma ten-
dência nas outras universida-
des estaduais paulistas.

Neste ano, a Fuvest oferece
10.752 vagas –10.652 delas na
Universidade de São Paulo
(USP) e 100 na Santa Casa. A
segunda fase vai até amanhã.
Hoje, o exame tem 20 ques-
tões de história, geografia, ma-
temática, física, química, bio-

logia e inglês.
A prova de ontem, que tinha

dez questões de interpretação
de textos, gramática e literatura
e uma redação, foi bastante elo-
giada pelos professores de cursi-
nhos ouvidos pela reportagem.

“A prova foi bem feita e de ní-
vel médio. Esperávamos uma
questão específica sobre Vidas
Secas, mas não teve”, disse a pro-
fessora Cristiane Bastos, do cur-
sinho da Poli. Quanto à parte de
gramática, Cristiane comentou
que todas as questões estavam
aliadas à interpretação de texto.

Para a professora Elisabeth

Massaranduba, do Objetivo, a
prova foi mais trabalhosa que a
do ano passado. “Foi um exame
de alto nível, com questões mui-
to interessantes, envolvendo in-
terpretação, leitura, mas nada de
gramática. As respostas exigiam
do aluno alto domínio linguísti-
co”, afirma.

O aumento do nível de dificul-
dade em relação a anos anterio-
res também foi destacado pelo
professor Eduardo Calbucci, do
Anglo. “As questões também es-
tão um pouco mais longas, exi-
gindo vários itens”, afirma ele,
que também elogiou o nível da
prova.

O tema da redação, “O altruís-
mo e o pensamento a longo pra-
zo ainda têm espaço no mundo
contemporâneo?”, veio acompa-
nhado de quatro textos. “Conse-
guiram falar em um tema filosófi-
co com uma abordagem contem-
porânea”, disse Cristiane, que
considerou a proposta bem con-
textualizada.

Para Vitor França, professor
do Etapa, o tema deste ano foi
mais acessível que o do ano pas-
sado, que pedia para o candidato
escrever sobre a imagem. “O es-
tudante poderia refletir sobre
imediatismo e egoísmo; a cultu-
ra do ‘primeiro eu’ e a cultura do

‘tudo para ontem’”, avaliou.

Divergências. Os candidatos ti-
veram opiniões diversas. Em So-
rocaba, a 92 quilômetros de São
Paulo, alunos consideraram a
prova complicada. Cássio Yugo
Abuno, de 18 anos, achou o exa-
me complexo para resolver em
três horas. “O conteúdo da pro-
va de português estava mais difí-
cil que o do ano passado”, disse.

Rafael Mariotini, de 18 anos,
considerou fáceis as perguntas
sobre literatura, mas teve dificul-
dade com a interpretação de tex-
tos. Opinião contrária à de Caio
Spechoto, de 18, candidato a

uma vaga de Jornalismo. “A par-
te de português exigiu mais inter-
pretação. Nada muito concei-
tual”, comentou.

Uma pergunta sobre o livro Ca-
pitães de Areia, de Jorge Amado,
foi considerada uma das mais di-
fíceis pelos alunos. “Pediam um
nível muito grande de detalha-
mento”, criticou Mauro Moura,
de16 anos.

Marina Keunecke, de 19, candi-
data de Publicidade, abordou o
tema falando sobre a recupera-
ção gradativa do pensamento al-
truísta relacionado a questões
ambientais. Para Joel Amato, de
21 anos, o tema foi abstrato. “Fa-

lei que o altruísmo é uma ca-
racterística biológica que apa-
receu com a evolução do ho-
mem”, disse. / MARIANA

MANDELLI, CARLOS LORDELO,

FELIPE MORTARA, GUTO SILVEIRA,
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LIMA, ROSE MARY DE SOUZA,

LARISSA LINDER e CAROLINA
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Kaidi, leoa africana do zoo de Pittsburgo,
nos EUA, tem sofrido com as baixas
temperaturas que estão fazendo no
inverno do Hemisfério Norte.

Cientistas conseguiram obter
uma nova linhagem de levedu-
ra capaz de produzir etanol de
mais tipos de açúcares. A equi-
pe de Yong-Su Jin, da Univer-
sidade de Illinois, expandiu a
capacidade da levedura Sac-
charomyces cerevisiae de fer-
mentar glicose ao modificar
geneticamente o fungo para

que se tornasse capaz
de transportar proteí-

nas de outra levedu-
ra, a Pichia stipitis. A
linhagem de leve-
dura resultante se

mostrou capaz de
fermentar três açúca-

res. Os resultados deve-
rão ajudar a desenvolver bio-
combustíveis de matéria orgâ-
nica. / ANDREA VIALLI, com EFE

foi a queda no número de matrículas da rede pública em relação
a 2009. Os dados são do Censo da Educação Básica 2010
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‘As melhores faculdades são as
que ensinam valores como a ética’
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Regular. Rio Tietê foi monitorado em Mogi das Cruzes (SP)

DIVULGAÇÃO
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PAULO PINTO/AE

Bruno Covas

SAIBA MAIS

Maratona. Candidatos fizeram ontem as provas de redação e de língua portuguesa

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jan. 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




