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Estados do Norte
e Nordeste aderem
a ensino por satélite
Sistema de aulas a distância usa tecnologia de transmissão de dados
via internet; modelo beneficia municípios que não têm professores

O Programa Acessa Escola, da
Secretaria de Estado da Educa-
ção de São Paulo, abriu
inscrições para os estu-
dantes que estejam
cursando o 1.º ou
2.º ano do ensino
médio da rede esta-
dual e que queiram
tentar um estágio
nas salas de informá-
tica do programa. O
período de inscrições vai
até as 18h do dia 22 de março,
pelo site da Fundap: http://esta-
gios.fundap.sp.gov.br.

O Universia Brasil, portal que
funciona como uma rede inter-

nacional de colaboração
universitária, está sor-

teando dez cursos
gratuitos de espa-
nhol online, com-
posto por dez mó-
dulos voltados pa-

ra iniciantes. O cur-
so tem apoio de pro-

fessores e coordenado-
res da USP. Os interessa-

dos devem se informar sobre
como participar no próprio por-
tal: www.universia.com.br.

A Associação Nacional dos
Tutores da Educação a Dis-
tância promove, no dia 21,um
evento sobre o assunto. Mais
informações: www.anated.
org.br/encontronacional.

SAUL CYPEL

QUEM É

MÉDICO ESPECIALISTA EM
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Tecnologia chega antes de
celular em vilarejo baiano

EDUCAÇÃO ONLINE

Saul Cypel, Médico

O câmpusda Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp)
em Osasco, Grande São Pau-
lo, inicia suas aulas hoje. O
prédio que a instituição ocu-
pa foi cedido pela prefeitura.
Antes, funcionava ali a Fac-Fi-
to, uma fundação municipal,
que acabou mudando de lugar
por causa da Unifesp, confor-
me informou o Estado.

O câmpus de Osasco é o sexto
da Unifesp. Por enquanto, são
320 vagas divididas em quatro
cursos de graduação: Adminis-
tração de Empresas, Ciências

Econômicas, Ciências Contá-
beis e Relações Internacionais.
No total, 15.704 se inscreveram
para tentar uma das vagas. Mais
informações: www.unifesp.br.

EDUCAÇÃO
300 mil

Câmpus de
Osasco da
Unifesp inicia
atividades

Médico especialista em de-
senvolvimento infantil e con-
sultor da Fundação Maria Ce-
cilia Souto Vidigal, Saul Cy-
pel diz que conhecimento
médico sobre o assunto de
60 anos atrás ainda não che-
gou com clareza a muitos
pais e mães do Brasil.

● Quando deve começar a
preocupação dos pais com o
desenvolvimento do filho?
No momento em que eles co-

meçam a planejar ter um bebê,
pois as vivências da gestação já
podem influenciar a criança.
Existe um psiquismo pré-natal.
Mas é claro que a preocupação
é maior após o nascimento.

● Por que esse período inicial é
tão importante?
A sobrevivência do bebê depen-
de dos cuidados que vai rece-
ber. Mas o cuidado não deve ser
só físico. O bebê, quando tem
fome, tem também uma sensa-

ção de risco. Ele entra em um
certo nível de ansiedade e co-
munica que precisa de atenção.
Por isso é importante que a
mãe ofereça o peito e o acolha.
Não é uma questão meramente
nutricional.

● Qual é a coisa mais importante
para os pais saberem ao educar
os filhos?
Educar um filho não é um pro-
cesso simples. O primeiro pas-
so é os pais saberem que o bebê
já nas primeiras semanas tem
um psiquismo em desenvolvi-
mento. Não basta só dar cuida-
dos de alimentação e higiene.
Ele é um ser que já vivencia in-
segurança, ansiedade. Por isso
a necessidade de acolhimento.

● E o que o sr. acha das teorias
sobre música clássica, DVDs pa-
ra estimular a inteligência?
É equivocado começar a estimu-
lar cedo com coisas que não fa-

zem muito sentido. O bebê pre-
cisa de cuidado, acolhimento,
mas não de coisas extravagan-
tes. É mais o feijão com arroz.

● Isso não parece tão difícil...

Mas a grande maioria das pes-
soas não está instrumentada. É
importante que os pais se prepa-
rem, seja durante a gravidez ou
mesmo depois, com ajuda de
profissionais, porque nem sem-
pre isso vem naturalmente. Os
pais têm de fazer perguntas para
profissionais preparados em de-
senvolvimento infantil, que po-
de ser o próprio pediatra. Mas
não precisa de nada sofisticado.

● E como é o trabalho da Funda-
ção Maria Cecilia Souto Vidigal?
Procuramos trabalhar desde a
gravidez até a idade de 3 anos,
porque é a base do desenvolvi-
mento. Trabalhamos para que
a informação chegue de forma
simples e esclarecedora aos

pais, para que eles sabiam da im-
portância de brincar, colocar re-
gras. O ginecologista/obstetra
já pode começar a informar os
pais. Depois passamos pela hu-
manização do parto, a defesa

do parto normal, que deixa a
mãe muito mais pronta para
acolher o bebê em seguida. E
também para que os profis-
sionais da área da saúde tra-
tem a mãe de forma afetuo-
sa, durante todas as consul-
tas. Fazemos grupos com fa-
mílias, orientamos que o pai
também é uma figura muito
importante. Temos progra-
mas em creches, mas vale
lembrar que só 15% das crian-
ças no Brasil estão na creche,
O que falamos não são coisas
novas, são já conhecidas há
seis ou sete décadas. Fize-
mos, por exemplo, parceira
com a Sociedade Brasileira
de Pediatria para inserir pro-
gramas de formação conti-
nuada, palestras, distribuí-
mos livros. O discurso de de-
senvolvimento infantil está
muito em voga, mas a lição
de casa tem de ser feita. /
LUCIANA ALVAREZ

● A maioria dos 30 mil alunos de
400 comunidades dos 62 municí-
pios do Amazonas beneficiados
pelo sistema de ensino via satéli-
te assiste agora às aulas perto
de casa, sem mais precisar cami-
nhar quilômetros para estudar
na sede dos municípios onde mo-
ram ou mudar para a capital. Se-
gundo o coordenador de Ensino a
Distância da Secretaria Estadual
de Educação, José Augusto de
Melo Neto, as aulas em videocon-
ferência vão do 6º ano do funda-
mental ao último do ensino mé-
dio. E os resultados já aparecem:
“O Amazonas subiu do 27º para o
20º lugar no ranking do Ideb,
alcançando o maior crescimento
real (21,74%) na Educação entre
todos os Estados”. / L.A.

ESTÁGIO IDIOMA EVENTO

alunos, do 6º ano do fundamental ao 3º do ensino
médio, assistem aulas pelo modelo em 4 Estados

DIVULGAÇÃO

Acessa Escola abre
período de inscrições

Universia sorteia curso
de espanhol online

Encontro discute
ensino a distância

ENTREVISTA

✽ Neuropediatra, professor
livre-docente de Neurologia
Infantil, consultor do Progra-
ma de Desenvolvimento In-
fantil da Fundação Maria
Cecília Souto Vidi-
gal e diretor do
Instituto de Neu-
rodesenvolvimen-
to Integrado
(INDI).

CUSTO DA TECNOLOGIA

No Amazonas,
fim das caminhadas
para assistir aula

MARCIO FERNANDES/AE-14/4/2010

R$ 15 MILHÕES
foram gastos pelo governo do Amazonas com o kit – que inclui
antena, computador e TV LCD 37 polegadas – em 62 municípios
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Ao vivo. Turma do ensino médio em Parintins (AM): professor na TV, auxiliar na sala de aula

‘Educação infantil
exige acolhimento,
e não extravagância’

SALVADOR

Os 3,5 mil habitantes do povoado
de Largo Velho, na zona rural de
Irará (BA), cidade 128 quilôme-
tros ao norte de Salvador, ainda
não têm acesso a ferramentas de
comunicação como telefonia ce-
lular ou internet móvel, por au-
sência de sinal. Mesmo telefonia
fixa é raridade no local. Os estu-
dantes do ensino médio da área,
porém, frequentam aulas trans-
mitidas diretamente de Salvador,
por meio da tecnologia de tráfego
de dados por internet via satélite.

Ali, em salas de uma escola mu-
nicipal, 60 alunos do ensino mé-

dio acompanham, junto com ou-
tros 14,5 mil estudantes de 133
municípios do Estado, aulas for-
muladas e ministradas por ape-
nas 39 professores, em uma sala-
estúdio do Instituto Anísio Tei-
xeira (IAT), na capital. O progra-
ma, chamado Ensino Médio
com Intermediação Tecnológi-
ca (Emitec), foi criado em 2008.

Os docentes, três por discipli-
na, foram selecionados dentro
do próprio corpo de professores
do Estado e passaram por curso
específico para montar e apre-
sentar as aulas. “Priorizamos o
saber construir slides com boa
animação, bem ilustrados, a pas-

sagem de slides com velocida-
de adequada para uso didáti-
co”, diz a coordenadora do
Emitec, Letícia Machado.

Entreos estudantes, as novi-
dades tecnológicas fascinam,
ao mesmo tempo em que eles
têm a oportunidade de apren-
der com os professores “da ca-
pital” – o que confere algum
status extra às aulas. Outro fa-
tor, que seria listado como crí-
tica por boa parte dos estudan-
tes de “aulas analógicas” – co-
mo as tradicionais estão sen-
do chamadas –, é apontado co-
mo benefício pelos alunos. “A
gente precisa prestar bastan-
te atenção para acompanhar
as aulas, mais do que o nor-
mal, e isso nos faz aprender
mais rápido”, diz Quele Pinto
Gomes, de 16 anos, do 3.º ano
do ensino médio. / T.D.

O nome correto da
autora do artigo sobre
educação indígena
publicado no dia 7 de
março é Silvia Lopes da
Silva Macedo.

Espaço. Foto do prédio da Fac-Fito, que foi cedido à Unifesp

Tiago Décimo / SALVADOR

Após 30 minutos, dos 50 pre-
vistos para a aula, o professor
do ensino médio conclui a ex-
planação e estimula os estu-
dantes a formular perguntas.
Ele está em Manaus (AM), em
uma espécie de estúdio de
TV. Seus alunos, quase 3 mil
naquele momento, estão em
320 salas de aula em todos os
62 municípios amazônicos. A
quantidade de perguntas, po-
rém, parece baixa, levando-se
em conta a multidão: cinco.

“Em geral, as dúvidas sobre
algum tema são as mesmas”,
explica o empresário Eduardo
Giraldez, inventor do software
que permite a realização de au-
las para tal quantidade de alu-
nos e locais ao mesmo tempo.
Uma tecnologia que custou
pouco mais de R$ 10 milhões
desde o início do desenvolvi-
mento, há uma década, e tem
promovidoumapequenarevo-
lução na educação em municí-
piosdoNorteedoNordesteon-
de não havia aulas, principal-
mentepor falta deprofessores.

Ao todo, cerca de 300 mil
alunos integram o modelo de
ensino por intermediação tec-
nológica desenvolvido por Gi-
raldez.

As aulas são transmitidas
em tempo real, por pacotes de
dados distribuídos pela inter-
net via satélite, como em uma
transmissão televisiva. A prin-
cipaldiferença está na possibi-
lidadedeinteração,aovivo, en-
tre professor e alunos.

Cada uma das salas de aula está
equipada com um kit composto
porAntenaVSATbidirecional,ro-
teador-receptordesatélite,cabea-
mentoestruturado(LAN),micro-
computador,webcamcommicro-
foneembutido,TVLCD37polega-
das,impressoraalasereno-break.
Nas comunidades, em cada sala,
há um professor auxiliar durante
todas as aulas.

O maior problema da opera-
ção, segundo professores e me-
diadores, tem relação direta com

a tecnologia utilizada. Como a
transmissão de dados é feita via
satélite, em caso de chuva ou ven-
tos fortes, a conexão pode cair –
na Bahia, as situações são mais
frequentes entre abril e agosto.

Estados com comunidades re-
motas são beneficiados, como o
Amazonas. Inicialmente contra-
tado para expandir a rede de alu-
nos do ensino médio em 2007, o
sistema já absorve estudantes de
6.ª a 8.ª séries do ensino funda-
mental e universitários. Este
ano, serão oferecidos cursos à
distância extracurriculares, de
fotografia e música.

A segunda operação foi inicia-
da na Bahia em 2008, também
com foco no ensino médio. A pri-
meira turma iniciou as aulas em
2009 e vai concluir o curso no
fim do ano. No ano passado, Ma-
ranhão e Roraima também adota-
ram a tecnologia. O primeiro Es-
tado montou, em 2010, um pro-
grama específico para alunos do
3.º ano do ensino médio e promo-
veu capacitação de professores.
Este ano, inicia o projeto de for-
mação de estudantes de todo o
ensino médio.

Giraldez, porém, afirma já ter
recebido críticas sobre o progra-
ma. “Já alegaram que nossa tec-
nologia está tirando postos de
trabalho de professores”, afir-
ma. “Isso não é verdade. Só no
ensino médio brasileiro, há um
déficit de cerca de 270 mil profes-
sores. A tecnologia está levando
aulas a lugares onde elas não
ocorreriam tão cedo. Talvez nun-
ca”, assegura./ COLABOROU LIÈGE

ALBUQUERQUE, DE MANAUS

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




