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DEPOIS DE FUKUSHIMA URSO-POLAR ROUPA SUSTENTÁVEL

Ribeirinhos de nove comuni-
dades da Reserva de Desenvol-
vimento Sustentável do Rio
Negro fizeram um curso de
culinária com o chef paulista
Adalberto Vieira neste fim de
semana na comunidade do
Tumbira, a uma hora e meia
de barco de Manaus (AM).

O chef incrementou os pra-
tos que os comunitários já pre-
param, usando especiarias lo-
cais e apresentando aos ribei-
rinhos temperos que não co-
nheciam.

“A ideia é melhorar o preparo
do cardápio deles com o que há
no local e dar algumas dicas para
que recebam turistas sem susto.
Um exemplo: eu os instruí para
usar mais a chicória para tempe-
rar e deixar o coentro à parte, na
mesa, pois é um tempero que
tem uma rejeição grande por par-
te das pessoas do Sul do País”,
disse o chef.

A pousada, que foi erguida re-
centemente na comunidade, já
recebeu um grupo piloto de cin-
co turistas de São Paulo. Os pra-
tos foram degustados ontem por
40 participantes do Fórum Mun-
dial de Sustentabilidade.

O evento, que terminou no sá-
bado, teve a presença do ator Ar-
nold Schwarzenegger, do dire-
tor James Cameron e do presi-
dente do grupo Virgin, Richard
Branson.

PLANETA
Adidas quer algodão
menos impactante

Knut, o famoso urso-polar órfão
que levou milhares de visitantes
ao Zoo de Berlim, morreu depois
de um ataque epiléptico, de acor-
do com um neurologista citado
pela revista Focus.

Uma tomografia computadori-
zada revelou anomalias no cére-
bro do urso, que pode ter herda-
do a epilepsia do seu pai, Lars,
que sofre da mesma doença.
Neurologistas disseram que o
ataque foi desencadeado por um
distúrbio no cérebro ainda não
identificado. A revista disse ain-
da que o cérebro de Knut está
sendo estudado no Leibniz Insti-
tute for Zôo and Wild Animal Re-
search-(IZW). Knut tinha 4 anos
quando morreu.

Chef dá
curso para
ribeirinhos
no Amazonas

Protestos contra energia
nuclear reúnem 200 mil

Knut teve epilepsia,
dizem neurologistas

Leia. Richard Branson, da Virgin,
reconhece ter altas emissões
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DESEMPENHO

Normalmente, o professor
ministra uma aula durante
três horas em um estúdio va-
zio ou com alguns alunos. Na
maioria das vezes, essa aula é
veiculada ao vivo, em telões
instalados em unidades de
todo o País. Há casos em que
10 mil alunos assistem ao
mesmo conteúdo simultanea-
mente. Ao vivo, os concursei-
ros enviam perguntas por
e-mail. É comum o docente
responder citando o nome
do aluno, uma forma de pren-
der a atenção e criar proximi-
dade com o público.
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Teste avalia didática e
relação com câmeras

EDUCAÇÃO
1,81

O Grupo Adidas anunciou o
compromisso de utilizar 40%
de “better cotton”, um algo-
dão menos impactante ao
meio ambiente, em 2015. E
pretende alcançar os 100%
em 2018. A iniciativa pretende
reduzir o consumo de água e a
utilização de pesticidas na cul-
tura do algodão.

“Queremos contribuir para
que a produção mundial de al-
godão seja melhor para as pes-
soas que o produzem, melhor
para o ambiente onde cresce e
melhor para os nossos consu-
midores”, disse Herbert Hai-
ner. / AFRA BALAZINA e KARINA

NINNI, ESPECIAL PARA O ESTADO,

COM AGÊNCIAS

Mais de 200 mil pessoas partici-
param no fim de semana de pro-
testos contra o uso de energia nu-
clear em cidades da Alemanha

como Colônia, Munique e Ber-
lim. Um dos slogans dos manifes-
tantes era: “Fukushima é um avi-
so – fechem todas as usinas nu-
cleares”. O governo de Angela
Merkel decidiu fechar sete usi-
nas após o acidente no Japão.

foi a nota do ensino médio da rede estadual de
São Paulo no Saresp. A escala vai de 0 a 10
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CASA NOVA

Telepresenciais
atraem docentes
de universidades
Entre as vantagens estão maiores salários e mais visibilidade, já
que o professor dá aula para alunos espalhados por todo o País
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ESPECIAL PARA O ESTADO

Ao aviso de que as câmeras es-
tão ligadas, Rogério Sanches
Cunha olha para as lentes e
“enxerga” 10 mil alunos espa-
lhados por mais de 400 cida-
des do País. Nas próximas
três horas, sua missão é fazer
com que esses “concurseiros”
aprendam mais um capítulo
de Direito Penal. Enquanto
Cunha fala em São Paulo, sa-
las lotadas o assistem pelo te-
lão, de Curitiba a Manaus.

“Não pestanejei na primei-
ra oportunidade que tive de ir
para o telepresencial”, diz ele,
que trocou as aulas em uma
universidade de Campinas pa-
ra se dedicar ao ensino a dis-
tância em cursos preparató-
rios para concursos públicos.

Cunha não é exceção. O
crescimento dos cursos via sa-
télite abriu um novo nicho pa-
ra professores. Em todo o
País, há cerca de mil unidades
com mais de 250 mil alunos.
Só a Rede de Ensino LFG, a
maior do Brasil e onde Cunha
trabalha, tem400 pontos.

O pacote de benefícios é
atraente. Enquanto a hora/au-
la de um mestre em uma facul-
dade gira em torno de R$ 30 e
nos cursos presenciais aumen-
ta para R$ 100, no ensino tele-
presencial chega a R$ 500.

“Muitas vezes, o aluno com-
pra o professor, não o curso.
Faz sentido o valorizarmos”,
afirma Fernando Castellani,
da coordenação pedagógica
do Damásio. O curso tem cer-
ca de 20 mil alunos telepresen-
ciais e cresceu 75% em 2010.

Segundo a diretora executiva
da Associação Nacional de Prote-
ção e Apoio aos Concursos
(Anpac), Maria Thereza Sombra,
um terço dos cursos já oferece a
modalidade a distância. “É um
mercado muito rentável. O nú-
mero de alunos cresce absurda-
mente e, faturando mais, o curso
paga mais aos professores.”

Além da remuneração, a moda-
lidade oferece mais visibilidade.
Como fica conhecido no País to-
do, o professor é convidado para
palestras e fideliza o público con-
sumidor de seus livros.

Uma terceira vantagem é a en-
trada de docentes desconheci-
dos no circuito. “Antes, os pro-

fessores famosos eram todos do
Sudeste. O telepresencial possi-
bilita que gente do Brasil todo dê
aula para a mesma turma”, diz
Ricardo Ferreira, autor do Ma-
nual dos Concurseiros e idealiza-
dor da Feira do Concurso.

“O telepresencial é quase co-
mo uma progressão na carreira
do professor”, afirma Nathália
Masson, professora de Direito
Constitucional do Praetorium.
Aos 28 anos, ela é a professora
mais jovem do curso, que tem se-
de em Belo Horizonte. Come-
çou no sistema quando tinha 24
anos e não pretende sair.

Toda semana, Nathália minis-
tra cerca de 20 aulas a distância.
“É comum eu gravar pela manhã
e à noite. Às vezes, até à tarde.
Falo para muita gente em um dia
só. Quando digo boa noite, falo
boa noite para mil alunos.”

A superexposição, apesar de
bem remunerada, exige do cor-
po e da cabeça, dizem os profes-
sores. “Minha preocupação com
cem alunos é uma. Com mil, é
dez vezes maior”, diz Nathália.
“Tenho de manter a atenção
com o foco da câmera e também
com a organização e o enquadra-
mento da matéria no quadro.”

Mercado disputado. Os altos
salários e a oportunidade de se
destacar provocam um aumento
da procura. Nos processos seleti-
vos, não faltam inscritos. A con-
corrência chega a ser de 15 candi-
datos por vaga. “Muitos querem,
mas não temos muitos habilita-
dos”, diz Darlan Barroso, que dá
aulas e coordena os cursos prepa-
ratórios para OAB na LFG. “O
que vemos são pessoas com
dom, mas que precisam ser lapi-

dadas com técnicas de postura e
exercícios de voz, por exemplo.”

Só escapa da concorrência
quem leciona disciplinas que en-
traram recentemente na biblio-
grafia dos concursos públicos,
como arquivologia e filosofia do
direito. “Para essas matérias,
por enquanto, chegam a sobrar
vagas”, afirma Ricardo Ferreira,
da Feira do Concurso.

E o leque tem aumentado. Até
carreiras mais tradicionais, co-
mo Medicina, já começaram a ta-
tear nesse terreno. O curso SJT,
que oferece aulas preparatórias
para quem vai prestar residência
médica, começou a gravar, edi-
tar e vender seu conteúdo. A mo-

dalidade já tem mil alunos e a ex-
pectativa é que a procura aumen-
te 30% neste ano. Nos dias em
que a aula é gravada, a remunera-
ção do professor cresce 20%.

Falta espaço. Nas carreiras
mais tradicionais nos concursos
públicos, como as jurídicas e fis-
cais, parte dos interessados em
lecionar é gente com bastante ex-
periência em aulas preparató-
rias para concursos que ficou
sem emprego exatamente por
conta dessa tecnologia.

É que, com a difusão da trans-
missão via satélite, os cursos pre-
senciais perderam espaço. É co-
mum concurseiros que moram

no interior ou fora do eixo São
Paulo-Rio de Janeiro abando-
narem seus cursos locais e se
matricularem nos oferecidos
pelas grandes franquias.

O resultado é um mercado
que paga bem para quem con-
segue espaço, mas que econo-
miza no número de profissio-
nais necessários. O promotor
de Justiça Gustavo Gazzola,
por exemplo, lecionava em
dois cursos preparatórios no
interior de São Paulo. Com a
chegada dos telepresenciais,
um fechou e o outro se tornou
unidade do Damásio.

“Para o professor que só tra-
balhava lá, significou desem-
prego”, diz ele. Gazzola che-
gou a dar algumas aulas como
professor convidado da Rede
LFG, mas optou por aumen-
tar sua carga horária nas uni-
versidades onde lecionava.

Apesar do aumento do inte-
resse dos docentes, há muitos
professores que consideram
que ministrar aulas em univer-
sidade traz mais prestígio aca-
dêmico. Segundo eles, escre-
ver um livro direcionado a
concurseiros, por exemplo,
pode prejudicar o reconheci-
mento na academia.

NOTAS EM QUEDA

37,9%
dos estudantes paulistas que se formam no ensino médio
apresentaram desempenho insuficiente em língua portuguesa

Aula ao vivo
pode alcançar
10 mil alunos

A água-viva da espécie Phyllorhiza punctata
é a nova residente do zoo de Budapeste;
nativa da região sudoeste do Pacífico,
também é vista hoje no Golfo do México
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Dificuldade. Darlan Barroso diz que é difícil arrumar docente hábil para lidar com câmeras
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Marcha. Manifestantes em Colônia contra energia nuclear

Para postar-se frente às câme-
ras, não basta ostentar um
bom currículo e uma produ-
ção científica farta. “Nosso
professor fala para 6 mil alu-
nos, por isso a questão da didá-
tica é tão importante. Ele pre-

cisa mostrar desenvoltura com a
câmera”, afirma Fernando Cas-
tellani, coordenador pedagógi-
co do Damásio.

Ali, para cada vaga de docente
telepresencial há cerca de 15 con-
correntes. A seleção, como em

quase todos os cursos da catego-
ria, é feita por aula-teste. O candi-
dato expõe seu conteúdo a duas
ou três câmeras e os avaliadores
o assistem de outra sala.

Se aprovado, o professor rece-
be orientação de fonoaudiólogo
e psicólogo e, a partir da primei-
ra aula, passa a ser avaliado perio-
dicamente pelos alunos espalha-
dos por centenas de cidades. “Se
o problema é ele olhar para o infi-
nito e não para a câmera, uma

orientação costuma resolver. Se
for mais sério, ele refaz o curso.
Se, mesmo assim, persistir, ele
acaba demitido”, diz Castellani.

No rede LFG, o professor Dar-
lan Barroso conta que acompa-
nha o trabalho dos docentes dia-
riamente. “Na minha sala, tenho
uma TV ligada e vejo a evolução.
A primeira aula é mais ou menos,
a segunda melhora e assim vai,
até a pessoa entrar no ritmo.”

Nathália Masson, do Praeto-

rium, diz que se sente avaliada
todos os dias. “Após cada aula, o
aluno diz o que pensa. E o estu-
dante a distância, exatamente
por estar longe, não hesita em
pedir a saída de quem ele não
aprova.” Para a professora, a me-
lhor forma de dar uma boa aula e
ser bem avaliada é incluir o alu-
no. “Olho para lente como se es-
tivesse olhando para ele. Preciso
que ele sinta que participa daque-
la aula, daquele espetáculo.”
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