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Pedagonet, a 
educação do futuro

Os primeiros da lista

Câncer de próstata,
prevenção em primeiro lugar

DELFIM NETTO delfimnetto@terra.com.br

Apesar do silêncio maroto de uma boa
parte da mídia e da confusão cuidadosa-
mente construída pelos poderosos “lob-
bies” do sistema financeiro no hemisfério
norte , o Departamento de Justiça dos Es-
tados Unidos logrou publicar as primeiras
resoluções envolvendo “acordos” que pe-
nalizam com pagamentos de US$ 25 bi-
lhões cinco dos grandes bancos america-
nos que admitiram “falhas e má conduta”
na execução de hipotecas no período de
“armação” das fraudes que resultaram na
crise que abalou a economia mundial. 

As cinco maiores instituições financei-
ras investigadas reconheceram os abusos
na execução de milhares de hipotecas e só
diante das evidências reunidas pelo De-
partamento de Justiça cederam à obriga-
ção de compensar os proprietários que
perderam suas casas. Os “acordos” servi-
ram para demonstrar a fraqueza e a vul-
nerabilidade da “rede” de relações que
contaminou praticamente todo o sistema
financeiro internacional que fez uso das
famosas “inovações” que acabaram sen-
do causa eficiente da grande crise. 

O Brasil escapou dos piores efeitos des-
se contágio porque desde os primeiros si-
nais da crise de 1997 tratou de construir

um sistema financeiro hígido, ágil e segu-
ro, com um amplo espectro de fiscaliza-
ção. Esta construção custou 4% do PIB,
mas hoje o setor bancário brasileiro dis-
põe de sofisticados mecanismos de inter-
mediação financeira à altura dos melho-
res e mais seguros do mundo.

Nos EUA, após longa batalha o governo
acabou promulgando, há mais de um ano,
a lei Dodd-Frank que estabeleceu novos
controles sob o mercado financeiro. Com
mais de 2.000 páginas, devido à forte ação
dos “lobbies” para torná-la inexequível,
apenas fixou “regras gerais” que estão
sendo detalhadas e serão executadas por
uma centena de mecanismos.

O cabo-de-guerra entre o Executivo e
o sistema financeiro (sob os olhares fur-
tivos de parte importante do Legislativo)
parece interminável. James Dimon, pre-
sidente do JP Morgan, não tem pudor em
afirmar que os controles sugeridos pela
Dodd-Frank “reduzirão o crescimento
econômico”. Omitindo as consequências
do descontrole que liquidou com 25 mi-
lhões de empregos americanos, disse
que a lei deve ser considerada “anti-ame-
ricana porque coloca os EUA numa si-
tuação competitiva desvantajosa”. Só se

for com relação aos “predadores euro-
peus” que, ele sugere, continuarão com
as mãos livres! A American Bankers Asso-
ciation e o Institute of International Fi-
nance dão suporte pretensamente “cien-
tífico” a tal proposição. Em 2009 o siste-
ma financeiro gastou mais de 90 milhões
de dólares com “lobbiyng”; em 2010,
mais do que 100 milhões e em 2011, até a
metade do ano, já “investira” 50 milhões,
só no setor de comunicações.

Felizmente, antes do fim de 2011 o BIS
(Banco Central dos Bancos Centrais) pu-
blicou na Europa um estudo tranquiliza-
dor produzido por representantes de
bancos centrais de 15 países (o Banco
Central do Brasil foi representado pelo
competente Marcos Ribeiro de Castro)
que desmonta completamente os argu-
mentos do custoso “lobby”. 

O efeito da regulação será modestíssi-
mo na taxa de crescimento da economia
(menos de 0,01% por ano durante os
anos de sua implantação), mas produzi-
rá substancial redução dos riscos de des-
truidoras crises financeiras.

Professor emérito da FEA/USP. 

Ex-ministro da Fazenda, Agricultura e Planejamento
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LETRAS E PRESIDENTE DO CIEE/RIO

Estamos vivendo um pe-
ríodo de grandes perplexi-
dades e, aparentemente,
muitas contradições. Alguns
intelectuais mais apressados
anunciaram o fim dos livros,
jornais e revistas impressos
em papel.  Comemoram,
com isso, a sobrevivência de
milhões de árvores que dei-
xariam de ser abatidas.

Por outro lado, foi divulga-
da a notícia de que, no Brasil,
nos dois últimos
anos, a venda de
jornais cresceu
significativamen-
te, em parte devi-
do à ampliação
dos limites da nos-
sa classe média,
em virtude do su-
cesso das políticas
econômicas do
Governo. E um da-
do formidável: os jovens es-
tão lendo mais, não se con-
tentando apenas com as no-
tícias colhidas na internet.

É claro que o fenômeno
alcança em cheio os livros
didáticos, uma indústria
muito prestigiada pelo Mi-
nistério da Educação, que
compra quase 900 milhões
de reais por ano de livros pa-
ra distribuição gratuita a
alunos carentes das nossas
escolas de educação básica.
Já imaginaram o baque que
representaria o fim ou a di-
minuição dessas compras às
principais editoras do nosso
País, algumas das quais têm
se associado a gigantes do
mercado internacional?

Não existe uma visão cla-
ra a respeito do problema. A
poderosa Apple (lucro de
US$ 13 bilhões no último
trimestre de 2011) lançou
mais dúvidas quando anun-

ciou a sua entrada, nos Esta-
dos Unidos, no grande mer-
cado de educação, produ-
zindo livros eletrônicos de
altíssima qualidade e a pre-
ço baixo. Vêm aí tabuletas
coloridas, lousas eletrôni-
cas, associadas a vídeos e jo-
gos interativos, que fasci-
nam o espírito dos nossos
jovens. Teremos cursos on-
line e aulas virtuais que aca-
barão configurando o que
chamamos de PEDAGONET,
ou seja, uma nova visão da
pedagogia do futuro, mu-
dando completamente o

que até aqui consideráva-
mos a tradicional relação
ensino-aprendizagem.

Os professores serão subs-
tituídos pelas máquinas?

Mesmo que os novos li-
vros custem menos de 10 dó-
lares, nessa nova realidade, a
nosso ver será sempre neces-
sária a orientação e o aconse-
lhamento dos mestres, so-
bretudo quando advierem as
dúvidas naturais. Quem as ti-
rará? O sonho de que isso
possa ser feito em casa, por
pais preparados, não con-
templa a realidade dos fatos.
Sabe-se que, na prática, so-
mente 10% dos pais se envol-
vem nos estudos dos filhos,
sendo esse número ínfimo
quando se trata de escolas
públicas. Esse quadro não
nos parece que possa ser mu-
dado com facilidade – e em
pouco tempo.

O que precisa ser feito – e

aí vai um conselho não soli-
citado pelo Ministro Aloísio
Mercadante – é uma revolu-
ção rápida e inadiável nos
cursos de formação de pro-
fessores. É matéria para fi-
gurar no anunciado Pacto
Nacional da Educação. Fa-
la-se nisso há tanto tempo
que se tornou uma ladai-
nha cansativa, sem resulta-
dos práticos. Quem conhe-
ce os cursos de pedagogia,
como é o nosso caso, não
acredita que eles possam
sobreviver, nas suas atuais
estruturas, que passam ao

largo de todas
essas incríveis
mudanças.

Há milhares
de professores
que não sabem
util izar um
c o m p u t a d o r,
outros milhares
não têm acesso
às máquinas
n ov i d a d e i ra s.

Se eles não sabem, são
orientados pelos alunos,
numa inversão da dinâmica
desejável.  Os jovens são
sensíveis, respeitam os que
sabem mais,  não os que
aprendem com eles.

Eis aí um desafio posto à
face da atual  geração.  O
Conselho Nacional de Edu-
cação, que merece o nosso
respeito, deveria concen-
trar todas as suas baterias
nesse processo de adapta-
ção da educação brasileira
aos novos tempos, deixan-
do de lado questões meno-
res, como a discussão sobre
o hipotético “racismo” de
Monteiro Lobato. Racismo
é cruzar os braços diante do
avanço ciclópico do conhe-
cimento e de suas máqui-
nas inovadoras. Que mila-
gre está sendo esperado pe-
la nossa geração para mu-
dar esse quadro?

MARCO AURÉLIO IMBROISI
UROLOGISTA DA MED-RIO CHECK-UP

Doença que vem se mani-
festando cada vez mais pre-
cocemente, o câncer de prós-
tata é o segundo tipo de cân-
cer mais comum entre ho-
mens, especialmente a partir
dos 45 anos. 

A prevenção é a arma mais
eficiente para combater o
câncer de prós-
tata, o tipo mais
comum de cân-
cer entre os ho-
mens (excluindo
o câncer de pele
não melanoma)
e o segundo em
m o r t a l i d a d e .
Em 2010, de acordo com da-
dos do Instituto Nacional do
Câncer (INCA), o Brasil regis-
trou mais de 52.000 novos ca-
sos, correspondendo a um
risco estimado de 54 novas
incidências da doença para
cada 100.000 habitantes. 

No mesmo ano, nos Esta-
dos Unidos, foram registrados
mais de 210 mil novos casos,
correspondentes a 25% de to-
dos os tumores malignos
diagnosticados no sexo mas-
culino, sendo que mais de
32.000 indivíduos morreram
em decorrência desta doença.
Cerca de 16% dos homens
nascidos hoje, têm chance de
desenvolver câncer de prósta-
ta, ou seja, um em cada seis
homens terá a neoplasia. O
risco de morte pela doença é
de aproximadamente 3%.

Os dados computados em
nossa clínica ao longo de duas
décadas, com base em 60 mil
check-ups médicos revelam
que o câncer de próstata está
se manifestando de forma ca-
da vez mais precoce nos indi-
víduos. De fato, se na década
de 90 a doença incidia em ho-
mens com idade superior a 60
anos, hoje ela aparece em indi-

víduos a partir de 45 anos. 
Há fortes indícios de que a

alimentação e o estilo de vida
influenciam no risco de carci-
noma de próstata. Um estudo
da Sociedade Americana do
Câncer, revelou risco maior da
doença em obesos, assim co-
mo a mortalidade por câncer
de próstata elevou-se propor-
cionalmente nos pacientes
com maiores índices de massa

corpórea. Por sua vez, dados
recentes de nosso banco de
dados sobre a saúde dos exe-
cutivos revelam que:

– 70% têm estilo de vida
inadequado, com altos níveis
de estresse

– 60% mantêm alimenta-
ção desequilibrada

– 50% são sedentários
– 50% consomem regular-

mente bebidas alcoólicas
– 45% estão acima do peso

ideal
– 25% são fumantes

O diagnóstico precoce da
doença a torna mais fácil de
ser tratada. A partir dos 45
anos é importante que se faça
o exame da próstata que, em
nossa clínica, compõe o pro-
grama de exames realizados
no check-up. Um estudo reali-
zado por médicos suecos,
apresentado no último Con-
gresso da Sociedade America-
na de Urologia, em maio de
2011, revelou que o rastrea-
mento do câncer de próstata
diminuiu em 44% a mortalida-
de e em 41% o risco da inci-
dência da doença em estágio
avançado. Já a Sociedade Bra-
sileira de Urologia, através de

seu consenso de diretrizes de
2011, recomenda o rastrea-
mento da doença para ho-
mens a partir dos 50 anos e de
45 anos para negros ou com
parentes de primeiro grau com
câncer de próstata.

Um dos mais importantes
estudos sobre a eficácia do ras-
treamento do câncer de prós-
tata, o ERSPC (European Ran-
domized of Screeening for

Prostate Cancer),
com seguimento
médio de nove
anos, verificou a re-
dução relativa de
20% na mortalidade
específica daqueles
que faziam controle
urológico e, de 31%,

quando associado ao controle,
a dosagem do PSA.

O câncer de próstata resulta
da interação de vários eventos,
que incluem fatores hormo-
nais, genéticos, ambientais e
alimentares. Os fatores genéti-
cos são relevantes: a incidên-
cia aumenta duas, cinco e dez
vezes quando, respectivamen-
te, um, dois e três parentes de
primeiro grau (pai ou irmãos)
apresentam a doença. 

Além da prevenção médica,
feita através de check-ups anu-
ais, o combate ao câncer de
próstata deve estar associado a
programas de perda de peso.
Trata-se, essencialmente de
substituir o consumo de gor-
duras saturadas e alimentos ri-
cos em colesterol por uma die-
ta baseada em derivados de
soja, frutas, vegetais e alimen-
tos ricos em ômega-3, vitami-
na “E” e selênio. Recomenda-
se ainda atividade física de, no
mínimo, 30 minutos/dia, ava-
liando-se o risco cardiovascu-
lar, não fumar e ingerir álcool
com moderação.

Praticar a prevenção é ga-
rantir a qualidade de vida do
indivíduo e atingir a longevi-
dade com autonomia. 

As cinco
maiores

instituições 
financeiras 

investigadas
reconheceram 
os abusos na 
execução de 

milhares 
de hipotecas

O Conselho Nacional de Educação, que
merece o nosso respeito, deveria
concentrar todas as suas baterias
nesse processo de adaptação da

educação brasileira aos novos tempos

Praticar a prevenção é garantir a
qualidade de vida do indivíduo e

atingir a longevidade com autonomia

O Brasil
escapou dos
piores efeitos
desse contágio
porque desde
os primeiros
sinais da crise
de 1997 tratou
de construir um
sistema
financeiro
hígido, ágil e
seguro
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 fev. 2012, Seudinheiro, p. B-11. 




