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FÓRUM

• 387 mil habitantes
• A 65 km de São Paulo
• A 48 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos
•  Parque Industrial com mais de 500 indústrias (General Motors,

Melhoramentos, Aços Villares, Kimberly Clark, entre outras)
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EM FRENTE AO MOGI SHOPPING

PERSPECTIVA ARTÍSTICA DA FACHADA

Testes caseiros para detectar
HIV podem ser uma alternativa
para auxiliar no controle da epi-
demia de aids. Ainda hoje, o estig-
ma e o medo impedem pessoas
de comparecer a um centro de
saúde para fazer o exame.

A conclusão é de uma revisão
de estudos publicada ontem pe-
la revista PloS Medicine. O traba-
lho, feito na Universidade Mc-

Gill, no Canadá, levou em conta
21 pesquisas anteriores que ava-
liaram a estratégia do autoteste
em sete países. Ao todo, 12.402
indivíduos participaram.

O autoteste, que é feito em ca-
sa e detecta a doença pela saliva,
teve alta aceitabilidade, índice
que variou de 74% a 96%. Entre
61% e 91% dos voluntários decla-
raram preferir o teste caseiro ao
feito em unidades de saúde.

O que facilitou a preferência
tanto pelo autoteste supervisio-
nado quanto pelo não supervisio-
nado, segundo o estudo, foi “pri-
vacidade, anonimato, economia
de tempo e conveniência”.

Uma das autoras, Nitika Pant
Pai, cita que mesmo na América
no Norte a discriminação contra
o diagnóstico de HIV ainda é ex-
cessivo. “Tanto é que 40% dos
pacientes com HIV dos EUA apa-

recem nos hospitais com uma
infecção avançada”, diz.

No Brasil, esse teste não é
aprovado. Para Maria Clara
Gianna, coordenadora do Pro-
grama Estadual de DST/Aids-
SP, a estratégia deveria ser tes-
tada no País. “Hoje, identifica-
mos como principal estraté-
gia a realização de testes nos
serviços de saúde, com acolhi-
mento e orientação.”

Para o infectologista Olavo
Henrique Munhoz Leite, da
Faculdade de Medicina do
ABC, os resultados represen-
tam uma quebra de paradig-
ma. “Passamos anos a fio fa-
lando da importância do acon-
selhamento pré-teste. Mas os
resultados mostram que as
pessoas aderem muito mais
fazendo o teste sozinhas em
casa.” / MARIANA LENHARO

Programa nos EUA vai
mapear atividade cerebral

Teste caseiro para detectar HIV
pode ajudar a combater epidemia

NECO VARELLA/ESTADÃO-7/7/2011

Escola digital
desafia ‘professor
analógico’
Além de diferença de gerações entre alunos e professores,
formação de docente não contempla a tecnologia na sala de aula

Denise Madueño / BRASÍLIA

A Câmara aprovou projeto que
permite as biografias não autori-
zadas. A proposta possibilita a di-
vulgação de imagens, filmes ou
publicação de livros biográficos
sem a autorização do biografado
ou de sua família, em caso de pes-
soas públicas. O projeto de lei
aprovadona Comissão deConsti-
tuição e Justiça tem caráter con-
clusivo, ou seja, pode seguir para
o Senado sem passar por votação
no plenário da Casa, exceto se for
apresentado recurso nesse senti-
do no prazo de cinco sessões.

O relator do projeto, deputa-
do Alessandro Molon (PT-RJ),
argumentou que a proibição, ho-
je estabelecida pelo artigo 20 do
Código Civil Brasileiro, fere dois
direitos: o da liberdade de expres-
são dos pesquisadores e autores
e o direito à informação de toda a
sociedade brasileira. “O conheci-
mento da história é um direito de
todos e contá-la é um direito de
cada um. À Nação é negado o di-
reito de conhecer sua própria his-
tória e a daqueles cujas vidas in-
fluenciaram o curso da história
brasileira”, afirmou Molon.

Com base nos critérios atuais,
a Justiça já proibiu a venda da bio-
grafia do cantor Roberto Carlos e
a publicação de obra sobre a vida
do jogador Garrincha, por exem-
plo. A regra vale para pessoas de
notoriedade pública. “As perso-
nalidades públicas, como políti-
cos, esportistas e artistas, entre
outros, são pessoas cujas trajetó-
rias profissionais e pessoais con-
fundem-se e servem de paradig-
ma para toda a sociedade”, argu-
mentou o autor do projeto, depu-
tado Newton Lima (PT-SP).

Otexto aprovado afirma que “a
ausênciadeautorizaçãonãoimpe-
de a divulgação de imagens, escri-
tos e informações com finalidade
biográfica de pessoa cuja trajetó-
ria tenha dimensão pública ou es-
teja inserida em acontecimentos
de interesse da coletividade”.

BRASÍLIA

A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) manteve asus-
pensão da fabricação, distribui-
ção e comercialização de todos
os lotes de alimentos com soja
Ades produzidos na linha
TBA3G, na fábrica da empresa
Unilever em Pouso Alegre (MG).

A decisão foi tomada porque,
mesmo depois da inspeção pela
vigilânciade MinasGerais, há ain-
da informações pendentes, entre
outras, referentes à contratação
de um supervisor e à manuten-
ção preventiva trimestral da má-
quina. A Anvisa apontou ainda
falhas no monitoramento do re-
call feito pela empresa – perma-
necem no mercado cerca de 50
unidades contaminadas com so-
da cáustica. / LÍGIA FORMENTI

Paulo Saldaña

A ideia de “professores analó-
gicos” em escolas com “alu-
nos digitais” sempre volta à
tona quando o debate é a che-
gada da tecnologia na sala de
aula. A diferença de gerações
é essencial nessa relação, mas
há uma crise que cabe princi-
palmente ao poder público re-
solver: a formação dos docen-
tes ainda não contempla essa
nova realidade e desafios.

As lacunas de formação que
faz com que professores che-
guem às escolas já defasados em
relação ao uso da tecnologia são
sentidas pelas secretarias de
Educação. “Graduações e licen-
ciaturas atualmente em seu cur-
rículo tratam a tecnologia e seus
recursos de maneira superficial,
pois a formação desses profissio-
nais dá-se a partir de embasa-
mentos teóricos, não relacionan-
do a prática com a real função
das tecnologias na educação”,
diz a presidente do Conselho Na-
cional de Secretários de Educa-
ção, Maria Nilene da Costa.

A educadora ressalta que a pre-
sença de recursos digitais vem
avançando nas escolas do País,
com projetos do Ministério da
Educação (MEC) e também das
esferas estaduais – o que pressio-
na o professor. “O docente que
está iniciando a carreira ainda se
depara com dificuldades de inse-
rir o uso das tecnologias e recur-
sos midiáticos de maneira inter-
disciplinar, reproduzindo ainda
as aulas tradicionais.”

O maior desafio, para a presi-
dente da União Nacionais dos Di-
rigentes Municipais de Educa-
ção (Undime), Cleusa Repulho,
é incorporar a tecnologia desde
a formação inicial. “A tecnologia
não está integradas nas faculda-
des e na sala de aula, é notória a
angústia dos professores”, diz
ela. “O segredo é fazer com que
todos os professores entendam
que isso é importante.” Cleusa
lembra que cabe ao MEC induzir
políticas públicas. A pasta infor-
mou que pretende oferecer capa-
citação a todos os cerca de 500
mil professores do ensino médio
nos tablets que está distribuin-
do. Os cursos, voluntários, têm
duração de quatro a seis meses e
são semipresenciais.

Apesar de receber críticas so-
bre a distribuição de tablets sem
que houvesse uma plataforma es-
pecífica para seu uso, o ministro
Aloizio Mercadante tem mostra-
do preocupação com a forma-
ção. Em entrevista ao Estado pu-
blicada ontem – quando se reve-
lou que o ministério trabalha na
criação dessa plataforma –, Mer-
cadante reafirmou que a capaci-

tação dos professores é a priori-
dade. O ministro já repetiu algu-
mas vezes que os estudantes es-
tão no século XXI, enquanto pro-
fessores, no século XX.

Diferenças. Além de achar a
comparação infeliz, o professor
Nelson Pretto, da Universidade

Federal da Bahia (UFBA), ressal-
ta que a diferença de gerações en-
tre professor e aluno sempre
existiu e não é tão problemática.
“O aluno é jovem e por natureza
traz a novidade, o desafio. Se um
dia for muito diferente é que tere-
mos de nos preocupar.”

Especialista em educação e co-

municação, Pretto concorda
que a formação inicial precisa
ser transformada, para que não
se dependa tanto da capacitação
em serviço. “Necessitamos de
uma revolução na formação,
mas ela tem de ser acompanha-
da por uma revolução nas condi-
ções de trabalho e salário. Não é
possível termos tantas expectati-
vas com a educação sabendo as
condições dos professores.”

Professor da escola municipal
Guiomar Cabral, de Pirituba, zo-
na oeste de São Paulo, André Bas-
tos, de 41 anos, lembra que apren-
deu mexer no Power Point, pro-
grama de apresentações, porque
um aluno o ensinou. Mas para
ele, isso só pode ser positivo. “A
educação é uma via de mão du-
pla, eu tenho de tirar vantagem
disso. O bom é que o aluno fica
ainda mais protagonista”, diz
ele, professor de português há
20 anos. “E esse é um desafio per-
manente do professor. Ele sem-
pre entra na sala sem saber onde
uma pergunta vai levar a aula.” /

COLABOROU CARLOS LORDELO Desafio. Professora em escola municipal gaúcha: salto

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

Promessa de seu principal dis-
curso à população, em fevereiro,
o mapeamento da atividade cere-
bral foi lançado oficialmente on-
tem pelo presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, com pre-
visão de US$ 100 milhões em fun-
dos federais apenas para 2014. A
proposta foi apresentada como
o “próximo grande projeto da
América”, na sequência de inicia-
tivas como o programa Apolo,
que levou o homem à Lua na dé-
cada de 60, e o mapeamento do
genoma humano.

“Nós podemos identificar ga-
láxias a anos-luz de distância, es-
tudar partículas menores do que
um átomo. Mas nós ainda não
podemos desvendar o mistério
de 1,3 quilo de matéria localizada
entre as nossas orelhas”, afir-

mou Obama, em tom jocoso.
O Brain Initiative envolve-

rá três institutos de pesquisa
de ponta dos EUA. A coorde-
nação estará a cargo de Cori
Bargmann, neurocientista da
Rockfeller University, e do
neurobiólogo William Newso-
me, da Stanford University.
Ambos à frente de uma equi-
pe de 15 cientistas.

Atualmente, cientistas são
capazes de mapear a atividade
dealgumas centenas de neurô-
nios em ação. O projeto lança-
do por Obama terá a ambição
de mapear bilhões deles, em
trilhõesde conexões.A pesqui-
sa, espera Obama, ajudará no
tratamento e na prevenção de
doenças críticas, como o Al-
zheimer e a Síndrome Pós-
Traumática Cerebral, e eluci-
dará o desenvolvimento da
epilepsia e do autismo.

Segundo estudo, exame
feito em casa pela própria
pessoa evita estigma e
medo provocados por ida
a unidade de saúde
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.
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