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pornô

Um dos efeitos mais dramáticos da
era da informação é o fim da priva-
cidade, que para uns é uma desgra-
ça, e outros, felicidade.

Hoje qualquer um pode ter seu próprio
jornal, sua rádio e seu canal de televisão on-
line, nunca os exibicionistas tiveram tantos
meios para se mostrar, nem os maledicentes
para expressar seus piores sentimentos, nem

os pesquisadores e historiadores para ter
acesso a informações preciosas para toda a
sociedade.
Nunca na história desse planeta o ser huma-

no pôde revelar tanto o seumelhor, e o seu pior,
para tantos, em todos os lugares, ao mesmo
tempo. E está só começando.
Uma das piores novidades nos Estados Uni-

dos é a onda de namorados, maridos e aman-
tes abandonados que postam fotos e vídeos
íntimos de suas ex-amadas em sites como o
You Got Posted, que logo são fechados, mas o
estrago já está feito, as imagens já caíram na
rede, empregos e amizades foram destruídos,
algumas vítimas chegam amudar de cidade e
até de nome.

Mas os advogados de defesa alegam que as
imagens foram feitas voluntariamente e cul-
pam as vítimas, que raramente conseguem na
Justiça uma indenização por danos morais.
Entre a liberdade de expressão e o direito à

privacidade, os legisladores, as delegacias de
crimes cibernéticos e os tribunais america-
nos ainda não sabem como lidar com a cana-
lhice digital, mas, enquanto uma nova lei não
vem, asmulheres estão reagindo com asmes-
mas armas e expondo na rede as deficiências

dos ex-amados que as traíram. Já passou o
tempo em que a vingança era um prato para
ser comido frio, hoje se come on-line.
Novos sites de vingança abreme fecham todo

dia e têm cada vez mais audiência, pelo prazer
perverso de ver pessoas comuns expostas e hu-
milhadas. Na sociedade do espetáculo, agora é
só uma questão de tempo para um seriado de
TV, ou um filme de um mestre das vinganças
comoTarantino, ou uma comédia politicamen-
te incorreta de Larry David.
Sóme resta recomendar aminhas filhas e ne-

tas que evitem fotos e vídeos peladas, porque
ao contrário do amor, que é eterno só enquanto
dura, suas imagens ficampara sempreno cybe-
respaço das misérias humanas. l

Já passou o tempo em que
a vingança era um prato para ser
comido frio, hoje se come on-line

Lesa-pátria

OExame Nacional do Ensino Médio é,
obviamente, instrumento indispen-
sável para a avaliação da qualidade
da educação no Brasil. Mais impor-

tante do que ele só pode ser o registro do avanço
na alfabetização do nosso povo. Principalmente
daqueles condenados, pelo berço, a não passa-
rem das primeiras letras.
Mas, mesmo que o avanço no estabelecimen-

to de relações saudáveis entre o ABC e amaioria
dos brasileiros, no sertão e nas favelas, mostre
índices animadores, é preciso, obviamente, fi-
carmos de olho no progresso do ensino médio.
Simplesmente porque é dele que depende, em
larga escala, o progresso do país. Talvez tanto,
ou até mais, do que a qualidade do ensino uni-
versitário, inevitavelmente concentrado, quase
todo ele, nos estados mais ricos.
As notícias mais recentes sobre o problema

não são animadoras. O Exame Nacional do En-
sinoMédio do ano passado foi denunciado, por
muitos professores— bons professores, eviden-
temente—por erros graves nos textos: candida-
tos que atropelaram sem dó o idioma consegui-
ramnotamáxima.Opróprioministro daEduca-
ção, Aloízio Mercadante, prometeu que desta
vez as provas serão — como sempre deveria ser
— corrigidas severamente.
Em países que tratam a educação com o devi-

do respeito, os professores que se revelarem in-
competentes numa tarefa tão simples como a
correção de provas do Ensino Médio serão rea-
valiados a propósito de sua competência para
dar aulas.

Aqui, ocorre o fenômeno oposto. Em 2012, as
normas para a correção das provas determina-
vam que erros na concordância dos verbos —
um problema grave, certamente — “excluem a
redação da pontuação mais alta”. Nas regras pa-
ra 2013, essa exclusão não existe. Na verdade,
não há qualquer referência aos erros de con-
cordância. E ainda foi acrescentada uma colher
de chá que não consegui entender: chama aten-
ção para a existência do acento em “espanhóis”.
Há algum tempo, uma reportagem do GLOBO

registrou que provas do Enem com erros gros-
seiros, como “enchergar”, “rasoavel” e “trousse”,
receberam nota máxima.
Pelo visto, as autoridades do ensino — nem

todas, certamente — sofrem de ummal incurá-
vel: o desrespeito por esse patrimônio nacional
que é o idiomaque falamos e escrevemos. Não é
grande exagero dizer que se trata de um crime
de lesa-pátria. l
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Odesafio
do crack

A importante e oportuna pes-
quisa da FioCruz sobre usuá-
rios de crack no Brasil mostra
a grave realidade da grande

expansão do uso desta droga no país.
Do universo de usuários (380 mil pes-
quisados), constatou-se que 40% se
concentram na região do Nordeste, ul-
trapassando a região Sudeste (20%), so-
bretudo em São Paulo e Rio, onde o
problema começou e repercutiu mais
na imprensa nacional.
Há mais de cinco anos, outras cida-

des pequenas e médias, além de regi-
ões rurais, passaram a ser invadidas
pela droga que, graças ao acesso mais
fácil e baixo preço, possibilita atingir
maior número de usuários. A região
Centro-Oeste com 13% (951 mil) dos
usuários reflete, como o Nordeste, a
expansão para novas regiões, indican-
do preocupante aumento da circula-
ção do tráfico. Registrou-se também,
nesta pesquisa, a presença da região
Norte, já com 9%,mostrando significa-
tiva presença onde antes não havia es-
te tipo de droga, praticamente.

Pode-sedepreenderdesse estudoepe-
las características sociodemográficas e
econômicas desta população, como já
foram relatadas em outras pesquisas re-
centes, que o grande fator de risco é a si-

tuação de vulne-
rabilidade e pre-
cariedade das
condições de vi-
da como condi-
ção básica e do-
minante. Dai o
rápido cresci-
mento em regi-
ões com maior
precariedade

socioeconômica. Semelhante ao que se
verifica nas populações de cidades mais
ricas, como Rio e São Paulo, por exem-
plo, não se quer dizer que pessoas da
classemedia, também, não sejam envol-
vidas como usuários de crack, embora
em númeromenor.

No que tange ao dado referente à pro-
cura por tratamento e relato de que
quase 80% desejam se tratar, isso signi-
fica que estas pessoas percebem seu
sofrimento e buscam ajuda. Assim, fica
evidente que as políticas públicas pre-
cisam avançar não só nas ações de in-
tervenção,mas investir em novas estra-
tégias, mais ampliadas e sistêmicas.
Nas chamadas “cracolândias”, com ob-
jetivo de recolher os usuários, valori-
zando mais a prevenção e a reinserção
possível dessas pessoas. Deve-se bus-
car a abordagem baseada nos aspectos
biológico, psicológico e social, semdei-
xar de considerar o processo de repres-
são ao tráfico.

Fica claro que a magnitude e a com-
plexidade intrínseca da questão das
drogas, em especial do crack nos últi-
mos anos nesse país, representam um
enorme desafio para todos nós e de di-
fícil enfrentamento. As técnicas emedi-
das usadas há algumas décadas não
têm mostrado resultados efetivos. Faz-
se, portanto, necessário refletir, rever e
estudar estes novos conceitos parame-
lhor enfrentar a questão das drogas, in-
cluindo o crack que hoje se configura
como uma grave situação social. Não
temos outra opção, a não ser enfrentar
os problemas, reunindo todos os envol-
vidos e comprometidos com o bem-es-
tar e a segurança social. l

José Mauro Braz de Lima é professor de
Medicina da UFRJ e diretor da Evolução
Clínica

O grande
fator de risco
é a situação de
vulnerabilidade
e precariedade
das condições
de vida
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Diabéticos e desamparados

A escassez de opções para tratamento ci-
rúrgico do paciente diabético sem con-
trole clínicoéumproblemade saúdepú-
blica do Estado do Rio de Janeiro alarde-

ado pelosmédicos há pelomenos seis anos.
Mais que um recurso de emagrecimento, a ci-

rurgia bariátrica e metabólica é salvadora de vi-
das, pois controla doenças associadas ao exces-
so de peso como o diabetes mellitus tipo 2. Al-
guns críticos, contrariando frontalmente as evi-
dências científicas, rejeitam o procedimento ci-
rúrgico, julgando-o como se fosse estético.
Esses críticos deviam se informar que no Rio

de Janeiro as amputações de membros são cor-
riqueiras e os programas de tratamento cirúrgi-
co, inexistentes. Salvo pela iniciativa quase soli-
tária de cirurgiões dedicados à causa, não ve-
mos em nossos enormes hospitais federais, es-
taduais e municipais nenhuma atividade que
leve a crer que o problema do diabetes será tra-
tadono “estado da arte”, que é a vertente cirúrgi-

ca de seu controle.
Emoutras palavras, o paciente diabético pode

ter a certeza de que seumembro inferior poderá
ser amputado em diversos serviços de cirurgia
vascular do estado fluminense. Porém, se quiser
evitar a amputação, é melhor tentar a sorte em
outras paragens.
Terá osmelhores aparelhos de laser aplicados

à oftalmologia para tentar evitar sua cegueira,
emmãos experiente e hábeis. Se quiser um ser-
viço de hemodiálise seguro e eficiente, esse pa-
ciente o terá. Comalgumadificuldade,mas o te-
rá. Agora, se quiser salvar seu pé, sua retina ou
evitar a insuficiência renal que pode levá-lo à fi-
la do transplante... bom, aí é impossível. Temos,
como disse acima, hospitais perfeitamente apa-
relhados de material e pessoal técnico-cirúrgi-
co, para a realização desse tipo de tratamento.
Ainda que seja dentro de parâmetros restritos,
em séries de estudos comparativos e prospecti-
vos. Temos cirurgiões e endocrinologistas que
sabem conduzir esse tipo de paciente e o fazem
em suas clínicas privadas. Por que não pode ser

feito para as pessoas necessitadas, que não têm
plano de saúde?
Eles são os mais pobres. Os que mais sofrem.

Não têmacesso a remédios caríssimos,mais efi-
cazes do que os entregues em casa pelo poder
público. Embora louvável, esse serviço prestado
pelos governos, segundo manchetes de jornal e
televisão, frequentemente é interrompido por
problemas de ordem político-administrativa.
Jogam areia nos olhos da população, culpando
os médicos pelas mazelas dos desassistidos,
mas o que fazem para realmente tratar quem já
está doente e poupar quem ainda tem chance
de levar uma vida semmáquinas de diálise, pró-
teses ou sem luz? A resposta é nada. Não hámo-
vimento emqualquer esfera de governo que vis-
lumbre a criaçãodeumsistemade atendimento
cirúrgico a esses pacientes, com indicação esta-
belecida de cirurgia metabólica. l

MarioVictor de FariaNogueira é presidente do
Capítulo doRio de Janeiro daSociedadeBrasileira
deCirurgiaBariátrica eMetabólica
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A qualidade do ensino superior

Todos os indicadores, quantitativos e qua-
litativos,mostramos avanços alcançados
pelo Brasil nos últimos anos na área edu-
cacional. Na educação superior, os dados

do censo de 2012 mostram que o número de ma-
trículas cresceu, nos últimos 12 anos, de 2,8 para 7
milhões. No mesmo período, o número de con-
cluintes passou de cerca de 300 mil para mais de
ummilhão.
Fortes investimentos do Ministério da Educa-

ção e a consolidação do Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior (Sinaes) permitiram
que o crescimento do ensino superior brasileiro
ocorresse com qualidade e relevância social. Os
números do censo apontam que indicadores de
qualidade como o número de professores com
mestrado e doutorado e o número de professores
em tempo integral têm aumentado nas institui-
ções públicas e privadas do país. Em 2001, havia
17.200 doutores nas universidades federais, o que
representava 38,2% do total. Em 2012, o número
de doutores alcançou 47.900, ou 56,7% do total.
A discussão em torno dos resultados do Exame

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade)
2012 chamou, mais uma vez, a atenção da socie-

dade brasileira para a importância do processo
avaliativo. Análises das mais diversas foram apre-
sentadas sobre os resultados da avaliação aplica-
da em 7.728 cursos de 1.646 instituições de ensino
superior (IES). No entanto, poucos atentaram pa-
ra o fato que a avaliação do ensino superior brasi-
leiro é definida pelo conjunto de processos avalia-
tivos que compõem o Sinaes: avaliação institucio-
nal, avaliação dos cursos de graduação e Enade.
No caso específico dos cursos de graduação,

além do Enade, a qualidade é mensurada por
meio de visitas que consideram emdetalhe carac-
terísticas da: organização didático-pedagógica
(ensino, pesquisa e extensão); corpo docente (ti-
tulação, regime de trabalho, valorização profissio-
nal); e infraestrutura (laboratórios especializados,
biblioteca, acessibilidade). Ou seja, o Brasil defi-
niu de forma clara e transparente o conceito de
qualidade do ensino superior.
Avaliar é o ato de atribuir valor oumérito a algu-

ma coisa, enquanto que indicadores não são ne-
cessariamente avaliações, pois alguns apresen-
tam caráter mais descritivo. No entanto, auxiliam
na formação de um juízo avaliativo. O resultado
do Enade deve, portanto, ser analisado em sua in-
tegralidade, ou seja, permitir visualizar o resulta-
do do desempenho de estudantes em consonân-

cia com as diretrizes curriculares nacionais, sen-
do componente que, agregado a outros aspectos
também avaliados pelo Sinaes, indica a qualidade
do curso e das IES e confere parâmetros impor-
tantes para que gestores institucionais promovam
melhorias em seu projeto formativo.
Esse é o papel da avaliação: induzir possibilida-

de de melhorias de qualidade das IES. Assim, é
importante analisar os resultados dos processos
avaliativos e verificar as fragilidades e potenciali-
dades das nossas universidades, centros universi-
tários e faculdades. Mais importante ainda é co-
memorar que o Brasil é um dos poucos países no
mundo a realizar, anualmente, avaliação externa e
de larga escala no ensino superior, discutir os re-
sultados com a sociedade e apresentar metas
quantitativas e qualitativas para a expansão do
seu ensino superior. A melhoria da qualidade e a
expansão da oferta do ensino superior não podem
estar desatreladas dos processos de avaliação.
Agindo assim, podemos até divergir na interpreta-
ção dos indicadores, mas, com certeza, estaremos
no correto caminho do desenvolvimento econô-
mico e social do nosso país. l

LuizCláudioCosta épresidentedo InstitutodeEstu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 out. 2013, Primeiro Caderno, p. 19.




