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Um criador de aves de 28
anos foi diagnosticadocoma
gripe aviária ontemna Indo-
nésia, segundo testes preli-
minares. A confirmação se-
rá dada pelo laboratório da
Organização Mundial da
Saúde em Hong Kong nos
próximosdias. Sua condição
desaúdeé estável, apesarda
infecção. Anteontem, uma
menina de 1 ano se tornou a
23ª vítima fatal no País. AP

C
onversassobredeclí-
nioeramcoisaantiga
na academia já em
1898, quando tradi-
cionalistas fustiga-

vamHarvardportereliminadoa
exigênciadoidiomagregoparao
ingresso na universidade. Mas
hoje há umviés novo: os sites de
busca estarão emburrecendo os
estudantes?
Em dezembro, o Centro Na-

cional para Estatísticas da Edu-
cação,dosEUA,publicouumre-
latório sobreacapacidadede ler
eescrever.Revelouqueapropor-
çãodeuniversitárioscapazesde
interpretartextoscomplexosha-
viacaídode40%para31%desde
1992. Como diz Mark S. Schnei-
der, comissário de estatísticas
daeducaçãodocentro,“oinquie-
tante é que a avaliação não pre-
tendia testar a compreensão de
Proust, mas a habilidade de ler
rótulos”. Uma pesquisa britâni-
ca teve resultados semelhantes.
Agrandemudançafoiainter-

net. A partir do início da década
de1990,escolas,bibliotecasego-
vernos adotaram a internet co-
mooportalparaoacessouniver-
sal à informação.Eno âmagode
suas esperanças estavammeca-
nismosdebusca, comooGoogle
e seus rivais, Yahoo e MSN. Os
novos sites não só encontram
mais, eles geralmente apresen-
taminformaçãoutilizávelnapri-
meira tela.
O Google modestamente de-

clara que sua missão é “organi-
zarainformaçãodomundoetor-
ná-launiversalmenteacessível e
útil”. Mas a conveniência pode
ser problema. Nos primórdios
dainternet,omecanismodebus-
camaissérioeraoAltaVista.Pa-
rausá-lobem,opesquisadorpre-
cisava aprender a construir um
enunciado como “Engelbert
Humperdinck e não Las Vegas”
– para o compositor de ópera,
não o cantor contemporâneo.
Agora, graças a umaprograma-
ção brilhante, uma simples con-
sultaproduzumaprimeirapági-
napelomenos adequada.
Aeficiênciadecorredesuaca-

pacidade de analisar conexões
entre sites. O Google classifica
páginaspelafreqüênciacomque
são conectados a outros sites al-
tamente classificados. Conse-
guiu isso usando uma variação
deumconceito familiaremciên-
cianatural, aanálisedecitações.
Em vez de procurar quais estu-
dossãomaiscitadosnaspublica-
ções influentes, ele afere com
quefreqüênciaaspáginassãoco-
nectadasasitesaltamenteclassi-
ficados – classificados por cone-

xõescomelesmesmos.
Aanálisedecitaçõestemsi-

doatacada emcírculosbiblio-
tecáriosporinflarasclassifica-
ções (e indiretamente os pre-
ços) de algumas publicações.
Osmecanismos de busca têm
o problema oposto: a disper-
são em vez da concentração
deinteresse.Apesardoajuste
fino, suas fórmulas exibem si-
tes medíocres no mesmo pé
queosespecializados.
Curiososobreocampoaca-

dêmicodehistóriadomundo?
Consulte“históriadomundo”
no Google. Quando tentei, o
únicoartigosobreomovimen-
todehistóriadomundo,daWi-
kipedia, só aparece na quinta
telaeerabreveeconcêntrico.
Só na sétima tela descobri o
site World History Network,
nadabompara iniciantes.
Muitos estudantes pare-

cem não ter habilidade para
estruturar suas buscas. Em
2002, pediram a estudantes
de graduação da Universida-
dedeTel-Avivqueencontras-
semnainternet, semlimitede
tempo,umaimagemdaMona-
lisa,otextocompletodeRobin-
son Crusoe ou David Copper-
field e uma receita de torta de
maçã com fotografia. Só 15%
executaramas três tarefas.
Hoje,oGoogleaceleroues-

sas tarefas, mas o problema
persiste. Bibliotecária da As-
sociação Histórica America-
na, Pamela Martin observou
que“asimplicidadeeaimpres-
sionante proeza de busca do
Google enganaos estudantes,
fazendo-os crer que são bons
pesquisadoresemgeral”.
A educação superior está

contra-atacando. Bibliotecá-
rios estão ensinando “capaci-
tação para obter informa-
ção”. Alunos de pós estão co-
meçandoadiscutiraadesãoà
Wikipediaemvezdecombatê-
la, como muitos ainda fazem
quixotescamente.
Uma melhor informação

numasaladeaulapoderápro-
duzir a sociedadequea inter-
net um dia prometeu? Há
duas maneiras de avançar.
Maisproprietáriosdeconteú-
dogratuitodequalidadedeve-
riamaprenderasmanhaspa-
ra incrementar seus sites de
formaamelhorarsuaclassifi-
cação nos mecanismos de
busca. E o Google pode fazer
maisparaeducarosusuários
sobre o poder – e freqüente
conveniência – de suas op-
ções de busca avançada. Se-
riaumavergonhaseumatec-
nologia brilhante acabasse
ameaçando o intelecto que a
produziu.
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A Agência de Padrões Ali-
mentares da Grã-Bretanha
exigiuaretiradadomercado
de quatro refrigerantes por
conterem níveis elevados de
benzeno,substânciacancerí-
gena. A concentração foi de-
tectadaapós a análise de 150
marcas vendidas no país. O
benzenopodeterse formado
pela interaçãoquímicaentre
o conservante benzoato de
sódio e a vitamina C. REUTERS
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Asautoridadessanitáriasda
BaixadaSantistaestãopreo-
cupadas com o avanço da
dengue na região. Enquanto
em 2005 foram registrados
771 casos, de janeiro amarço
deste ano houve 510 confir-
mações da doença.
Onúmeropodesermaior.

Nos prontos-socorros, mui-
taspessoaschegamcomsin-
tomas. Há 1.500 coletas de
sangue aguardando análise
noInstitutoAdolfoLutz–ins-
tituição que sofre a falta dos
kits para os exames, em de-
corrência da greve dos fun-
cionários da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária.
Guarujá lidera o número

de casos na região, com 156
registrados até março. Há
suspeitadeumamortena ci-
dadeemdecorrênciadaden-
gue hemorrágica. ●
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