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Editorial

A Revista Principia: Caminhos da Iniciação Científica, organizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, é importante instrumento de divulgação da pesquisa acadêmica, 
realizada com o envolvimento dos alunos de Iniciação Científica das diversas áreas do conhecimento.

Em seu sexto volume em edição online, a Principia é um espaço relevante de exposição da 
comunidade científica, bem como para quem busca conhecer os avanços da pesquisa na UFJF.

Anualmente, é realizado o Seminário de Iniciação Científica da UFJF, quando são feitas 
apresentações dos resultados das pesquisas pelos discentes envolvidos. Os trabalhos são avaliados por 
consultores externos e os premiados, por sua qualidade diferenciada, estão aqui publicados.

Marta d’Agosto
Márcio Tavares Rodrigues

Editores Responsáveis
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VIA DE SINALIZAÇÃO MAPK HIPOTALÂMICA E PERFIL 
COMPORTAMENTAL DO MODELO DE OBESIDADE 

MSG

Ernesto da Silveira Goulart Guimarães1

Luiz Carlos de Caires Júnior2

Camila Manso Musso3

Rebecca de Medeiros Vasconcellos4

Diego de Assis Gonçalves4

Ana Eliza Andreazzi5

Carlos Alberto Mourão Júnior5

Raúl Marcel Gonzalez Garcia6

RESUMO
A administração de L-Glutamato Monossódico (MSG) neonatal em ratos Wistar provoca lesões 
no núcleo arqueado do hipotálamo, afetando o controle neuroendócrino na fase adulta desses 
animais. Os neurônios produtores de GnRH estão localizados justamente no núcleo arqueado 
do hipotálamo. É notado, além de um quadro de obesidade hipofágica característica do modelo, 
um déficit de hormônios hipofisários circulantes. Devido às inúmeras conexões neuronais do 
núcleo arqueado com importantes centros reguladores do comportamento, avaliamos os padrões 
comportamentais que esses animais apresentam e avaliamos a expressão das proteínas ERK1 e 
ERK2 no hipotálamo, relacionando a síntese de hormônios hipofisários. Nos 5 primeiros dias 
de vida, ratos Wistar machos receberam doses subcutâneas de MSG (4 mg/g de massa corporal) 
na região cervical. Animais controle receberam salina equimolar. Aos 90 dias de vida, foram 
iniciados os experimentos comportamentais em arena de campo aberto, avaliando-se o número 
de episódios de freezing (F) e tempo no centro da arena (TC) em 5 minutos de experimento. Foi 
calculado o Índice de Lee para estimar a obesidade, assim como foi retirada e pesada a gordura 
perigonadal para comprovar a hipertrofia do tecido adiposo. O hipotálamo dos animais foi re-
tirado e tratado para determinar a expressão de ERK1/2 por Western blotting. O grupo MSG 
teve um aumento significativo de 12,06% do IL e de 66,4% do peso da gordura perigonadal, 
comprovando respectivamente a obesidade e a hipertrofia de adipócitos. O grupo MSG mos-
trou uma redução significativa na expressão das proteínas ERK1/2, o que revela uma falha na 
sinalização intracelular hipotalâmica. O Grupo MSG apresentou um padrão de comportamento 
que indica um estado de stress e ansiedade mostrado pelo aumento significativo no número de 

1 Bolsista BIC
2 Bolsista do Programa de Doutorado em Biotecnologia, Genética e Imunologia
3 Bolsista do Programa de Mestrado em Biotecnologia, Genética e Imunologia
4 Bolsista do Programa GET-Biologia
5 Professor do Departamento de Fisiologia, Instituto de Ciências Biológicas/UFJF
6 Professor orientador - Departamento de Biologia, Instituto de Ciências Biológicas/UFJF, e-mail: raul.garcia@ufjf.edu.br
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F e redução no TC. Concluímos, com este trabalho, que os animais MSG apresentam falha na 
sinalização celular hipotalâmica, relacionando-se assim com o déficit de hormônios hipofisários, 
além de apresentarem um comportamento indicativo de stress e ansiedade, provavelmente devido 
às complexas conexões do núcleo arqueado com centros reguladores comportamentais. 
Palavras-chave: Obesidade. MSG. Comportamento. MAPK. Sinalização.

INTRODUÇÃO

A administração neonatal de L-glutamato monossódico (MSG) produz lesões no núcleo arqueado 
e eminência mediana do hipotálamo, afetando o controle neuroendócrino na fase adulta desses animais 
(McBRIDGE et al., 1976; LEIGH et al., 1992). Após repetitivas doses de MSG, roedores desenvolvem 
obesidade na vida adulta como comprovado pelo aumento no Índice de Lee, semelhante ao Índice de 
Massa Corpórea em humanos, e hipertrofia dos adipócitos (FABRES-MACHADO e SAITO, 1995; 
DOLNIKOFF et al., 2001). Contudo, diferentemente de outros modelos de obesidade, roedores 
obesos-MSG são hipofágicos (BUNYAN et al., 1976).

As proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPK’s) são proteínas que compõem uma 
família de serino/treonino quinases ativadas por fosforilação em resposta a uma variedade de estímulos 
extracelulares, o que dispara a fosforilação e ativação de numerosas proteínas intracelulares. A via 
de sinalização de MAPK’s é o principal mecanismo de regulação da atividade transcricional gerada 
por estímulo extracelular, atuando na proliferação, diferenciação, metabolismo e resposta ao estresse 
(RUBINFELD e SEGER, 2005). As enzimas ERK 1 e ERK 2 ativam diretamente fatores de transcrição 
gênica de hormônios hipofisários tais como GH, FSH e LH (KLAUSEN et al., 2005). Além disso, 
também atuam diretamente na síntese e secreção dos hormônios hipotalâmicos e hipofisários 
(KLAUSEN et al, 2005).

A via de sinalização de ERK 1 e ERK 2 nas células da hipófise ocorre a partir, por exemplo, 
da ligação de um sinal tal como o hormônio liberador de gonadotropina (GnRH), secretado pelo 
hipotálamo, a uma proteína de membrana receptora específica, nesse caso o receptor de GnRH. A 
transdução de sinais dessa mesma via também ocorre nas células hipotalâmicas, porém, a sua ativação se 
dá por outros sinais e promovem a síntese e secreção de hormônios hipotalâmicos, sejam eles inibidores 
ou indutores de liberação de hormônios hipofisários (RUBINFELD e SEGER, 2005; KLAUSEN et 
al., 2005).

Glutamato e aspartato são os mais abundantes aminoácidos no sistema nervoso central, onde eles 
funcionam como neurotransmissores excitatórios. Eles existem em atipicamente alta concentração, em 
regiões do cérebro que são críticas para a mediação do desempenho cognitivo, tais como córtex cerebral, 
giro denteado do hipocampo e estriado (COTMAN et al., 1987), indicando que esses aminoácidos 
desempenham papéis importantes na maiores funções cognitivas, incluindo a formação da memória.

O núcleo arqueado é rico em receptores de glutamato do tipo NMDA que, quando estimulados 
excessivamente, geram um grande influxo de cálcio, o que, de acordo com o conceito de excitotoxicidade, 
desencadeia um processo degenerativo intracelular (WHETSELL, 1996).

Devido às conexões neuronais dessa região com importantes centros reguladores do 
comportamento e memória e, o descontrole endócrino na vida adulta desses animais, o objetivo deste 
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trabalho foi avaliar o comportamento dos animais obesos MSG e a transdução de sinais intracelulares 
no hipotálamo.

METODOLOGIA

OBTENÇÃO E TRATAMENTO DOS ANIMAIS 

Para a execução dos experimentos, foram utilizados ratos Wistar machos obtidos através de 
matrizes provenientes do Centro de Biologia da Reprodução (CBR), da Universidade Federal de Juiz 
de Fora.

Durante o cruzamento, foram mantidas quatro fêmeas para cada macho. Após constatarem-se 
prenhas, cada uma foi colocada em uma caixa individual separada das demais. Após o nascimento, 
foram mantidos seis filhotes com cada fêmea, para garantir melhor lactação (MOURA et al., 1996).

Os animais foram mantidos em ambiente com temperatura controlada de 23 + 2oC e fotoperíodo 
com ciclo claro-escuro de 12 horas. Durante os cinco primeiros dias de vida, os ratos Wistar machos 
receberam injeções subcutâneas de MGS, na dose de 4mg/g de peso do animal, ao passo que os animais 
do grupo controle receberam solução fisiológica equimolar.

Aos 21 dias, procedeu-se o desmame. No nonagésimo dia, a obesidade foi avaliada calculando-se 
o Índice de Lee (IL) [peso corporal (g)1/3/ comprimento naso-anal (cm) x 1000], que é semelhante ao 
IMC, mas utilizado em roedores. Pesando-se a gordura perigonadal, foi possível estimar a hipertrofia 
de adipócitos. Os animais foram sacrificados após injeção intraperitonial de tiopental de sódio, na 
concentração de 60 mg/Kg.

ESTUDO DE COMPORTAMENTO EM ARENA DE CAMPO ABERTO

Os estudos de comportamento dos animais foram realizados pelo método de observação em campo 
aberto. Estes experimentos foram realizados aos 90 dias de vida dos animais e seu comportamento foi 
estudado sobre livre observação, por um tempo de 5 minutos. Foram avaliados o número de episódios 
de freezing e o tempo gasto no centro da arena.

TRATAMENTO DAS AMOSTRAS

Os tecidos hipotalâmicos foram armazenados em tubos individuais contendo, 400 μL de solução 
tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4, na presença de 2 mM de ortovanadato de sódio (responsável por 
minimizar a desfosforilação de proteínas) e coquetel de inibidores de proteases (aprotinina, leupeptina 
e SBTI 1mg/ml), sendo o tecido macerado e posteriormente congelado em nitrogênio líquido. 

Os homogenatos foram centrifugados por 5 minutos a 10,621 g e a concentração de proteínas 
foi determinada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976).

WESTERN BLOTTING

Após a dosagem, as proteínas foram desnaturadas em tampão SDS (dodecil sulfato de sódio), 
na presença de -mercaptoetanol e aquecimento a 95ºC, por cinco minutos. Posteriormente, foi 
feita eletroforese, usando-se o equipamento Mini-Protean (Bio-Rad) e funcionando a 100 V e com 
amperagem livre, por período de 140 minutos para a separação das proteínas em géis de poliacrilamida 
10%, junto com marcadores de massa molecular pré-corados (GE, Healthcare). Foram utilizados 100 
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ug de proteínas por amostra. Tal procedimento foi seguido por eletrotransferência das proteínas para 
uma membrana de nitrocelulose, por período de 60 minutos sob a voltagem de 100 V e amperagem 
livre.

Após a eletrotransferência, as membranas foram lavadas com tampão Tris (TBS) 20 mM, pH 
7,6, por 30 segundos e incubadas em TBS com 5% de leite em pó caseiro, durante 2 horas e 30 
minutos à temperatura ambiente. A seguir, as membranas foram novamente lavadas com TBS por 30 
segundos e incubadas em solução TBS com 1% de leite, contendo anticorpos primários policlonais 
contra as enzimas ERK 1 e ERK 2, de massa molecular de 42 kDa e 44 kDa, respectivamente (Cell 
Signaling Tecnology), na proporção de 1 μL de anticorpo para cada 1000 μL de TBS (1:1000), por 
aproximadamente 12 horas. Posteriormente, as membranas foram lavadas três vezes por 5 minutos 
com TBS e incubadas, por 1 hora, à temperatura ambiente, com segundo anticorpo conjugado à 
peroxidase (Life Sciences Ltda.).

Logo depois, as membranas foram lavadas três vezes com TBS e incubadas em solução de 
revelação com luminol (Kit ECL plus, Amersham Biosciences), seguida de revelação (Hyperfilm – 
ECL, Amersham), promovendo sua exposição, por 30 segundos para a detecção das bandas geradas pela 
marcação das enzimas ERK 1 e ERK 2. As proteínas imunorreativas foram digitalizadas e a avaliação/
quantificação foi feita com o auxílio do programa ABEletro v 1.0.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram analisados pelo programa GraphPad Prism 5 e os resultados expressos como 
média + erro padrão da média (EPM). As comparações foram feitas usando o teste t de Student, 
considerando significativos os valores de p < 0,05.

RESULTADOS

O IL foi calculado para predizer a obesidade. Os animais obesos-MSG apresentaram um aumento 
de 12,06% no IL (Fig. 1, p < 0,0001; n = 23 - 26).

Figura 1 - Efeito do tratamento neonatal com MSG sobre o Índice de Lee de ratos - Os dados foram expressos como média + EPM 
(Controle = 277,7 ± 2,0 n=23, MSG = 311,2 ± 1,8 n=26) *** p < 0,0001 (evidenciado pelo teste t de Student).
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A gordura perigonadal foi retirada e pesada para estimar a hipertrofia de adipócitos induzida 
pelo tratamento. No grupo MSG, o aumento foi de 67,4% na gordura perigonadal, comparado ao 
grupo controle (Fig. 2, p < 0,0001; n = 23 - 26).

Figura 2 - Efeito do tratamento neonatal com MSG na gordura perigonadal de ratos -Os dados foram expressos como média + EPM 
(Controle = 4,07 ± 0,2 n=23, MSG = 6,8 ± 0,2 n=26) *** p < 0,0001 (evidenciado pelo teste t de Student).

WESTERN BLOTTING

A figura 3 representa a análise da expressão de ERK1 e 2 no hipotálamo dos grupos experimentais. 
Nota-se diferença significativa entre as amostras testadas e representada pela imagem obtida após 
revelação. A unidade de leitura densitométrica foi de u.a (área x intensidade) da banda.

                                                                                   
Figura 3 - Efeito do tratamento neonatal com MSG na expressão de ERK 1e 2 no hipotálamo de ratos - Os dados foram expressos 
como média ± EPM (ERK1. Controle = 0,03 ± 0,004 n=3, MSG=0,06 ± 0,003 n=3, p<0,05) (ERK2. Controle = 0,05 ± 0,004 n=4, 
MSG=0,014 ± 0,01 n=2, p<0.05). *p<0,05) (evidenciado pelo teste t de Student).

COMPORTAMENTO

Os Animais MSG apresentaram um aumento significativo no número de episódios de freezing e 
diminuição no tempo gasto no centro da arena, como pode ser observado na figura 4.
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Figura 4 - Número de episódios de freezing em 5 minutos de experimento - (Controle = 2,5 ± 0,4 n=23, MSG=7,9 ± 0,7 n=26, 
p<0,05)

Figura 5 - Tempo gasto pelo animal no centro da arena em 5 minutos de experimento (Controle = 18,4 ± 2,5 n=23. MSG = 7,8 ± 
1.2 n=26, p<0,05).

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Comprovamos com esses resultados que os animais MSG se tornaram obesos, o que pode ser 
afirmado devido ao significativo aumento do índice de Lee nos animais obesos, juntamente com os 
resultados das pesagens da gordura perigonadal, que comprova a hipertrofia dos adipócitos no grupo 
MSG. 

Nosso trabalho indica que a baixa secreção dos hormônios gonadotrópicos, que desencadeia 
todo o processo patológico descrito anteriormente, pode estar envolvida não só simplesmente com 
a necrose tecidual do núcleo arqueado do hipotálamo, mas também, com problemas na secreção de 
neuropeptídeo Y, que é indutor da expressão de GnRH - hormônio liberador de gonadotropinas - 
(DHILLON, 2009). Pode também estar relacionada com problemas nas vias de sinalização intracelular, 
pelo menos uma delas, da produção e secreção desses hormônios, visto que a expressão das ERK’s 
se encontra reduzida significativamente no hipotálamo, ou seja, o eixo hipotálamo-hipófise-gonadal 
está comprometido devido a tais falhas. Vale a pena ressaltar que é necessário o estudo das outras 
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vias envolvidas na regulação da produção e secreção das gonadotropinas, assim como a avaliação da 
atividade de ERK1 e 2.

Concluímos que o processo desencadeador do hipogonadismo-hipogonadotrófico nos 
animais obesos MSG se deve também a falhas nas vias de sinalização celular iniciado no hipotálamo, 
comprometendo assim toda a comunicação nesse circuito neuronal.

É importante ressaltar que outras vias hormonais e neuroendócrinas estão relacionadas com a 
instauração desse quadro de obesidade, mas este estudo se limitou a descrever apenas a relação do eixo 
estudado com tal patologia.

O grupo MSG apresentou aumento significativo no número de episódios e freezing e diminuição 
de tempo, no centro da arena, o que nos leva a concluir que ratos MSG apresentam um padrão de 
comportamento, que indica um estado de stress e ansiedade, o que pode ser explicado com as inúmeras 
conexões neuronais que existem entre o hipotálamo e importantes centros controladores do humor.

HYPOTHALAMIC MAPK SIGNALING PATHWAY AND BEHAVIOR 
PATTERN OF THE MSG OBESITY MODEL

ABSTRACT
The neonatal administration of L-monosodium glutamate (MSG) in rats leads lesions in the ar-
cuate nucleus of the hypothalamus affecting the neuroendocrine control in the adulthood. The 
GnRH-producing neurons are located precisely in the arcuate nucleus of the hypothalamus. It is 
noted, along with a hypophagic obesity of the model, a deficit of circulating pituitary hormones. 
Due to multiple neuronal connections of the arcuate nucleus with important regulatory centers 
our goal was to evaluated the behavior patterns that these animals shown. The other objective 
was to evaluate the expression of ERK1 and ERK2 proteins in the hypothalamus relating those 
with the synthesis of pituitary hormones. At the first 5 days of life, male Wistar rats received 
subcutaneous doses of MSG (4 mg/g body weight) in the neck area. Control animals received 
saline solution equimolar. At 90 days of life were initiated behavioral experiments in the open 
field arena regarding the number of freezing episodes and time spent at the center of the arena in 
a 5 minutes experiment. Lee Index was calculated to estimate obesity as well as the perigonadal 
fat pad was weighted to analyze the hypertrophy of adipose tissue. The hypothalamus was remo-
ved and treated to determine expression of ERK1/2 by Western blotting. The MSG group had a 
significant increase in IL 12.06% and 66.4% increase of perigonadal fat pad weigh, confirming 
respectively the obesity and hypertrophy of adipocytes. The MSG group showed a significant 
reduction in protein expression ERK1 and 2, which reveals a failure in the intracellular signaling 
at the hypothalamus. The MSG group showed a behavior pattern that indicates a stress and 
anxiety state shown by the significant increase in the number of freezing episodes and less time 
spent at the center of the arena. We conclude with this work that the MSG animals have fails 
in hypothalamic cell signaling linking itself with the deficit of pituitary hormones. This animals 
also presents a behavior pattern that is indicative of stress and anxiety, probably due to the com-
plex connections between the arcuate nucleus and regulatory behavior centers.
Keywords: Obesity. MSG. Behaviour. MAPK. Signaling.
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RESUMO 
A doença diarreica aguda de etiologia viral está associada com altas taxas de morbidade no mun-
do e, nos países em desenvolvimento, também à mortalidade infantil. Este trabalho objetivou 
detectar a presença de rotavírus, norovírus e astrovírus em casos de doença diarreica aguda, bem 
como as principais características epidemiológicas associadas às mesmas. Os rotavírus foram de-
tectados pela técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA), enquanto para detecção 
de astrovírus e norovírus foi utilizada a técnica da reação em cadeia da polimerase, precedida de 
transcrição reversa (RT-PCR). Das 71 amostras fecais testadas, 6 amostras (8,45%) foram posi-
tivas para rotavírus, 11 (15,49%) para norovírus e nenhuma amostra positiva para astrovírus foi 
detectada. Em relação à faixa etária dos indivíduos envolvidos, observou-se que as infecções por 
rotavírus ocorreram em crianças maiores de 24 meses e, por norovírus, em maiores de 12 meses. 
A análise estatística mostrou que não houve associação significativa entre o gênero do indivíduo 
e a ocorrência da infecção, tanto para rotavírus quanto para norovírus. Em relação à distribuição 
mensal dos casos positivos, observou-se ocorrência das rotaviroses em junho e agosto de 2010 e 
em maio de 2011, meses que apresentam temperaturas mais baixas e pouca pluviosidade. Os ca-
sos de noroviroses ocorreram em diferentes meses, em ambos os anos, não tendo sido observada 
uma tendência de sazonalidade. Os resultados comprovaram a presença e circulação desses vírus 
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na população e apontaram a importante participação dos mesmos, como agentes etiológicos da 
doença diarreica aguda infantil. 
Palavras-chave: Diarreia Infantil. Rotavírus. Norovírus. Astrovírus.

INTRODUÇÃO

A doença diarreica aguda (DDA) é uma importante causa de morbidade em todo o mundo e 
também de mortalidade nos países em desenvolvimento, constituindo um grave problema de saúde 
pública.

A DDA é uma síndrome caracterizada por aumento do número de evacuações, com fezes aquosas 
ou de consistência diminuída, podendo conter muco e sangue. A doença é autolimitada, podendo 
apresentar-se de forma leve, moderada ou grave (BRASIL, 2006).

A doença diarreica aguda tem uma etiologia variada, podendo ser causada por bactérias, 
protozoários, parasitos e vírus. Dentre os vírus envolvidos, destacam-se os rotavírus (RV), os norovírus 
(NoV) e os astrovírus (HAstV) (PARASHAR et al., 2003; WILHELM et al., 2003; ESTES e KAPIKIAN, 
2007; WHO, 2010). Todos são transmitidos pela via fecal-oral, sendo que os principais sintomas 
clínicos são diarreia, vômitos, dor abdominal e febre, os quais podem se manifestar isoladamente ou 
em conjunto. Uma complicação importante e que pode levar ao óbito é a desidratação, que pode variar 
de branda à severa.

Os RV (família Reoviridae, gênero Rotavírus) possuem genoma constituído de 11 segmentos 
de RNA de fita dupla. São classificados em grupos (A a G), sendo que os do grupo A (RVA) são os 
de maior importância epidemiológica, por estarem associados à grande maioria dos casos da doença 
(ESTES e KAPIKIAN, 2007). Um recente estudo mostrou que a frequência de diarreias associadas aos 
RVA, na população atendida em ambulatórios e hospitais, independente de idade, no período de 1977 
a 2009, variou de 17,9% a 22,9% (LINHARES et al., 2011).

O genoma dos NoV (família Caliciviridae, gênero Norovírus) é constituído de RNA de fita 
simples e polaridade positiva, sendo classificados em cinco genogrupos (GI, GII, GIII, GIV e GV), 
dos quais GI, GII e GIV já foram detectados em humanos, acometendo indivíduos de todas as idades  
(ZHENG et al., 2006). A prevalência dos NoV como causa de DDA, já foi descrita em diversos países, 
revelando índices que variaram de 5,5% a 39,7% (O’RYAN et al., 2000; RODRIGUEZ-GUILLÉN 
et al., 2005; RIBEIRO et al., 2008).

Os HAstV (família Astroviridade, gênero Mamastrovirus) apresentam genoma constituído de 
RNA de fita simples, polaridade positiva (WALTER e WITCHELL, 2003). Acometem, principalmente, 
menores de 5 anos, mas podem ser responsáveis por surtos em adultos, idosos e imunocomprometidos 
(PALOMBO e BISHOP, 1996). A associação dos HAstV, em infecções nosocomiais, já foi documentada, 
tendo sido observada taxa de prevalência, variando de 2% a 16% (NGUYEN et al., 2007). 

Os RV foram descobertos em 1973 e os resultados dos estudos levaram, rapidamente, à 
constatação de que apenas a adoção de medidas higiênicas não seria suficiente para impedir a ocorrência 
das rotaviroses, já que, mesmos nos países desenvolvidos, os índices de morbidade também eram 
muito altos. Logo, os pesquisadores concluíram pela necessidade de desenvolvimento de uma vacina. 
Após algumas tentativas frustradas, finalmente a vacina Rotarix® foi liberada para uso no Brasil, sendo 
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introduzida no Sistema Único de Saúde (SUS), em março de 2006 (BRASIL, 2006). Desde então, 
estudos epidemiológicos têm sido realizados por vários pesquisadores, visando avaliar o impacto da 
introdução da amostra vacinal, na população infantil (ANDREASI et al., 2007; NAKAGOMI et al., 
2008b; MORILLO et al., 2010; GÓMEZ et al., 2011).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a ocorrência da infecção por RV, NoV e 
HAstV, na região de Juiz de Fora, no período de janeiro de 2010 a agosto de 2011, bem como avaliar 
a influência de fatores demográficos na ocorrência e na distribuição temporal das mesmas.

METODOLOGIA

Para este estudo, foram testados 71 espécimes fecais diarreicos, provenientes de pacientes, em 
sua maioria com idade entre 0 a 5 anos, obtidos no período de janeiro de 2010 a julho de 2011, na 
região de Juiz de Fora, MG. Este projeto de pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética de Pesquisas 
em Humanos (CEPH), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sob o parecer nº 058/2010.

Suspensões fecais a 10%, preparadas em tampão Tris-Ca-HCl, pH 7,2 e clarificadas (10min - 
5000 rpm) foram submetidas à técnica de extração do ácido nucleico viral, descrita por Boom et al. 
(1990). O sobrenadante contendo o genoma extraído foi submetido, primeiramente, à eletroforese em 
gel de poliacrilamida (EGPA), para visualização dos 11 segmentos de RNA genômico, o que permite 
assim, a detecção de RV (LAEMMLI, 1970; HERING et al., 1980). As amostras negativas para RV 
foram então, submetidas à técnica da reação em cadeia da polimerase, precedida de transcrição reversa 
(RT-PCR), para a detecção de NoV e HastV, segundo os protocolos de FANKHAUSER et al. (2002) 
e NOEL et al. (1995), respectivamente. 

Para realizar as análises estatísticas foi utilizado o programa SPSS versão 13.0 e o Teste Qui-
Quadradro, estabelecendo-se como significativo um valor de p < 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de janeiro de 2010 a julho de 2011, foram analisadas 71 amostras, tendo sido 
identificados em 23,94% (17/71) delas, pelo menos, um dos agentes virais pesquisados. Foram 
detectadas 6 amostras positivas para RV (8,45%), sendo 5 em 2010 e 1 em 2011. A positividade de 
NoV foi de 15,49% (11/71), tendo sido detectadas 5 amostras positivas em 2010 e 6 em 2011. Não 
houve detecção de HAstV no período estudado (Tab. 1).

Tabela 1 - Detecção de RVA, NV e HAstV entre jan 2010 – ago 2011, em Juiz de Fora, MG.

Testadas
RV NoV HAstV

Positivas % Positivas % Positivas %

2010 57 5 8,77% 5 8,77% - -

2011 14 1 7,14% 6 42,86% - -

Total 71 6 8,45% 11 15,49% - -
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Os resultados mostraram que, no período estudado, houve uma maior prevalência dos NoV 
(15,49%), seguidos dos RV (8,45%), diferentemente do observado em períodos anteriores a 2007, 
quando a ocorrência de infecções por RV era maior que a dos demais vírus entéricos aqui pesquisados 
(FERREIRA, 2010). Coincidência ou não, essa mudança corresponde à implantação da vacina anti-
RV (Rotarix®), no Plano Nacional de Imunização, através do qual, todas as crianças aos 2 e aos 4 meses 
de idade, podem tomar a vacina nas unidades de saúde, em todo o território nacional (BRASIL, 2006).

A prevalência de HAstV normalmente é baixa e a ausência de detecção dos mesmos neste 
trabalho, provavelmente, reflete o pequeno número de amostras testadas. 

Com relação à distribuição das amostras positivas, por faixa etária (Tab. 2), observou-se a 
ausência de ocorrência de infecções por RV, em crianças menores de 2 anos, o que pode sugerir que, 
provavelmente, tenham sido protegidas pela vacinação. Em relação às noroviroses, foi observado que as 
infecções ocorreram numa ampla faixa etária, com exceção de menores de 12 meses (Tab. 2).

Tabela 2 - Distribuição das amostras positivas, detectadas no período 2010-2011, conforme o gênero e a faixa-etária.

Rotavírus Norovírus Astrovírus Total

Sexo Masculino 12,12% (4/33) 9,09% (3/33) - 21,21% (7/33)

Feminino 6,06% (2/33) 21,21% (7/33) - 27,27% (9/33)

Não Informado - 20% (1/5) - 20,00% (1/5)

Idade < 12 meses - - - 0,00% (0/8)

12 – 23 meses - 18,18% (2/11) - 18,18% (2/11)

24 – 47 meses 12,50% (1/8) 12,50% (1/8) - 25,00% (2/8)

48 – 59 meses 20,00% (1/5) 20,00% (1/5) - 40,00% (2/5)

≥ 60 meses 6,90% (2/29) 17,24% (5/29) - 24,14% (5/29)

Não Informado 20,00% (2/10) 20,00% (2/10) - 40,00% (7/10)

Total 8,45% (6/71) 15,43% (11/71) - 23,94% (17/71)

A análise da ocorrência da infecção, por gênero (Tab.II), mostrou que não houve influência desse 
na ocorrência da DDA, tanto associada aos RV (p=0,392), quanto aos NoV (p=0,170).

A distribuição mensal das amostras positivas para RV (Fig. 1), no período estudado, permitiu 
identificar uma tendência de sazonalidade da infecção. Os resultados apontaram uma maior incidência 
das rotaviroses nos meses de maio e agosto, período do ano, em Juiz de Fora, que apresenta, geralmente, 
temperaturas baixas e pouca pluviosidade, corroborando estudos anteriores, realizados nessa mesma 
região (ROSA e SILVA et al. 2001; ROSA e SILVA et al. 2002).
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Figura 1 - Distribuição mensal de RV entre janeiro de 2010 e julho de 2011

Por outro lado, a análise da distribuição mensal das amostras positivas para NoV (Fig. 2), 
mostrou que, no ano de 2010, eles foram detectados entre os meses de janeiro e março e em 2011, nos 
meses de março e abril e, depois em junho e julho, não tendo sido observada, portanto, tendência de 
sazonalidade. Vários estudos sobre os NoV, realizados em diferentes anos, mostraram que esse aspecto 
da infecção ainda é controverso, com relatos de ocorrência ou não de perfil sazonal (PARASHAR et al., 
2004; VICTORIA et al., 2007; NAKAGOMI et al., 2008a; BARREIRA et al., 2010).
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Figura 2 - Distribuição mensal de NoV entre janeiro de 2010 e julho de 2011

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prevalência de RV foi de 8,45% e de NV de 15,49%, não tendo sido detectada a presença de 
HAstV. 

Em relação à faixa etária dos indivíduos envolvidos, observou-se uma maior prevalência das 
DDA, associadas aos RV, em crianças maiores de 24 meses, enquanto a infecção por NoV ocorreu em 
crianças maiores de 12 meses.
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As análises estatísticas mostraram não haver diferença significativa quando comparado o gênero 
do indivíduo e a ocorrência da infecção, tanto pelos RV quanto pelos NoV.

Em relação à distribuição mensal dos casos positivos, as infecções associadas aos RV apresentaram 
uma tendência de sazonalidade, diferentemente do que foi observado para os NoV.

A continuidade dos estudos sobre essas viroses é fundamental, não só para se conhecer a 
epidemiologia das mesmas, como também para conhecer aspectos desses vírus, dados que podem ser 
utilizados para estruturar futuras estratégias de prevenção, visando minimizar os impactos que essas 
síndromes representam, na morbi-mortalidade infantil.

EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION OF VIRAL PATHOGENS 
ASSOCIATED WITH INFANTILE GASTROENTERITIS

ABSTRACT 
This study aimed to detect the presence of rotavirus, norovirus and astrovirus in cases of in-
fantile gastroenteritis and to assess the major epidemiologic features of these infections. The 
rotavirus detection was performed by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and astrovirus 
and norovirus detection was carried out by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-
-PCR). From 71 fecal samples tested, 6 (8,45%) were found to be positive for rotavirus and 11 
(15,49%) for norovirus. There was no positive sample for astrovirus in the study group. About 
the age of the analyzed populace, rotavirus infections occurred mainly in children older than 
24 months; norovirus, older than 12 months. No significant difference was identified between 
gender and infection for norovirus and rotavirus. Analyzing the occurrence of these viruses along 
the year, a higher prevalence of rotaviroses was observed on July and August of 2010 and May of 
2011. As seen in this study, these viruses play an important role in the diarrheal disease and it’s 
very important the realization of continuous prospective epidemiological surveillance to moni-
toring viruses associated with this disease.
Keywords: Diarrhea Infantile. Rotavirus. Norovirus. Astrovírus.
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CONCRETO ECOLÓGICO
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RESUMO
A durabilidade do concreto depende de fatores que vão desde a sua produção (como, por exem-
plo, tipos de cimento e agregados, dentre outros) até a influência do meio ao qual o material está 
exposto. Agregados alternativos empregados na confecção de concretos têm sido estudados em 
diversas pesquisas que visam atender aos aspectos do desenvolvimento sustentável (ambientais, 
econômicos e sociais), bem como à redução do custo. Objetivando estudar a influência do tipo 
de agregado no comportamento de concretos endurecidos, elaborou-se um programa experi-
mental, que consistiu na moldagem de corpos de prova confeccionados com agregados naturais 
(areia de rio e brita) e artificiais (areia proveniente de rejeito de mármore e RCD). Avaliaram-se, 
aos 3, 7 e 28 dias de idade, algumas propriedades mecânicas, a saber: resistência à compressão, 
resistência à tração por compressão diametral, módulo de elasticidade e velocidade de propaga-
ção de pulso ultrassônico. Finalmente, concluiu-se que essa nova mistura é adequada ao emprego 
na construção civil.
Palavras-chave: Concreto. Agregado. Desenvolvimento Sustentável.

INTRODUÇÃO

A sustentabilidade é um tema atual que visa, entre outros pontos, à busca pela qualidade de vida 
desta e das futuras gerações. Muito se discute sobre o tema, mas uma pergunta crucial e, muitas vezes, 
sem resposta é: “qual a verdadeira definição para sustentabilidade?”.

O termo “sustentável” foi criado, em meados de 1987, por representantes de vinte e um 
governos, da sociedade, líderes empresariais e membros da ONU. Define-se por ser um modelo 
econômico, político, ambiental, social e cultural, todos ordenados, a fim de funcionarem de forma 
equilibrada podendo, assim, suprir as necessidades da geração atual, sem prejudicar nem comprometer 

1 Professora Orientadora - Departamento de Construção Civil, Faculdade de Engenharia, UFJF, e-mail: teresa.barbosa@
engenharia.ufjf.br

2 Mestrando em Ambiente Construído, PROAC/UFJF.
3 Bolsista BIC/UFJF.

Principia, Juiz de Fora, v. 16, p. 27-35, jan./dez. 2012



28

as subsequentes. Em resumo, é o equilíbrio entre humanidade e meio ambiente (BRUNDTLAND, 
1987).

Segundo GARCIA (2009), trata-se de uma tentativa de mesclar esforços de desenvolvimento 
e conservação da natureza, de uma forma mutuamente benéfica para o bem comum das gerações 
presentes e futuras do nosso planeta.

Dentre todas as definições, a Ambiental é a que mais interessa à produção deste trabalho, uma 
vez que o consumo excessivo dos recursos naturais existentes, aproximadamente 75%, é efetuado pela 
construção civil, sendo esta, também, a indústria que mais produz rejeitos sólidos no mundo, gerando, 
assim, alto nível de poluição (JONH, 2000).

No Brasil, em particular, a falta de uma consciência ecológica na indústria da construção civil 
resultou em prejuízos ambientais irreparáveis, como o assoreamento de rios e a poluição dos lençóis 
freáticos, agravados pelo maciço processo de migração do campo para as cidades, na segunda metade 
do século passado, ocasionando uma enorme demanda por novas habitações (FRAGA, 2006). 

Devido à enorme quantidade de estudos que comprovavam os danos causados pela utilização 
desordenada de matéria-prima, depósitos incorretos de rejeitos e poluição do meio ambiente, surgiram 
novas técnicas que revolucionaram a construção civil e que garantem seus serviços com técnicas 
inovadoras, colaborando com a ideia de uma indústria ecologicamente correta. Dentre elas, cita-se a 
utilização do pó de mármore e do RCD (rejeito da construção civil), como agregados.

No que se refere à indústria de rochas ornamentais, grande geradora de resíduos sólidos, 
cerca de 200.000 toneladas por ano são depositadas, de forma incorreta, geralmente em leitos de 
rios e locais inapropriados. Os chamados RCD’s provenientes das construções e demolições, quando 
depositados irregularmente, causam, além de poluição ambiental, a ocupação desordenada de terrenos; 
são heterogêneos, uma vez que provêm de restos de construções (compostos por lajotas, cimento, 
argamassas, azulejos, pisos, entre outros). Ambos os materiais vide Figura 1) são utilizados em diversas 
pesquisas, em substituição aos agregados miúdos e graúdos, para confecção de argamassas e concretos.

(a) Depósito de resíduo de mármore  (b) Depósito de RCD
Figura 1 - Depósitos de resíduos de mármore (MOURA et al., 2011) e RCD (FAPESP, 2011).

É de suma importância lembrar que esse reaproveitamento deve ser cauteloso, a fim de garantir o 
sucesso do compósito (argamassa ou concreto), apesar de estar comprovado, em diversos estudos, que 
esses materiais (rejeito de mármore e RCD) possuem grande potencial para a produção de concretos 
alternativos. Deve-se considerar, inclusive, que a melhor forma de se aplicar um resíduo é aquela em 
que se consegue aproveitar ao máximo suas propriedades e, ao mesmo tempo, diminuir os prejuízos 
ambientais e à saúde.
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Nesse sentido, este estudo objetivou realizar diversos testes em laboratório, a fim de comprovar 
a eficácia do uso conjunto desses rejeitos na fabricação de concreto, considerando: as propriedades 
mecânicas do produto, a diminuição dos custos (considerando que, como é rejeito, seu custo é 
desprezível) e os impactos ambientais (redução ou eliminação de locais para depósito). Sendo assim, 
os agregados tradicionais, areia de rio e brita, foram substituídos pelo rejeito de mármore triturado e 
RCD, respectivamente.

Finalmente, cabe destacar que este estudo apresenta a substituição de ambos os agregados 
empregados na confecção de concretos, a saber: agregado miúdo (areia), substituída por rejeito de 
mármore triturado, e agregado graúdo (brita), pelo RCD, o que possibilitou a confecção de um concreto 
com qualidades superiores à do tradicional, uma vez que as deficiências de um rejeito são supridas pelas 
qualidades do outro, possibilitando, dentro do exposto, a denominação de concreto ecológico.

MATERIAIS E MÉTODOS EMPREGADOS

O principal objetivo deste trabalho é o de avaliar as propriedades de um concreto confeccionado 
com cimento Portland, rejeito de mármore (substituindo a areia natural), rejeito da construção civil 
(RCD) (substituindo a brita); essa nova mistura para fabricação de concreto resultou no produto 
denominado Concreto Ecológico. Confeccionaram-se dois traços distintos (cimento: agregado miúdo: 
agregado graúdo: água), considerando-se as propriedades físicas dos materiais como, por exemplo, a 
curva granulométrica, dentre outros, a saber: 1 : 2,112 : 2,445 : 0,600, a ser fabricado com agregado 
convencional e, 1 : 1,940 : 2,310 : 0,600. Salienta-se que o método adotado para confecção do concreto 
foi o desenvolvido pelo IPT/EPUSP. Os corpos de prova foram avaliados aos 3, 7 e 28 dias de idade, 
nos ensaios de resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral, módulo de 
elasticidade e velocidade de propagação de pulso ultrassônico.

MATERIAIS EMPREGADOS

 Cimento: o cimento utilizado é o tipo CP II-E-32, da marca Holcim.

 Água: a água utilizada na pesquisa é proveniente da rede de abastecimento de Juiz de Fora- MG, 

CESAMA.

 Agregado Miúdo Natural: a areia utilizada é proveniente do Rio do Peixe, localizado próximo ao 

Município de Juiz de Fora (vide Tabela1).

 Agregado Miúdo Artificial: proveniente do britamento do rejeito de mármore (vide Tabela1).

 Agregado Graúdo Natural: proveniente do britamento de rocha (vide Tabela1).

 Agregado Graúdo Artificial: é oriundo de demolição, proveniente da construção civil, constituído, em 

sua maioria, por pedaços de lajotas, blocos, areia, concreto, solo etc. (vide Tabela 1).
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Tabela 1 - Caracterização dos agregados empregados no estudo.

Propriedades Areia Agregado Graúdo Rejeito de Mármore
Resíduos de Cons-
trução e Demolição 

(RCD)
Diâmetro característico máximo 

(mm)
4,80 19,0 4,80 19,0

Graduação granulométrica Zona Utilizável Graduação 1
Granulometria 

Ótima
Graduação 1

Módulo de finura 2,62 6,53 2,75 6,85

Massa específica real (Kg/dm³) 2,62 2,70 2,91 2,21

Massa específica aparente (Kg/dm³) 1,46 1,36 1,74 1,13

Teor de material pulverulento (%) 0,60 0,20 5,0 2,20

Impureza orgânica (p.p.m) <300 <300 <300 ***

Torrões de argila (%) Isento Isento Isento ***

Absorção de água (%) 3,16 *** 1,27 8,50

MÉTODOS EMPREGADOS

Conforme mencionado, os concretos produzidos foram avaliados aos 3, 7 e 28 dias de idade, 
no que se refere a: resistência à compressão (NBR 5739/ 2007); resistência à tração por compressão 
diametral (NBR 7222/2010); módulo de elasticidade (NBR 8522/ 2008) e velocidade de propagação 
de ondas ultrassônicas (NBR 8802/ 1994), conforme ilustrado na Tabela 2.

Os resultados obtidos nos ensaios realizados, média de 6 (seis) corpos de prova, encontram-se nas 
Tabelas 3 a 6 e Figuras 2 a 8. Salienta-se que o coeficiente de variação (CV) é uma análise estatística 
preliminar, em que se avaliou a variação dos resultados de um experimento. Esse procedimento é 
empregado quando se deseja comparar a variabilidade de várias amostras com seu valor médio; se CV 
é menor que 25%, a amostra será aceita. 

Tabela 2: Ensaios Realizados no Programa Experimental com respectivo número de corpos de prova (CP) utilizados.

ENSAIO
Idade 
(dias)

nº CPs

Resistência à Compressão Axial (NBR 5739/ 2007)

Resistência à Tração por Compressão Diametral (NBR 7222/2010)

Velocidade de Propagação de Ondas Ultrassônicas (NBR 8802/ 1994)

3

7

28

6

6

6

Módulo de Elasticidade Estático (NBR 8522/ 2008) 28 6

Tabela 3: Resistência à Compressão Axial (f
c
 médio) (em MPa).

Traço
3 Dias 7 Dias 28 Dias

fc CV(%) fc CV(%) fc CV(%)

1:2,112:2,445:0,60 – Natural 7,647 3,63 10,838 4,58 13,809 0,56

1:1,940:2,310:0,60 – Resíduo 14,870 5,93 16,000 7,28 18,977 2,35
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Tabela 4 - Resistência à Tração por Compressão Diametral (f
ct,sd

 médio) (MPa).

Traço
3 Dias 7 Dias 28 Dias

fct,sd CV(%) fct,sd CV(%) fct,sd CV(%)

1:2,112:2,445:0,60 – Natural 0,982 2,21 1,396 11,44 1,898 11,06

1:1,940:2,310:0,60 – Resíduo 1,725 7,46 2,123 11,13 2,619 14,05

Tabela 5 - Módulo de Elasticidade Calculado (E
ci
 médio) (GPa).

Traço
3 Dias 7 Dias 28 Dias

Eci (GPa) CV(%) Eci (GPa) CV(%) Eci (GPa) CV(%)

1:2,112:2,445:0,60 –Natural 16,277 0,70 19,011 3,48 25,360 3,04

1:1,940:2,310:0,60 –Resíduo 16,166 2,01 16,446 11,78 23,555 0,45

Tabela 6 - Ensaio de Ultrassom (V) (km/s).

Traço
3 Dias 7 Dias 28 Dias

Vm 
(Km/s)

CV(%)
Vm 

(Km/s)
CV(%) VmKm/s) CV(%)

1:2,112:2,445:0,60 – Natural 3,548 0,35 3,834 1,74 4,428 1,52

1:1,940:2,310:0,60 –Resíduo 3,835 1,00 3,864 5,89 4,629 0,22

Figura 2 - Resistência à Compressão (f
c
)(MPa) x Idade (dias).
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Figura 3 - Resistência à Tração por Compressão Diametral (f
ct,sd

)(MPa) x Idade(dias).

Figura 4 - Resistência à Tração por Compressão Diametral x Resistência à compressão axial.

Figura 5 - Módulo de Elasticidade (E
ci
)(GPa) x Idade (dias).

Principia, Juiz de Fora, v. 16, p. 27-35, jan./dez. 2012



33

Figura 6 - Módulo de Elasticidade (E
ci
) (GPa) x Resistência à Compressão Axial(f

c
).

Figura 7 - Velocidade de propagação de onda ultrassônica(V) (Km/s) x Idade(dias).

Figura 8 - Resistência à compressão axial (f
c
) (MPa) x Velocidade de propagação de onda ultrassônica (V) (km/s).
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ANÁLISES DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

Neste estudo constatou-se, através das análises dos resultados obtidos nos ensaios efetuados, que:

A definição do traço, em função das propriedades físicas dos materiais, possibilitou a confecção de um 

concreto empregando agregados alternativos (rejeitos) com melhor desempenho que o convencional 

(fabricado com areia de rio e agregado britado), sendo, portanto, uma solução viável o emprego desses 

rejeitos em conjunto;

•No que se refere às propriedades mecânicas avaliadas, contatou-se que houve um ganho (cerca de 5,0 

MPa para a compressão axial e 0,7 MPa para tração por compressão diametral) no resultado final do 

concreto fabricado com os rejeitos. Tal fato é atribuído à baixa porosidade do rejeito de mármore 

(baixa absorção de água);

•O concreto fabricado com agregados reciclados apresenta uma redução de cerca de 2,7 GPa no módulo 

de elasticidade, em relação ao de referência, produzindo um concreto com maior tendência à formação 

de microfissuras entre o agregado e a pasta, devido à porosidade e à heterogeneidade do agregado 

graúdo;

•Finalmente, devido à porosidade e à heterogeneidade do agregado graúdo (RCD), há um incremento na 

velocidade de propagação de onda ultra sônica.
A indústria da construção civil busca, de maneira constante e insistente, materiais alternativos 

oriundos de subprodutos que venham a atender a: redução de custos, agilidade de execução, durabilidade 
e melhoria das propriedades do produto final, visando, principalmente, à redução da extração de 
materiais naturais, mediante o emprego de resíduos recicláveis, solucionando, também, os problemas 
de estocagem do material.

Dentro desse contexto, verifica-se que o emprego de rejeitos em substituição aos materiais 
tradicionais (areia de rio e brita) para a produção de concreto possibilita, além da proteção do meio 
ambiente, a redução do custo do material de construção. 

Há de se considerar que este estudo está limitado às características dos materiais, dosagens e 
técnicas de execução específicas, como por exemplo, o tipo de cimento, bem como a origem, a textura 
e a rugosidade dos agregados. Sua representatividade deve ser confirmada em novos estudos. 

ECOLOGICAL CONCRETE

ABSTRACT
The durability of concrete depends on factors that space from its production (cement types, 
aggregate types and others) until the influence of the environmental which the material are 
exposed. The alternative aggregate for the concrete production were studied because in many 
researches to assist the aspects of the development sustainable (environmental, ecomonical and 
social) and the low cost. Intend to study the influence of the type of aggregate in the behavior 
of the concrete, an experimental program was elaborated that it consisted of the specimen test 
made with natural and artificial aggregated and that were submitted after 03, 07 and 28 days of 
age in the tests for determinate your mechanical properties: strength of concrete, tensile streng-
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th, modulus of elasticity and ultrasonic pulse. Finally, the concrete with alternative aggregate is 
appropriated in civil construction.
Keywords: Concrete. Aggregate. Sustainable Development.
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RESUMO
Neste trabalho, são analisadas e modeladas algumas características de painéis solares fotovoltai-
cos, visando tornar mais próxima da realidade a simulação computacional de circuitos conver-
sores estáticos que permitam a utilização da energia solar fotovoltaica como fonte auxiliar de 
energia em veículos elétricos. A curva característica do modelo matemático de painel fotovoltai-
co obtido para um modelo específico é comparada com a curva fornecida pelo fabricante. São 
apresentados resultados de simulação computacional do sistema de controle da tensão de saída 
de um conversor CC-CC buck, visando sua aplicação na carga de baterias de um veículo elétrico. 
Adicionalmente, são discutidas características do método de rastreamento do ponto de potência 
máxima de painéis fotovoltaicos conhecidos como perturbação e observação.
Palavras-chave: Energia Solar Fotovoltaica. Veículos Elétricos. Controle de Conversores Estáti-
cos. Rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT).

INTRODUÇÃO

Atualmente, devido às intensas alterações climáticas previstas para as próximas décadas, são 
crescentes a preocupação e os esforços da comunidade mundial em relação à diminuição das emissões de 
poluentes na atmosfera, especialmente dos gases de efeito estufa, resultantes da queima de combustíveis 
fósseis (RAHMAN, 2003). Parte significativa das emissões de tais gases nas áreas urbanas se deve aos 
milhares, chegando a milhões em algumas regiões, de veículos que utilizam combustíveis derivados do 
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petróleo como fonte de energia (CETESB, 2011), (QUEIROZ, 2006). Nesse contexto, a possibilidade 
de substituição da frota de veículos atual por veículos elétricos (VE’s), alimentados por baterias, surge 
como um importante fator para a melhoria das condições ambientais, nos centros urbanos, uma vez 
que não emitem gases de efeito estufa (QUEIROZ, 2006), (MAGGETTO e VAN MIERLO, 2000). 
Entretanto, limitações tecnológicas relacionadas às baterias, como energia e potência específicas baixas 
(em comparação à gasolina), vida útil e tempo de recarga, somadas a altos custos são dificultadores da 
popularização e produção, em escala comercial, desse tipo de VE (MILLER, 2009). Tais limitações 
podem ser, consideravelmente, minimizadas com o uso de uma fonte de energia auxiliar, geralmente 
um motor a combustão interna (que opera de forma otimizada, associado a um gerador elétrico, com 
baixas emissões de gases de efeito estufa), a bordo do veículo (MAGGETTO e VAN MIERLO, 2000), 
(EHSANI et al., 2000). Nesse caso, tem-se um veículo elétrico híbrido (VEH). Outra categoria de 
veículo elétrico híbrido é o VEHP (veículo elétrico híbrido plug-in), que permite a recarga de suas 
baterias por meio de sua conexão com a rede elétrica. Células a combustível e supercapacitores também 
vêm sendo utilizados como unidades auxiliares de fornecimento de energia em VE’s (FERREIRA et 
al., 2008).

Outra possibilidade de fonte auxiliar de energia em HEVs, que vem sendo discutida em 
alguns trabalhos científicos, é a energia solar fotovoltaica (GADDY, 2003), (SHARAF et al., 2007), 
(EGIZIANO et al., 2007), (PREITL et al., 2007). Nesse caso, a energia seria gerada durante os períodos 
de trânsito e de estacionamento do veículo em locais abertos, durante o dia, podendo suprir parte de 
sua demanda. Módulos fotovoltaicos de filmes finos (silício amorfo) poderiam ser adaptados ao teto 
do veículo sem comprometer sua estética, fator muito importante na produção de veículos comerciais 
(GADDY, 2003).

Apesar de alguns estudos indicarem que em países como o Brasil, com bons índices de irradiação 
solar, o uso da energia fotovoltaica poderia contribuir de forma significativa no aumento da eficiência 
de veículos elétricos híbridos (GADDY, 2003), esse tipo de fonte de energia não vem sendo utilizado 
no sistema de propulsão de veículos elétricos comerciais, mas apenas na alimentação de serviços 
auxiliares. Isso se deve à superfície reduzida de um automóvel, que possibilitaria a instalação de 
um arranjo fotovoltaico de potência modesta, insuficiente para propulsão elétrica, mas adequada 
para, por exemplo, contribuir na climatização do habitáculo do automóvel (TOYOTA MOTORS, 
2013). Nesse contexto, este trabalho estuda as características de painéis fotovoltaicos, bem como os 
conversores estáticos necessários para sua aplicação como fontes auxiliares de energia em veículos 
elétricos.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

A conversão solar fotovoltaica (PV do inglês photovoltaic) é uma das formas de energia alternativa 
mais citada para substituir os métodos convencionais de geração de eletricidade. Atualmente, a energia 
fotovoltaica é utilizada nas mais diversas áreas, com o objetivo de geração de energia elétrica aliada às 
seguintes vantagens: simplicidade de instalação, facilidade de expansão, elevado grau de confiabilidade 
do sistema, redução das perdas por transmissão de energia devido à proximidade entre geração e 
consumo e pouca necessidade de manutenção. Além disso, nos sistemas fotovoltaicos, a geração de 
energia elétrica é realizada de forma silenciosa e não poluente.

Um módulo fotovoltaico é um dispositivo que realiza diretamente a conversão de energia solar 
em elétrica. A condição padrão, na qual são apresentadas as características dos módulos fotovoltaicos, 
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é definida para uma insolação de 1000 W/m² (irradiação recebida na superfície terrestre em um dia 
claro, ao meio-dia) e uma temperatura nas células de 25 °C. Nessas condições, se dá a potência máxima 
do módulo fotovoltaico, cuja unidade usual é Wp (Watt-pico) (CRESESB, 2006). Na Fig. 1, são 
mostradas as curvas características típicas de um painel fotovoltaico. O ponto, onde o painel é capaz 
de fornecer sua potência máxima, usualmente denominado MPP (do inglês maximum power point), 
destacado nos dois gráficos, deve preferencialmente ser o ponto de operação de um sistema fotovoltaico, 
otimizando seu funcionamento.

A intensidade luminosa e a temperatura do painel têm grande influência sobre o comportamento 
de um módulo fotovoltaico. A corrente gerada aumenta com o aumento da irradiação solar () que 
atinge o painel. Já o aumento da temperatura (T) faz com que a eficiência do módulo caia, abaixando 
assim os pontos de operação de máxima potência gerada. Essas variações podem ser observadas na 
Fig. 2. Como a irradiação solar incidente e a temperatura em um módulo fotovoltaico variam em 
função das condições climáticas, externas ao sistema fotovoltaico, torna-se necessária a existência 
de um sistema de rastreamento (ou busca) do ponto de seu ponto de potência máxima, garantindo 
sua operação otimizada. Esse sistema de rastreamento é usualmente denominado MPPT (do inglês 
maximum power point tracker) e pode aumentar consideravelmente a energia gerada em um módulo 
fotovoltaico, sem representar aumento significativo do custo total do sistema de conversão energia 
(ANDERSEN e ALVSTEN, 1995), (ENSLIN et al., 1997). Diversos métodos e algoritmos para 
MPPT são encontrados na literatura técnica, dentre os quais se destacam a técnica de perturbação e 
observação (ENSLIN et al., 1997) e condutância incremental (KOUTROULIS et al., 2001).

O gerenciamento da operação de um sistema fotovoltaico é realizado por meio de conversores 
estáticos, que podem ser conversores CC-CC ou inversores, dependendo da aplicação. Neste trabalho, 
o estudo está direcionado ao controle das tensões de um conversor CC-CC buck, conectado a módulos 
solares para rastreamento de seus pontos de potência máxima.

Figura 1 - Curvas características típicas de um painel fotovoltaico (a) Corrente-tensão; (b) Potência-tensão
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Figura 2 - Variação das características de um painel PV devido à (a) Variação na irradiação solar incidente; (b) Variação na tempera-
tura das células

MODELAGEM DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

A curva característica apresentada na Fig. 1(a) é representada analiticamente por (1) e pode 
ser sintetizada através do circuito equivalente exibido na Fig. 3 (KOUTROULIS et al., 2001). No 
desenvolvimento das simulações computacionais do sistema de controle do conversor CC-CC Buck, 
foi utilizado um modelo matemático descrito em (CASARO e MARTINS, 2008), implementado aqui, 
utilizando-se os softwares MATLAB e PSIM. Os parâmetros desse modelo foram baseados no módulo 
fotovoltaico de silício policristalino BP SX-120, de 120 Wp, fabricado pela BP Solar, disponível no 
Laboratório Solar Fotovoltaico da UFJF. Na Fig. 4(b), é mostrada uma família de curvas características 
corrente-tensão simulada, utilizando-se o modelo implementado, para =1000 W/m² e diversas 
temperaturas. Tais curvas apresentam, como pode ser facilmente observado, grande conformidade 
com a equivalente família de curvas, fornecida pelo fabricante do módulo fotovoltaico, apresentada na 
Fig. 4(a) (BP SOLAR, 2001).

Fi gura 3 - Circuito equivalente de um painel PV.
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onde:

Figura 4 - Curvas características corrente-tensão do módulo fotovoltaico BP SX-120 (=1000 W/m²)
(a) Folha de dados do fabricante; (b) Modelo matemático implementado.

CONVERSOR CC-CC BUCK

Para realizar o aproveitamento da energia solar fotovoltaica é necessário realizar o condicionamento 
dos níveis de tensão e corrente gerados pelos módulos fotovoltaicos, de modo que possam ser adequados 
às características da carga a ser alimentada. É importante salientar que apenas um módulo fotovoltaico 
de 120 Wp, como o utilizado nas modelagens deste trabalho, não é capaz de alimentar todos os 
serviços auxiliares de um veículo, mas pode contribuir, por meio da sua energia gerada, para melhoria 
do desempenho do VE (GADDY, 2003). 

Neste trabalho, como o objetivo inicial seria alimentar uma bateria automotiva de 12 V, foi 
utilizado um conversor CC-CC buck, cujo circuito é mostrado na Fig. 5, possibilitando adequação 
de níveis de tensão e corrente, além de proporcionar o MPPT e o controle da carga dessa bateria. 
Para isso, foi realizado o projeto desse conversor, de acordo com a metodologia descrita em (MEHL, 
2013), utilizando-se os parâmetros apresentados na Tab. 1. O sistema de controle desse conversor foi 
dimensionado utilizando-se controladores “Tipo 2”, conforme procedimento proposto em (VENABLE, 
1983). A Fig. 6 traz resultados de simulação (obtidos com o software PSIM) do comportamento 
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dinâmico do conversor projetado. São consideradas duas condições: durante a energização do circuito 
e na presença de perturbações na tensão de referência (em t = 5 ms, variando de 12 V para 13 V), na 
tensão de entrada (em t = 8 ms, variando de 34 V para 35 V) e na carga (em t = 11 ms, variando de 
10 A para 11 A). Em todos os casos testados em simulação, o conversor apresentou bom desempenho 
dinâmico, com baixo sobressinal e rápida acomodação.

Figura 5: Circuito elétrico do conversor estático CC-CC buck

Figura 6 - Controle da tensão de saída do conversor buck.

Tabela 1 - Parâmetros do Conversor CC-buck

Tensão de entrada 34 V

Tensão de saída 12 V

Potência de saída 120 W

Frequência de chaveamento 25 kHz

Ondulação de corrente no indutor 10%

Máxima ondulação na tensão de saída 1%
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RASTREAMENTO DO PONTO DE POTÊNCIA MÁXIMA

Neste trabalho, foi estudado o algoritmo MPPT conhecido como “Perturbação e Observação” 
(P&O) (SOBREIRA JR. et al., 2011), que consiste em medir a potência gerada, aplicar uma 
perturbação e observar o comportamento do sistema. Esse método pode ser realizado pela aplicação 
de um aumento ou de diminuição na razão cíclica (D) do conversor CC-CC buck, verificando se a 
potência gerada aumentou ou diminuiu. Partindo do ponto P

1
, conforme ilustrado na Fig. 7(a), aplica-

se uma perturbação Δp por meio da variação da razão cíclica do conversor (D). Em seguida, observa-se 
o comportamento da potência na entrada do conversor CC-CC (por exemplo, observa-se um aumento 
da potência gerada). Continua-se a aplicação de sucessivas perturbações nesse mesmo sentido, enquanto 
for observado aumento da potência gerada. Quando o sistema passa pelo ponto de potência máxima, 
a potência convertida pelo painel começa a diminuir (ponto P

2
). Nesse instante, muda-se a direção da 

perturbação Δp aplicada, reduzindo a razão cíclica do conversor CC-CC. Tem-se, então, o conversor 
operando entre os dois pontos adjacentes ao ponto de potência máxima. Na Fig.7(b) é apresentado 
o fluxograma do algoritmo do método P&O. Apesar de existirem outras técnicas de rastreamento de 
máxima potência, o método P&O é muito confiável e bastante adotado na prática (KNOPF, 1999), 
devendo ser empregado, com implementação em microcontrolador, em um desdobramento futuro 
deste trabalho. Para uma revisão detalhada sobre outros métodos, pode-se recorrer a Brito et al. (2013).

Figura 7 - Método de rastreamento do ponto de potência máxima P&O.Representação gráfica; (b) Fluxograma

CONCLUSÕES

Neste trabalho, foi desenvolvido um modelo de arranjo fotovoltaico para sua simulação de forma 
integrada a conversores chaveados. Foram utilizados para esse fim os softwares MATLAB e PSIM. 
A simulação do modelo proposto, segundo os dados de catálogo do módulo comercial BP SX-120, 
resultou em características muito similares às originais. Também foram apresentados os conceitos 
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necessários para a execução de projetos e simulações de sistemas de controle por modo tensão de 
conversores estáticos. 

Finalmente, foi apresentada uma forma de rastrear o ponto de potência máxima por meio do 
método da perturbação e observação (P&O), que basicamente consiste em medir a potência de entrada, 
aplicar uma perturbação e observar o comportamento do sistema. O aproveitamento otimizado 
da potência gerada em painéis fotovoltaicos permite maior eficiência para a utilização em diversas 
aplicações como, por exemplo, no uso da energia solar fotovoltaica como fonte auxiliar de em veículos 
elétricos.

A implementação experimental do sistema proposto, com o MPPT realizado por microcontrolador, 
além de sua aplicação na alimentação de serviços auxiliares de veículos elétricos são propostas de 
trabalhos futuros.

STUDY OF MAXIMUM POWER POINT TRACKING TECHNIQUES 
FOR PHOTOVOLTAIC MODULES OPERATING AS AN AUXILIARY 

POWER SOURCE IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES

ABSTRACT
This paper analyzes and models some solar photovoltaic modules characteristics in order to 
allow more realistic computer simulations of power converters applied to the employment of 
photovoltaic energy as auxiliary power units in electric vehicles. The mathematical model I-V 
curve obtained for a specific photovoltaic module is compared to the curve from device datashe-
et. Simulation results of DC-DC buck converter output voltage control, in order to investigate 
its application on electric vehicle battery recharge, are presented. Additionally, perturbation and 
observation maximum power point tracking method characteristics are also discussed.
Keywords: Solar Photovoltaic Energy. Electric Vehicles. Power Converter Control. Maximum 
Power Point Tracking (MPPT).
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DESPACHO DE UNIDADES TERMOELÉTRICAS 
CONSIDERANDO A REDE DE GÁS E A REDE ELÉTRICA
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RESUMO
Este artigo apresenta uma modelagem para o problema de Unit Commitment térmico incluindo 
as restrições de fluxo na rede elétrica e a disponibilidade de gás para a geração termoelétrica. O 
modelo proposto é formulado através de um problema de programação não linear onde, inicial-
mente, um problema de otimização linear é resolvido, para determinar o sentido de fluxo de gás 
na rede. A formulação proposta para o problema não linear considera as restrições de pressão nos 
nós da rede, bem como a priorização do gás para a indústria de base. Os resultados obtidos com 
o método proposto evidenciam a forte influência dos limites da rede elétrica e da disponibilidade 
de gás no despacho das unidades termoelétricas.
Palavras-chave: Despacho Termoelétrico. Gás. Linhas de Transmissão.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo mostrar o impacto do acoplamento da rede de gás natural à rede 
elétrica no planejamento da operação de sistemas elétricos de potência, em estudos de curtíssimo prazo 
(horário).

A distribuição do gás é realizada por gasodutos em uma rede interligada de ‘nós’ (WOLF; 
SMEERS, 2000), que podem ser: as próprias fontes, as usinas termelétricas ou a indústria (onde 
há uma demanda), entradas e saídas de reservatórios, ou apenas lugares de passagem de gás, que são 
interligações entre dois ou mais gasodutos distintos.

Este trabalho fará a proposta e o estudo de um modelo de otimização que integre a rede de 
distribuição de gás ao problema de despacho térmico em busca da minimização dos custos, assim como 
estudado por Liu et al. (2010) e Unsihuay et al. (2007).

1 Bolsistas PROBIC/FAPEMIG
2 Professor Orientador - Faculdade de Engenharia, UFJF, e-mail: edimar.oliveira@ufjf.edu.br
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FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

 O problema de despacho de unidades térmicas, considerando-se a rede de energia elétrica e a 
rede de gás, é resolvido para uma demanda variável durante 24 horas. Este problema de otimização 
pode ser formulado como:

A função objetivo desse problema, equação (1), consiste em minimizar o custo total de operação 
do sistema. Esse custo é formado por quatro termos: (i) custo de operação das usinas térmicas; (ii) 
custo da retirada de gás das fontes de gás natural; (iii) custo de retirada de gás dos reservatórios de 
gás natural e o último (iv) é referente ao custo do déficit pelo não atendimento à demanda. Pode-se 
observar que todos os custos da função objetivo variam proporcionalmente com a demanda de energia 
elétrica, não havendo, portanto, a ocorrência de função multiobjetivo. 

A restrição (1.1) é a equação referente ao modelo de fluxo DC de balanço de potência ativa 
em cada hora do período de operação. Nessa equação, a potência gerada por uma usina é igual a sua 
produtibilidade multiplicada pelo volume utilizado de gás natural .

A restrição (1.2) é a equação do balanço de gás natural em um nó da rede. Ou seja, a soma dos 
fluxos de gás que chegam ao nó pelos gasodutos ou por alguma fonte ou reservatório é igual ao volume 
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de gás utilizado pela usina somado ao gás que vai para armazenamento (reservatório) ou para outra 
demanda.

A restrição (1.3) é a equação de balanço de volume de gás em um reservatório da rede. Ou seja, 
o volume de gás do reservatório, em cada hora, é igual ao volume inicial do reservatório, somado ao 
volume afluente, subtraído do volume fornecido para o sistema.

As inequações (1.4) representam as restrições dos tempos mínimos de parada e partida das usinas 
térmicas geradoras.

O conjunto de equações (1.5) e (1.6) são as restrições de fluxos de gás. Essas expressões são 
dependentes da pressão nos nós da rede de gás. Estss restrições dependem do tipo de duto que está 
sendo utilizado:

a) Dutos passivos
Para gasodutos sem compressores, a equação de fluxo de gás é:

onde a função  é dada por: 

 representa o sentido do fluxo de gás nos gasodutos. Se , o fluxo vai do 
nó k para o nó m. Se , o fluxo  vai do nó m para o nó k. 

b) Dutos ativos (compressores) 
Para gasodutos com compressores, utiliza-se uma inequação de fluxo, para permitir o acréscimo 

de pressão no ponto onde é instalado o compressor.

Em trechos com compressores, o quadrado do fluxo de gás pode ser maior que o módulo da 
diferença dos quadrados das duas pressões multiplicado pelo quadrado da constante correspondente 
ao gasoduto. Isso acontece devido ao “boost” de pressão injetada pelos compressores, nesse tipo de 
gasoduto. 

Finalmente, são consideradas, no problema, as restrições de limite das variáveis, equação (1.7), 
tais como limites de pressão nos nós da rede, por exemplo. Destaca-se que esse limite de pressão 
determina, juntamente com o limite de fluxo do duto, a quantidade máxima de fluxo de gás, portanto, 
o volume de gás que estará disponível para utilização. 

O problema de otimização (1) é muito complexo e não pode ser resolvido facilmente, devido 
a suas características de acoplamento temporal das decisões liga/desliga das unidades térmicas, bem 
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como a interdependência da demanda elétrica com a disponibilidade de gás. Portanto, propõe-se, no 
item seguinte, passo a passo, um algoritmo para a solução desse problema.

MÉTODO DE SOLUÇÃO

O fluxograma da Figura 1 mostra, passo a passo, o algoritmo proposto para a solução do problema 
de despacho com rede de gás. Os passos necessários para obtenção do resultado final são apresentados 
a seguir:

1) SOLUÇÃO DO PROBLEMA LINEAR SIMPLIFICADO 

Esse problema linear simplificado é obtido através do problema completo (1), desprezando-se as 
restrições (1.4), (1.5) e (1.6). Esse resultado aproximado é necessário, para definir o sentido do fluxo 
de gás nos dutos, ou seja, a partir dessa solução, obtém-se a “função sinal”, que será usada na etapa 
não linear de solução. A resolução do problema linear foi feita no MATLAB, através do uso da toolbox 
“linprog” que, para esse problema, utiliza o método dos pontos interiores na sua solução (MIZUNO 
et al., 1993).

2) SOLUÇÃO DO PROBLEMA NÃO LINEAR COMPLETO 

A partir dos sinais dos fluxos de gás obtidos no modelo linear, é realizada a simulação, 
considerando-se também as equações e inequações não lineares correspondentes ao sistema de fluxo 
e pressão, restrições (1.5 e 1.6). Destaca-se que, devido às restrições de pressão mínima e máxima nos 
nós, o resultado obtido é mais realista que o modelo linear, podendo apresentar déficit de gás devido 
à falta de pressão. 

Esse aspecto justifica a utilização de compressores, principalmente em redes longas de 
abastecimento de gás. Para a solução do problema não linear, foi utilizado o “fmincon”, outra toolbox 
do MATLAB que, para esse problema, utiliza o método de “Trust Region” (SOUSA, 2011).

Nessa etapa, as restrições de tempo de parada e de partida das usinas termoelétricas ainda não 
são levadas em consideração. 

3) AJUSTE DAS RESTRIÇÕES DE TEMPO DE PARADA E PARTIDA

Nessa fase, são verificadas e corrigidas as possíveis violações das restrições dos tempos de parada e 
partida das termelétricas. A partir do resultado obtido da resolução não linear do problema, identifica-
se uma matriz com elementos binários (0 - usina desligada, 1 - usina ligada) arranjados de forma que 
as linhas da matriz representam o horário de operação (normalmente de 0 a 24 horas) e cada coluna da 
matriz fica associada a uma unidade geradora. 

O algoritmo, então, “corrige” essa matriz, de modo que todas as restrições de tempo mínimo do 
sistema sejam satisfeitas. Com a nova matriz de g eração, os limites de geração dos elementos alterados 
são remodelados, de modo que todas as usinas obedeçam às restrições, na próxima iteração. O problema 
é, então, simulado novamente, desta vez, com o resultado adequado.
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Início

Resolução do 
sistema linear

Obtenção dos 
sinais dos fluxos

Resolução do 
sistema não-linear

Primeira 
iteração?

Obtenção da 
matriz de geração 

(on/off)

Verificação das 
restrições no 

tempo mínimo de 
parada/partida

Obtenção da nova 
matriz de geração

Imprimir 
resultados

Fim

Não

Sim

Figura 1 - Fluxograma de resolução do problema.

Para considerar o custo implicado na utilização de compressores na rede de gás, além de simplificar 
o problema, foi sugerida a adição de mais uma variável no sistema (BTR), representativa do Booster de 
pressão introduzido pelos compressores. Ela entra nas equações (1.5) e (1.6), de forma a tornar as duas 
restrições como uma única expressão:

Para dutos passivos, a variável BTR do duto assume valor 1, o que torna a nova equação a 
própria restrição (1.5). Para dutos com compressores, a variável BTR pode ser maior ou igual a 1. 
Consideramos um custo inserido nessa variável, de forma a simular o custo da utilização do compressor 
no sistema, que é adicionado à função objetivo do sistema. Se o resultado da variável for 1, seu custo é 
nulo, já que demonstra a não utilização do compressor em tal duto.
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CASO ESTUDADO

Para a avaliação do método proposto, será apresentado o estudo de um caso mais simples, 
estruturado na forma de um sistema de três barras, sendo uma de demanda energética e de gás e as demais 
de geração térmica. A rede de gás possui cinco nós, um reservatório, uma fonte e quatro gasodutos, 
sendo um com compressor (nó 1/ nó 3). Foram adicionadas, também, uma usina termoelétrica e uma 
fonte de gás fictícias, sem limites de utilização e de custo extremamente elevado, visando representar o 
déficit do sistema, caso houver. O sistema integrado é disposto conforme a Figura 2.

Figura 2 - Esquema do caso estudado.

A demanda do sistema obedece a uma curva de carga fictícia, baseada na curva de carga da 
região Sudeste do país, Figura 3, em porcentagem de um máximo de 11 MW. Nas Tabelas I a VI, são 
representados os dados do sistema. 

Figura 3 - Curva de demanda do sistema.
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Tabela 1 - Dados das unidades termoelétricas.

Usina
Produtibilidade 
(MW/104m³)

PG máx 
(MW)

Tempo de parada (h) Tempo de partida (h)
Custo 

($/104m³)

1 0.6 10 3 4 100

2 0.6 10 3 4 500

Tabela 2 - Dados das linhas de transmissão.

Linha Fluxo mínimo (MW) Fluxo máximo (MW) Admitância (S)
Barra de 

saída
Barra de 
chegada

1 0 6 5.0 1 2

2 0 4 2.0 1 3

3 0 6 5.0 2 3

Tabela 3 - Dados das fontes de gás.

Fonte de gás Produção máxima (104m³) Produção mínima (104m³) Custo ($/m³) 

1 50 0 0.01

2 200 0 10000

Tabela 4 - Dados dos gasodutos.

Gasoduto
Fluxo mínimo 

(104m³)
Fluxo máximo (104m³) Constante (m³/BAR) Nó de partida Nó de chegada

1 0 40 1 1 2

2 0 18 1 1 3

3 0 18 1 1 4

4 0 15 1 2 5

Tabela 5 - Dados de pressão dos nós da rede.

Nó Pressão Mínima (BAR) Pressão Máxima (BAR)

1 94.5 95

2 90 100

3 94.5 95

4 94.5 95

5 90 95

Tabela 6 - Dados do reservatório de gás.

Reservatório
Volume arma-

zenado mínimo 
(104m³)

Volume arma-
zenado máximo 

(104m³)

Entrada / retirada 
máxima de gás 

(104m³)

Volume inicial 
(104m³)

Custo de retirada 
($/m³)

1 0 50 20 15 0.05

O resultado da geração, para o caso em que a gasoduto 2 possui compressor (BTR) e para o caso 
em que todos os gasodutos são passivos, é apresentado no gráfico da Figura 4.
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Figura 4 - Resultado da geração.

Verifica-se que, quando não há compressor no gasoduto 2, a usina 2 é utilizada praticamente 
em todas as horas do período, devido à impossibilidade de chegada de maior volume de gás à usina 
1, que é 5 vezes mais barata do que a outra unidade geradora. Quando é adicionado o compressor ao 
gasoduto, a pressão não mais restringe o volume de gás que alimenta a usina 1 e, por isso, a térmica 2 
passa a ser utilizada somente nas horas de maior carga, onde a térmica 1 não é capaz de suprir sozinha 
toda a demanda.

CONCLUSÃO

Este artigo propôs um método de resolução do problema de fluxo de potência, de modo a unir 
a rede de distribuição de gás natural com a rede de transmissão elétrica. Foram consideradas todas as 
equações e inequações não lineares decorrentes dos cálculos do fluxo de gás em gasodutos, sejam estes 
com ou sem compressores acoplados. É importante destacar que este trabalho não visa propor novos 
métodos de otimização linear ou não linear, mas o uso dos já conhecidos métodos, em uma formulação 
mais elaborada do sistema.

Para inclusão do custo oriundo dos compressores, foi adicionada uma nova variável ao problema. 
Outro ponto de destaque é a verificação de restrições dos tempos mínimos de parada e partida de 
usinas termelétricas. Essas foram analisadas e resolvidas por meio de um método algorítmico que se 
aproxima do já conhecido unit commitment.

Com base nos resultados obtidos, é possível destacar alguns pontos importantes para análise:
- O acoplamento da rede elétrica à rede de gás resulta num modelo mais complexo e de solução mais 

difícil, o que acarreta maior custo computacional do que nos modelos mais tradicionais, com um 

tempo médio de execução de 300 segundos para o caso proposto. 

- A desconsideração da rede de gás em alguns casos pode levar a resultados equivocados, principalmente 

devido aos limites de fluxo de gás, que dependem da pressão nas saídas do gasoduto, quando este não 

possui um compressor acoplado.
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- A utilização de compressores em gasodutos “chave” nos sistemas de distribuição de gás pode ser uma 

saída econômica e produtiva, principalmente em momentos em que seja necessária a partida de usinas 

termelétricas mais importantes.

- Reservatórios em locais de fácil distribuição para as usinas da rede podem ser essenciais em horários 

de pico e momentos com a demanda acima do normal, de modo a funcionarem como uma usina 

hidrelétrica, em épocas de seca; no caso, em curtíssimo prazo. 

THERMOELECTRIC UNITS DISPATCH CONSIDERING GAS AND 
ELECTRICAL NETWORKS

ABSTRACT
This article presents a model for the problem of Unit Commitment including power flow res-
trictions in the electrical network and the availability of natural gas for thermoelectric power 
generation. The proposed model is formulated using a nonlinear programming problem where 
initially a linear optimization problem is solved to determine the direction of gas flow in the 
network. The proposed formulation for the nonlinear problem considers the constraints of pres-
sure in the gas network nodes as well as the prioritization of gas to the industrial base. The results 
obtained with the proposed method show the strong influence of the boundaries of the electrical 
grid and the availability of gas in the dispatch of thermal units.
Keywords: Thermoelectric Dispatch. Gas. Transmission Line Limits.
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RESUMO
Objetivou-se descrever o ensino e a estrutura curricular do Curso de Enfermagem, na Universi-
dade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no período 1979-2009. Trata-se de pesquisa histórica, com 
abordagem qualitativa, que utilizou como fontes primárias documentos escritos da Faculdade de 
Enfermagem Hermantina Beraldo (FEHB) e da UFJF, depoimentos de docentes, enfermeiros 
e ex-coordenadores do curso. Na primeira década, foram mantidas a estrutura do curso e as ca-
racterísticas do ensino vigentes na FEHB. O processo de criação exigiu adaptações pedagógicas 
e administrativas em consonância com o Regimento Geral da UFJF e provocou resistências no 
que diz respeito à cultura institucional e à (des) construção de modelos e valores relacionados à 
formação de enfermeiros e ao mundo do trabalho. Na década de 1990, a comunidade acadêmica 
buscava atender à legislação vigente, tendo como princípios as diretrizes do sistema de saúde e 
o fortalecimento da atuação do enfermeiro como elemento da equipe de saúde. Destaca-se a 
rigidez do currículo mínimo, entendido como um elenco de disciplinas entrelaçadas com pré-
-requisitos e uma extensa carga horária. De 2000 a 2009, as poucas mudanças foram marcadas 
por conflitos internos e foram pontuais, persistindo a conservação da estrutura curricular pro-
posta pela Portaria n.1.721/94. Apesar dos limites de abrangência acerca da reflexão sobre os 
fatores que envolveram a organização e a operacionalização do curso de 1979 a 2009, este estudo 
traz aspectos da formação de enfermeiros na UFJF que contribuem para o ensino e a pesquisa 
em Enfermagem.
Palavras-chave: Enfermagem. Ensino Superior. Currículo. História da Enfermagem. Políticas 
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INTRODUÇÃO

A criação do Curso de Graduação em Enfermagem, na Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) ocorreu em 1979, a partir da incorporação do corpo social, materiais e equipamentos e acervo 
bibliográfico da Faculdade de Enfermagem Hermantina Beraldo (FEHB). A FEHB visava à formação 
de recursos humanos na área de enfermagem e se manteve estável no campo da educação em Juiz 
de Fora, por 30 anos, até o Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação e 
Cultura implantar uma política de ampliação do número de cursos na área de saúde, bem como de 
vagas na área de enfermagem, viabilizando o alcance da meta da UFJF de criar o curso de enfermagem 
(FIGUEIREDO e BAPTISTA, 2009).

Considerando o funcionamento do curso de enfermagem, na primeira década, fez-se a seguinte 
questão: como se deu a implantação do currículo, na primeira década, do curso de enfermagem na 
UFJF? Que mudanças ocorreram no currículo e na prática pedagógica no âmbito do ensino superior 
da instituição federal? 

As profundas modificações no cenário político-social brasileiro, na década de 1990 e o movimento 
de reestruturação curricular realizado pela comunidade acadêmica da Enfermagem na UFJF suscitaram 
outros questionamentos: como era a organização do curso de enfermagem na década de 1990? Atendia 
às mudanças emergentes da área da saúde e da educação? Como os enfermeiros, estudantes à época, 
descrevem o seu processo de formação?

A partir de 2000, com a expansão da Estratégia de Saúde da Família, ficou mais evidente a 
necessidade de reorientação na formação dos profissionais de saúde, no sentido de desenvolver o 
trabalho interdisciplinar e em equipe para atender às diretrizes emanadas na estratégia, objetivando a 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante disso, foram levantados os seguintes questionamentos: como foi a reorganização curricular 
no período 2000-2009? Quais as contribuições das políticas interministeriais para a formação do 
enfermeiro na UFJF?

Cabe ressaltar que este estudo teve como objetivo descrever o ensino e a estrutura curricular do 
curso de enfermagem na UFJF, no período 1979-2009.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa histórica, com abordagem qualitativa, que utilizou o recorte temporal: 1979 
a 2009. O marco inicial corresponde ao primeiro ano de funcionamento do curso de enfermagem da 
UFJF e o marco final, à comemoração dos seus 30 anos.

A coleta de dados foi realizada no período de 2009 a 2010 e utilizou como fontes primárias 
documentos escritos pertencentes aos arquivos da UFJF e referentes ao curso de enfermagem da 
FEHB, depoimentos de docentes que atuaram no período 1979-1989, enfermeiros (estudantes de 
enfermagem de 1990-1999) e de ex-coordenadores do curso, no período 2000-2009.

A obtenção de depoimentos ocorreu por meio de entrevistas, que foram realizadas na perspectiva 
da história oral temática, método que busca ampliar as informações sobre acontecimentos e conjunturas 
do passado, por meio do estudo aprofundado de experiências e versões particulares, buscando 
compreender a sociedade por intermédio da pessoa que nela viveu (ALBERTI, 2004).

Foram entrevistados cinco professores de enfermagem que vivenciaram a criação do curso na 
condição de docentes, no período de 1979 a 1989. Também quatro enfermeiros que atuavam no 
Hospital Universitário (HU) e que foram estudantes de graduação na UFJF, no período de 1990 a 
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1999. Por fim, foram entrevistados quatro docentes que ocuparam o cargo de coordenador do Curso 
de Graduação em Enfermagem, no período 2000-2009.

Para a entrevista, utilizou-se um roteiro com as seguintes questões orientadoras: como era o ensino 
de enfermagem na primeira década de criação do curso na UFJF? Como era o curso de enfermagem na 
época da sua formação (segunda década do curso na UFJF)? Como se deu a discussão, organização e 
implementação do currículo do curso de enfermagem na universidade, a partir dos anos 2000? 

As entrevistas foram agendadas e realizadas em local e hora de escolha dos participantes. Após 
todos os esclarecimentos necessários e aquiescência, solicitou-se aos participantes a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Para garantir o anonimato, os participantes foram identificados 
pela letra E (entrevista), seguida de um número arábico, conforme a sequência em que as mesmas se 
deram. 

Para a análise dos documentos, foi realizada a leitura, o fichamento e a organização dos dados 
por similaridade, pertinência temática, cronologia e origem.

Para a organização e análise dos dados, empregou-se o sistema de análise temática (MINAYO, 
2000), que inclui leitura flutuante, constituição de corpus e formulação de objetivos. Foram feitos 
recortes textuais dos documentos e dos depoimentos e transformados em unidades de registro. 
Esses recortes foram palavras, frases, assuntos e personagens. Por último, realizou-se a classificação e 
agregação dos dados, com a organização por similaridade e pertinência dos achados, o que possibilitou 
a interpretação com base na literatura referente à temática. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa CEP-HU CAS/UFJF sob o Parecer de nº 43/09.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os depoimentos mostram que toda a estrutura do curso de enfermagem que existia na FEHB 
foi mantida, inclusive o currículo e as características do ensino vigentes naquela instituição: “[...] as 
professoras foram colocadas na UFJF, assim como os alunos e os funcionários. Também o material veio 
de lá, os livros [...] o ensino continuava sendo o mesmo que era dado na Hermantina” (E2).

O curso de enfermagem criado na UFJF teve como proposta o currículo mínimo adotado na 
FEHB. Seu processo de criação exigiu adaptações pedagógicas e administrativas em consonância com 
o Regimento Geral da instituição federal. 

O currículo mínimo de enfermagem, à época, foi aprovado pelo Parecer nº 163/72 e Resolução 
04/72 do Conselho Federal de Educação, pautando-se no modelo biologicista, individualista e 
hospitalocêntrico e apoiava-se em uma visão tecnicista da saúde e ainda não valorizava os determinantes 
sociais do processo saúde/doença (TEIXEIRA et al., 2006).

A primeira adaptação se deu pela Resolução nº 43/78 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UFJF, que atribuiu ao currículo do Curso de Enfermagem 3.975 horas – 174 créditos distribuídos 
em oito períodos letivos e separados em pré-profissional, profissional e estágios supervisionados. 
Posteriormente, a Resolução 13/82 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFJF, aprovada na 
reunião do dia 19 de abril de 1982, instituiu a grade curricular do curso com a primeira reestruturação. 
Esse currículo permaneceu inalterado até 1986 (UFJF, 1982).

Com a participação de todo o corpo docente, o currículo do Curso de Enfermagem da UFJF, a 
partir de 1979, foi organizado em disciplinas pelo sistema de créditos e em ciclos básicos, envolvendo 
as Ciências Humanas e Biológicas e o ciclo profissionalizante classificando-as como obrigatórias e 
eletivas. Em conformidade com o currículo original da FEHB, a formação em enfermagem na UFJF 
dar-se-ia também em quatro anos (CASTRO, 1999).
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Entre as adaptações do currículo à UFJF, salienta-se a diminuição e redistribuição da carga 
horária em relação ao ensino teórico-prático e o estágio supervisionado, conforme as normas do sistema 
de créditos vigente na universidade (CASTRO, 1999): “[...] para fazer a adequação do currículo da 
FEHB à UFJF, houve redução da carga horária porque o curso era imenso e não cabia na UFJF. [...] foi 
um período de adequação ao sistema da Universidade [...]” (E2).

A comunidade acadêmica do curso de enfermagem envolveu os enfermeiros dos serviços de 
saúde para construir coletivamente o projeto pedagógico: “[...] todos participavam, professores, 
alunos, enfermeiros do hospital escola [...] Tudo para tentar pensar uma nova proposta de formação 
do enfermeiro” (E2).

Na primeira década de criação do curso, a reestruturação curricular provocou resistências no que 
diz respeito ao padrão de atitudes, hierarquia e (des) construção de modelos e valores relacionados à 
formação de enfermeiros e ao mundo do trabalho. O primeiro conflito liga-se à efetivação da matrícula 
dos estudantes. O depoimento a seguir mostra a dificuldade que os docentes tinham de aceitar o 
direito do estudante de planejar sua vida acadêmica, valendo-se do sistema de créditos (UFJF, 1997): 
[...] embora na universidade funcionasse o sistema de créditos, para nós, as coisas funcionavam como 
curso seriado (E4).

O enfoque principal da formação em enfermagem era a preparação para a gerência do serviço 
de enfermagem: “[...] no último período, o aluno era colocado para fazer o estágio [...] essencialmente 
gerencial [...]” (E2). Os demais estágios eram realizados concomitantemente ao desenvolvimento do 
ensino teórico e prático.

A partir do regimento acadêmico da graduação, a avaliação tornou-se parte do processo de 
aprendizagem, abrindo possibilidades para o estudante se recuperar e estruturar seu plano de estudos 
de acordo com suas necessidades e desempenho obtido nas disciplinas cursadas anteriormente (UFJF, 
1997): “[...] na federal, eu sentia meio solto, entendeu? [...] a gente podia fazer outras disciplinas [...] 
mudou o jeito de avaliar [...] a estrutura da federal não é assim de cobrar” (E1).

Mesmo com todas as resistências, a comunidade acadêmica empreendeu esforços para acompanhar 
as mudanças referentes à instituição, à formação do enfermeiro e à necessidade de participação do 
movimento de redemocratização do Brasil.

Na década de 1990, a comunidade acadêmica buscava atender à legislação vigente, tendo como 
base filosófica os princípios e diretrizes do sistema de saúde e o fortalecimento da atuação do enfermeiro 
como elemento da equipe de saúde (UFJF, 1998).

 A discussão curricular centrava-se na definição do perfil e competências necessários à formação 
voltada para a promoção da saúde, atendendo às necessidades da população e preparando o enfermeiro 
para a gestão da assistência de enfermagem e dos serviços de saúde (UFJF, 1998).

No ano de 1993, o currículo do Curso de Enfermagem foi aprovado pela Resolução n. 22 
do Conselho de Ensino e Pesquisa, de 26 de agosto de 1993. O novo currículo perfazia o total de 
3.825 horas distribuídas em ensino teórico/prático e 765 horas de estágio, incluindo a preceptoria do 
enfermeiro do serviço, cenário das atividades de aprendizagem (UFJF, 1993).

Concomitantemente à operacionalização desse currículo, ocorreu a publicação da Portaria n. 
1.721/94, que regulamentou o último currículo mínimo de Enfermagem no Brasil. Esse currículo 
trazia a mudança de paradigma na área da educação e favorecia uma prática voltada para as demandas 
de saúde da população, em consonância com os princípios do SUS (CORREIA et al., 2004).

As adequações realizadas para atender à Portaria n. 1.721/94 foram em relação à duração do 
curso, que passou de quatro para quatro anos e meio, e à carga horária total, perfazendo 3.840 horas. 
O estágio, nos dois últimos períodos do curso, contou com 180 horas nas Unidades de Atenção 
Primária à Saúde e 360 horas na unidade hospitalar, totalizando 540 horas, com supervisão indireta 
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do docente e preceptoria do enfermeiro (UFJF, 1996). A Licenciatura em Enfermagem permaneceu 
como possibilidade para o estudante, com abertura para que fosse cursada concomitantemente ao 
bacharelado (CASTRO, 1999).

Embora as discussões e a elaboração do projeto pedagógico do curso apontassem para os 
princípios e diretrizes do sistema de saúde e o fortalecimento e abrangência da atuação do enfermeiro 
no SUS, o enfoque hospitalocêntrico do currículo predominante, na década de 80, prevalecia nos anos 
1990, conforme este depoimento: “[...] acho que a gente ficava mais tempo dentro do hospital na 
minha época de acadêmico” (E6).

Desse modo, as disciplinas teóricas, práticas e o estágio eram realizados essencialmente no cenário 
hospitalar e em tempo integral. Os estudantes iniciavam as práticas assistenciais, a partir do 5º período 
e o professor os acompanhava na realização das atividades práticas e de estágio: “[...] nós tínhamos o 
professor ali nos supervisionando, dando suporte, orientando, tirando dúvidas [...]” (E8). Confundir o 
estágio com atividades práticas remete à origem do ensino de enfermagem, quando os estudantes eram 
considerados força de trabalho nos hospitais universitários (COSTA e GERMANO, 2007).

Destaca-se, nesse período, a rigidez do currículo mínimo, entendido como um elenco de 
disciplinas, constituído de uma grade com disciplinas entrelaçadas com pré-requisitos e uma extensa 
carga horária: “[...] a gente não entendia muito bem essa questão dos pré-requisitos [...] só foi conhecer 
à medida que a gente foi sendo reprovado [...] era muito extensa a carga horária: [...] era ruim, a gente 
não tinha tempo para estudar” (E6).

Um estudo mostrou a dificuldade de redução da carga horária das disciplinas e que os docentes, 
diante de propostas de redução de créditos, consideraram ingerência e desrespeito à identidade e à 
valorização das disciplinas (UFJF, 1998).

O curso proporcionava poucas oportunidades de vivenciar projetos de extensão e pesquisa, 
devido à falta de envolvimento dos professores nas atividades universitárias e à extensa carga horária. 
Foi salientada apenas a participação em projetos de bolsas para atuar no Hospital Universitário: “[...] 
no Hospital, tinha um projeto de bolsas [...] A gente ficava na enfermaria, desenvolvendo as atividades, 
juntamente com os técnicos e os enfermeiros [...]” (E5).

A rigidez e o autoritarismo característicos do contexto social, político e educacional da época 
foram explicitados, com ênfase, no momento da matrícula e na resolução de problemas referentes 
ao curso: “[...] excetuando as questões de matrícula, era raríssimo você ter algum contato com o 
coordenador do curso, nem com a direção, a não ser em algum evento [...].” (E7). Isso retrata o tipo de 
conhecimento transmitido aos enfermeiros formados sob a influência do Currículo Mínimo de 1972, 
que prevaleceu até a publicação da Portaria n. 1.721/94, ou seja, saberes embasados na racionalidade 
moderna, constituindo-se de verdades absolutas e padronizadas segundo os princípios do positivismo 
(RENOVATO et al., 2009).

Quanto à percepção dos coordenadores do Curso de Graduação em Enfermagem, sobre a 
reestruturação curricular, no período de 2000-2009, evidencia-se o estímulo governamental, por meio 
de políticas na área da saúde e da educação para adequar a formação de profissionais de saúde às 
necessidades de consolidação do SUS.

O eixo norteador das mudanças curriculares continuava sendo o SUS: “[...] nessa época, tivemos 
grandes mudanças na área da saúde, com a questão das diretrizes do SUS [...]” (E9). Na graduação, 
nível essencial à formação do enfermeiro, os cenários de práticas do SUS constituem um espaço que 
possibilita ao estudante vivências reais (ROSSONI e LAMPERT, 2004).

Foi explicitada a importância da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), no que diz 
respeito à liderança do movimento para o estabelecimento das diretrizes curriculares nacionais: “[...] 
a ABEn, por meio dos Seminários Nacionais de Diretrizes para o Ensino de Enfermagem, puxava a 
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discussão nacional em torno da formação do enfermeiro” (E10). A ABEn se mobilizou para viabilizar, 
nacionalmente, a redefinição do processo de formação do enfermeiro, com vistas a formar cidadãos, 
político e tecnicamente competentes para atuar nos diversos cenários da prática profissional e 
contribuírem para o desenvolvimento social do país (VALE e FERNANDES, 2006 ).

Nessa década, as poucas mudanças foram marcadas por conflitos internos: [...] tínhamos um 
grupo muito resistente “[...], tentamos de tudo: ter uma comissão que trabalhava [...] quando levava 
a proposta para a comunidade acadêmica, perdia todo o trabalho [...], chegava na reunião seguinte, as 
pessoas eram outras e começavam tudo de novo [...]. Era uma luta insana e não conseguimos oficializar 
mudanças estruturais” (E11). “[...] a resistência era tão grande que tentei trazer o pró-reitor de graduação 
como parceiro para efetivar as mudanças necessárias. Tentei mostrar que a proposta de mudanças não 
era uma questão de interesse pessoal da coordenadora, mas uma necessidade institucional” (E12).

Um estudo mostrou a baixa adesão de docentes a um projeto pedagógico e traz a reflexão acerca 
da resistência de professores em aderir às mudanças curriculares e colocá-las em prática (ABREU 
NETO et al., 2006).

Nesse período, com a necessidade de consolidação do SUS e a constatação de que muitas 
distorções no sistema eram frutos da pequena adesão dos princípios e diretrizes do SUS, surgem as 
Políticas Interministeriais Pró-Ensino de Graduação.

Os depoimentos dos coordenadores mostram o impacto dos programas interministeriais na 
formação do enfermeiro na UFJF, no período 2000-2009: “[...] a aprovação do projeto Pró-Saúde 
foi um passo em direção a pensar a necessidade do enfermeiro formado para o SUS. A comunidade 
acadêmica se comprometia a fazer parceria, com os cursos de Medicina e Odontologia, Secretaria 
Municipal de Saúde por meio dos Serviços de Atenção Básica para discutir e realizar ações conjuntas 
com vistas à formação na área da saúde” (E11).

 Concomitantemente a esse movimento, mudanças institucionais foram implementadas, 
vislumbrando fortalecer o processo de reestruturação curricular: “[...] na época do meu trabalho 
na coordenação do curso, houve mudança institucional. A coordenação conseguiu autonomia que 
resultava em mais trabalho [...]. [...] o colegiado do curso passou a ser opcional e o coordenador 
ganhou mais autonomia [...]. Também começamos com a informatização dos sistemas de registro 
acadêmico [...]” (E9). “Neste período, a coordenação formalizou a utilização da ferramenta do ensino 
à distância na disciplina saúde mental, abrindo espaço para outras disciplinas também valerem-se desta 
modalidade de ensino” (E12).

Nesse contexto, verificam-se mudanças pontuais, persistindo a conservação da estrutura curricular 
proposta pela Portaria n.1.721/94. Os depoimentos dos coordenadores mostram suas expectativas 
para reestruturarem o currículo de enfermagem: “[...] minha expectativa era conseguir a mudança 
curricular, até mesmo porque a universidade conseguiu o financiamento do Pró-Saúde” (E11). “O Pró-
Saúde permitiu a concretização de discussões sobre os cenários de prática e estágio. As reuniões com 
profissionais do serviço fizeram rever algumas necessidades da formação – formar o enfermeiro crítico, 
reflexivo, cooperativo, participante da equipe de saúde” (E9).

Contudo, a mudança pontual foi evidenciada: “a iniciativa de mudar duas disciplinas do primeiro 
ano, história da enfermagem e exercício da enfermagem, foi uma estratégia para atender à política do 
Pró-Saúde e Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, a inserção dos estudantes precocemente no 
campo de prática” (E12). “[...] a gente conseguia pequenas mudanças em algumas disciplinas, mas a 
reforma mesmo não se efetivou, não do modo que estava sendo proposta [...]. Tentamos tudo [...] até 
hoje não se conseguiu fazer a reforma curricular necessária, e aquele projeto inicial que tínhamos não 
existe mais [...] de qualquer forma, foi uma época de aprendizado e, com certeza, ficou alguma coisa 
[...]” (E9).
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Também um estudo mostrou que o corpo docente resistia à necessária revisão da organização 
interna de trabalho, mantendo a mesma divisão anterior de áreas de ensino, mesmo após a mudança 
curricular (NOZAWA et al., 2003).

CONCLUSÕES

O Curso de Graduação em Enfermagem da UFJF, no período 1979 a 1989, foi marcado por 
conflitos relacionados à resistência à adequação do processo de formação do enfermeiro, criado 
originalmente na instituição incorporada (FEHB), aos aspectos legais da instituição federal. 

Mesmo com todas as dificuldades e resistências enfrentadas, o Curso de Enfermagem consolidou-
se na UFJF, em consonância com as exigências institucionais, sociais e da própria profissão. 

A percepção dos enfermeiros que vivenciaram a década de 1990, como estudantes, retrata a 
importância dos aspectos políticos, sociais e educacionais da época. Ainda prevalecendo a rigidez 
dos currículos mínimos, a formação positivista dos docentes e os conflitos gerados pela necessidade 
de reorientar a formação, todos os esforços da comunidade acadêmica se voltaram para adequar o 
currículo às mudanças do sistema de saúde brasileiro e ao novo paradigma educacional.

Segundo os coordenadores do Curso de Graduação em Enfermagem, no período 2000-
2009, mesmo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de Enfermagem e as políticas 
interministeriais pró-ensino de graduação, na UFJF, o currículo do curso sofreu apenas alterações 
pontuais, permanecendo com a estrutura do currículo mínimo regulamentado pela Portaria n. 
1.721/94 (BRASIL, 1994).

Apesar dos limites de abrangência acerca da reflexão sobre os fatores que envolveram a organização 
e a operacionalização do Curso de Graduação em Enfermagem, da criação (1979) até o final da primeira 
década do século XXI (2009), este estudo traz aspectos da formação de enfermeiros na universidade 
que contribuem para o ensino e a pesquisa em Enfermagem.
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NURSING EDUCATION AT THE FEDERAL UNIVERSITY OF JUIZ DE 
FORA IN THE PERIOD 1979-2009

ABSTRACT
The goal was to describe the teaching and curricular structure of the Nursing Course at the Fe-
deral University of Juiz de Fora (UFJF) in the period of 1979-2009. Historical research, with a 
qualitative approach that used as primary sources written documents of the School of Nursing 
Hermantina Beraldo (FEHB) and UFJF, testimonials from teachers, nurses and former coordina-
tors of the course. In the first decade, were kept the structure of the course and the characteristics 
of the teaching force in FEHB. The process of creating required pedagogical and administrative 
adjustments in accordance to the General bylaw of UFJF. Provoked resistance in relation to the 
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institutional culture and the (de) construction of models and values   related to nursing education 
and the world of work. In the 1990s, the academic community sought to meet the current le-
gislation, and the guidelines as principles of the health system and strengthening of the role of a 
nurse as part of the health team. The study highlights the rigidity of the minimum curriculum, 
understood as a set of disciplines interwoven with prerequisites and an extensive workload. From 
2000 to 2009, the few changes were marked by internal conflicts. There were specific changes, 
continuing the conservation of the curriculum proposed by the Ordinance n.1721/94. Despite 
the limits on the scope of the discussion about the factors that involved the organization and 
operation of the course from 1979 to 2009, this study brings aspects of the nurse education in 
UFJF which contributing in the scope of teaching and research in nursing.
Keywords: Nursing. Education. Higher. Curriculum. History of Nursing. Public Policies.
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RESUMO
A infecção hospitalar (IH) é a mais frequente complicação que ocorre em pacientes hospitaliza-
dos. A transmissão de micro-organismos em ambiente hospitalar pode ocorrer entre indivíduos 
ou entre materiais inanimados e indivíduos. Para sua prevenção, normas básicas de limpeza e 
desinfecção devem ser seguidas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do ambiente 
hospitalar e da solução desinfetante empregada na limpeza e desinfecção de superfícies, verifican-
do a presença de bactérias resistentes a antibióticos. A qualidade da solução desinfetante de hipo-
clorito de sódio foi determinada com emprego de métodos analíticos descritos na Farmacopeia 
Brasileira, 5. ed. Foram analisados 42 lotes de amostras a 1% (Grupo A) e 15 lotes cujas concen-
trações variaram de 10 a 12% (Grupo B). Para o teste de contagem microbiana, foram coletadas 
amostras de superfícies, das áreas do Centro de Terapia Intensiva, da Sala de Hemodiálise e da 
Enfermaria de Clínica Médica Feminina (ECMF). A susceptibilidade da bactéria frente a doze 
antimicrobianos (TSA) foi avaliada, segundo a técnica de difusão em ágar de Kirby & Bauer. Os 
resultados dos testes de dosagem da substância ativa nas amostras mostraram que 2% dos lotes 
do Grupo A e 67% dos lotes do Grupo B apresentaram conformidade ao limite especificado. 
As cargas microbianas médias foram de 24,1 unidades formadoras de colônias (ufc)/cm2 para 
micro-organismos aeróbios mesófilos totais e de 11,5 ufc/cm2 para fungos totais. Os resultados 
da contagem para uma mesma área em dias diferentes apresentaram valores discrepantes, sendo 
mais críticos na ECMF. Foram identificadas 20 cepas de Staphylococcus spp isoladas das três 
áreas avaliadas. O teste de sensibilidade mostrou a presença de micro-organismos resistentes à 
penicilina e eritromicina, alem de duas multirresistentes de Staphylococcus spp coagulase negativa 
e resistente à oxacilina. Os resultados deste estudo corroboraram a importância do monitora-
mento ambiental em relação à carga microbiana e da utilização de procedimentos de limpeza 
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e desinfecção de rotina, eficazes e consensuais, com a finalidade de prevenir o surgimento da 
infecção hospitalar. 
Palavras-chave: Contaminação. Desinfecção. Infecção Hospitalar. Resistência Microbiana. Sta-
phylococcus spp.

INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde define, na portaria nº 2.616 de 12 de maio de 1998, infecção hospitalar 
(IH) ou nosocomial como aquela adquirida após admissão do paciente e que se manifeste durante 
a internação ou após a alta, estando relacionada com a internação ou a procedimentos hospitalares. 
Também são convencionadas como infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de 72 horas da 
internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante esse 
período (BRASIL, 1998).

Diferentes micro-organismos podem causar IH, dentre os quais, o grupo constituído por bactérias 
que formam a microbiota humana e normalmente não apresentam risco a indivíduos saudáveis, 
devido a sua baixa virulência. No entanto, podem causar infecção em indivíduos com estado clínico 
comprometido, sendo denominadas, assim, de bactérias oportunistas (BRASIL, 2004).

A incidência da IH tem aumentado na mesma proporção que o desenvolvimento da tecnologia 
invasiva. Porém, o conhecimento dos profissionais da saúde sobre as ações de prevenção e controle das 
infecções não acompanha esse desenvolvimento. O uso inadequado e generalizado dos procedimentos 
invasivos, diagnósticos e terapêuticos juntamente com os problemas do índice de tolerância tem 
agravado a situação das IH (SOUZA et al., 2009).

De acordo com Silva (2003); Chen et al. (2005) e Ward et al. (2005), a IH representa um dos 
principais problemas da qualidade da assistência médica, pois se configura como problema econômico, 
devido à frequência de incidência e a sua letalidade. Além de custos diretos, tais como internação, 
intervenções médico-cirúrgicas e medicamentos, há custos indiretos, como aqueles representados 
pela impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho e custos inatingíveis ou difíceis de avaliar 
economicamente, como os distúrbios provocados pela dor, mal-estar, isolamento, sendo causas do 
sofrimento experimentado pelo paciente.

O ambiente hospitalar, além de selecionar agentes infecciosos resistentes, reúne pessoas com 
diferentes vulnerabilidades à infecção, apresenta intensa realização de procedimentos invasivos, aspectos 
que o caracterizam como um ambiente favorável à propagação da IH (NOGUEIRA et al., 2009). 
Sendo assim, a higiene e a limpeza do ambiente constituem formas de controlar a contaminação 
ambiental, auxiliando na prevenção da infecção por micro-organismos resistentes a antimicrobianos. 
Sehulster e Chinn (2003) acreditam que a higiene das mãos é importante para minimizar transferência 
de micro-organismos de superfícies do ambiente para pacientes. Reduzindo o reservatório ambiental 
desses patógenos, reduz-se o risco de transmissão cruzada entre pacientes, diminuindo o risco de 
infecções nosocomiais (ALFA et al., 2008).

Atualmente, as soluções de hipoclorito são amplamente utilizadas na desinfecção de ambientes 
domiciliares e hospitalares, além de serem utilizadas como substâncias irrigadoras na endodontia 
(RIBEIRO, 2009). A solução de hipoclorito de sódio possui atividade antimicrobiana pronunciada, 
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eliminando inclusive esporos bacterianos em curto intervalo de tempo, sendo, ainda, capaz de dissolver 
matéria orgânica (RIBEIRO, 2009 e BORIN et al., 2007).

De acordo com a descrição realizada por Estrela et al. (2002), o hipoclorito de sódio é uma base 
forte, com pH maior que 11. Seu mecanismo de ação ocorre através de uma reação de saponificação, 
reagindo com os ácidos graxos, transformando-os em sal de ácido graxo e glicerol. Essas substâncias 
provocam a redução da tensão superficial da solução remanescente. O hipoclorito também reage com 
os aminoácidos, promovendo a degradação e hidrólise desses compostos, essenciais para a sobrevivência 
dos micro-organismos. Além disso, o íon cloro (Cl-), poderoso agente oxidante, também é responsável 
pela atividade antimicrobiana das soluções de hipoclorito, visto que promove a inibição enzimática 
pela oxidação dos grupos sulfidrila presentes em enzimas essenciais para a célula bacteriana.

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a qualidade do ambiente hospitalar, determinando 
a quantidade de micro-organismos em superfície de áreas específicas, com grande frequência de 
pacientes. Dentre os micro-organismos encontrados, determinar aqueles resistentes a antimicrobianos. 
Em relação ao agente desinfetante, avaliar a qualidade do produto, através dos testes de doseamento do 
cloro ativo, medida do pH e identificação da substância ativa.

METODOLOGIA

As amostras de solução de hipoclorito de sódio foram cedidas por um hospital geral público de 
ensino e pesquisa, localizado na cidade de Juiz de Fora (MG), para a avaliação dos parâmetros físico-
químicos de qualidade. Foram analisados 42 lotes de solução de hipoclorito de sódio a 1% e 15 lotes 
com concentração entre 10 e 12%. Ensaios de identificação, determinações de pH e teor de hipoclorito 
de sódio foram realizados, segundo métodos descritos na Farmacopeia Brasileira, 5. ed. (2010).

Amostras de superfícies de ambiente hospitalar foram coletadas na sala de Hemodiálise, no 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) e na Enfermaria de Clínica Médica Feminina do hospital em 
estudo e submetidas a teste de contagem microbiana, identificação de micro-organismos e teste de 
sensibilidade a antimicrobianos. Foram realizadas três amostragens em cada setor avaliado. Pisos 
de superfícies hospitalares de áreas de 100 cm2 foram amostrados, com auxílio de swab estéril, 
sendo transferidos para tubo de ensaio contendo 10 mL de caldo caseína de soja estéril. Os testes de 
contagem em placa pela técnica de superfície e profundidade e identificação microbiana seguiram 
procedimentos descritos na Farmacopeia Brasileira, 5. ed. (2010). A avaliação da susceptibilidade 
das bactérias frente a doze antimicrobianos obedeceu à técnica de difusão em ágar de Kirby & Bauer. 
O teste de sensibilidade foi executado após o teste de coloração de Gram e a identificação das cepas 
isoladas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de pH das soluções diluídas variou de 9,2 a 12,09 e o das soluções concentradas de 9,9 
a 12,4, diferindo da especificação da Farmacopeia Brasileira em 54,4% das amostras, que recomenda 
pH superior a 11,0. Sassone et al. (2003) recomendam que o pH da solução de hipoclorito de sódio 
esteja entre 9,0 a 11,0, intervalo no qual ocorre maior estabilidade química.
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O teor do hipoclorito de sódio nas amostras apresentou conformidade em 2% e 67%, 
respectivamente, para produtos a 1% e 10 a 12%, conforme observado nas Figuras 1 e 2. Ribeiro et 
al (2010) ressaltam que inúmeros fatores extrínsecos favorecem a redução da concentração do ativo 
em soluções, como a temperatura elevada, o tipo de embalagem, o contato com o dióxido de carbono 
atmosférico e a presença de luz. Um desses fatores, ou o conjunto deles, pode ter contribuído para a 
redução do teor de cloro ativo nas soluções. 

A carga microbiana média das áreas estudadas foi de 24,1 unidades formadoras de colônias 
(ufc)/cm2 para micro-organismos aeróbios mesófilos totais e 11,5 ufc/cm2 para fungos totais. As 
três áreas estudadas apresentaram elevados valores de contagem de micro-organismos. O local que 
apresentou maior carga microbiana foi a Enfermaria Infecto Parasitária Feminina, com média de 49,2 
ufc/cm2 de aeróbios mesofilos totais e 16,9 ufc/cm2 de fungos totais, local de grande circulação de 
pacientes. 

Choi et al. (2013) observaram a rápida redução das taxas de infecções associadas ao uso de cateter 
nos centros de tratamento de pacientes oncológicos pediátricos, com a implementação de um conjunto 
de práticas simples de cuidado realizado na rotina. Ocorreu uma redução das infecções em 45%, após 
o período de implantação de medidas preventivas, que incluíam o atendimento adequado ao paciente, 
manuseio correto do cateter, treinamento multidisciplinar e comunicação eficaz entre pacientes e 
profissionais de saúde. Da mesma forma, Wheeler et al. (2011) publicaram trabalho constatando a 
redução da infecção associada a cateter, após implantação de grupos de estudo colaborativo para a 
melhoria da qualidade. 
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Figura 1 - Conformidade das amostras de hipoclorito de sódio 
1% em relação ao teor de cloro ativo segundo especificações da 
brasileira 5 ed. (2010). 

Figura 2 - Conformidade das amostras de hipoclorito de sódio 10-
12% em relação ao teor de cloro ativo segundo especificaçções da 
farmacopeia brasileira 5 ed. (2010).

Fonte: do autor.
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Observa-se, na Figura 3, que 50% das amostras correspondem à cepa de Staphylococcus spp 
coagulase negativo (SCN). Bouzada (2009), ao analisar a água de expurgo resultante do enxágue dos 
panos de limpeza usados na varredura úmida de diferentes áreas do hospital em estudo, isolou 547 
cepas bacterianas, entre as quais 43,7% foram identificadas linhagens de SCN. Essas cepas foram 
detectadas nas três áreas avaliadas. Andrade et al. (2000), avaliando as condições microbiológicas de 
colchões de leitos hospitalares antes e após sua limpeza, observaram que a carga microbiana não se 
alterou, após o procedimento de limpeza. Foi deduzido que o procedimento de limpeza provocava o 
deslocamento dos micro-organismos para outros pontos do colchão, não havendo redução da carga 
microbiana.

Foi realizada a avaliação da susceptibilidade de vinte e oito cepas de micro-organismos isoladas. 
Duas cepas de SCN apresentaram resistência a múltiplos antimicrobianos, sendo uma amostra 
resistente a 9 antimicrobianos e outra a 10 antimicrobianos, enquanto quatro amostras apresentaram 
sensibilidade a todos os antimicrobianos.

A Figura 4 mostra que 69% das amostras de SCN apresentaram resistência à oxacilina e penicilina. 
Trabalho realizado por Bouzada (2009), de avaliação de micro-organismos isolados a partir da água de 
expurgo do hospital, mostrou as seguintes porcentagens de resistência de SCN: 59,64% resistentes à 
penicilina, 43,4% à oxacilina, 47,8% à eritromicina e 20,61% à clindamicina. Os valores encontrados 
reforçam os valores obtidos no atual estudo e mostram a importância do controle ambiental em áreas 
hospitalares, para evitar a transmissão de micro-organismos com resistência a antibióticos.
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Figura 3 - Número de micro-organismos isolados e identificados provenientes das três áreas estudadas. 
Fonte: do autor.
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A Figura 5 apresenta as porcentagens de cepas resistentes de Staphylococcus aureus aos 
antimicrobianos testados. Uma cepa apresentou resistência à vancomicina. Cenaqui (2010), realizando 
estudo semelhante no mesmo local, observou a presença de três cepas de Staphylococcus aureus positivas 
para mecA, caracterizada como Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), enquanto, no 
presente estudo, uma cepa foi resistente à oxacilina.

As cepas MRSA não são inibidas por grande parte dos antibióticos beta lactâmicos. Os fármacos 
de escolha para o tratamento de infecções causadas por MRSA pertencem à classe dos glicopeptídeos. 
Porém, com o amplo emprego de vancomicina na prática clínica, ocorreu o surgimento de Staphylococcus 
aureus com sensibilidade reduzida a esse antimicrobiano e demais glicopeptídeos e Staphylococcus aureus 
resistente à vancomicina (MANFREDINI et al., 2011).

CONCLUSÃO

As análises de controle de qualidade das soluções de hipoclorito de sódio utilizadas pelo hospital 
demonstraram que os produtos concentrados (10 a 12%) apresentaram 67% de conformidade, em 
relação à determinação do teor de cloro ativo. Já os lotes das soluções diluídas a 1% apresentaram 98% 
das amostras não conformes.

Os resultados das amostras coletadas de superfície de ambiente hospitalar provenientes da Sala 
de Hemodiálise, Centro de Terapia Intensiva e Enfermaria de Clínica Médica Feminina apresentaram 
carga microbiana elevada, com valor médio das três áreas de 24,1 ufc/cm2 para aeróbios mesófilos totais 
e 11,5 ufc/cm2 para bolores e leveduras totais. A área que apresentou a maior carga microbiana foi a 
Enfermaria Infecto Parasitária Feminina.

Em aproximadamente 50% das colônias, foram visualizados grumos de cocos Gram positivos, 
identificados como Staphylococcus spp coagulase negativa e cerca de 12,5% das colônias isoladas 
foram identificadas como Staphylococcus aureus. Uma cepa de Staphylococcus spp coagulase negativa 
apresentou resistência aos antibióticos sulfazotrim, ciprofloxacina, clindamicina, eritromicina, 
gentamicina, cefepime, rifampicina, penicilina e oxacilina e outra cepa apresentou resistência também 
ao cloranfenicol, além de aos antibióticos anteriores. 

A presença de cepas microbianas resistentes nas superfícies dos ambientes hospitalares avaliados 
evidencia a importância dos procedimentos de limpeza e desinfecção na rotina hospitalar em todas 
as áreas, locais em que o paciente tem contato direto com objetos inanimados e pessoas. Portanto, 
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Figura 4 - Porcentagem de resistência das amostras de Staphylo-
coccus ssp coagulase negativa aos antimicrobianos testados de 
acordo com a metodologia de Kirby & Bauer.

Figura 5 - Porcentagem de resistência das amostras de Staphylococ-
cus aureus aos antimicrobianos testados de acordo com a metodo-
logia de Kirby & Bauer.

Fonte: do autor.
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os procedimentos de limpeza e desinfecção eficientes são essenciais e podem evitar a transmissão dos 
micro-organismos no ambiente hospitalar, tornando-o seguro aos usuários, sendo imprescindíveis 
contínuas ações de capacitação pessoal.

EVALUATION OF MICROBIAL LIMIT AND DETERMINATION OF 
RESISTANT MICRO-ORGANISMS IN HOSPITAL AREAS

ABSTRACT
A nosocomial infection (NI) is the most frequent problem that occurs in hospitalized patients. 
The transmission of micro-organisms in hospitals may occur between individuals or between 
individual and inanimate materials. For prevention, basic standards of cleaning and disinfection 
should be followed. The aim of this study was to evaluate the quality of the hospital environ-
ment and the disinfectant solution used in the cleaning and disinfection of surfaces, checking for 
the presence of antibiotic-resistant bacteria. The quality of the disinfectant solution of sodium 
hypochlorite was determined with the use of analytical methods described in the Farmacopeia 
Brasileira, 5th ed. Samples of 42 batches of samples at 1% (Group A) and 15 lots whose con-
centrations ranged from 10 to 12% (Group B) were analyzed. Surface sampling was conducted 
in hospital areas of Intensive Care Unit, hemodialysis room and Infectious Parasitic Women 
Ward (IPWW) to assess the microbial limit. The antimicrobial susceptibility test (TSA) with 
twelve antimicrobials substances was evaluated using the agar diffusion technique of Kirby & 
Bauer. The results of quality analysis of disinfectant solution referred to the dosage of the active 
substance showed that 2% of the batches of Group A and 67% of the Group B batch presented 
compliance to specified limit. The microbial limits were 24.1 colony forming units (cfu) / cm2 
for total mesophilic aerobic micro-organisms and 11.5 ufc/cm2 for total fungi. The results of 
the microbial count for the same area on different days showed discrepant values, being more 
critical in DIPF. 20 strains of Staphylococcus spp were isolated from the three areas. The sensi-
tivity test showed the presence of resistant micro-organisms to penicillin and erythromycin, 
and two multidrug-resistant strains of negative coagulase and oxacillin resistant Staphylococcus. 
The results of this study confirmed the importance of environmental monitoring in relation to 
microbial limit and use of effective and consensual cleaning and disinfecting routine, with the 
purpose of preventing the emergence of nosocomial infection.
Keywords: Contamination. Disinfection. Cross Infection. Microbial Resistance. Staphylococcus 
spp.
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COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AMAZONAS: 
MEDIAÇÕES E INTERAÇÃO COM A TV

Bruno Fuser1 
Pablo Abreu2

RESUMO
Esta pesquisa estudou a recepção televisiva em quatro comunidades das Reservas de Desenvol-
vimento Sustentável Mamirauá e Amanã, no Amazonas, que utilizam geradores a diesel para 
obterem energia, estão afastadas dos grandes centros e tiveram um contato relativamente recen-
te com a televisão. Além de identificar as mediações que participam do processo de recepção, 
o trabalho revela algumas negociações e sentidos atribuídos aos programas que os moradores 
assistem. Entre os principais resultados, estão a preferência pelo telejornal, os valores negativos 
atribuídos às telenovelas, a hibridização da identidade local com a global e as possibilidades de 
novas interações com outros meios.
Palavras-chave: Recepção. Comunicação. Mediação. Identidade. Desenvolvimento Sustentável.

INTRODUÇÃO

De modo geral, a televisão no Brasil está consolidada há décadas e vem seguindo a tendência de 
modernização frente às inovações tecnológicas, digitais e à cultura de convergência. Mas, se detivermos 
nosso olhar para as múltiplas realidades existentes no País, veremos que ainda existem regiões onde a TV 
é recente e a relação que esse meio estabelece com as pessoas é bem diferente do que em outros locais. É 
o caso, por exemplo, das quatro comunidades ribeirinhas no interior do Amazonas que esta pesquisa se 
dedicou a estudar. São elas: Boa Esperança e Nova Olinda, pertencentes à Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável (RDS) Amanã, e Canariá e Boca do Mamirauá, pertencentes à RDS Mamirauá. Ambas as 
reservas são administradas pelo IDSM - Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, uma OS 
(organização social) vinculada ao MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação).

O trabalho aqui desenvolvido faz parte da pesquisa “Comunicação e recepção televisiva: 
análise do fluxo televisivo em comunidades ribeirinhas das Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá e Amanã, AM”, que tem por objetivo estudar de que modo se dá a recepção dos moradores 
com esse meio específico de comunicação, a televisão, que quase nunca aborda temáticas relacionadas 
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à realidade de tais localidades, nem difunde discursos e modelos culturais próprios a elas. Apenas partir 
da década de 90 a televisão começou a chegar a alguns desses locais, em geral através da instalação de 
um aparelho de uso comunitário, iniciativa financiada pela prefeitura, e a presença desse veículo se deu, 
de forma mais ampla, na região, há cerca de 10 ou 15 anos.

Nas duas RDS, estão instaladas 297 comunidades – 218 comunidades na RDS Mamirauá e 79 
comunidades na RDS Amanã –, envolvendo uma população de aproximadamente 15 mil moradores. 
As comunidades Boa Esperança, Nova Olinda, Canariá e Boca do Mamirauá possuem, respectivamente, 
212, 124, 249 e 57 moradores, sendo vinculadas às administrações dos municípios de Alvarães, Uarini, 
Maraã, Fonte Boa, Jutaí, Barcelos, Coari e Codajás. Estão integradas ao Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação como unidades de conservação da categoria de uso sustentável, ou seja, têm como 
premissa básica assegurar a preservação ambiental, garantindo condições e meios necessários para 
reprodução e melhoria dos modos e qualidades de vida das comunidades, associando a pesquisa como 
importante componente para o manejo e a gestão participativa (BRASIL, 2000).

Historicamente, a região é marcada pela miscigenação. Os ribeirinhos não são índios, são os 
descendentes da união entre caboclos e imigrantes nordestinos, que chegaram à região durante o 
século XX, atraídos pelo ciclo da borracha. O termo caboclo, apesar de muitas vezes ser relacionado a 
sentidos pejorativos, refere-se à miscigenação entre brancos e índios, que vem desde a época colonial, 
com sua política de incentivo à integração indígena, que incluía escravizá-los, “civilizá-los” e estimular 
casamentos mistos, pois a economia local dependia da mão de obra desse contingente populacional 
(LIMA, 1999). 

O modo de vida na região tem características bem particulares. Longe dos centros urbanos, 
morando em um ambiente com fortes componentes naturais, nas margens dos rios e lagos, os 
ribeirinhos vivem sem estruturas básicas de saúde, com pouco acesso a serviços e direitos e perto de 
cursos d’água que oscilam mais de 10 metros, entre épocas de cheias e de secas. As comunidades não 
têm serviço de telefonia fixa e, com raras exceções, tampouco de celular. Algumas possuem um único 
aparelho de telefone público, que funciona através de rádio e bateria solar, mas de forma precária e 
limitada. Além disso, as quatro comunidades estudadas não possuem fornecimento regular de energia 
elétrica. Possuem, sim, cada uma delas, um gerador movido a diesel e que fica ligado, geralmente, 
das 18h às 22h. É essa energia que garante o bombeamento de água potável de poços artesianos para 
consumo dos moradores. Mesmo com as dificuldades econômicas, hoje, a maioria das famílias tem 
um aparelho televisor em casa e, por vezes, tiram do próprio bolso os recursos para manter o gerador 
funcionando, pois as prefeituras fornecem quantidades limitadas de combustível, que não chega até o 
final de cada mês.

METODOLOGIA

Em termos de referencial teórico-metodológico geral, a perspectiva da pesquisa se deu nos 
marcos dos estudos de recepção latino-americanos. Tomamos, assim, como pressupostos, os conceitos 
da corrente teórica desenvolvida, a partir da década de 80, por pesquisadores como Guillermo Orozco 
Gómez, Jesús Martín Barbero e Nestor García Canclini. Essa corrente reconhece o telespectador como 
alguém capaz de negociar com aquilo que assiste e capaz de dar sentido e significado, atribuir valores 
e julgamentos. Dessa forma, o telespectador não é um sujeito passivo, facilmente influenciado pelo 
produto televisivo.
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De maneira sintética, assim define Orozco Gómez:

No processo de recepção ocorrem diversas mediações: cognoscitivas, culturais, 
situacionais, estruturais e aquelas que se originam do próprio meio televisivo 
e da intencionalidade do emissor (...). As mediações cognoscitivas são aquelas 
que incidem no processo do conhecimento. (…) O processo de conhecimento, 
por sua vez, está inl uenciado pela cultura [mediações culturais] (…) As diversas 
“identidades” do sujeito receptor: cultural, sexual, étnica, socioeconômica e até 
sua procedência geográi ca constituem mediações [de referência, ou estruturais] 
no processo de assistir televisão (...). As diversas mediações institucionais podem 
ser anteriores, simultâneas ou posteriores ao tempo em que se está frente à te-
levisão. (...) As instituições sociais são produtoras de sentido e signii cados (...). 
A mediação videotecnológica consiste fundamentalmente em uma naturalização 
da signii cação da realidade (OROZCO GÓMEZ, 1991, p.30-38; gr. e trad. 
nossa).

Em termos de métodos e técnicas, o trabalho de campo contou com a realização de entrevistas 
e a aplicação de um questionário, ambos efetuados de 2 a 15 de agosto de 2010. As entrevistas 
semiestruturadas possuíam um roteiro e davam espaço para que o pesquisador interferisse, quando 
necessário. Foram realizadas em grupo, com pessoas da mesma família, e individualmente, com os 
chamados informantes-chave, pessoas mais velhas e que conhecem mais a região e acompanharam a 
chegada da televisão. As entrevistas foram transcritas e serviram de base para a confecção de 80 tabelas 
– uma para cada entrevistado, analisadas com base nos principais assuntos abordados, que constituíram 
diferentes categorias (telejornal, ficção, variedades, mudanças com a chegada da televisão, mudanças 
advindas da modernidade e sugestões de produção de vídeos).

Já os questionários, um total de 63, foram aplicados seguindo critérios de estratificação social 
(basicamente, proporcionais à idade e gênero dos moradores, tendo em vista que há pouca distinção 
de etnia, renda e ocupação), eram constituídos por perguntas mais objetivas e foram analisados 
inicialmente de forma estatística. Com eles, foi possível verificar a interação entre os ribeirinhos e a 
televisão em relação a temas diversos, como religiosidade, condições socioeconômicas, preferências 
televisivas e mudanças com a chegada da TV. Aqui apresentamos essencialmente os resultados dos 
questionários e o material fornecido pelas entrevistas é utilizado apenas de forma complementar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa demonstrou que o hábito de assistir à televisão se estabeleceu de maneira sólida 
entre a população ribeirinha, com características próprias. Sem muitos recursos financeiros, longe dos 
centros urbanos e de seus serviços e sem muitas opções de lazer, a televisão surge como um atrativo 
que distrai, informa, diverte e ensina. Antes da presença televisiva, o ritmo da vida na comunidade 
era outro. Dormia-se mais cedo, as noites eram marcadas pelas conversas entre vizinhos, algumas 
brincadeiras infantis, ouvia-se mais o rádio, dentre outras atividades. Hoje, das 18h às 22h, horário 
em que geralmente o motor de luz funciona, quase toda a comunidade fica diante da telinha. A TV 
passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, mudou os hábitos de vida da comunidade, fez com que 
as pessoas se visitassem menos, conversassem menos, alterou o horário de dormir e fez com que muitos 
investissem parte do pouco dinheiro que ganham na compra de combustível.
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Figura1 - Hábitos e atividades dos ribeirinhos antes de terem televisão em casa.

Para aqueles que cresce(ra)m vendo televisão, a relação parece ainda mais forte. Quanto mais 
jovem, maior o número daqueles que consideram que a TV exerce influência, por exemplo, na hora 
de dormir. Entre os mais velhos, nota-se menos a diferença. Isso sugere que o interesse dos mais jovens 
pela televisão seja maior, talvez porque cresceram tendo maior contato com a TV, enquanto entre os 
mais velhos isso só ocorreu, na maioria dos casos, quando já eram adultos e possuíam hábitos e valores 
mais consolidados.

Mas, mesmo com essa diferença, a televisão se estabeleceu fortemente nesses lares. A maioria dos 
entrevistados assiste à TV em casa (75%), onde pode escolher o canal e o programa. Por outro lado, 
23% não assistem à TV em casa, o que não significa que não tenham contato com a programação. 
Assistem, sim, principalmente, na casa de vizinhos ou de parentes. Apenas um dos 63 entrevistados 
disse que não assiste à TV, nem em casa, nem em outro lugar, mas isso apenas desde que a sua própria 
televisão parou de funcionar.
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Figura 2 - Interferência da TV no horário de dormir, por faixa etária.

A televisão é o primeiro item a ser ligado, quando o gerador funciona. Isso acontece em todas as 
faixas etárias. A diferença é que os mais jovens citam ligar mais aparelhos que os demais, entre eles o 
celular, citado uma única vez (apenas uma das quatro comunidades estudadas recebe sinal de telefonia 
celular).

São 81% os entrevistados que possuem televisão - índice bem inferior, ainda, à média nacional, de 
quase 100%. Antes de possuir televisão própria, assistiam, em geral, em casa de vizinhos (35 moradores 
tinham esse hábito). Hoje algumas pessoas ainda fazem isso, em geral, por causa de preferências por 
programas diferentes daqueles que o restante da família assiste. Antes de a TV ser tão presente em cada 
casa, havia a opção do centro comunitário.

Entre os 19% que não possuem televisão, o motivo principal está associado à falta de dinheiro 
para comprar o aparelho. E entre os 81% que possuem a TV, 37% têm o aparelho em casa entre um e 
três anos e 44% têm a TV há mais de três anos.

MEDIAÇÕES INSTITUCIONAIS

Comecemos pela religião. São duas as igrejas mais frequentes nas quatro comunidades estudadas: 
as católicas e as evangélicas. No geral, o número de católicos é maior, representando 60% dos 63 
entrevistados nos questionários, para 30% de evangélicos. Em algumas comunidades, esses percentuais 
se apresentam mais acentuados. Em Boa Esperança, por exemplo, prevalece o catolicismo, pois, entre 
os 23 entrevistados, apenas um disse ser evangélico. Já na comunidade Canariá, é o contrário. Dentre 
os 23 moradores ali entrevistados, quatro se declararam católicos, cinco não responderam e 14 se 
declararam evangélicos.
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Figura 3 - Religião dos moradores das comunidades ribeirinhas.

A religião representa uma mediação institucional que, de acordo com Cecilia Cervantes Barba 
(1992), é onde se localizam formas de produção de significado e sentido das instituições sociais a 
que o receptor pertence. Esse significado pode ser claramente percebido no discurso de 55,2% dos 
ribeirinhos sobre alguns programas televisivos, principalmente de ficção, aos quais são atribuídos valores 
negativos, por causa de questões como traição, cenas com intensa carga de apelo sexual, mudança de 
comportamentos e separação familiar.

Outra mediação institucional é exercida por meio do núcleo familiar, que apresenta características 
particulares. Os mais velhos gostariam que suas ideias fossem respeitadas, da mesma forma como ocorreu 
na relação entre eles e seus pais ou avós. Essa tentativa de manutenção de relações familiares tradicionais 
cria, em diversos momentos, tensões internas entre as famílias e se manifesta na maneira como os 
integrantes das diferentes gerações se relacionam entre si e com a programação televisiva. Reflexo disso 
está presente na fala de vários moradores, que julgam inadequados determinados conteúdos televisivos, 
por representarem um mau exemplo para os jovens e também para os adultos. É o caso de programas 
de ficção e dos valores a eles atribuídos: mau exemplo (36,8%) e violência (18,4%).

A relação da TV com a educação e a escola tem dois aspectos. Um visto pelas comunidades 
como positivo, já que a TV é associada a um papel educador, capaz de ensinar ou de servir de (bom) 
exemplo dentro das salas de aula. É o caso do jornal televisivo, ao qual foram atribuídos valores como 
de transmissão de informações (70,3%) e de exemplos/formas de aprendizagem (11,1%). Outro lado 
é relatado pelos ribeirinhos como negativo, já que, em algumas entrevistas, foram citados casos de 
evasão escolar por causa da televisão e uma forte interferência da TV entre jovens que buscavam, em 
seu cotidiano, reproduzir comportamentos presentes em filmes, telesséries, novelas etc.
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MEDIAÇÕES DE REFERÊNCIA

As questões socioeconômicas representam mediações de referência e isso se reflete, de maneira 
muito intensa, nas motivações que levam os moradores a se cotizarem (ou não) para comprar o 
combustível, quando acaba aquele que é fornecido pelas prefeituras.
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Figura 4 - Motivos para contribuir para compra de combustível do gerador.

Dos 63 moradores entrevistados, 34,5% não participam das cotizações complementares para 
compra de combustível, outros 6,5% possuem gerador próprio (e também não participam); 32% o 
fazem para assistir a jogos de futebol e 11,5%, para permitir o bombeamento de água que vem do 
poço artesiano existente em cada comunidade. Promover eventos na comunidade, em reuniões que 
exigem fornecimento de energia durante o dia, e beber água gelada, ligando freezers e geladeiras, são 
outros motivos para os moradores darem dinheiro do próprio bolso para fazer funcionar o gerador 
(respectivamente, 10% e 5% respostas).

MEDIAÇÃO CULTURAL E COGNOSCITIVA

Esses dois tipos de mediação - cultural e cognoscitiva - são perceptíveis no estudo realizado 
a partir da preferência pela programação televisiva. Entre os 63 moradores que responderam aos 
questionários, o jornal televisivo foi o programa preferido da maioria (48%). Em seguida, a novela 
(26%), o futebol (13%) e os filmes (8%). Ao se analisar especificamente qual é a preferência temática 
dentro do telejornal, a procura por informações sobre os acontecimentos (“notícias do Brasil e do 
Mundo”) é o que mais chama a atenção dos ribeirinhos, citados por 34%. Dado interessante, já que é a 
partir do conteúdo divulgado pela TV que os entrevistados ficam informados sobre assuntos em geral. 
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Logo em seguida, com 24%, apareceu o item “violência/tragédia”, o que mostra como tais assuntos 
ganham destaque nos telejornais - e a preferência de quem os assiste.
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Figura 5 - Preferência da programação televisiva, por faixa etária.

A preferência pelos programas televisivos é diferente entre as faixas etárias. Os mais jovens 
manifestaram relativamente maior interesse pelos programas de ficção e entretenimento. Também 
disseram gostar do telejornal, mas não é essa a preferência especial. O programa mais citado por 
eles foi a novela. Entre os adultos e idosos, a preferência é pelo jornal televisivo. A diversidade de 
programas citados diminui com o aumento da faixa etária. Isso pode ser sinal de que os mais jovens 
conseguem interagir melhor com a televisão, aproveitando, de forma mais ampla, os conteúdos e 
gêneros disponíveis, ora para obterem informação, ora para entretenimento. Pode mostrar também que, 
para os adultos, a televisão é como um substitutivo do rádio, oferecendo parte daquelas informações 
que esse outro meio de comunicação sempre transmitiu, servindo como elo entre tais comunidades, 
o Brasil e o mundo. E, da mesma forma, pode indicar que, para a parcela mais velha dos ribeirinhos, 
o entretenimento ainda é uma dimensão da vida não preenchida primordialmente pela televisão, mas 
por outras formas de relacionamento, de maneira diferente do que ocorre entre os mais jovens.

MEDIAÇÕES VIDEOTECNOLÓGICAS E AS NOVAS POSSIBILIDADES DE INTERAÇÃO

Apesar de a TV ser recente, podemos falar também de mediações videotecnológicas. De acordo 
com Cecília Barba (1992), as mediações tecnológicas são aquelas de que se vale a televisão para legitimar 
seu processo de significação, o que acontece através da criação de notícias, da presença do receptor, da 
construção de verossimilhanças e do apelo emotivo.
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Figura 6 - Frequência semanal de assistir a DVDs entre ribeirinhos.

Essa mediação pode ser percebida, ao analisarmos valores atribuídos à programação de ficção 
televisiva, conforme as entrevistas semiestruturadas que foram realizadas paralelamente à aplicação dos 
questionários. Para 40,9% dos moradores, esses programas representam a realidade, sendo que, destes, 
37% consideram que tais programas representam o lado negativo da realidade.

O DVD está presente nas comunidades - 65% responderam assistir a DVD ao menos uma vez 
por semana. O DVD é utilizado, principalmente, para assistir a filmes (41%) e para fins religiosos 
(hinos/evangélicos, 27%). Esse último dado, que se reporta quase sempre a adultos e pessoas mais 
velhas, mostra como esse recurso técnico pode (como todos os outros) ser apropriado de forma distinta 
por grupos que possuem diferentes interesses, preferências e faixas etárias.

O uso do DVD suscita outras questões, como o interesse dos moradores por explorarem mais 
os recursos audiovisuais tecnológicos. O mesmo pode ser verificado na fala de um pastor evangélico 
entrevistado, dizendo como o computador e o datashow - equipamentos raríssimos nessas comunidades 
- despertam o interesse dos moradores que, dessa forma, assistem a vídeos gravados pelo próprio pastor 
e sua esposa. Mas para além do uso do DVD, fica uma reflexão sobre a possibilidade do contato com 
outros meios que não a televisão e a busca de interação com os mesmos. A TV traz para a comunidade 
novos precedentes, contribui para o intercâmbio de sentidos, revela coisas que até então os moradores 
não conheciam e causa questionamentos. A web, nessa região, certamente traria novas perspectivas, 
com a transformação de audiências em usuários, como diz Orozco-Gómez:

En teoria, ese tránsito posible y por supuesto deseable de receptores a produc-
tores y emisores, que no es automático como sostienen algunos autores como 
Piscitelli, es quizá uno de los cambios societales más signii cativos hoy en día, y 
en la medida que se concretice, cada vez más será también el epicentro de otros 
cambios en el “estar como espectadores” en la conformación y negociación de 
identidades y i nalmente, en la producción informativa y cultural mismas; en lo 
que propriamente sería una cultura de la participación (OROZCO-GÓMEZ, 
2011, p. 389). 
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CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi apresentado, podemos frisar que ser receptor é participar do processo 
de interação e negociação, no qual o sentido dado às mensagens é social e culturalmente construído. 
Mesmo em situações como as das comunidades estudadas, que se assemelham à realidade vivida 
pela maior parte do país, nas décadas de 60 e 70 (quando a TV ainda não era bem consolidada), há 
uma constante presença das mediações. E é a partir delas que se constroem as preferências, valores, 
julgamentos morais, aprendizados etc.

A essência do que é a recepção fica mais bem exemplificada nos dados obtidos e nas inferências 
por eles possibilitadas, e que conseguem dar explicação (uma, de outras possíveis) de como se efetua 
a relação dos ribeirinhos com a televisão. O sentido que parece prevalecer é o de que a TV tem um 
múltiplo papel na vida dos moradores dessas comunidades, ora trazendo entretenimento, diversão, 
informação, proporcionando sorrisos e auxiliando no aprendizado, ora apresentando valores que são 
rejeitados por parte desses moradores, por representarem, para eles, um mau exemplo, que muda o 
comportamento das novas gerações e veicula situações que as raízes conservadoras daquela população 
julgam negativas. A multiplicidade de papéis assumidos pela TV na relação com os ribeirinhos revela 
que é de troca, deitando por terra tanto as teorias da manipulação de audiências passivas, como as que 
defendem a liberdade total que o receptor teria perante os meios de comunicação. A TV não é nem só 
boa, nem só ruim, mas as duas coisas ao mesmo tempo.

O contato com a TV insere ainda mais os ribeirinhos no fenômeno da globalização. Isso pode 
gerar crises de identidade, que são “características da modernidade tardia (...) [que] só faz sentido 
quando vistas no contexto das transformações globais que têm sido definidas como características da 
vida contemporânea” (GIDDENS, apud HALL et al., 2000, p. 20). Ao mesmo tempo em que esse 
contato apresenta novas possibilidades e amplia o conhecimento do morador da comunidade, ele 
também o exclui, pela diferença e pela consciência de não ter pleno acesso a essas transformações. Não 
se pode dizer, porém, que a identidade homogeneizante da TV prevalece sobre a identidade local. O 
que acontece é uma hibridização entre o local e o global, no processo de recepção.

Ainda que haja pouca identificação entre a vida nas comunidades e a programação da TV, há um 
desejo para que ela exista. As propostas de produção de vídeos com assuntos da região revelam o anseio 
por programações que se aproximem da vida nas comunidades, além de demonstrarem uma visão 
crítica, capaz de avaliar aquilo a que assistem e ao que querem assistir. Essas propostas mostram que 
a TV é considerada como utilidade para melhorar a vida. Esse é o caso das várias sugestões de vídeos 
educativos. A educação, aliás, está fortemente relacionada à TV, na visão dos ribeirinhos.

Percebemos que os moradores estão aprendendo a lidar com a televisão e, cada vez mais, a 
negociar com ela. Talvez no futuro possam ainda interagir com outros meios, como a internet, e se 
inserirem mais no processo de comunicação e de convergência tecnológica, aprendendo, ensinando, 
produzindo e, por que não, se divertindo. Por enquanto, estão descobrindo a televisão, o que ela tem 
de bom, de ruim, como aproveitá-la e como com ela dialogar. Descobrindo um mundo de realidades e 
sonhos, verdades e ficções, de coisas boas e ruins, um universo de negociações de sentido.
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RIPARIAN COMMUNITIES OF THE AMAZON:
MEDIATION AND INTERACTION WITH TELEVISION

ABSTRACT
This research studied community reception of television in four communities located in Reser-
ves of Sustainable Development Mamirauá and Amanã, in Amazon, which use diesel generators 
for energy. These communities are located far from the big cities and had only had a relative-
ly recent contact with television. Beyond identifying mediation in the reception process, the 
work unveils some negotiations and understandings attributed to programs that the inhabitants 
watch. Among main results are the preference for the TV news programs, the negative values 
attributed to the soap operas, the local identity intermixed with the global and the possibilities 
of new interactions with other means.
Keywords: Reception. Communication. Mediation. Identity. Sustainable Development.
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RESUMO
O estudo busca conhecer os destinos de trabalhadores assumidos pelos jovens na contempora-
neidade (HELLER,1987). Os dados foram obtidos em levantamento realizado na RAIS – Re-
lação Anual de Informações Sociais, buscando traçar o perfil dos jovens metalúrgicos em Juiz 
de Fora, bem como mensurar suas condições de trabalho, implicações e condições de vida. O 
estudo mostra que a condição juvenil é um complicador na sua inserção no mundo do trabalho.
Palavras-chave: Trabalho. Condição Juvenil. Escolarização.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa é continuidade de um estudo mais amplo, que trata da inflexão dos destinos 
(HELLER, 1987) assumidos pelos jovens na contemporaneidade. Especificamente, o presente trabalho 
aborda a juventude trabalhadora inserida no campo da metalurgia em Juiz de Fora, com o objetivo 
de traçar o perfil dos jovens trabalhadores, assim como de mensurar suas condições de trabalho e as 
implicações em suas condições de vida. 

Em um primeiro momento, busca-se realizar uma abordagem da concepção de juventude como 
categoria sociológica, apresentando os três destinos possíveis aos jovens, destacando-se, aqui, o de 
jovens trabalhadores. No segundo momento, será apresentada a metodologia utilizada na pesquisa. Em 
seguida, é feita uma contextualização das modificações ocorridas no mundo do trabalho, resultado do 
processo de reestruturação produtiva, e seus reflexos na vida dos jovens trabalhadores. 
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A juventude se mostra, inicialmente, como uma categoria claramente etária, mas sua conceituação 
é uma produção socio-histórica. Cada época e sociedade atribuem diferentes concepções, representações 
e funções a ela.

Segundo Groppo (2000), a categoria juventude é, ao mesmo tempo, uma representação social e 
uma situação social formada através de representações simbólicas, de um conjunto de comportamentos, 
atitudes e situações em comum. Porém, apesar de existirem traços comuns à juventude, tal categoria 
não pode ser tratada como homogênea, uma vez que as situações vivenciadas pelos jovens não se 
apresentam da mesma maneira, se distinguindo de acordo com as diferenças de condições social, raça, 
etnia e gênero. É nesse sentido que se fala em juventudes no plural.

Abramo (2005) considera ainda que existe uma diferença entre condição juvenil e situação 
juvenil, importante para compreender as particularidades da vivência da juventude. A condição juvenil 
diz respeito ao que é comum aos jovens, de forma geral, em sua dimensão simbólica, o modo como 
uma sociedade constitui e atribui significado a esse momento do ciclo de vida. A situação juvenil está 
relacionada às diferentes formas de inserção social, política e econômica dos jovens, que vão diferenciar 
a vivência da juventude nos diferentes grupos, revelando como tal condição é vivida, através dos 
diversos recortes referidos às diferenças sociais – classe, gênero, etnia etc.

A partir da revolução industrial na Europa, há uma transformação nos modos de vida dos 
sujeitos. O direcionamento adotado pela pedagogia da época e pelas famílias pautava-se na vigilância, 
na disciplina e na obediência. Essa postura adotada com os jovens burgueses se reproduz também na 
família dos jovens operários, estes excluídos da escola e precocemente inseridos no mundo do trabalho 
nas fábricas (CASSAB, 2001). 

Segundo Fraga e Iulianelli (2003), tal vigilância produziu mitos sobre os jovens, que passaram 
a ser percebidos como violentos e contestadores, com tendência a cometerem atos de vandalismo 
e práticas ilícitas, como forma de afirmação de “identidade”, o que, na verdade, se configura como 
formas de resistência atreladas às atribuições sociais e culturais. Surge, nesse momento, a figura do 
jovem delinquente. Esse cenário faz com que sejam formuladas políticas de segurança direcionadas 
especificamente a esse público, tendência que permanece até os dias atuais, na medida em que a 
juventude é tratada como problema social e objeto privilegiado de ação da segurança pública.

Aos jovens pobres, então, que não seguem o caminho da delinquência, só resta o do trabalho, 
vivenciando, de forma diferente, a fase da juventude. Eram responsáveis pelo seu próprio sustento, mas 
não eram independentes dos pais, “são adultos em relação aos deveres, não em relação aos direitos, que 
não têm” (PERROT apud CASSAB, 2001). 

Pode-se afirmar que a primeira metade do século XX é aquela em que se dá o ápice da grande 
invenção da juventude, tanto pelo mercado consumidor que se formava, quanto por se caracterizar 
como força social dinâmica que representava o progresso (CASSAB, 2001). Esse fenômeno se 
expressa principalmente na cultura, no cinema, na música, na moda, na linguagem que vão identificar 
a juventude. A expansão da produção e a ampliação de mercados consumidores geram condições 
favoráveis aos jovens, com relação à inclusão no mercado de trabalho, sobretudo na década de 60. Esses 
jovens se tornam alvo do mercado consumidor, que direciona produtos especialmente para esse grupo, 
atraindo, assim, novos e diferenciados olhares.

 Segundo Abramo (2005), na sociedade moderna, no século XX especificamente, a juventude 
nasce como uma segunda socialização, como um tempo a mais de preparação para as exigências do 
mundo moderno industrial. Essa preparação é feita em uma instituição específica, a escola, e suspende 
a participação no mundo produtivo. Ou seja, a condição juvenil passa a ser delimitada por essas duas 
situações: ficar livre das obrigações do trabalho e se dedicar aos estudos, o que significa ter um tempo 
maior de preparação para entrar na vida adulta.
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Ainda que não se conformem identidades rígidas e se estabeleçam interfaces e campos de 
convergência, entre eles três destinos podem ser pensados. 

Um primeiro grupo de jovens é aquele que está capturado nas redes ilegais do narcotráfico e do 
crime organizado. São os “soldados” do tráfico e têm seu modo de vida, mobilidade espacial e tempo 
cotidiano definidos por essa forma de inserção. Seu horizonte de expectativas está circunscrito ao 
imediato, dentro da imediaticidade. 

O outro grupo é o dos usuários da assistência. Sua condição de usuários das políticas de 
assistência, seja através de programas de transferência de renda, tais como os que distribuem bolsas, seja 
através do atendimento na rede de prestação de serviços assistenciais, os definem como pobres. Essa 
implicação localiza esses indivíduos em sua relação com outros e no universo das relações da política e 
do pertencimento de classe. Apesar de sujeitos de direito não se constituem como sujeitos da e na ação 
política.

Para pensar sobre o terceiro grupo de jovens, é preciso entendê-los em suas aspirações e esforços 
de diferenciação. A crescente precarização e instabilidade do emprego, com a perda dos direitos sociais 
assegurados pelo emprego formal, a política de sistemática demonização dos jovens e a judicialização de 
seus comportamentos cumprem, também, o papel regulador do mercado de trabalho. Esse movimento 
se dá em dois sentidos, tanto de exclusão física de parte dos jovens, como de exemplariação para aqueles 
que lutam por sua inserção no mundo do trabalho. 

RESULTADOS

Com base nos dados pesquisados, buscou-se analisar, primeiramente, a dimensão das empresas do 
ramo metalúrgico de Juiz de Fora, seguido do perfil dos jovens metalúrgicos, como sexo, faixa salarial, 
escolaridade, ocupação e jornada de trabalho. Os cruzamentos foram feitos, buscando relacionar o 
universo total dos metalúrgicos com o universo dos metalúrgicos jovens. Os gráficos foram formulados 
pelos pesquisadores, com os dados obtidos na plataforma RAIS/CAGED, 2010, financiada pelo Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), que se encontra disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego. 

De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2010/ 2011, tomando como referência a 
classificação para fins de piso salarial, caracterizam-se como microempresas aquelas que possuem de 
1 a 20 empregados; como pequenas, as de 21 a 100; como médias, entre 101 e 200 trabalhadores 
e como grandes, as com mais de 200 empregados. Foram utilizadas faixas aproximadas, tendo-se 
como referência os intervalos disponíveis na RAIS, que pouco se diferenciam da faixa proposta pela 
Convenção.

29%

23%

9%

39%

Tamanho da empresa 

por número de empregados

Micro - 1 a 19

Pequena - 20 a 99

Média - 100 a 249

Grande - 250 ou mais

Figura 1 - Tamanho da empresa por número de empregados.Fonte: RAIS – CAGED 2010. 
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Percebe-se, então, de acordo com a Figura 1, que Juiz de Fora se caracteriza pela predominância de 
Micro e Pequenas empresas no ramo da metalurgia, visto que 52% possuem entre 0 e 99 funcionários, 
representando metade do total. É possível perceber também que, dentro das grandes empresas, há uma 
concentração na faixa de 500 a 999 empregados, somando 25%, o que significa que há um número 
muito pequeno de empresas que possuem acima de 1000 funcionários (apenas 6%).

O total de metalúrgicos encontrados no município, em 31/12/2010, foi de 7549. Destacam-
se, com maior concentração de trabalhadores, os mecânicos de manutenção de veículos automotores, 
técnicos em eletrônica, trabalhadores de caldeiraria e serralheria, mecânicos de manutenção de máquinas 
industriais, técnicos de controle de produção, trabalhadores de instalações elétricas e montadores de 
máquinas, aparelhos e acessórios em linhas de montagem, respectivamente. 

Tais dados referentes às famílias ocupacionais permitem concluir que a maior parte dos 
metalúrgicos se encontra trabalhando no chão da fábrica, estando concentrados nos grupos de 
trabalhadores da produção de bens e serviços industriais e no grupo de trabalhadores de reparação e 
manutenção, segundo definição da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações).

Ao analisar o número de jovens metalúrgicos (entre 18 e 24 anos) em relação ao universo (Figura 
2), observa-se que estes representam 17,8% do total de 7549 metalúrgicos em Juiz de Fora, o que 
soma 1290 metalúrgicos jovens. Destes, 23,8% entram no mercado de trabalho com nível técnico, o 
que demonstra a exigência de qualificação profissional do jovem para ingressar no mundo do trabalho.

82%

18%

Total de Jovens e Total de 

Metalúrgicos

Acima de 25 anos

Jovens - 18 a 24

Figura 2 - Total de jovens e total de metalúrgicos. Fonte: RAIS – CAGED 2010. 

Referente à questão de gênero, a categoria se apresenta predominantemente masculina, totalizando 
94,4%. As mulheres, portanto, representam 5,6% do universo de metalúrgicos. Vale ressaltar que as 
mulheres estão concentradas na família de técnicos de controle de produção, ou seja, estão em cargos 
de chefia. 

Entre os jovens, 92,4% são do sexo masculino e 7,6%, do sexo feminino. As jovens mulheres 
metalúrgicas se concentram nos técnicos de controle de produção, repetindo-se, portanto, o que se 
verifica entre o total de mulheres metalúrgicas.

As famílias ocupacionais que aparecem com maior frequência entre os jovens são, respectivamente, 
mecânicos de manutenção de veículos automotores, técnicos em eletrônica e ajustadores mecânicos 
polivalentes. Observa-se que os técnicos em eletrônica aparecem com alta frequência, tanto no total de 
metalúrgicos, como entre os jovens metalúrgicos, o que mostra que os trabalhadores que entram com 
essa qualificação permanecem no mercado como tais.

Já a presença de jovens na ocupação de ajustadores mecânicos polivalentes soma, aproximadamente, 
8%, enquanto, no total dos metalúrgicos, representa 2,6%. Percebe-se, então, que o trabalho 
polivalente, que se caracteriza por ser menos especializado, se apresenta como porta de entrada do 
jovem no mercado de trabalho, mas possui certa mobilidade, passando o trabalhador a ocupar outras 
funções na empresa.
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Acrescenta-se que o nível de escolaridade dos adultos e dos jovens não se diferencia 
significativamente, o que indica que, apesar de ocuparem cargos de trabalho polivalentes, possuem 
nível de escolarização comparável ao dos adultos. A Figura 3 mostra que a maioria dos jovens (52,9%) 
completou o Ensino Médio, dado que se repete no universo total de metalúrgicos, onde a metade, 
50,4%, também completou o Ensino Médio. Ainda entre os jovens, 18,3% não completaram o Ensino 
Médio e apenas 12 entre os 1290 jovens – menos de 0,5% - chegaram ao Ensino Superior; com 
relação ao universo total, essa porcentagem sobe para 5,3%. Com relação à Pós-Graduação (mestrado 
e doutorado), não há nenhum jovem nesses níveis.

1%
4%

5%

14%

18%53%

4% 1%

Escolaridade dos Jovens 
Até 5ª série incompleta

5ª série completa

6ª a 8ª série incompleta

Fundamental completo

Médio incompleto

Médio completo

Superior incompleto

Superior completo

Figura 3 - Escolaridade dos jovens. Fonte: RAIS – CAGED 2010. 

Os jovens pobres, muitas vezes, precisam trabalhar para complementar a renda familiar, o 
que acarreta no seu ingresso prematuro e de forma precária no mercado de trabalho, levando a um 
consequente abandono dos estudos, condição que acaba por perpetuar e ampliar o ciclo de pobreza 
presente na família. 

Um ponto considerado importante para análise refere-se ao fato de a vida do operário fora 
do trabalho praticamente inexistir, enquanto tempo “seu” na contemporaneidade, uma vez que a 
acumulação flexível faz com que não haja uma distinção entre o universo do “lar” e o da “produção”, 
sendo tudo integrado à lógica flexível. Os trabalhadores são atormentados pela insegurança de perder 
o emprego e pela necessidade de se qualificar o tempo todo.

Os dados constatados reforçam ainda uma questão muito importante, levantada por Pochamann, 
que chama de “heróis” aqueles que conseguem estudar e trabalhar: 

Os brasileiros pobres que estudam e trabalham são verdadeiros heróis. Subme-
tem-se a uma jornada de até 16 horas diárias, oito de trabalho, quatro de estudo 
e outras quatro de deslocamento. Isso é mais do que os operários no século XIX 
(OLIVEIRA, 2011).

Outros dados que reforçam a ideia de Pochmann dizem respeito à jornada de trabalho (Figura 
4), mostrando que 88,6% dos jovens trabalham de 41h a 44h/semanais, o que resulta numa jornada 
média maior do que a citada pelo autor, representando mais de 8 horas diárias. Do total de jovens, 
pouco mais de 4% teriam condições de estudar simultaneamente ao trabalho, uma vez que trabalham 
de 16h a 20h/semanais, ainda assim considerando as dificuldades de deslocamento e o desgaste que 
tanto a profissão, quanto qualquer curso, superior ou não, causam.
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A alta jornada de trabalho não é vivenciada apenas pelos jovens, pois, dentre o total, a maioria – 
representando 82,3% - também trabalha de 41h a 44h semanais. Em proporção menor à dos jovens, 
aproximadamente 1% trabalha de 16h a 20h semanais. 

4% 2%
5%

89%

Jornada de Trabalho Semanal dos 

Jovens 16 a 20 horas

21 a 30 horas

31 a 40 horas

41 a 44 horas

Figura 4 - Jornada de trabalho dos jovens. Fonte: RAIS – CAGED 2010. 

Com relação à faixa salarial (Figura 5), constatamos que, no total de metalúrgicos, há maior 
concentração na faixa de 1,0 a 4,0 salários mínimos, sendo 30% de 1,0 a 1,5 salário, 15% de 1,5 a 2,0 
salários, 17% de 2,0 a 3,0 salários e 11% de 3,0 a 4,0 salários mínimos, totalizando um pouco mais 
de 70%. 

Analisando o mesmo dado entre os jovens (Figura 6), encontra-se que aproximadamente metade 
deles (52%) recebem entre 1 e 1,5 salário mínimo. Selecionando-se a mesma faixa acima, de 1 a 4 
salários, soma-se 85% do total, sendo 16% entre 1,5 e 2 salários, 10% entre 2 e 3 e 7% entre 3 e 
4 salários. Dessa forma, vemos que, entre os jovens, há uma concentração nas faixas mais baixas de 
salário, em comparação com o total dos metalúrgicos, como demonstram os gráficos. 

Relacionando-se a faixa salarial com a jornada de trabalho, é possível observar que a jornada 
dos jovens e do total dos metalúrgicos se concentram na mesma faixa de carga horária – 41h a 44h 
semanais – mas o salário dos jovens é mais baixo, com relação ao salário do total dos metalúrgicos. 

Analisou-se, também, o tempo de serviço. Enquanto a maioria – 18,6% - dos metalúrgicos 
se encontra empregada de 60 meses a 119,9 meses (5 – 10 anos), apenas 1,9% dos jovens estão 
empregados pelo mesmo período. Diferentemente do total, a maioria dos jovens – 24,4% - se 
encontra empregada de 6 meses a 11,9 meses (6 meses – 1 ano), o que pode indicar uma rotatividade 
desses jovens. Com relação ao período de 12 a 23,9 meses, constatamos que há uma frequência 
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maior entre os jovens, que representam 17,6%, enquanto, no total dos metalúrgicos, esse número 
cai para 13%.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Nos últimos tempos, houve um aumento de interesse pela juventude, mas a valorização de 
seus atributos não representou maior projeção para os jovens, nem conquistas de espaços sociais mais 
relevantes. Os processos que privilegiam a acumulação do capital em detrimento dos investimentos 
sociais afetaram os jovens, assim como toda a sociedade. Porém tais reflexos parecem ser mais cruéis em 
relação aos jovens e crianças, levando-se em conta, por exemplo, as dificuldades vividas pelos jovens em 
relação ao acesso à educação e ao mercado de trabalho. 

Segundo Leon (2007), os jovens são um dos grupos que mais sofrem com o desemprego, 
possuindo dificuldade de inserção e permanência no mercado de trabalho. Essa situação pode ser 
percebida nos dados analisados, uma vez que, do total de metalúrgicos, apenas 18% possuem entre 18 
e 24 anos. Alguns dos fatores que dificultam essa inserção são: a progressão da idade, o seu rendimento 
e de sua família, a escolaridade de seus pais, a sua classe social e a falta de escolaridade adequada. 

O jovem metalúrgico encontrado na pesquisa é predominantemente do sexo masculino, na faixa 
de idade entre 18 e 24 anos e se insere nas empresas em ocupações menos especializadas, mas com certa 
mobilidade, podendo ocupar outras funções. Concentram-se nas mesmas ocupações que os adultos, 
possuem a mesma jornada de trabalho (41h a 44h semanais), mas recebem salários mais baixos. A 
maioria (53%) possui Ensino Médio completo e poucos (0,5%) atingiram o Ensino Superior, o que se 
explica pela alta jornada de trabalho e mostra a dificuldade em continuar a escolarização e de se inserir 
em postos de trabalho menos precários.

De acordo com os dados apresentados, é possível perceber a materialização dos reflexos da 
reestruturação produtiva no mundo do trabalho, principalmente nas novas exigências colocadas aos 
jovens. Estes, em especial, são incluídos numa lógica de flexibilidade e é exigida deles uma identidade de 
jovem-adulto-flexível (ARAÚJO, 2009). Esse novo segmento operário emergiu da fábrica reestruturada, 
mas cabe salientar que as transformações decorrentes do processo de reestruturação produtiva se iniciam 
na fábrica, mas estendem-se, também, para a vida social, impactando no modo de ser, agir e pensar 
desse novo segmento operário, causado pelo trabalho flexível.

 Os jovens que conseguem se inserir no mercado de trabalho formalmente, no caso os jovens 
metalúrgicos, enfrentam condições peculiares, em relação aos outros trabalhadores. Entram em cargos 
menos especializados, com uma jornada de trabalho que consome todo o seu tempo e impede a 
continuidade dos estudos, que, para eles, representa a busca por melhor qualificação e a possibilidade 
de novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho, em postos menos precarizados. Esse 
cenário é percebido uma vez que os jovens recebem salários mais baixos, apesar de cumprirem a mesma 
carga horária e ocuparem os mesmos postos de trabalho que os demais trabalhadores. 

Tal situação acaba por comprometer a fase da juventude, que é considerada um momento de 
transição para a vida adulta e em que há um amadurecimento social. O jovem que vivencia a insegurança 
de perder o emprego e a necessidade de se qualificar o tempo todo não consegue aproveitar o seu tempo 
livre, o que compromete a sua formação enquanto sujeito. Isso faz com que ele não consiga vivenciar o 
seu período de moratória, prejudicando a sua preparação para a vida adulta. Nesse sentido, é possível 
perceber que há diferentes formas de vivência da fase da juventude, que irão se configurar de acordo 
com a situação juvenil, por meio do recorte de classe (ABRAMO, 2005). 
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Cabe salientar que as mudanças econômicas ocorridas na última década repercutem no mercado 
de trabalho, sendo o desemprego estrutural uma das consequências desse processo. Logo, as dificuldades 
impostas pelo novo contexto, tanto de inserção como de permanência no emprego, repercutem em 
toda a sociedade, mas os jovens, de maneira especial, são mais vulneráveis, sendo o grupo que mais 
sofre com o desemprego e com a dificuldade de inserção e permanência no mercado de trabalho.
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RESUMO
O artigo apresentado visa traçar uma compreensão acerca da produção de materiais didáticos 
para cursos de Educação a Distância. A partir da percepção de que o material didático é parte 
importante da maioria dos projetos da modalidade, procuramos tomar conhecimento da con-
cepção de educação subjacente a essa produção. Este estudo também se justifica devido à neces-
sidade de analisar e discutir esses modelos, que se inserem no panorama brasileiro com forma e 
cunho de uma política pública, uma vez que a modalidade se expande em grande escala no Brasil 
e será, nos próximos anos, um dos principais meios de formação de adultos, tanto na graduação, 
como nos cursos de especialização. Busca-se, também, investigar modelos que tendem a preva-
lecer nas práticas contemporâneas de Educação a Distância no país. A investigação, ainda em 
curso, pretende abordar duas possibilidades de construção de material didático para EaD: a pri-
meira apregoa uma feitura industrial e segmentada, com ênfase na transmissão de conhecimento 
e informação; a segunda possibilidade, supondo uma realização mais artesanal e dinâmica, tem 
como base a autoria e autonomia do professor nos materiais apresentados.
Palavras-chave: Material Didático. Educação a Distância. Tecnicismo na EaD.

INTRODUÇÃO

O cenário da Educação a Distância (EaD) no país vem se consolidando há algum tempo como 
modalidade aceita e reconhecida de educação. Deixando de lado uma imagem de educação ligada à 
morosidade e a certa ineficiência, a EaD vem com uma nova roupagem, à medida em que se associa às 
Tecnologias de Interação e Comunicação (as TIC’s) como instrumento e meio de ação, trazendo, desse 
modo, uma nova dinâmica à forma de se estudar e aprender a distância. Especificamente no Brasil, nos 
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últimos tempos, tem-se recorrido bastante à EaD, contribuindo, em princípio, de forma decisiva, para 
a democratização do ensino superior no país. 

Para compreender a inl uência de tais modelos econômicos e de gestão no cam-
po da educação, e da EaD em particular, é preciso lembrar que o grande desen-
volvimento econômico do período capitalista de pós-guerra se caracterizou pela 
crescente penetração dos novos modelos teóricos e das práticas da economia 
sobre os outros campos da vida social (BELLONI, 2009).

É nesse panorama que se insere a Educação a Distância. Por decisão de uma política pública, ela 
vem crescendo e se desenvolvendo no país, de maneira bastante rápida e intensa. Segundo o Ministério 
da Educação3, em 2011, a Educação a Distância deveria chegar a um total de um milhão de alunos 
conveniados ao ensino superior, dentro de um universo de cinco milhões de alunos vinculados ao 
ensino superior público brasileiro. Belloni (2009) também descreve esse movimento da EaD, mas de 
uma forma que ressalta o quanto a mesma está se inserindo no cotidiano do mundo acadêmico, sem 
ser pensada e refletida no mesmo grau. 

O desenvolvimento da pesquisa trouxe, porém, algumas considerações fundamentais capazes 
de indicar o que seria realmente relevante no que diz respeito à construção de um modelo de ação de 
educação a distância. Os estudos teóricos nos mostrava o quão grande, interessante e carente de estudos 
estava o campo de educação a distância. Ao mesmo tempo, mostrava também as deficiências que o 
modo de fazer ensino a distância atual continha, assim como delimitava firmemente dois modelos 
bastante diferentes entre si na modalidade. Como afirma Belloni:

Pode-se dizer que desde os anos 80, duas manifestações teóricas predominantes 
se afrontam ou coexistem no campo da educação em geral e da EaD em particu-
lar: de um lado o estilo fordista de educação de massa e do outro uma proposta 
de educação mais aberta e l exível, supostamente mais adequada às novas exigên-
cias sociais. Essas duas tendências coexistiram confortavelmente, mas a partir da 
década de noventa (...) a lógica industrialista começou a perder terreno, sendo 
percebida como uma ameaça às “qualidades menos tecnocratas e mais huma-
nistas” vislumbradas como possíveis a partir de teorias da pós-modernidade e 
de modelos pós-fordistas e de organização industrial. A maioria dos estudiosos 
concorda que os objetivos e as estratégias da educação a distancia estão sendo 
(ou devem ser) redei nidos em função de análises a críticas orientadas pelos pa-
radigmas pós-modernos e desconstrucionistas. Essa redei nição se dá em direção 
à abertura e afasta-se do “behaviorismo de massa” (2009). 

Portanto, passamos a olhar de forma mais atenta para essa diferença de modelos de EaD, que 
refletem distintos modos de lidar com as diferentes mídias, com as interações entre os sujeitos da 
aprendizagem, com a abordagem dos conteúdos. O que inicialmente suspeitávamos se confirmou ao 
longo de nossa pesquisa: que essa diferença de modelos se traduzia em diferente uso e construção do 
respectivo material didático. A partir do material produzido e utilizado nos cursos a distância, é possível 
identificar em qual modelo o curso é fundamentado, como ele se comporta nos pontos anteriormente 

3  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância. Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 
Distância. 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf>. Acesso em: 18 de 
novembro de 2011.
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descritos. Desse modo, percebemos que estudar o material didático pode abranger muito mais do que 
o estudo de configurações específicas de conteúdos e formas.

Pensamos que o material didático é importante para se compreender a educação a distância, 
porque o mesmo se posiciona como peça-chave do modelo adotado. No material, se concentram a 
proposta do curso, sua base e orientação pedagógica, o papel dos tutores, dos alunos, enfim, todas essas 
características estão contidas na configuração do material e podem ser percebidas, se nos dedicarmos 
mais a esse ponto. É a partir dele e de seu manuseio que os professores delimitam suas ações – mais 
ou menos intensas e atuantes e, consequentemente, delimitam as respostas e interações que os alunos 
devem fazer com o contexto. Os recursos contidos nos materiais – ou a falta deles – expressam a 
contextualização dos mesmos com as mídias digitais. A forma com que o material é construído – 
levando-se em conta a redução, simplificação e o modo com que expõe o conteúdo – se reflete na 
forma com que tal material será absorvido e entendido.

No Brasil instalou-se a prática de fornecer ao aluno apenas uma ‘apostila’ ou re-
sumo dos pontos principais da matéria, às vezes com apenas 50 páginas conten-
do ‘pedaços de conhecimento’ (extraído de diferentes livros) intercalados para 
constituir uma ‘nova’ publicação (frequentemente sem citação das fontes origi-
nais, nem o pagamento de direitos autorais para uso comercial). Essa redução do 
conteúdo apresentado ao aluno representa, evidentemente, uma diminuição de 
seu conhecimento e de seu preparo proi ssional (LITTO, 2009).

METODOLOGIA

A proposta do artigo aqui apresentado é, portanto, analisar uma oposição entre modos de 
construir um material didático e sistematizar um curso, usando como base de estudo a forma desses 
cursos e as possíveis implicações do formato, com sua didática e metodologia. Para que essa proposta se 
efetivasse, o estudo se concentrou em dois cursos específicos de EaD da UFJF, pertencentes ao modelo 
da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que chamaremos de A e B, com o intuito de comparar os dois 
sistemas de curso em pleno funcionamento, formando turmas e se desenvolvendo pedagogicamente.

A escolha dos cursos acima apontados foi baseada na possibilidade do estudo da seleção e 
produção de material didático impresso (apostila, livros ou textos selecionados) em cursos de EaD com 
diretrizes e projetos pedagógicos diferenciados: um material com ênfase em uma produção planejada e 
prévia (curso A) e outro ancorado na construção e desenvolvimento ao longo do curso (curso B).

Uma das necessidades subjacentes ao estudo apresentado estava na utilização de um mecanismo 
capaz de obter avaliação dos principais sujeitos dos cursos em questão (professores e alunos), sobre os 
conteúdos, formas e usos dos materiais. Para isso, foi proposto o desenvolvimento de dois instrumentos 
de coleta de dados: a aplicação de questionários e entrevistas. A proposta dos questionários era a de 
serem aplicados aos professores dos cursos – responsáveis por desenvolverem e selecionarem o material 
utilizado – para se obter um panorama geral do entendimento desses sujeitos. Já a entrevista teria o 
intuito de ser aplicada somente a alguns professores, objetivando um entendimento mais específico e, 
ao mesmo tempo, mais profundo da compreensão desse processo produtivo.

A partir de nossa compreensão de que são os sujeitos que produzem os cursos que melhor 
poderiam nos explicar sobre eles, fomos buscar em professores dos cursos as principais informações 
sobre o efetivo uso do material didático nos cursos de EaD. Com essa finalidade, realizamos um pequeno 
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número de questionários com os professores de ambos os cursos, e entrevistas com os professores do 
curso que dispunha de material didático pré-produzido, ou seja, o curso A.

QUESTIONÁRIOS E PRIMEIROS DADOS

O questionário foi o primeiro recurso metodológico produzido, aplicado aos professores que 
tiveram experiência em ministrar ensino a distância dos dois cursos analisados. Para a formulação das 
questões propostas, as especificidades de cada curso foram levadas em conta e, por isso, não foi aplicado 
o mesmo questionário aos dois cursos. Para o curso que não apresentava uso de material didático 
impresso pré-elaborado, foram suprimidas as questões que diziam respeito à satisfação dos professores 
com o material didático recebido e às características de tal material.

ENTREVISTAS

O outro recurso utilizado foi o de entrevistas com professores do curso A, a fim de traçar um 
quadro mais descritivo do movimento e dinâmica do curso, assim como das bases que o regem. Esses 
sujeitos foram selecionados de forma que apresentassem um perfil diferenciado e que, juntos, pudessem 
formar um panorama mais completo de como diferentes perfis de professores se comportam em tal 
curso.

A AVALIAÇÃO DO CURSO COMO FONTE DE DADOS

Utilizaram-se, para comparação com os resultados obtidos dos instrumentos anteriores, os 
questionários realizados pela mesma equipe desta pesquisa, de avaliação do curso B, junto aos alunos do 
curso, a cada semestre. O questionário utilizado, de 75 questões, incluiu perguntas sobre a percepção 
que os alunos têm do material didático e das interações com professores e tutores. A partir dos estudos 
da pesquisa aqui relatada, um novo olhar foi dirigido às questões propostas, de maneira a comparar 
seus resultados com as reflexões teóricas e novos dados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De início, foi traçado um panorama geral do uso dos materiais, produzidos e apresentados nos 
respectivos cursos. O curso A tem seu material impresso em livros-texto, com indicações de leitura e 
exercícios. Tal material é produzido de maneira centralizada pela UAB, sendo, portanto, idêntico em 
todos os cursos no país, independentemente de diferenças locais.

Já o curso de B tem claramente outras perspectivas, no que se refere à construção de um material 
de apoio para os estudantes. Não possui material com um formato pré-definido, que vai passando de 
ano para ano, de disciplina para disciplina, assim como não possui nem distribui material impresso a 
seus alunos. De modo específico, o curso tem seu material baseado no uso das mídias tecnológicas e 
de textos que podem ser disponibilizados via sites da internet, downloads ou pela própria plataforma 
do curso. A proposta desse modelo está em uma interação mais intensa no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), interação entre os próprios alunos, assim como entre os tutores e alunos. Assim, 
o conhecimento seria produzido conjuntamente, mediado pelos tutores – e intermediado pelo material 
produzido pelo professor, de modo individual, para cada disciplina e necessidade da turma.
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No que se refere à análise desses materiais didáticos, é possível fazer uma consideração quanto 
ao modo com que os mesmos são disponibilizados ao aluno. O primeiro, de forma impressa, chega 
às mãos do aluno e possibilita segurança, no que diz respeito a ter auxílio sempre perto fisicamente, 
que ofereça uma resposta quando o aluno não tiver para quem apelar, em caso de dúvida. O curso 
disponibiliza esse material de forma apostilada, de modo que possibilite seu uso contínuo e frequente 
na disciplina, em diferentes semestres. 

Já o curso de Pedagogia a distância propõe algo que se aproxima mais da concepção de material 
de estudo do ensino tradicional presencial, como ele acontece hoje nas universidades. Concentra-se 
mais em materiais como livros, capítulos de livros, artigos que são disponibilizados na internet e em 
discussão nas plataformas de estudos. Tudo isso com o intuito de aproximar a dinâmica e a didática da 
EaD ao ensino regular e afastar a Educação a distância de possíveis práticas de uma educação simplista. 

O questionário acima mencionado como recurso metodológico possibilitou a retirada de alguns 
dados quantitativos, no que se refere a uso do material didático pelos docentes de EaD, especificamente 
no que diz respeito ao material didático impresso utilizado pelos cursos. No curso de administração, 
quando perguntado aos professores acerca do material nos quesitos de pertinência do conteúdo, 
quantidade de atividades propostas e o uso de materiais complementares, as respostas foram as seguintes:

Tabela 1 - Sobre o conteúdo do material didático utilizado:

Frequência Percentual

Muito pertinente 2 25%

Pertinente 3 37,5%

Pouco pertinente 3 37,5%

Total 8 100%

Tabela 2 - Se o professor utiliza o material impresso

Frequência Percentual

Integralmente 3 37,5%

Em parte 5 62,5%

Total 8 100%

Tabela 3 - Se o professor utiliza material complementar

Frequência Percentual

Muita frequência 7 87,5

Pouca frequência 1 12,5

Nenhum uso - -

Total 8 100%

Não houve concordância absoluta no que diz respeito à pertinência do conteúdo do material 
didático com a matéria lecionada, questão que remete a um ponto também pautado nos debates 
do grupo de pesquisa: a relação entre o professor e um material didático, material esse que não é de 
autoria desse professor, mas que foi designado para atuar na disciplina. O docente se vê utilizando um 
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material que nem sempre se adequa ao conteúdo que ele entende como relevante ou necessário e acaba 
inserindo materiais complementares.

A questão que dizia respeito às atividades propostas também é interessante, porque mostra uma 
maior unanimidade de respostas. Há, por parte dos respondentes, uma atitude crítica que classifica 
as atividades propostas no material como pouco ou não suficientes. Como aparece no gráfico, somente 
uma pessoa respondeu como “suficientes” as atividades propostas no material didático, enquanto o 
restante dos respondentes assinalou uma defasagem nesse ponto. 

O perfil que foi possível traçar da ação e utilidade de tais materiais no curso é de um material que 
não se mostra suficiente para o desenvolvimento da disciplina, nem sempre possui sugestões de outro 
material, com poucas propostas de atividades. Além disso, outras questões revelaram que o uso do 
material didático impresso pré-elaborado não seria feito da mesma forma, se ele não fosse obrigatório. 
Se fosse de uso alternativo, reservado à decisão do professor de cada disciplina, o mesmo seria utilizado 
somente “em parte”, pela maioria dos respondentes. 

Os resultados dos questionários aplicados ao curso A vieram para confirmar o que já vinha sendo 
conjecturado para tal modelo: o uso de material impresso pré-elaborado é reconhecido pelos professores 
como insuficiente ou inadequado aos objetivos das disciplinas. Em reação, como apontam as respostas 
obtidas nos questionários, eles estão construindo caminhos alternativos, tanto para complementar o 
material, quanto para desenvolver outras propostas paralelas. 

No caso do curso B, destacamos, nos limites deste trabalho, duas questões, por sua relevância. 
A primeira refere-se ao resultado obtido no questionário dirigido aos professores, na pergunta que 
se refere ao possível uso de material impresso pré-elaborado pelo curso. Nenhum dos professores 
respondeu que passaria a utilizar somente esse material pré-elaborado. O que ficou entendido é que 
eles adicionariam esse material como mais um recurso possível aos alunos, não deixando de produzi-los 
de forma singular, para cada disciplina, de acordo com as necessidades de cada disciplina.

Tabela 4 - Se um material impresso pré-elaborado fosse disponibilizado à disciplina, você:

Frequência Percentual

Passaria a utilizar somente o material impresso pré-elaborado - -

Adicionaria o material impresso pré-elaborado aos demais mate-
riais utilizados

5 83,3

Não faria uso do material impresso pré-elaborado 1 16,7

Total 6 100%

Levando-se em consideração que não há o fundamento do uso de materiais impressos pré-
elaborados, foi de interesse investigar quais materiais eram, então, utilizados pelos professores na 
construção da disciplina. Para isso, formulamos uma questão que possibilitasse marcar o uso ou não 
de vários materiais, assim como a intensidade com que os mesmos eram utilizados na disciplina. É 
possível perceber que não há somente um ou dois tipos de recursos didáticos utilizados na disciplina, 
mas, de fato, uma adesão dos professores a diferentes possibilidades de materiais e recursos. Artigos 
científicos e videoaulas foram recursos assinalados por todos os professores, e vídeos/filmes e outros 
materiais da internet pela maioria dos docentes que responderam ao questionário. O livro foi o recurso 
menos assinalado.
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Tabela 5 - Quais os tipos de materiais pedagógicos trabalhados no curso:

Sim Não Não respondeu Total

F % F f % f f %

Livros 2 33,4 4 2 33,4 4 6 100

Capítulos de livros 4 66,6 1 4 66,6 1 6 100

Artigos 6 100 - 6 100 - 6 100

Videoaulas 6 100 - 6 100 - 6 100

Vídeos/filmes 5 33,4 1 5 33,4 1 6 100

Outros materiais da internet 5 33,4 1 5 33,4 1 6 100

CONCLUSÕES 

As principais conclusões a que foi possível chegar, no decorrer das investigações acima rapidamente 
pontuadas, confirmaram, em grande medida, a importância do material didático na formatação das 
relações pedagógicas, no interior dos cursos a distância. Assim, a maneira como ele é produzido 
expressa, desde seu início, a concepção de educação a distância dos agentes elaboradores do curso. Isso 
vale, no caso da UAB, principalmente na instância mais macro das políticas públicas. A concepção dos 
cursos revelaria, portanto, certo caráter instrucionista e reprodutor da concepção vigente, no nível das 
decisões da gestão da própria UAB.

Contudo, o modo como o material é designado ao curso não corresponde, necessariamente, 
ao modo como o material é utilizado nos cursos. Há tendência à autonomia nos modos de uso, na 
medida em que o professor e/ou tutores são mais ou menos experientes, tanto com relação à prática 
pedagógica, quanto ao domínio dos conteúdos. O modo como o material é usado, no interior dos 
cursos, configuraria e determinaria a relação entre seus principais atores - tutor e professor - e seus 
alunos. Determina, portanto, a própria organização do curso, a qualidade e frequência das interações 
pedagógicas, o lugar do aluno, como sujeito passivo ou construtor do seu próprio conhecimento.

Se o perfil do curso já está traçado pela instância governamental, que expõe a preferência no 
material didático, percebe-se que há um movimento no sentido de tentar contornar essa situação 
e dar qualidade para o curso, de dentro para fora. Foi possível, portanto, perceber um interessante 
movimento contraditório dentro das determinações impostas à EaD, que surge das próprias estruturas 
dadas. Os docentes tendem, de dentro do curso, como agentes internos, a desenvolver implementos 
de qualidade, optando por uma autoria e autonomia crescentes, que passam a se assemelhar a uma 
concepção mais artesanal de ensino a distância. 

Estas conclusões estão ainda sendo discutidas e exploradas e deverão se tornar objeto de outras 
produções, haja visto que o tema da pesquisa possui uma abrangência e atualidade que não permitem 
que os resultados se concluam em apenas dois anos de estudo – tempo de duração da pesquisa aqui 
condensada. É um campo que vem crescendo exponencialmente, em detrimento de pesquisas científicas 
da área, que não atingem número e intensidade satisfatórios e demonstram a necessidade de percorrer 
um longo caminho neste tema.
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BETWEEN THE INDUSTRIAL AND THE ARTISANAL: THE 
PRODUCTION OF TEACHING MATERIALS IN DISTANCE 

EDUCATION

ABSTRACT
This article aims to understand aspects of the production of teaching materials for distance 
education courses. Based on the perception that the didactic materials are an important part of 
most projects on the modality, we looked for the conception of education behind that kind of 
production. We understand there is a need to analyze and discuss these models, which become 
part of the Brazilian educational reality, derived from an specific public policy that tend to 
prevail in contemporary practices of distance education in the country. The investigation aims 
to address two possibilities of building materials for distance education: the first, advocates an 
industrial making, with emphasis on knowledge transmission and information, and the second 
possibility, assuming a craft and more dynamic production, based on the teacher autonomy on 
the materials presented.
Keywords: Teaching Material. Distance Education. Technicist Educational Trends.
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CAMBOINHAS: DEBATES EM TORNO DE UM “LUGAR 
INDÍGENA” E DA “CULTURA”1

Elizabeth Pissolato2 
Lucília da Glória Dias3

Rafael Siqueira Machado3

RESUMO
Este trabalho tem como foco a instalação de uma família guarani mbya que deixou a Terra 
Indígena de Parati Mirim, nas proximidades de Parati, Rio de Janeiro, onde vivia com outras 
famílias mbya, instalando-se em Camboinhas, uma área de praia em Niterói. Acompanhamos 
negociações simbólicas em torno desse lugar, que passou a ser caracterizado como “indígena” e 
elaborações, neste processo, em torno da “cultura”, com interesse particular nas apropriações, 
pelos mbya em questão, de sua própria “cultura”.
Palavras-chave: Guarani Mbya. Camboinhas. Transformações. Cultura.

INTRODUÇÃO

Em março de 2008, uma família mbya guarani veio instalar-se na praia de Camboinhas, na 
região de Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro. Deixando o local anteriormente ocupado, na Terra Indígena 
de Parati Mirim, onde mantinha, há cerca de 15 anos, um núcleo de casas, algumas roças e uma 
atividade artesanal organizada, essa família passou a viver em uma área de praia, concentrando-se na 
venda de artesanato e em outras atividades, como a visitação do local de moradia, intensificando, desse 
modo, suas relações com os brancos e com o contexto urbano em que se insere.

O trabalho tem como objetivo, por um lado, acompanhar uma série de enunciados sobre 
Camboinhas que se constituem e se põem em relação em uma rede complexa de discursos, ao longo de 
algumas décadas e, por outro lado, levantar questões a propósito das apropriações da própria “cultura” 
pelos mbya, nesse novo contexto de vida.

Mapear a rede de discursos e acompanhar a constituição de um local “indígena” em Camboinhas, 
parece importante para compreendermos a própria ocupação mbya da área, ocupação, por sua vez, que 

1 Texto elaborado como resultado da primeira etapa da pesquisa Transformações e Novas Conceituações Indígenas, realizada no 
âmbito do Programa de Bolsas de Iniciação Científica – BIC/UFJF

2 Professora Orientadora - Departamento de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Humanas/ UFJF, e-mail: epissolato@terra.
com.br

3 Bolsistas BIC/UFJF
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não deixa de produzir uma intensificação do debate sobre o local, atualizando posições discordantes 
quanto à “aldeia na praia”, colocando em discussão argumentos “ambientalistas” e “étnicos”, entre 
outros e, opondo, inclusive, interesses “indígenas” distintos.

METODOLOGIA

Para se acompanhar a construção de significados em torno de Camboinhas e a importância 
que o lugar assumiu para a população local e do entorno, para órgãos do Estado do Rio de Janeiro e 
para alguns setores e movimentos sociais, é preciso que se recupere pelo menos três ou quatro décadas 
de informação sobre o local. Sabe-se que, desde os anos 1970, Camboinhas é palco da disputa entre 
ambientalistas e empreendedores imobiliários e, já nesse período, o IPHAN pedira ao governo do 
Estado medidas de proteção à área, afirmando seu valor para a pesquisa arqueológica.

Para o presente trabalho, a pesquisa concentrou-se na segunda metade da década de 1990 e, 
usou como fontes, jornais locais e documentos diversos como cartas, relatórios e partes de processos 
relacionados à ocupação e proteção de Camboinhas. Os enunciados dos ocupantes mbya situam-se, 
num momento inicial da ocupação, em conversas durante uma breve visita ao local, realizada em julho 
de 2008, para fins de elaboração de uma Informação Técnica à Funai4.

REDE DE DISCURSOS

O lugar de que falamos é uma área de restinga que tem um histórico antigo de ocupação e, 
atualmente, é foco de interesse tanto da especulação imobiliária quanto dos defensores de direitos 
ambientais que atuam em defesa da Mata Atlântica. Parte do complexo da Lagoa de Itaipu, Camboinhas 
é também de grande interesse para a pesquisa arqueológica na região e vem sendo objeto de uma série de 
demandas, encaminhadas por pesquisadores e pela sociedade, no sentido de sua proteção e preservação 
enquanto patrimônio. Desde, pelo menos 2005, é também local de interesse do movimento indígena 
no Brasil, onde têm sido realizadas manifestações em defesa dos direitos indígenas com a presença de 
representantes de diversas etnias.

Alguns argumentos básicos em torno da importância do local serão aqui apresentados e seguiremos 
seus percursos, apontando articulações importantes e buscando reconhecer como os discursos agem 
uns sobre os outros e como certos elementos, sejam noções, pessoas, objetos – assumem uma posição 
chave nesse processo.

Entre os anos de 1979 e 1981, uma equipe do Museu Nacional coordenada pela Profa. Dra. Lina 
Maria Kneip desenvolveu pesquisas arqueológicas em Camboinhas, datando os sítios ali presentes e 
apontando a importância de sua preservação. Em 1982, essa arqueóloga e mais cerca de 20 cientistas de 
universidades brasileiras e estrangeiras entregaram solicitação escrita ao Presidente da CBPI (Companhia 
Brasileira de Participações e Investimentos), propondo “a preservação, proteção e exposição adequada 
dos testemunhos restantes do Sambaqui de Camboinhas, no plano de urbanização da Comunidade 
Planejada de Itaipu”5.

Em 1992, essa arqueóloga e o presidente da Sociedade Pró-Preservação Urbanista e Ecológica 
de Camboinhas (SOPRECAM) encaminham ao presidente da firma, que teria a propriedade da área 

4  O trabalho de campo realizado pela orientadora deste projeto junto aos mbya, moradores das aldeias de Parati Mirim e Araponga, 
entre 2001 e 2004, para a pesquisa de doutorado e que tem continuidade com visitas e a realização de novas pesquisas vinculadas 
a processos de revisão de limites dessas terras indígenas, contribui, certamente, para os desenvolvimentos aqui propostos.

5  Abaixo assinado feito em Itaipu, no dia 10 de agosto de 1982.
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em que se encontra o sambaqui referido, carta afirmando o interesse da “comunidade científica” e 
da “sociedade” pela preservação do local, com seu “cercamento imediato”, bem como sua “exposição 
adequada”.

Mais uma década e surge um projeto de lei na Câmara Municipal de Niterói, propondo “o 
tombamento do Sambaqui de Camboinhas [...] em resgate aos vestígios sambaqui encontrados em sua 
área, como o mais antigo testemunho de comunidade indígena”6, o texto afirmando a finalidade do 
local para “pesquisas científicas”.

O valor arqueológico estaria no centro da argumentação pró-preservação, reunindo interesses 
da “comunidade científica” e da “sociedade”, em oposição a interesses privados de empreendimento 
imobiliário, até o início dos anos 2000, quando à importância arqueológica vem juntar-se o argumento 
da “preservação do ambiente”.

Em um laudo técnico feito, provavelmente, em meados dos anos 2000, pelo biólogo Gilberto 
de Menezes Schittini sobre a Guarderia “Meu Garoto Windsurf”, cujas instalações ocupavam então 
o local em que os mbya viriam a se instalar, a “conservação ambiental” e a “educação ambiental” 
aparecem, em primeiro plano, como argumentos favoráveis à ocupação e atividades desenvolvidas pelo 
atleta George Rebello. São citados o cultivo de mudas de plantas nativas e iniciativas de reflorestamento 
desenvolvidas por mutirões, envolvendo escolas publicas.

Maior evidência ganha a razão “ambiental” nos anos seguintes. Em 2004, uma ação civil ajuizada 
pelo Ministério Público Federal suspende a “execução de qualquer empreendimento imobiliário no 
entorno da Lagoa de Itaipu que necessite de aterramento [...] bem como outros que não disponham de 
licenciamento ambiental” (Informativo SOPRECAM, outubro de 2004). A ênfase sobre a necessidade 
de avaliações por parte do IBAMA, a entrada em cena dos laudos técnicos feitos por esse órgão e as 
análises de “impacto ambiental” passam a compor o debate que opõe, de modo claro, os adeptos da 
preservação ambiental e os empreendedores que, na matéria de jornal aqui focalizada, teriam iniciado 
obras e negociado imóveis na planta, na região.

A presença dos sítios arqueológicos continua como elemento chave no debate público para a 
afirmação da necessidade de preservação, a importância da “proteção da memória” ou do “patrimônio 
cultural”, reunindo-se aos argumentos “ambientalistas” que enfatizam a necessidade de preservação 
do complexo lagunar, em situação crítica, da vegetação de restinga e da porção de Mata Atlântica 
existentes.

Em 2006, o então deputado estadual Carlos Minc apresentou o projeto de lei 3388/2006, 
propondo que “a área de sambaquis de Camboinhas fosse Área de Preservação Permanente – APP 
[...], vedada à edificação e descaracterização e onde havia dois Sítios Arqueológicos [...], devendo ser 
preservada “por conter área de grande interesse arqueológico e histórico”.

Nessa ocasião, outras vozes e performances estariam, também, entrando em cena, através das 
“manifestações”, dos “atos” ou “rituais” que passam a acontecer, desde 2005 no local. Época em que 
a presença do movimento indígena se torna evidente, visualmente e na formulação de enunciados, 
particularmente, nesse primeiro momento, na figura daqueles que os jornais noticiam como 
“representantes” de diversas etnias indígenas. A data é emblemática e coincide com a comemoração 
anual do “Dia do Índio”, em 19 de abril.

Em 2005, o ato reuniu “entidades ambientalistas e comunitárias” de Niterói, como informa um 
ofício da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado ao Secretário 
Municipal de Urbanismo, assumindo a organização do evento juntamente com outras entidades. 
Conforme o ofício, tratou-se de uma “manifestação pacífica pela conservação da Lagoa de Itaipu e pela 
memória do Sambaqui Camboinhas”, contando com “a participação de 30 índios de 6 etnias”, que 

6  Projeto de Lei 50/2002, apresentado pelo vereador João Geraldo Bezerra de Menezes Galindo.
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teriam “sauda[do] o quase extinto sambaqui com rituais de danças e cantos impressionando o público 
de mais de 200 pessoas, o evento [sendo] amplamente coberto pela mídia”.

Em 2006, o evento é chamado de “ato indígena” em um ofício encaminhado pelo Conselho 
Comunitário da Região Oceânica (CCRON) ao Museu de Arqueologia de Itaipu, solicitando 
a colaboração deste. Sua preparação, diz o ofício, conta com a participação de vários indígenas: 
“17 representantes de 4 etnias, os Guajajara e Krikatí (Maranhão), os Pataxó (Bahia) e os Fulniô 
(Pernambuco) e a realização de um “belíssimo ritual” na área dos sítios. Inclui, também, a colocação de 
“um marco” na área, onde “dançarão e cantarão invocando os espíritos da natureza – da mata e do mar 
e de seus antepassados para a proteção do meio ambiente e da rica história e pré-história da região”.

O jornal “O Fluminense” anuncia a presença dos “dezessete representantes [das] quatro 
etnias indígenas, [de] ambientalistas e [do] deputado Carlos Minc” na manifestação e o Jornal do 
Brasil noticia o evento como “protesto realizado por índios Guajajara”. A primeira matéria ressalta a 
importância dos sítios arqueológicos e a presença das vegetações de “restinga, manguezal e brejos” na 
área, postas em risco pela “construção de luxuosos condomínios”. O JB, em seu caderno “Memória”, 
informa que o “protesto [visa] impedir novas construções na área e preservar a memória dos povos que 
viveram na região”. Dando destaque à fala de um dos Guajajara à frente do “Movimento Indígena do 
Estado”, Arão da Providência, a matéria aponta a necessidade de se criar uma Unidade de Conservação 
(UC) na área. Nesse sentido, haveria uma convergência entre o discurso do “movimento indígena” e 
dos “ambientalistas”, particularmente representados por Carlos Minc, que havia acabado de propor 
o projeto de lei referido (cf. supra). O evento constou de danças e cantos ou “rituais” feitos pelos 
indígenas, outras participações musicais e um abraço simbólico ao Sambaqui de Camboinhas. Nas 
fotos veiculadas em ambos os jornais, a presença de elementos “indígenas” ganha destaque. Além da 
faixa do “Movimento Indígena do RJ”, são registrados “[indígenas] pintados para a guerra”, portando 
“roupas típicas” e dançando em círculo e o “marco” posto no local: uma “oca” construída nesse dia.

Um aspecto a ser notado é a presença dos “Guajajara”, que ganha evidência no evento de 2006, 
conforme se lê em um dos jornais. De fato, alguns nomes, como o de Arão e José Guajajara passam a 
estar frequentemente associados a Camboinhas, seja na mídia ou em outras instâncias de negociação 
de interesses, como a justiça.

Não temos elementos para uma análise sobre a organização do movimento indígena, no estado 
do Rio de Janeiro, nem para recuperar a trajetória dos indivíduos guajajara que vivem no estado, como 
é o caso de Arão, advogado inscrito na OAB-RJ e criador de uma ONG, de nome Centro de Etno-
conhecimento Sócio-cultural e Ambiental Cauieré (CESAC), que assumiu, em certa medida, uma 
posição de representação dos Mbya, durante o início da ocupação de Camboinhas. De certo modo, é 
provável que esses indivíduos tivessem um papel importante na negociação da mudança dos Mbya de 
Parati Mirim para Camboinhas e, antes disso, na construção de Camboinhas como “lugar indígena”. 

Em 2007, o evento se repete, com a participação de indígenas, dessa vez, incluindo convidados 
mbya vindos de Parati Mirim, um líder Tucano, Arão e José Guajajara, entre outros, que se reúnem 
com o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Minc, o superintendente do IBAMA e o presidente 
do IEF, com a manifestação tendo tom de crítica ao “descaso das autoridades em relação à preservação 
do meio ambiente e à cultura indígena” (JB, 23 de abril de 2007).

O jornal O Fluminense, que entrevista Arão da Providência, denominado “o representante das 
tribos”, informa que o “ritual” teve como objetivo “recuperar e preservar terras indígenas na Lagoa de 
Piratininga e construir o Museu in loco do Sambaqui de Camboinhas”, em uma tentativa de “unir a 
cultura étnica com o conhecimento científico e criar um espaço de interação”, nas palavras de Arão. A 
matéria diz estarem presentes cerca de 40 índios, de diversas etnias (tukano, tembé, fulniô, guajajara, 
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guarani, caiapó, krikatis e krahós) que, ao final, “cercaram a área com fita isolante para simbolizar a 
retomada do terreno”.

Novamente, Arão fala como “representante indígena”, em uma matéria do JB de setembro 
de 2007, sobre a ampliação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, afirmando que a área “abriga 
um cemitério indígena de tupi-guarani”. Em seguida, dizendo ser ele próprio do “tronco linguístico 
guarani”, o advogado reconhece, no local, “a sobreposição de distintas culturas indígenas, entre elas o 
homem sambaquiano, o tupi-guarani e o caiçara”.

O ano de 2008 é marcado pela chegada dos Mbya, no mês de março, por uma ação movida na 
justiça pela Sociedade Pró-Preservação Urbanística e Ecológica de Camboinhas (SOPRECAM) para a 
retirada dos mesmos e a assinatura de um decreto pelo governador Sérgio Cabral, ampliando o Parque 
da Serra da Tiririca (PESET) em 181 hectares e a intensificação de manifestações e campanhas.

O jornal A Tribuna de 11 de abril associa a chegada dos Mbya ao “tradicional encontro” do “Dia 
do Índio”, reunindo diversas “nações indígenas” e dá destaque à imagem de Izaías, um rapaz mbya, 
com “restos de ossadas de seus antepassados” nas mãos.

Noticiando a ampliação do PESET, o jornal O Globo (20 de abril de 2008) destaca os comentários 
do Secretário Estadual do Ambiente sobre “a maior vitória de Niterói contra a especulação imobiliária 
dos últimos 30 anos” e seu intuito de “transformar Niterói na capital estadual da ecologia”.

Na mesma data, O Fluminense associa o decreto de ampliação com a comemoração do “Dia 
do Índio”, em Camboinhas e a aldeia mbya de nome Tekoa Itarypu ali instalada. Quem aparece então 
como “um dos representantes da aldeia” é José Guajajara, que conta que, “desde 2002, quando a aldeia 
foi instalada no local, foi iniciada a luta para impedir a degradação da natureza e dos sambaquis”, 
observando que, na assinatura do decreto, 60 mil metros quadrados teriam ainda sido deixados de fora. 
A matéria dá também voz a Arão Guajajara, que se pronuncia a favor da inclusão da porção que ainda 
ficara de fora, afirmando “Queremos apenas que nosso solo sagrado seja preservado. A constituição nos 
garante este direito”.

Até aqui foram apresentadas, de modo sucinto, perspectivas diversas, que poderíamos qualificar 
como ambientalistas, memorialistas, culturalistas, indígenas, comunitárias, científicas etc, que tendem 
a se reunir em prol da preservação de Camboinhas e do combate à especulação imobiliária. Alguns 
elementos emblemáticos nos discursos pró-preservação são o sambaqui, a lagoa, a restinga... e, mais 
recentemente “o indígena”.

Essas qualificações são certamente fluidas e, nos argumentos efetivamente utilizados em diversos 
contextos discursivos, os “motivos” podem ora convergir, ora se sobrepor ou se opor. O elemento 
“indígena” parece ser um dos elementos mais flexíveis, podendo compor, por exemplo, com a noção de 
“resgate das origens”, vinculada à presença dos sambaquis, ou associar-se à “preservação ambiental”, 
quando se ressalta o “respeito indígena” aos rios, lagos, montanhas, ou supõe-se a “proteção” pelos 
“espíritos da natureza” “invocados” pelos mesmos em seus “rituais”. Por outro lado, pode ser tido 
como oposto à preservação ambiental, como se sabe na oposição entre certa perspectiva “ambientalista” 
contrária à ocupação indígena em unidades de conservação, a qual se atualizará na posição de órgãos 
como o Instituto Estadual de Florestas - IEF por ocasião do processo de ocupação efetiva de Camboinhas.

“ÍNDIOS” NO RIO DE JANEIRO

Do ponto de vista dos Mbya que vieram para Camboinhas, deixar Parati Mirim era, por um 
lado, uma necessidade, considerando-se um aspecto fundamental da organização social e da dinâmica 
da constituição de localidades mbya (PISSOLATO, 2007). Mas a vinda dos Mbya também se vincula 
ao “local indígena” que já existia às negociações com “outros índios” interessados em consolidar o 
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caráter “indígena” de Camboinhas e, ainda, com a perspectiva do então responsável pela guarderia de 
windsurf, que cedeu aos novos ocupantes o galpão que utilizava e ajudou na instalação da família.

A presença efetiva dos Mbya em Camboinhas dividiu opiniões no entorno, na cidade, no estado. 
Produziu manifestações pacíficas e não pacíficas, de opinião, ações na justiça, campanhas e, a partir dessa 
presença, parece ter tomado forma, com mais precisão, diferenças entre perspectivas que convergiam 
em contextos anteriores, quando se tratava de fazer oposição aos interesses de especulação imobiliária. 
Assim, configura-se, por exemplo, a distância entre o interesse dos Mbya instalados e certo interesse 
“ambientalista” – isso é, defendido por alguns agentes que atuam na construção de conhecimentos e 
políticas ambientais e também por setores da comunidade que utilizam esse argumento, afirmando 
a presença dos Mbya como contrária à preservação ambiental. Por outro lado, fez aparecer uma rede 
de apoiadores dos Mbya e sua “aldeia”, que significou desde ajuda material até a posição de faixas, a 
colaboração na organização de eventos, a elaboração de projetos etc.

 Um espaço interessante de interlocução também se configura: aquele dos “interesses indígenas”, 
que se amplia, para os que vieram de Parati Mirim, do campo de negociações internas aos Mbya, 
vividas em experiências anteriores, na trajetória dessa família, para o diálogo com indígenas de outras 
etnias e com experiências muito distintas de vida e atuação junto aos brancos. Mais do que isso, 
os termos mudam. Não se trata apenas de “achar um lugar” para se viver, como teriam feito em 
experiências anteriores de mudança residencial. O lugar aqui já é, em certa medida, um lugar “indígena” 
e o “indígena” não corresponde necessariamente à perspectiva dos que vieram. O “indígena” aqui se 
remete ao que CARNEIRO DA CUNHA (2009) chamou a “cultura” (com aspas), a cultura enquanto 
metalinguagem. E, como essa mesma autora observa, coloca-se a necessidade, para os envolvidos, de 
lidar simultaneamente com ambos os contextos, o do discurso sobre a cultura e aquele que normalmente 
chamamos cultura (em antropologia).

As quarenta pessoas aproximadamente, que se deslocaram de Parati Mirim para Niterói, vêm 
buscar um novo lugar onde viverem, como fazem, frequentemente, os Mbya de tempos em tempos, 
mas vêm cientes de que se trata também de ocuparem uma posição de “índio” em um contexto de 
produção da “cultura”. Vêm preencher uma expectativa de “interesses indígenas” que se constroem, 
em certa medida, independentemente de sua chegada e justamente no contexto de certo “resgate” da 
“cultura” (cf. supra).

Os Mbya que ocupam a praia entram na rede de discursos sobre o local, tornam-se simultaneamente 
objetos de diferentes discursos (dos outros) e sujeitos que fazem apropriações e transformam conteúdos, 
que circulam nessa rede, em seu desafio de operar com ambos os contextos da cultura e, particularmente, 
de lidar com duas facetas da “cultura”: a da “cultura guarani” e a da “cultura indígena”.

Muitas imagens do “índio genérico” são mobilizadas no campo de negociações, tanto por parte 
dos que se opõem à presença dos Mbya ali quanto por parte dos seus apoiadores. Noções como a do 
“respeito à natureza”, “respeito aos antepassados”, certa vinculação ao “sagrado”, ao ideal da “vida 
em comum”, essas e outras imagens são frequentemente produzidas e acionadas nos discursos dos 
apoiadores. Noções como a de “autenticidade” e de “respeito” tornam-se elementos chave em um 
discurso humanitário de acolhimento aos que teriam “voltado” para assumir um lugar seu, por direito7. 

Em Camboinhas, não apenas novos argumentos discursivos passam a ser utilizados pelos 
ocupantes mbya quanto à mudança na organização de suas ações com a inclusão de novos mediadores e 
interlocutores. Assim é em relação aos que poderíamos chamar de “mediadores indígenas”, indivíduos 
guajajara já referidos, que um ano mais tarde entrariam em conflito aberto com os Mbya, buscando 
garantir que o local abrigasse também uma “aldeia guajajara” e, em certo momento, integrantes de 

7 Veja-se, por exemplo, a faixa afixada pelo Conselho Comunitário da Orla da Baía de Niterói – CCOB, em agosto de 2008, na 
entrada da “aldeia”, em que se lia “Saudamos os nossos irmãos Guarani à volta ao lar e exigimos o sambaqui no PESET”.
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outros movimentos sociais, como o Movimento dos Sem Terra - MST, argumentando sobre o caráter 
indígena “multiétnico” do local e sobre o direito de todos os povos do tronco Tupi sobre ele8.

Por outro lado, o campo de interlocução também se estende no diálogo com entidades locais, 
como o Conselho Comunitário da Orla de Niterói, antropólogos parceiros das universidades UFF e 
UERJ, que já desenvolviam projetos nas aldeias mbya do sul fluminense.

Em julho de 2008, um incêndio criminoso, amplamente noticiado na mídia, teria chamado a 
atenção para o local, por um lado, evidenciando a diferença radical de posições entre moradores da 
região quanto à presença dos Mbya na praia e, por outro, mobilizando de perto a rede de apoio que 
contribuiu para a rápida reconstrução das ocas e “reinauguração da aldeia”, em setembro do mesmo 
ano. Como disseram os Mbya, nesse período, se, por um lado, o incêndio demonstrava o risco e a 
necessidade de um controle mais eficaz da área, por outro, produziu um conjunto de manifestações de 
apoio in loco que evidenciava o interesse de uma grande parcela da população em sua permanência ali. 

CONCLUSÃO: VARIAÇÕES EM TORNO DA OBJETIVAÇÃO DA “CULTURA”

Lembrando o que diz CARNEIRO DA CUNHA (2009), em relação à problemática do “operar 
simultaneamente sob a égide da “cultura” e da cultura”, é interessante notar como os Mbya, em 
Camboinhas, vão lidar com a noção de “preservação” ou “preservação da cultura” e também, como 
alteram a experiência de “apresentar a cultura” para os brancos, algo que no contexto em foco parece 
ganhar intensidade com a presença de um certo argumento “educativo”.

Alguns elementos importantes na construção da imagem de Camboinhas como lugar importante 
do ponto de vista histórico e ambiental tornam-se parte do discurso dos Mbya, particularmente a 
presença dos sambaquis, ou, como diziam os ocupantes, os “cemitérios indígenas”. Nos primeiros 
meses, em Camboinhas, os Mbya diziam estar gostando do lugar, podendo realizar ali as atividades 
necessárias para “viver bem” e as crianças estavam saudáveis, indicativo importante. Mas, além da 
produção da vida cotidiana entre parentes, estava presente também o enunciado sobre a importância 
de se “preservar o local”, entendido como “sagrado”. O que parece ser fundamental nesse contexto e, 
particularmente em um momento em que se trata de legitimar a ocupação recente, é o argumento da 
preservação. Enquanto portadores de uma “cultura” definida de modo contrastivo com “a cultura do 
branco”, exploratória, destrutiva, ou que faz “acabar”, eles estariam aptos a assumir essa tarefa.

Sobre a identidade “indígena”, é interessante notar a variação no uso de referenciais étnicos. 
Conforme comentou o cacique Darci: “a comunidade jurua (brancos) gostava de tê-los ali e vinha 
visitá-los porque não sabia que havia índios no Rio de Janeiro e queria ver o índio de perto”. Muitos 
componentes dessa imagem genérica do “índio” entram efetivamente em cena: as ocas - distintas 
das casas utilizadas anteriormente nas aldeias mbya -; o uso de pinturas corporais e de cocares; as 
“demonstrações”, em certas ocasiões, do uso do arco e da flecha.

Mas se o valor de “ser índio” é parte fundamental da nova experiência e da relação que se 
estabelece in loco com os visitantes jurua (brancos), por outro lado, não impede que se firme uma 
posição “guarani”, particularmente no contexto em que fica evidenciado o conflito entre posições 
“indígenas” divergentes.

Essa flexibilidade em acionar tanto o “ser índio” quanto o “ser Guarani” tem um papel importante 
no desdobramento das negociações em torno da permanência dos Mbya em Camboinhas. “Ser índio” 
parece ser um argumento importante no embate com os opositores à ocupação mbya, que sustentam sua 

8 Conforme site www.midiaindependente.org, na matéria “Guaranis em Camboinhas, chega de mentiras!”, de autoria do CCOB, 
seguido de comentário resposta do CESAC.
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posição via argumento ambientalista. Como vimos anteriormente, a legitimidade da ocupação sustenta-
se, para um público mais amplo, sobre a noção generalizada da relação não predatória ou “respeitosa” 
dos “índios” com a “natureza”, a imagem estando presente em faixas, banners ou mensagens eletrônicas 
na rede de apoiadores, que veem os Mbya como merecedores de respeito e como portadores de um 
conhecimento precioso, conhecimento “indígena”, razão pela qual sua presença na praia representaria 
um grande ganho, uma dádiva para a população da cidade, que poderia usufruir de seu conhecimento.

Ficar em Camboinhas parece ter implicado, para os Mbya, na construção de uma resposta a essa 
demanda, podemos dizer, de “conhecimento”. Entre os Mbya que vivem no sudeste do Brasil, tem sido 
bastante comum, nas últimas décadas, a experiência das “apresentações” musicais e da comercialização 
da produção musical para os corais de cada aldeia, em CDs. Em eventos nas cidades, universidades, 
através de projetos elaborados em parceria com pessoas e instituições relacionadas com as aldeias, 
a chamada “cultura guarani” tem sido divulgada, principalmente através da música dos corais e do 
artesanato, através de projetos voltados para a valorização e melhoria das condições de sua exposição 
e venda.

O contexto de Camboinhas envolve lidar ao mesmo tempo com essa forma já estabelecida, se 
assim podemos dizer, de “apresentação” da “cultura” juntamente com outra forma, em resposta mais 
direta à demanda dos visitantes, que deve demonstrar a “vida do índio”.

Ocupar um lugar “indígena” na praia, parece exigir desses Guarani uma negociação constante 
do que entendem sobre sua própria experiência passada, vivida em aldeias mbya, no sul e sudeste do 
país e a resposta às demandas por “aprender” sobre um “modo de vida” que remete ao “índio genérico”. 
Não devemos nos esquecer, também, de que não se trata mais de “ir à cidade” para as “apresentações” 
contratadas e ensaiadas e depois voltar para a vida entre si; o que se “mostra” agora, in loco, no mesmo 
contexto em que se passa a vida cotidiana, e isso é parte da negociação política para a permanência no 
local.

Certo valor “educativo” associado à presença dos Mbya em Camboinhas por moradores e visitantes 
do lugar, talvez já estivesse vinculado ao local antes da sua chegada. George Rebello, o antigo ocupante 
do local, já desenvolvia atividades “educativas”, isso é, “integrando esporte e educação ambiental”, 
como vimos anteriormente. Alguns apoiadores dos Mbya falaram da possibilidade de se criar um 
“museu vivo” na área. Essa imagem (ou consciência) de uma vocação educativa do lugar aparece em 
diversos contextos discursivos - desde a vinculação do local à pesquisa “científica” em arqueologia e 
na proposta da “exposição adequada” dos seus objetos, até “projetos” propostos em parceria com o 
Laboratório de Estudos da Imagem e do Olhar Guarani (LEIO) da UFF, no período de 2008. Esse 
aspecto “educativo” do lugar, se assim podemos dizer, parece impregná-lo efetivamente, de modo que 
o visitante vai para “conhecer”, ou, como disse o cacique Darci, “por curiosidade”. Há certamente uma 
variação muito grande nas abordagens e expectativas dos visitantes, orientadas por experiências de vida 
e de formação as mais diversas, mas certa “vontade de saber’ seria uma constante.

Ao concluir esta etapa da pesquisa, o que parece mais interessante é o reconhecimento de um 
conjunto de questões que esses novos contextos experimentados pelos povos indígenas fazem emergir, 
como a importância que assume a interação com a “imaginação ocidental” sobre o conhecimento 
indígena, coincidindo com uma “ativação das imaginações indígenas” para a lida nos novos contextos 
interétnicos, que se desenham (CARNEIRO DA CUNHA, 2009). O uso da “cultura” é o argumento 
político e a questão fundamental já mencionada de como estar ligado simultaneamente com certa 
orientação cultural e com a “cultura”. Os desdobramentos reflexivos de tudo isso estão voltados tanto 
para as relações aos brancos, suas agências e projetos, quanto para a lida com os diferentes saberes 
reconhecidos no interior dos coletivos indígenas. Nesse sentido, como demonstra GALLOIS (2005) 
para os Wajãpi, operar com a “cultura” pode exigir um longo esforço de elaboração e amadurecimento 
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político, produzindo diferenças internas – como, por exemplo, entre gerações -, encontrando meios de 
fazê-las produtivas.

CAMBOINHAS: DEBATES ABOUT AN “INDIGENOUS PLACE” AND 
“CULTURE”

ABSTRACT
This paper focuses the settlement of a guarani mbya family that has left its indigenous land in 
Parati Mirim, close to Parati (state of Rio de Janeiro), where they used to live with other mbya 
families. Currently, they are settled in Camboinhas, an area surrounded by beaches in Niteroi. 
We followed symbolic negotiations, about this place that now is known as an indigenous area. 
Besides, we also follow the negotiations about the “culture”, with particular interest over appro-
priations that mbya have done about their own “culture”.
Keywords: Guarani Mbya. Camboinhas. Transformations. Culture.
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ZONEAMENTO MUNICIPAL DO PERCENTUAL DE ALTA 
E ALTÍSSIMA SUSCEPTIBILIDADE À OCORRÊNCIA DE 

ESCORREGAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBUNA – MG-RJ
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RESUMO
 Os escorregamentos são eventos de ordem natural, ou induzida, que fazem parte da dinâmica 
externa de modelagem da superfície terrestre. O estudo do seu comportamento e da previsão 
desses eventos pode minimizar o risco para a população e seus patrimônios. Dessa forma, este 
trabalho busca criar um Zoneamento Municipal do Percentual de Alta e Altíssima Susceptibili-
dade a Ocorrência de Escorregamentos nos Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Paraibu-
na – MG/RJ, auxiliado pela aplicação de um modelo matemático determinístico SHALSTAB, 
como parte integrante de um projeto mais abrangente, o Diagnóstico Ambiental da Bacia do 
Rio Paraibuna.
Palavras-chave: Movimentos de Massa. Geoprocessamento. Rio Paraibuna.

INTRODUÇÃO

Os desastres naturais são responsáveis, atualmente, por grandes problemas socioeconômicos 
no mundo. Os terremotos, as inundações e os movimentos de massa são exemplos de fenômenos 
naturais que mais causam prejuízos e mortes em todo o mundo (ONU, 1993). A solução para os 
escorregamentos, um dos tipos de movimentos de massa, é um dos desafios da atualidade impostos 
aos pesquisadores, planejadores e administradores públicos, pois esses fenômenos podem afetar regiões 
onde estão localizadas cidades, redes de infraestrutura (oleodutos, gasodutos, estradas e linhas de 
transmissões) e complexos industriais (GUIMARÃES et al., 2008).
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Os escorregamentos e demais processos gravitacionais fazem parte do conjunto de movimentos 
de massa integrados à dinâmica natural das encostas. Assim, a mudança de forma dessas encostas está 
relacionada aos processos dominantes de intemperismo, erosão e escorregamentos (INFANTI JR. e 
FORNASARI FILHO, 2004).

De acordo com Guidicini e Nieble (1984), Selby (1993), entre outros, os movimentos de 
massa são processos que envolvem uma massa ou um volume de solo e/ou rocha que se deslocam em 
conjunto, configurando um dos maiores processos de evolução e de desenvolvimento de encostas, 
especialmente em regiões íngremes. Dessa forma, pode ser considerado movimento de massa todo e 
qualquer movimento coletivo de materiais terrosos e/ou rochosos, independente da diversidade dos 
processos, causas, velocidades, formas e demais características, incluindo a gravidade (GUIDICINI e 
NIEBLE, 1984).

Dentre as várias formas e processos de movimentos de massa, destacam-se os escorregamentos 
nas encostas em função de sua grande e persistente interferência com as atividades do homem, da 
extrema variância de sua escala, da complexidade de causas e mecanismos, além da variabilidade de 
materiais envolvidos (FERNANDES e AMARAL, 2009).

Diversas metodologias vêm sendo desenvolvidas para a previsão de ocorrência dos movimentos 
de massa como, por exemplo, as baseadas em inventários de escorregamentos, em que sua distribuição 
no campo sugere futuros padrões de instabilidade do relevo (AMARAL,1996; GONÇALVES e 
GUERRA, 2001; AMARAL e FEIJÓ, 2004; ZAIDAN, 2009), e aquelas baseadas em análises 
estatísticas de correlação entre as áreas deslizadas e atributos morfológicos e uso do solo (CARRARA, 
1983; CARRARA et al., 1991; GAO, 1993). Outras metodologias elaboram seus mapas, a partir 
da combinação de diversos planos de informação (por exemplo, litologia, declividade, uso do solo, 
cobertura vegetal), em que pesos ou notas são atribuídos para cada plano de informação, determinando 
seu grau de importância para a ocorrência de escorregamentos (GOMES, 2002; XAVIER-DA-SILVA 
e CARVALHO-FILHO, 1993; MOREIRA, 1999; XAVIER-DA-SILVA, 2001). 

Existem ainda as metodologias baseadas em modelos matemáticos desenvolvidos em bases 
físicas, ou seja, modelos baseados nas leis físicas da natureza (MONTGOMERY e DIETRICH, 1994; 
FERNANDES et al., 2001). Desenvolvidos em ambientes de Sistemas de Informações Geográficas 
(SIG) os resultados que esses modelos apresentam estão relacionados aos processos naturais vinculados 
ao fenômeno estudado, não permitindo às técnicas do SIG o poder de decisão das áreas susceptíveis à 
ocorrência dos escorregamentos.

Neste estudo, adotou-se o método da modelagem matemática através do modelo SHALSTAB, 
nos municípios da Bacia do Rio Paraibuna, localizados nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
por apresentarem diversas áreas com registros de movimentos de massa.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi criar um Zoneamento Municipal do Percentual de Alta 
e Altíssima Susceptibilidade à Ocorrência de Escorregamentos nos Municípios da Bacia Hidrográfica 
do Paraibuna – MG/RJ.

METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado nos municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraibuna MG-RJ, em uma escala de trabalho de 1:250000. A escolha dessa escala foi necessária dada 
a extensão da área de estudo, 8.593 km2.

Para o Zoneamento Municipal do Percentual de Alta e Altíssima Susceptibilidade à Ocorrência 
de Escorregamentos nas Encostas da Bacia do Paraibuna – MG/RJ foram necessários os dados de 
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elevação da bacia, os cálculos de área de contribuição, declividade e o cálculo da susceptibilidade a 
escorregamentos. Para a obtenção dos dados de elevação da bacia foram utilizadas quatro imagens 
SRTM disponíveis no site da EMBRAPA (SF-23-X-C, SF-23-X-D, SF-23-Z-A e SF-23-Z-B) 
no sistema UTM, referenciado no DATUM SAD-1969 (South American Datum) – Zona 23S. O 
processamento dessas imagens foi realizado através do software ERDAS IMAGINE. Para o cálculo 
da área de contribuição e declividade, foi utilizado o modelo SHALSTAB em ambiente ArcView 
3.3. Os resultados obtidos foram o cálculo da área de drenagem para cada célula da grade (grid) e a 
porcentagem da média local da encosta para cada célula da grade.

Para a obtenção do cálculo da susceptibilidade a escorregamentos, foi calculada a proporção 
da precipitação efetiva q (chuva menos evapotranspiração) para a transmissividade T (capacidade da 
superfície do terreno em transmitir água encosta abaixo), ou a proporção q/T para toda a paisagem, 
utilizando o modelo SHALSTAB. Para esse cálculo foram utilizados os dados de elevação, a área de 
contribuição e a declividade. Os parâmetros geotécnicos adotados foram a densidade do solo (1700 kg/
m3 – densidade aproximada da maior parte do solo da bacia) e ângulo de fricção do solo de 45° (valor 
sugerido pelo software). Para esse cálculo não foi considerado o fator coesão do solo.

O produto gerado a partir desses dados foi o Zoneamento de Susceptibilidade à Ocorrência de 
Escorregamentos nos Municípios da Bacia do Rio Paraibuna. O resultado foi apresentado, a partir de 7 
classes de instabilidade, determinadas pelo modelo SHALSTAB, sendo: Incondicionalmente Instável e 
Saturado – Altíssima Instabilidade, Incondicionalmente Instável e Não-Saturado – Alta Instabilidade, 
Instável e Saturado – Média Alta Instabilidade, Instável e Não-Saturado – Média Instabilidade, Estável 
e Não-Saturado – Média-Baixa Instabilidade, Incondicionalmente Estável e Não-Saturado – Baixa 
Instabilidade, Incondicionalmente Estável e Saturado – Baixíssima Instabilidade.

Neste estudo, foi destacada a classe Incondicionalmente Instável e Saturado - Altíssima 
Instabilidade e Incondicionalmente Instável e Não-Saturado – Alta Instabilidade por entendermos 
que, nessas áreas, há maior probabilidade de ocorrência de escorregamentos. Por corresponderem a 
pequenas porções ao longo da bacia, as classes Alta e Altíssima Instabilidade foram realçadas através de 
pontos na cor vermelha, uma vez que na escala de visualização que abrangeria a bacia na sua totalidade, 
não seria possível determinar a sua localização.

A partir da calculadora raster no ArcGis, foram calculados os valores de cada área de instabilidade. 
Para isso foi utilizado o campo contagem, que determina o número de células de cada classe e o valor 
de cada célula em metros (8105 m2). Em seguida, foi feito um gráfico do percentual de alta e altíssima 
susceptibilidade à ocorrência de escorregamentos, nos municípios da Bacia do Rio Paraibuna, a partir 
da relação entre suas áreas (m2), dentro da bacia e classes de instabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Bacia do Paraibuna é composta por 37 municípios e, desse total, 18 apresentaram as classes 
Incondicionalmente Instável e Saturado - Altíssima Instabilidade e Incondicionalmente Instável e 
Não-Saturado – Alta Instabilidade. São eles: Belmiro Braga, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, 
Chiador, Itatiaia, Juiz de Fora, Lima Duarte, Olaria, Paraíba do Sul, Quatis, Rio Preto, Santana do 
Deserto, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Bias Fortes, Comendador Levy 
Gasparian, Valença, Passa Vinte. Os 19 municípios restantes apresentaram apenas as classes Média 
Instabilidade a Baixíssima Instabilidade (Fig.1).
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Figura 1 - Representação do Mapa de Susceptibilidade a Escorregamentos nos Municípios da Bacia do Rio Paraibuna com destaque 
para as áreas de Altíssima Instabilidade

Os resultados apresentados a seguir são referentes ao Zoneamento Municipal do Percentual 
de Alta e Altíssima Susceptibilidade à Ocorrência de Escorregamentos, nos Municípios da Bacia do 
Paraibuna – MG/RJ (Fig.2). Esse zoneamento foi gerado a partir dos dados obtidos no mapeamento 
de susceptibilidade à ocorrência de escorregamentos, nos Municípios da Bacia do Paraibuna, onde 
priorizaram-se as classes de Alta e Altíssima Instabilidade por serem áreas onde os movimentos de 
massa têm maior probabilidade de ocorrência.
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Figura 2 - Representação do Mapa do Percentual das Classes de Alta e Altíssima Susceptibilidade à Ocorrência de Escorregamentos 
na Bacia do Paraibuna

A partir da figura 2, é possível afirmar que o município que possui o maior percentual de áreas 
correspondentes às classes de alta e altíssima instabilidade (0,3 – 0,4% - Altíssima Instabilidade) em 
relação à sua área dentro da Bacia do Paraibuna é o Município de Comendador Levy Gasparian, 
localizado na porção leste da bacia. A segunda maior área das classes citadas (0,2 – 0,3% Alta 
Instabilidade) corresponde ao Município de Paraíba do Sul, localizado também na porção leste da Bacia 
do Paraibuna; no entanto, ressalta-se que a área do município que foi analisada corresponde apenas à 
área pertencente à Bacia do Paraibuna. A terceira maior área das classes de alta e altíssima instabilidade, 
que corresponde a 0,1 – 0,2% - Média Instabilidade, envolve o Município de Bias Fortes, na porção 
norte da Bacia do Paraibuna (incluindo toda a área municipal) e o município de Passa Vinte, na porção 
sudoeste (apenas a parte do município que pertence à Bacia do Paraibuna). A última classe abordada 
no mapa refere-se às áreas que variam entre 0,0005 – 0,1% (Baixa Instabilidade) das áreas totais dos 
municípios, o que engloba os municípios de Itatiaia, Bocaina de Minas, Quatis, Valença, Santa Rita 
de Jacutinga, Rio Preto, Bom Jardim de Minas, Santa Bárbara do Monte Verde, Olaria, Lima Duarte, 
Belmiro Braga, Juiz de Fora, Santana do Deserto e Chiador.

Para os demais municípios da Bacia do Paraibuna não foram encontradas as classes de alta e 
altíssima instabilidade por isso, foram agrupados nas classes de baixa a média instabilidade.

Na figura 3, são mostrados os valores percentuais para todos os 18 municípios que apresentaram 
as classes alta e altíssima instabilidade. Desse modo, é possível afirmar que o Município de Com. 
Levy Gasparian possui a maior área classificada como alta e altíssima instabilidade (0,4 % da área 
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pertencente à Bacia do Paraibuna) e que o Município de Juiz de Fora possui a menor área encontrada, 
cerca de 0,001% da sua área total.

Figura 3 - Percentual das Classes Alta e Altíssima para os 18 municípios da Bacia do Paraibuna

Deve-se ressaltar que os percentuais de áreas de alta e altíssima instabilidade apresentados foram 
calculados, considerando-se a área do município pertencente à Bacia do Paraibuna. Por isso, deve ser 
levada em consideração a proporção entre o percentual de áreas de alta e altíssima instabilidade e a área 
do município, uma vez que, existem municípios com áreas bem maiores que outros, como o caso dos 
Municípios de Juiz de Fora e Com. Levy Gasparian.

CONCLUSÃO

A utilização do modelo matemático SHALSTAB associado aos sistemas de informações 
geográficas demonstrou ser uma ferramenta de simples manipulação para o zoneamento de áreas 
susceptíveis a escorregamentos, possibilitando determinar áreas no relevo com graus de susceptibilidade 
a escorregamentos variados.

A escolha da escala cartográfica de análise (1:250000) foi essencial para o estudo de toda a área 
da Bacia do Paraibuna o que subsidiará futuros estudos de detalhe de cada uma dessas áreas de Alta e 
Altíssima Instabilidade.

Em relação aos 37 municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna, 18 
apresentaram áreas de Alta e Altíssima Instabilidade, são eles: Bias Fortes, Lima Duarte, Santa Bárbara 
do Monte Verde, Juiz de Fora, Belmiro Braga, Rio Preto, Olaria, Bom Jardim de Minas, Santa Rita de 
Jacutinga, Passa Vinte, Quatis, Bocaina de Minas, Itatiaia, Valença, Paraíba do Sul, Comendador Levy 
Gasparian, Chiador e Santana do Deserto. Em relação ao Zoneamento do Percentual das classes Alta 
e Altíssima Instabilidade foi concluído que o município de Com. Levy Gasparian possui a maior área 
das classes alta e altíssima instabilidade na porção pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Paraibuna.

Por fim, conclui-se que este estudo poderá subsidiar estudos de maior detalhe para a Bacia do 
Paraibuna uma vez que define as áreas de Alta e Altíssima Instabilidade e suas características principais. 
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ZONING OF THE PERCENTAGE OF HIGH AND VERY HIGH 
SUSCEPTIBILITY TO THE OCCURRENCE OF LANDSLIDINGS IN 

TOWNS OF HYDROGRAPHIC BASIN OF PARAIBUNA RIVER

ABSTRACT
Landslides are natural or induced environmental events that participate in the external dynamics 
of the Earth’s surface. The study of the behavior and prediction of these events can minimize 
risk to the population and its belongings. Thus, this work seeks to create a town zoning of 
the percentage of high and very high susceptibility to the ocurrence of landslidings in towns 
of hydrographic basin of Paraibuna river, aided by a deterministic mathematical model called 
SHALSTAB, as part of a broader research project, the Environmental Assessment of Paraibuna 
River Basin. .
Keywords: Mass Movements. GIS. Rio Paraibuna.
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ORIXÁS: A RETOMADA DAS RAÍZES AFRICANAS 
ATRAVÉS DA TRADIÇÃO RELIGIOSA DOS ORIXÁS EM 

OLIVEIRA SILVEIRA

Edimilson de Almeida Pereira1

Andressa Marques Pinto2

RESUMO
O Projeto “Viagens por outros mares: diáspora africana e seus mapas literários” integra-se, de 
modo geral, aos núcleos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Teoria da Literatura e 
Identidade Cultural do Departamento de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. De 
modo particular, se insere em um projeto integrado de pesquisa intitulado “A questão identitária: 
mediações literárias e tradutórias”, registrado no CNPq. A presente etapa do Projeto atende ao 
seguinte objetivo: destacar e analisar os aspectos da produção poética em língua portuguesa que, 
a partir da segunda metade do século XX, vêm contribuindo para estabelecer um mapa estético 
cujos referenciais são a diáspora africana e as sociedades pós-coloniais da África e das Américas. 
No presente trabalho, analisamos o livro Orixás, de Oliveira Silveira, no intuito de apontar as 
relações existentes entre a poesia, a pintura e as notas etnográficas presentes na obra, fato que 
colabora para torná-la multifacetária. Além disso, nossa análise ressalta o modo de ver o mundo, 
na perspectiva dos afro-brasileiros herdeiros da cultura iorubá.
Palavras-chave: Literatura. Diáspora Africana. Identidade Cultural. Oliveira Silveira.

INTRODUÇÃO

Percebemos nas mais variadas culturas diferentes formas de interpretar o mundo e a existência 
humana. Poderíamos cogitar que quantas línguas houver tantas serão as interpretações acerca da 
realidade que nos cerca.

Ao serem contrastadas, as diversas culturas revelam o modo peculiar com que o homem se relaciona 
com a realidade em que está inserido, desvelando sua maneira de interpretá-la e organizá-la. Aqui nos 
interessa uma dimensão específica dessa relação, a dimensão do sagrado, que é “a categoria pela qual a 
cultura denota sua peculiar interpretação do homem e do mundo” (AUGRAS, 2008, p. 17). Podemos 

1 Professor Orientador - Departamento de Letras, Faculdade de Letras, UFJF, e-mail: setefalas@yahoo.com.br. Endereço: Campus 
Universitário, Faculdade de Letras, Bairro Martelos, Juiz de Fora, Minas Gerais

2 Bolsista BIC/UFJF
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fazer tal afirmativa, pelo fato de que nem todos os elementos ou objetos existentes são tomados como 
sagrados, mas somente aqueles que são sentidos como tal.

Para o homem religioso, aquele que sente a manifestação do sagrado, o espaço não é 
homogêneo, há a existência do espaço sagrado e do não sagrado, aquele é real, fixo, enquanto este 
é inconsistente e informe. Assim, o espaço sagrado aponta a fixidez de que o homem precisa para o 
estabelecimento de uma origem do mundo. Dessa maneira, a manifestação do sagrado não só revela 
a relação estabelecida entre o homem e o mundo, mas também funda ontologicamente o mundo. Na 
extensão homogênea e infinita onde não é possível nenhum ponto de referência e onde, portanto, 
nenhuma orientação pode efetuar-se, a hierofania revela um “ponto fixo” absoluto, um “Centro” 
(ELIADE, 1992, p.17).

Nessa perspectiva, o mito desempenha papel essencial na existência humana, uma vez que é 
ele que carrega todo o significado do sagrado, é ele que conta como tudo começou, como um espaço 
homogêneo e infinito transformou-se em realidade, enfim, como do caos deu-se o cosmos.

O mito é geralmente uma narrativa da criação, que discorre sobre a origem de qualquer situação. 
O mito trata de explicar a realidade contraditória na qual o homem está inserido. Segundo Augras 
(2008, p. 18):

Em vez de elaborar um sistema abstrato e lógico do mundo, o mito testemunha 
a presença desse universo estranho, contraditório, regido por Potências cujos 
desígnios são ambíguos, mas cuja vontade é soberana, expressar este mundo – e 
aqui desponta o sentido original da palavra mythos, “o dito” – é anunciá-lo em 
todas duas contradições, em toda sua estranheza.

As diversas religiões partem do mito para constituírem o rito, que seria uma reatualização daquele; 
é a partir do rito que a história de deuses ou de heróis, modelos para os homens, é relembrada. Sendo 
assim, a religião seria “o conjunto do sistema de significações, incluindo os modelos de comportamento 
que dela decorrem, enquanto os fenômenos religiosos, serão a manifestação concreta desse sistema” 
(AUGRAS, 2008, p. 17-18).

Mito e rito são, então, essenciais no campo religioso, na medida em que aquele expressa a forma 
com que o homem vê a si e ao mundo que o cerca e este desempenha o papel de atualizar e reviver esse 
modo de ser e ver.

É nessa perspectiva que analisamos o livro Orixás, de Oliveira Silveira. Na pesquisa, buscamos 
aflorar a relevância da escolha do tema do livro, que dá título ao mesmo, que retoma um modo 
específico de ver o mundo, o modo de ver dos iorubás, como forma de retorno às raízes africanas. Para 
tanto, fazemos uma breve retomada da trajetória poética de Oliveira Silveira, situando-o como poeta 
negro de uma poesia engajada, que busca afirmar uma identidade negra e gaúcha e investigamos a 
importância do mito para a constituição da obra supracitada. 

METODOLOGIA

O Projeto “Viagens por outros mares: a diáspora africana e seus mapas literários” pretende fazer, 
no contexto de produção da poesia nacional contemporânea, um mapa estético das poéticas que, por 
conta de demandas sociais específicas, dialogam com referenciais da diáspora africana das sociedades 
pós-coloniais, das Américas e da África.
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O poeta contemplado nesta etapa da pesquisa, o gaúcho Oliveira Silveira, se destaca por uma 
trajetória de luta política, tanto no âmbito da poesia, quanto no âmbito social. Em poesia, sua luta se 
dá através da “utilização de recursos da literatura para promover a crítica à opressão imposta aos afro-
descendentes” (PEREIRA, 2010, p. 17). Por isso, para a abordagem de sua produção poética, fizemos 
um levantamento biográfico e bibliográfico do autor, assim como da fortuna crítica acerca do mesmo.

Na mesma medida, dedicamo-nos a um levantamento bibliográfico de obras que contemplam 
temas referentes à diáspora africana, à identidade cultural e à produção literária no contexto pós-
colonial afro-americano. Dedicamo-nos, especialmente, ao estudo das religiões brasileiras de origem 
africana, uma vez que a obra de Oliveira Silveira eleita para a nossa investigação contempla a mitologia 
iorubá. Para tanto, nos foram de fundamental importância autores como Monique Augras, Reginaldo 
Prandi e Norton F. Corrêa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A abolição da escravatura, no contexto brasileiro, não significou a inserção social do negro. 
Muito pelo contrário, os negros foram lançados à marginalidade, o que somente contribuiu para que 
estereótipos (o negro é malandro, preguiçoso, ladrão), ainda existentes na sociedade, fossem reforçados. 
A manutenção de estereótipos, do preconceito racial e da desigualdade social, por vezes dissimulados, 
passando uma falsa impressão de igualdade racial, faz com que o trabalho do intelectual negro seja 
árduo (GONÇALVES, 2010). Como aponta Gonçalves (2010, p. 146), “será necessário que, antes de 
mais nada, esse intelectual autodefina-se para, aí sim, definir seu papel dentro da sociedade”. E é essa 
busca que marca a trajetória poética de Oliveira Silveira. 

Em seu primeiro livro, Germinou (1962), percebemos um eu enunciador que reivindica uma 
identidade própria, a identidade negra, e chama os seus à luta: “Lapidemos também nossa garganta 
/ Não podemos calar se temos voz” (SILVEIRA, 1962, p. 5). Em seu segundo poemário, Poemas 
Regionais (1968), tal reivindicação continua, agora na busca por uma identidade negra e gaúcha.

O poeta evoca aqui elementos relacionados a sua região de origem: o Rio Gran-
de do Sul. Verii camos, assim, a utilização de um vocabulário típico da região: 
pampa, minuano, chimarrão, boleadeiras e ponche são alguns dos elementos 
tipicamente gaúchos presentes nessa obra (GONÇALVES, 2010, p. 147).

Posteriormente, em Praça da Palavra (1976), a trajetória identitária do poeta se dá sob uma 
nova perspectiva, uma vez que os problemas sociais brasileiros, de modo geral, a pobreza, a fome e a 
discriminação, não somente racial, mas também social, figurem dentre os temas abordados pelo poeta:

Que fazia aquele favelado
Na praia de Copacabana
Fitando à esquerda o Pão de Açúcar
Com fome e amargura
Vendo à direita o Velho Forte
Ele, tão novo e fraco?
(SILVEIRA, 1976, p. 15)

Principia, Juiz de Fora, v. 16, p. 119-127, jan./dez. 2012



122

Em 1977, com a publicação de Pêlo escuro, como aponta Bernd (1992), o poeta “atingirá pleno 
domínio de uma vertente por ele chamada afro-gaúcha” (BERND, 1992, p. 126), contemplando a 
trajetória do negro no estado do Rio Grande do Sul, desde a tomada de consciência de sua condição 
de negro até a sua participação social.

No sul o negro charqueou
Lavrou
Carretou
No sul o negro remou
Teceu
Diabo a quatro
O negro no sul congou
Bumbou
Batucou
A negra no sul cozinhou
Lavou
Diabo a quatro
No sul o negro brigou
Garreou
Se libertou
Quer dizer: ainda se liberta
De mil disfarçadas senzalas
Prisões
Diabo a quatro
Onde tentam mantê-lo agrilhoado (SILVEIRA, 1977, p. 4).

Em Poemas sobre Palmares (1987), um longo poema de grande refinamento poético, Oliveira 
Silveira relembra a história do Quilombo dos Palmares, sua fundação, luta e conquista pelos portugueses, 
sendo apontado como símbolo de luta e resistência.

Contudo, além do aspecto engajado, a poética de Oliveira Silveira nos permitiu elaborar uma 
análise que explicita o refinamento estético de sua obra e sua inserção no amplo painel das linguagens 
literárias que vêm sendo geradas no espaço da diáspora africana no mundo contemporâneo. Para 
evidenciar tal refinamento, a análise de seu último livro, Orixás, se fez pertinente.

Publicado em 2000, o livro Orixás é composto por doze poemas, cada um dedicado a um orixá. 
Além dos poemas, o livro é composto por reproduções de telas pintadas por Pedro Homero e notas 
etnográficas (Figura1). Tal peculiaridade faz com que a obra em questão seja multifacetária: poemário, 
“catálogo” de pintura e livro etnográfico.

Principia, Juiz de Fora, v. 16, p. 119-127, jan./dez. 2012



123

Figura 1 - No caminho da casa-de-nação. Fonte: OLIVEIRA, 2000, p. 3.

A temática é o ponto de convergência entre as três faces que compõem o livro. Porém podemos 
de cada uma dessas faces fazer reveladoras leituras. As pinturas de Pedro Homero são de evidente 
refinamento estético. Cada orixá é representado com suas cores, seus instrumentos representativos e 
seus elementos de culto. Além disso, nenhum deles possui representação antropomorfa, o que aponta 
para a importância de romper com as equivalências feitas ao longo da história entre orixás e santos 
católicos, afirmando, assim, a especificidade da tradição africana.

As notas etnográficas nos revelam que, além da importância da informação por elas passada, há 
a necessidade de explicar, de explicitar os costumes e tradições que envolvem a religião dos orixás, que 
são pautados nos mitos, presentes tanto nas pinturas, quanto nos poemas que compõem a obra em 
questão.
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O mito permeia toda a obra e, como aponta Prandi (2008, p. 5-6), 

são os mitos que falam dos orixás e de todo o resto. Eles mostram que orixá é na-
tureza, é o vento, a trovoada, o raio. [...] mitos servem para explicar. Falam por 
símbolos e enigmas, por imagens e parábolas, revelando e escondendo. Como 
espelhos mágicos os mitos rel etem a face dos orixás e podem mostrar a nossa 
própria cara.

O poeta, por sua vez, é o “afiador de palavras” (PRANDI, 2008) que, através do labor com o 
verbo, revela o mito e “no afiar das falas embotoadas do mito, ele tira a brilhante lâmina do rosto 
humano do orixá que ainda corta o tempo. Aí ele começa a falar do mundo, de tudo, do resto. 
Ele fala de si e de nós” (PRANDI, 2008, p. 7). Percebemos, então, que o poeta desempenha o 
importante papel de buscar suas raízes no mito, vertê-lo e, assim, mostrar a face do orixá, que é a 
face dos homens.

Tal processo se inicia, em Orixás, com o poema “No caminho da casa-de-nação”, em que Bará 
(Exu), o orixá mensageiro, feito decano dos orixás por Olodumare (o Ser Supremo), por respeitar o 
euó (o tabu), e que por isso é sempre reverenciado em primeiro lugar, abre os caminhos para o povo da 
casa-de-nação nutrir-se em suas raízes ancestrais:

Vinham pelos caminhos,
ruas e encruzilhadas abertos por Bará
antes da oferenda do galo, do milho
ou do cabrito quatro-pé.

Vinham pelos caminhos
atendendo ao chamado de um tambor
que bate dentro de seus próprios peitos:
tuc-tuc-tuc.

Vinham pelos caminhos
 – pele magnética – 
atraídos ao ímã ancestral.

Vinham 
 – caules decepados 
nutrir-se nas raízes (SILVEIRA, 2000, p. 3). 

A manutenção das raízes africanas através da religião também é expressa no poema “Batuque”: 
“Puxaram o corpo cá pra longe / mas a alma espichou / e as raízes crisparam-se lá / e o caule é este 
tambor / e a seiva, este som cratera / que a gente vai fundo buscar” (SILVEIRA, 2000, p. 6).

O poema “E Xapanã!” é representativo do que poderíamos chamar, na obra em questão, de 
poema-prece, uma vez que, através da poesia, o eu enunciador roga a Xapanã (Obaluaê), o orixá da 
doença infecciosa, conhecedor de seus segredos e sua cura, que proteja seu povo e sua tradição, não 
somente das doenças, mas de todos os males, de tudo que ameace o esvaziamento cultural, ou seja, que 
se rompam as raízes com a terra-mãe:
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[...]

Eh Xapanã:

Todas as nossas 

reverências,

Todo o respeito 

saudação.[...]

Olhe em redor

E vê:

é invasão

do chão sagrado

do ilê.[...]

Poupa tua gente,

vira pra lá

Essa corrente 

de mazelas.

Livra teu povo

iorubá,

o jeje e outros

que há.

Ninguém se i ra com tua ira,

Xapanã.

Tu és nosso,

mantém a raça

sã (SILVEIRA, 2000, p. 4).

Por fim, há também em Orixás a marca da identidade negra-gaúcha, tão presente na obra de 
Silveira. Representativo desse aspecto é o poema “No mapa”, que aponta para a expansão da religião 
africana pelo território brasileiro, inclusive pelo Rio Grande do Sul:

Pelo litoral

i cou

de Norte a Sul

nagô.

Ficou no Recife

xagô.

Na Bahia i cou

candomblé.

No Rio Grande é o quê?

 – Batuque, tchê.

Filho de santo

de bombacha,

Ogum

comendo churrasco:

jeito
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gaúcho
do negro
batuque (SILVEIRA, 2000, p. 10).

CONCLUSÃO

Como pudemos observar, a trajetória poética de Oliveira Silveira é marcada pela busca, 
delimitação e reivindicação pelo reconhecimento do papel do negro, sobretudo no Rio Grande do Sul. 
Em Orixás, tal labor não cessa. A retomada das raízes africanas através da tradição religiosa dos orixás se 
constitui no esforço em buscar no mito, na explicação ancestral do mundo, as respostas e os caminhos 
para uma luta que ainda não foi vencida, o reconhecimento do devido mérito do povo africano que, 
“decepado” de sua terra, encontrou em sua nova morada meios de “nutrir-se nas raízes”. 

ORIXÁS: THE RESUMPTION OF THE AFRICAN ROOTS THROUGH 
THE RELIGIOUS TRADITION OF ORIXÁS IN OLIVEIRA SILVEIRA

ABSTRACT 
The project “Travels to Other Seas: African Diasporas and Their Literary Maps” integrates, in 
general, the research centers of the Graduate Program in Literary Theory and Cultural Identity 
at the Department of Languages of the Federal University of Juiz de Fora. In a particular way, 
this project is part of an integrated research project entitled “The question of identity: translatio-
nal and literary mediations”, registered in the CNPq. This present stage of the project addresses 
the following objective: to highlight and analyze the aspects of poetic production in the Por-
tuguese language that from the second half of the twentieth century have been contributing to 
establish an aesthetic map whose references are the African Diasporas and post-colonial societies 
of Africa and of the Americas.
In this study, we analyzed the book Orixás, by Oliveira Silveira, in order to point out the rela-
tions that exist between poetry, painting and ethnographical notes present in his work, which 
makes it multifaceted. Moreover, our analysis highlights the way of seeing the world from the 
perspective of African-Brazilian heirs of Yoruba culture.
Keywords: Literature. African Diaspora. Cultural Identity. Oliveira Silveira.
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INTERSEÇÕES DE MÉTODOS TRADICIONAIS DO 
ENSINO DA FLAUTA TRANSVERSA COM A MÚSICA 
POPULAR BRASILEIRA: OUTROS HORIZONTES DE 

APRIMORAMENTO

Bruno Coimbra Faria1

Nina Oliveira Queiroz de Paula2

RESUMO 
O presente artigo investiga possibilidades de incluir a música popular em programas de estudo 
de flauta transversa, buscando criar interseções entre esse repertório e modelos de exercícios en-
contrados em métodos tradicionais do ensino desse instrumento. Através dessas interseções, pro-
pomos uma direção para a ampliação dos horizontes de aprimoramento musical. A metodologia 
incluiu a identificação dos principais aspectos necessários para o desenvolvimento do flautista, 
a identificação de obras da música popular brasileira, nas quais esses aspectos pudessem ser tra-
balhados e a seleção de exercícios e obras específicos que pudessem ser combinados, formando 
novas possibilidades para a prática musical. Os métodos tradicionais para flauta foram utilizados 
como eixo para a sistematização dos estudos propostos com repertório selecionado, promovendo 
uma interseção entre a tradição didática do instrumento e a da música popular brasileira.
Palavras-chave: Ensino de flauta transversa. Performance de música popular brasileira. Métodos 
tradicionais de ensino de flauta transversa.

INTRODUÇÃO

O projeto “Interseções de métodos tradicionais do ensino de flauta transversa com a música 
popular brasileira: outros horizontes de aprimoramento” busca identificar possíveis formas de 
relacionar a tradição do ensino formal de flauta e a tradição do repertório de música popular brasileira, 
indicando possíveis direções para a inclusão da música popular brasileira na programação de estudos 
de flautistas. No horizonte de entendimento (GADAMER, 2006, p. 303) de muitos ingressantes em 
cursos de música no Brasil, é perceptível a influência da música popular brasileira. Infelizmente, o 
uso hegemônico e, por vezes, inflexível de tradicionais métodos estrangeiros tende a limitar o ensino do 

1 Professor Orientador – Instituto de Artes e Design/UFJF, e-mail: bruno.faria@ufjf.edu.br
2 Bolsista BIC/UFJF

Principia, Juiz de Fora, v. 16, p. 128-135, jan./dez. 2012



129

instrumento ao modelo pedagógico-musical dos conservatórios europeus do século XIX, o que muitas 
vezes restringe a formação musical a uma realidade focada, principalmente na preparação de músicos 
para orquestras e marginaliza outros repertórios. A qualidade de tais métodos certamente justifica sua 
adoção no Brasil e, em outras partes do mundo (ARAÚJO, 2006: 11), e esta pesquisa propõe que a 
fusão desse horizonte pedagógico com um outro artístico formado por obras brasileiras como choros, 
sambas e outras pode ampliar os horizontes de aprimoramento de jovens músicos.

Nota-se no meio acadêmico brasileiro (FREIRE, 2000; RAULINO, 2000; BORÉM, 2003; 
ARAÚJO, 2006) uma movimentação no sentido de integrar, de forma mais profunda e sistemática, 
o estudo da música popular à agenda científica e artística nacional. Borém trata do conceito de 
“multifrenia” na atuação docente no ensino, na pesquisa e na extensão na área de música e ressalta 
a importância do “hábito de documentar processos criativos e pedagógicos” (BORÉM, 2006:46). 
O flautista e pesquisador Raul D’Avila, corrobora com Borém quando aponta lacunas presentes em 
programas de pós-graduação em música, no que diz respeito à “pesquisa sistemática sobre o ensino 
do instrumento, no dia a dia da sala de aula” (D’AVILA, 2009:4). Ao buscar relacionar métodos 
tradicionais de ensino de flauta com a música popular brasileira, objetivamos contribuir duplamente 
com esse movimento, propondo e registrando uma direção para inserir, de forma sistematizada, o 
estudo desse repertório na prática do instrumentista.

METODOLOGIA

A metodologia do projeto consistiu em (1) identificar pontos considerados necessários para o 
desenvolvimento do instrumentista; (2) identificar características importantes encontradas na música 
popular brasileira; (3) buscar nesse repertório obras nas quais tais pontos e características pudessem ser 
potencialmente aproveitados em uma prática instrumental sistematizada e (4) traçar uma interseção 
entre essas obras e modelos de exercícios para flauta encontrados nos métodos tradicionais.

Vários itens compõem a formação de um instrumentista e o objetivo dessa formação, considerando 
a execução musical, é que o mesmo consiga utilizar seu instrumento de maneira abrangente e eficaz. 
Em geral, para que isso ocorra é necessário ter domínio sobre a produção do som no que diz respeito à 
articulação, afinação, projeção, dinâmicas, timbres, dentre outros aspectos, independente do repertório 
focado ser erudito ou popular. A seleção das obras a serem trabalhadas se deu através da análise e 
performance a partir de partituras e, também, da audição de gravações, uma vez que grande parte do 
repertório de música popular não se encontra documentado em partituras.

Na pesquisa com material didático tradicional para flauta, buscamos exercícios que trabalhassem 
dois aspectos técnicos básicos para a performance na flauta: a articulação e o controle do som nas três 
oitavas do instrumento. Outro critério estabelecido para a escolha de exercícios-modelos determinava 
que esses apresentassem uma proposta pedagógica com aumento gradual em dificuldade de execução. 
Com esse enfoque, para trabalhar a articulação, foi selecionado o contexto dos exercícios do livro 
“Articulation”, do flautista e professor inglês Trevor Wye, que propõe um trabalho gradual baseado no 
exercício diário número dois do virtuoso flautista belga Mathieu Andre Reichert (1830 -1880); para 
trabalhar o controle do som foram selecionados exercícios de harmônicos, comumente encontrados 
em vários métodos para flauta, os pequenos estudos melódicos com variações encontrados no livro 
“24 Petits Etudes Melodiques” do renomado flautista e professor francês Marcel Moyse (1889 - 1984), 
além de exercícios de multifônicos encontrados no livro “Tone Development through Extended 
Techniques” do flautista e professor norte-americano Robert Dick.
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Para se criar as interseções desejadas entre os exercícios selecionados com o repertório de música 
popular brasileira, foi necessário encontrar obras nas quais os fatores articulação e controle do som 
fossem, intrinsecamente relevantes para uma boa execução. Dentro do repertório analisado, o estilo 
choro, com composições muitas vezes virtuosísticas, de tempo acelerado e que exploram todas as três 
oitavas da flauta transversa, demandando assim um alto controle da produção sonora e da articulação, 
se mostrou o mais adequado para o desenvolvimento do trabalho específico sobre a articulação. Dentre 
o repertório de choro, foi selecionada a música “Proezas de Solon”, do compositor Alfredo da Rocha 
Vianna (Pixinguinha) (1897 - 1973) e decidiu-se explorar a parte harmônica dessa obra como base para 
realizar a interseção com o estudo de articulação. Já para a parte que se refere ao controle minucioso 
do som, foi necessário buscar composições de tempo mais lento e com melodias menos variadas. Para 
essa parte do trabalho, foi selecionado o samba-canção “As rosas não falam”, do compositor Agenor 
de Oliveira (Cartola) (1908 - 1980), cuja melodia se mostrou adequada ao estabelecimento de uma 
interseção com estudos de produção do som.

RESULTADOS

TRABALHO DE ARTICULAÇÃO

O trabalho de articulação com o choro “Proezas de Solon” se mostrou mais rico do que o 
inicialmente planejado, uma vez que o modelo encontrado nos exercício de Trevor Wye que, por sua 
vez, são baseados nos exercícios de M.A. Reichert, que propõe um exercício de arpejos baseados em 
uma sequência harmônica tônica-dominante, nos fez considerar a possibilidade de trabalhar com os 
arpejos da harmonia cifrada na partitura e, não necessariamente com a parte melódica do choro. Com 
essa mudança de direção, o foco, a princípio voltado para a articulação, se ampliou para um trabalho 
que incorporou também aspectos de conhecimento harmônico, algo essencial para músicos de uma 
forma geral e, em especial, para aqueles que têm interesse em práticas improvisatórias. Uma vez que 
a interpretação de cifras não é um conhecimento comum a todos os músicos, especialmente àqueles 
que tocam um instrumento melódico como a flauta transversa e dedicam-se mais à música erudita do 
que à música popular, tornou-se necessário elaborar uma proposta para que esse conhecimento fosse 
exercitado antes do trabalho específico com a articulação. Para tanto, trabalhamos com seis passos 
simples que contribuíram, gradualmente, para a interpretação das cifras do choro em questão. A seguir, 
apresentamos a proposta exemplificada na figura 1:
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Figura 1 - (1) escrever verticalmente as notas do acorde indicado em cada cifra, respeitando as inversões, para melhor visualizar todo 
o conteúdo do acorde; (2) tocar somente a nota mais grave de cada acorde, tocando inicialmente uma nota em cada tempo, em uma 
determinada altura (primeira, segunda ou terceira oitava) e, após desenvolvida maior familiaridade com essa sequência de notas, 
explorar outros ritmos (colcheias, quiálteras, sincopes, semicolcheias) alternando oitavas; (3) tocar as duas primeiras notas do acorde, 
inicialmente com ritmo de colcheias e, da mesma forma variar alturas e ritmos após desenvolver maior familiaridade com o material; 
(4) tocar as três primeiras notas do acorde com ritmo de quiálteras ou sincopes; (5) reescrever todas as notas do acorde de forma 
melódica e tocá-las, explorando diferentes articulações e alturas; (6) tocar as notas referentes ao arpejo de cada acorde, buscando um 
encadeamento melódico a partir de notas próximas entre um acorde e outro, explorando movimentos ascendentes, descendentes e 
articulações variadas.

Após essa etapa, passamos para o trabalho de articulação propriamente dito. A articulação pode 
ser organizada a partir dos passos indicados na proposta anterior, iniciando-se a prática das variações 
de articulação com apenas a primeira nota de cada acorde e, gradativamente adicionar as notas 
subsequentes. O enfoque, assim como sugerido no livro de Trevor Wye, é um trabalho cumulativo, no 
qual a língua, responsável pela articulação, gradualmente passa a trabalhar mais em intervalos menores 
de tempo. Todo o trabalho é realizado com a ponta da língua, exercitando-se assim o chamado golpe 
simples. Segue a proposta de exercícios de articulação com as duas primeiras notas de cada cifra na 
figura 2:

Figura 2 - Passos 1 a 5 do exercício de articulação com a parte harmônica do choro “Proezas de Solon”.
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O ciclo do exercício como um todo completa-se quando todas as notas de cada acorde forem 
tocadas, sendo que, para a prática com apenas três notas do acorde, se torna necessária a alteração 
da métrica de compasso binário simples para composto, o que permite adequar a distribuição da 
articulação. Após o ciclo completo, existe ainda a possibilidade de explorar diferentes encadeamentos 
dos acordes, o que leva a uma prática mais criativa e próxima da improvisação.

TRABALHO DE CONTROLE DO SOM

O trabalho de controle do som a partir da melodia de “As rosas não falam” também apresentou 
várias possibilidades de interseção com exercícios de métodos de flauta. A possibilidade de se trabalhar 
em diferentes oitavas e de explorar, tanto exercícios de harmônicos, quanto exercícios de multifônicos, 
além da ideia de variações melódicas está intrinsecamente relacionada ao tipo de melodia. Para podermos 
explorar esses exercícios, mantivemos a melodia da música na região médio-grave do instrumento. 
Além disso, para adequar a melodia à proposta das interseções, a escrita musical foi adaptada também 
em termos métricos. Para usufruir das possibilidades intrínsecas aos sons fundamentais da primeira 
oitava da flauta, a melodia foi mantida nos tons de lá menor e sol menor e optou-se pela notação em 
compassos 4/4 e 6/8, que permitem uma escrita mais clara para fins didáticos.

O controle na produção do som em termos de afinação, dinâmicas e projeção se dá a partir do 
ângulo e da velocidade com que o ar incide sobre a superfície do orifício no porta lábio da flauta. A 
partir da alteração do ângulo de incisão e da velocidade do ar, torna-se possível saltar entre os sons 
da primeira, segunda e terceira oitavas. Para os sons da primeira e segunda oitavas, os dedilhados são 
praticamente os mesmos, o que reforça a importância de um bom controle sobre a direção e a velocidade 
do ar, nos casos que envolvem mudanças de oitavas. Para os sons da terceira oitava, é necessário alterar 
o ângulo e utilizar dedilhados ligeiramente modificados. Os exercícios de harmônicos consistem em 
manter o dedilhado das notas da primeira oitava e buscar os sons harmônicos superiores, trabalhando 
apenas com a mudança do ângulo de incisão e da velocidade do ar. Para atingir os sons mais agudos, 
mantendo o dedilhado das notas graves, o flautista precisa encontrar, com precisão, o ângulo e a 
velocidade ideais para a produção sonora. Desse processo de busca pelo ângulo e velocidade ideais 
decorre o desenvolvimento consciente quanto à colocação do ar para cada registro do instrumento. 
Seguem os exemplos de exercícios que exploram os dois primeiros harmônicos (fig. 3):

Figura 3 - (1) escrita normal; (2) escrita com o primeiro harmônico; (3) escrita com o segundo harmônico

Uma vez bem estabelecidos os conhecimentos da direção e velocidade de ar necessários para cada 
uma das três oitavas do instrumento, passamos a explorar o trabalho de interseção com a proposta de 
variações melódicas, contida no método de Marcel Moyse. Segue o exemplo de variação de oitavas a 
partir da melodia de “As rosas não falam” (fig. 4):
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Figura 4 e 5 - Variações explorando oitavas com ideias rítmicas distintas

A etapa final de confirmação do domínio a respeito das questões de ângulo e velocidade de ar 
se dá na interseção com um método contemporâneo para flauta, desenvolvido pelo flautista norte-
americano Robert Dick. No método “Tone Development through Extended Techniques”, Robert 
Dick explora técnicas estendidas (sons não convencionais para o instrumento) como ferramenta para o 
desenvolvimento do flautista. Uma dessas técnicas é conhecida como multifônicos, na qual duas notas 
devem ser tocadas simultaneamente, algo incomum no repertório ocidental para flauta. A execução de 
dois sons simultâneos na flauta depende do domínio pleno com relação à colocação (direcionamento 
e velocidade) do ar no instrumento. Segue um exemplo de como seria notado um pequeno trecho do 
exercício de multifônicos com a melodia escolhida (fig. 5):

Figura 6 - Notação de multifônicos

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Este projeto de pesquisa foi desenvolvido com o intuito de contribuir com os esforços acadêmicos 
recentes que valorizam a música popular brasileira como objeto de estudo e, ao mesmo tempo, sugerir 
uma forma para preencher, ao menos parcialmente, uma lacuna de programas de performance musical 
que, muitas vezes, não exploram esse repertório plenamente por falta de metodologias adequadas. 
Certamente, cada estilo musical possui peculiaridades e o estudo de um instrumento musical necessita 
ser organizado de maneira a oferecer ao aluno conhecimentos e condições, para dominar seu instrumento 
e trabalhar conscientemente nesses horizontes. Com o pensamento no contexto de bacharelados em 
performance musical, o foco do projeto voltou-se para questões fundamentais da execução musical. 
Outros aspectos que compõem o repertório da música popular como, por exemplo, a improvisação 
não puderam ser investigados a fundo. A partir deste trabalho, percebeu-se que é possível combinar 
o conhecimento da tradição didática da flauta transversa com o da tradição do repertório de música 
popular, explorando esses dois mundos musicais de forma complementar.

Propiciar interseções entre diferentes horizontes musicais significa, tanto contribuir para 
expansão do campo de estudo e atuação do flautista, quanto criar um espaço na academia para o 
desenvolvimento daqueles alunos que se identificam também com a música popular e que desejam 
apurar sua musicalidade nesse meio. O interesse acadêmico na música popular, de certa forma almeja, 
dentre outras coisas, superar o “mito de uma distância ‘mínima’ e ‘saudável’ entre música erudita e 
popular” (BORÉM, 2006:48). O estudo da performance musical em um sentido amplo, independente 
de estilos musicais, requer um trabalho contínuo da comunidade acadêmica com atenção às necessidades 
dos alunos e às possibilidades escondidas nos próprios repertórios artístico-pedagógicos disponíveis. O 
compromisso do ensino voltado para o uso pleno e consciente de instrumentos musicais, exercícios e 
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obras musicais no contexto de um bacharelado em música, ou mesmo em cursos de níveis técnicos e 
de formação, está intimamente relacionado tanto com uma atitude aberta a experimentações de uma 
forma geral quanto com a “competência necessária ao professor de instrumento [...] de adaptar os 
programas pré-estabelecidos, bem como de construir planejamentos pessoais flexíveis, respeitando a 
cultura, valores e gosto do aluno” (HARDER, 2008:131).

A performance de obras do repertório erudito e popular, assim como a prática de exercícios 
configuram momentos de aprendizado, mas o caminho que conduz ao domínio de um instrumento 
musical é permeado por processos graduais, nos quais o músico aprofunda seus conhecimentos, não só 
através da repetição e imitação, mas também através do reconhecimento de ressonâncias entre o que 
se pratica e o que se gosta de ouvir e praticar. A grande variedade de materiais didáticos disponíveis 
atualmente pode ser explorada de diversas formas. Um exercício de escalas pode ser feito com rigor e 
precisão rítmica, visando a clareza e a regularidade necessárias para determinado contexto musical e 
pode também ser experimentado com alguma inflexão rítmica específica, que corresponde  a um outro 
tipo de repertório. Experimentar e reciclar exercícios e repertórios, criando interseções entre diferentes 
tradições musicais é um caminho que pode contribuir para ampliar os horizontes de entendimento e 
de aprimoramento de músicos.

INTERSECTIONS OF TRADITIONAL METHODS FOR TRANSVERSE 
FLUTE WITH BRAZILIAN POPULAR MUSIC: OTHER HORIZONS OF 

DEVELOPMENT

ABSTRACT
This paper investigates possible combinations between exercises found in the traditional me-
thods for flute and works of Brazilian popular music. The goal of the project is to broaden the 
horizons of instrumental practice and musical development. The methodology included the 
identification of key aspects for the development of the flutist, the selection of works from the 
brazilian popular music repertoire that afford the practice of such aspects, and the systematic 
combination of exercises and musical works. Creating intersections between traditional me-
thodologies and the repertoire of brazilian popular music has shown a possibility to re-think 
and recycle consolidated materials as well as a way to include new repertoires into the prac-
tice agenda of musicians and thus enrich the process of music learning.
Keywords: Flute teaching/learning. Performance of brazilian popular music. Traditional metho-
ds of teaching flute.
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A HISTÓRIA SOCIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA EM 
JUIZ DE FORA NO SÉCULO XIX
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RESUMO
Este trabalho é parte do projeto de pesquisa intitulado “A língua portuguesa em Juiz de Fora no 
século XIX: constituição de um banco de dados anotado”, o qual tem como objetivo analisar 
a história social da língua portuguesa na cidade de Juiz de Fora/MG, durante o século XIX, 
buscando estabelecer correlações sistemáticas entre a estrutura linguística e a estrutura social. A 
partir de informações de natureza histórica e demográfica, a intenção é, pois, contribuir para a 
caracterização do dialeto mineiro, já que Juiz de Fora – que integra a região da Zona da Mata, em 
Minas Gerais – atuou, no século XIX, como um centro aglutinador do crescimento da região, 
ao integrar o Caminho Novo, nova rota para o escoamento da produção aurífera advinda das 
regiões mineradoras. E, como forma de comprovar como o contato entre línguas diversas foi res-
ponsável pela variação linguística, no período pesquisado, constituímos um corpus representativo 
da língua portuguesa em Juiz de Fora, no século XIX.
Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista. Dialeto Mineiro. Língua Portuguesa em Juiz de 
Fora.

INTRODUÇÃO

Este trabalho integra o projeto de pesquisa “A língua portuguesa em Juiz de Fora no século XIX: 
constituição de um banco de dados anotado”, o qual busca analisar a história social da língua portuguesa 
em Juiz de Fora, no século XIX, delimitando em que medida a compreensão da heterogeneidade social 
permite desvelar processos de variação e mudança linguística.
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De acordo com Zágari et al. (1977), a língua portuguesa em Minas Gerais é constituída por 
três falares – falar baiano, falar paulista e falar mineiro – que possuem particularidades fonéticas e 
morfossintáticas. Segundo o pesquisador, os três falares que constituem Minas Gerais podem ser 
descritos e sintetizados da seguinte maneira:

a) falar baiano: partindo do norte de Minas, vai até a linha, no sentido leste-oeste, abarcando as 

localidades de Mantena, Galiléia, Governador Valadares, Nacip Raydan, Água Boa, São Sebastião 

do Maranhão, Itamarandiba, Várzea da Palma, João Pinheiro, terminando em Paracatu. Esse falar 

apresenta, principalmente, as seguintes características:

Quadro 1 – Características do falar baiano de acordo com Zágari (1977).
- Predominância das vogais médias pretônicas baixas: [ּכr’valu], [sε’renu]

- Presença da africada [tš] antecedendo a vogal alta [i]: [‘mũtšu], [‘otšu]

- Ocorrência do [t] e [d] como coronais: [i’dadi], [‘dẽti]

- Nasalidade ocorrente fora da sílaba tônica: [bã’nãna], [kãmĩ’ŋãw]

- Presença de algumas especificidades lexicais, tais como neve (= cerração), chuva-de-flor (= granizo), zelação ( estrela 
cadente), china (= bola de gude), queiro (= dente-de-siso), bituca (= toco de cigarro), ponga (= carona)

b) falar paulista: partindo do sul do Estado, na cidade de Passa Vinte e, rumando para o norte, pega 

Liberdade, Andrelândia, Lavras, Oliveira, Pará de Minas, Divinópolis e, dobrando para o oeste, vai 

até Vazante, passando por Bom Despacho, Dores do Indaiá, São Gotardo, Patos de Minas e São 

Gonçalo do Abaeté, englobando, portanto, todo o Triângulo Mineiro e a região sul do Estado. Esse 

falar caracteriza-se, principalmente, da seguinte maneira:

Quadro 2 – Características do falar paulista de acordo com Zágari (1977).
- Ocorrência do [r] retroflexo: [a’boŗtu], [‘kaŗta]

- Presença de diferenças prosódicas mais marcadas, já que o ritmo de fala apresenta-se mais veloz, se comparado 
com o falar do norte do Estado

- Presença de algumas especificidades lexicais, tais como ramona (= grampo), rabicó (= animal sem rabo), cachopa ou 
caixote (= colmeia), chuva-de-rosa (= granizo)

c) falar mineiro: ocorrendo entre as duas áreas descritas acima e não compartilhando com elas nenhuma 

característica pontual, recobre primordialmente a Zona da Mata Mineira e a região do Campo das 

Vertentes. Esse falar apresenta, principalmente, as seguintes características:
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Quadro 3 – Características do falar mineiro de acordo com Zágari (1977).
- Alteamento da vogal pretônica: [pi’kenu], [mi’ninu]

- Monotongação de ditongos: [‘poku], [‘ořu]

- Ditongação diante de sibilante: [‘treys], [‘meyz], [‘veys]

- Presença de algumas especificidades lexicais, tais como atiradeira (= estilingue), crica (= bola de gude)

Baseando-se nessa classificação, este trabalho tem como objetivo fundamental analisar como 
situações específicas de contato linguístico ocorridas no século XIX – principalmente, no que se refere 
à presença bastante significativa de escravos de origem africana – seriam as principais responsáveis pela 
atual configuração do falar mineiro, o qual recobre, no Estado de Minas Gerais, as regiões da Zona da 
Mata e Vertentes. 

Nossa análise tomou como base as relações de contato linguístico instanciadas na cidade de 
Juiz de Fora/MG, durante o século XIX (CUNHA LACERDA, 2009a, 2009b). Como verificamos, o 
município integrou o Caminho Novo – nova rota estabelecida para o escoamento do ouro proveniente 
da região mineradora – e se tornou, no século XIX, um grande centro exportador de café. Além 
disso, a cidade, em decorrência de seu acelerado processo de crescimento, vivenciou uma expressiva 
expansão de seu contingente populacional, no século XIX. E, nesse sentido, o desenvolvimento da 
cidade está relacionado a uma grande movimentação de agrupamentos populacionais, já que Juiz de 
Fora contou, durante o período, com a presença de imigrantes alemães e italianos, com pessoas que 
antes habitavam a região das minas e, principalmente, com o maior contingente de escravos de todo 
o Estado.

Como defendemos, a compreensão efetiva dos diversos dialetos e/ou falares que constituem 
uma língua requer uma análise bastante apurada de fatores de ordem histórico-social. No caso mais 
específico do falar mineiro, discutimos como a presença maciça de escravos de origem africana teria 
atuado como fator preponderante em sua configuração. No caso da língua falada em Juiz de Fora 
no século XIX, reconhecidamente se estabeleceu, por um longo período, uma situação de contato 
linguístico a partir da qual a língua portuguesa conviveu lado a lado com línguas de origem africana. A 
respeito da importância das situações de contato entre línguas para o estudo de processos de variação 
e mudança linguística, Kroch (1989) vai ainda além e afirma que a origem da mudança é sempre 
externa e envolve – como consequência do contato entre línguas – o contato entre gramáticas distintas. 
Nesse sentido, advogamos que o levantamento de informações de natureza demográfica pode fornecer 
importantes indícios de como os contatos linguísticos ocorridos na cidade, durante o século XIX, 
estariam diretamente relacionados a processos de variação e de mudança, principalmente no que se 
refere à presença maciça de escravos na região.

Assumimos, ainda, com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 
Variacionista (LABOV, 1972, 1982, 1994, 2001; CHAMBERS, 1995), que a constituição de um 
corpus representativo da língua portuguesa no século XIX pode fornecer importantes contribuições 
no que diz respeito a contatos linguísticos, pois Juiz de Fora constituiu, no período, um centro de 
imigração europeia e abrigou o maior contingente de escravos de todo o Estado (OLIVEIRA, 1991, 
1999, 2004). Analisar esses contatos por meio de um banco de dados anotado significa, portanto, 
como acreditamos, buscar correlações entre mudanças de padrões sociais e mudanças linguísticas, 
tendo como marco os fluxos migratórios e os processos de imigração. 
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METODOLOGIA

Um grande problema com o qual se defrontam os estudiosos que se dedicam a pesquisas 
diacrônicas é a ausência de dados de fala que representem fases pretéritas da língua. Esse tipo de 
problema se torna ainda mais latente, quando consideramos que a efetiva compreensão do estágio atual 
de qualquer língua se baseia na análise de processos de variação e mudança linguística que ocorreram 
no passado. Diante desse cenário, a única saída encontrada é recorrer a documentos escritos que, de 
alguma forma, revelem o vernáculo, ou seja, apresentem traços de oralidade e representem a maneira 
como a língua era falada em determinada época. Como destaca Schneider (2004), a escolha de textos 
escritos para análise da língua falada torna-se uma tarefa que requer muitos cuidados, já que, antes 
de se definirem quais gêneros textuais trazem marcas de oralidade, é necessário realizar um estudo 
meticuloso do contexto social em que se inserem os textos a serem analisados. 

Nesse sentido, a partir dos critérios que subsidiaram a constituição do corpus representativo 
da língua portuguesa em Juiz de Fora no século XIX, buscamos aferir, com base em documentos 
escritos, processos de variação e mudança linguística que ocorreram no passado. Durante a pesquisa, 
recorremos a documentos organizados e disponibilizados pelo Arquivo Histórico da Prefeitura de 
Juiz de Fora, selecionando um tipo específico de documentação: processos criminais de ofensa verbal. 
Visto que não há dados reais de fala que representem o uso da língua em Juiz de Fora no século 
XIX, recorremos a textos escritos que, por sua própria natureza, apresentassem claramente marcas de 
oralidade e permitissem, assim, aferir o vernáculo. 

Como observamos durante a realização da pesquisa, a análise de processos criminais de ofensa 
verbal permite estabelecer uma estrita relação entre a estrutura linguística e a estrutura social vigente, 
uma vez que, em seu interior, é possível identificar discursos diversos, que seriam, nesse sentido, 
representativos das relações sociais que vigoravam no período. Cada processo, além do discurso do 
querelante, traz também o discurso das testemunhas, do delegado, do juiz e do próprio escrivão. Esse 
contexto de polifonia permite atestar, de forma bastante evidente, o uso variável que diferentes estratos 
sociais faziam da língua. Além disso, conforme evidenciamos, esse tipo de texto traz, pontualmente, 
como principais vantagens: a) apresentação de datação; b) indicação explícita da autoria; c) presença 
de informações contextuais básicas, como, por exemplo, o local em que o documento foi produzido e 
a que ou a quem se destina; d) representação do vernáculo, a partir da presença de marcas de oralidade.

A representação de marcas de oralidade através de processos criminais ganha ainda mais 
credibilidade, ao considerarmos que, no século XIX, o processo de escolarização em Juiz de Fora 
era ainda bastante incipiente, já que a primeira escola, formalmente instituída, data apenas de 1860 
(LESSA, 1985). Isso quer dizer que nem todas as pessoas detinham, durante o período, um efetivo 
conhecimento da norma-padrão da língua portuguesa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os processos de variação e mudança linguística indicam que as línguas se encontram, no decurso 
do tempo, em um constante fluxo de transformação, isso é, as línguas não constituem realidades 
estáticas e homogêneas. Embora esse fenômeno seja uma realidade que caracterize qualquer língua, 
os falantes não conseguem perceber sua dinamicidade, já que toda mudança se apresenta como um 
processo lento e gradual, que nunca atinge a língua, em sua totalidade, de uma só vez. 

Ao assumir a tarefa de estudar a covariação sistemática entre a estrutura linguística e a estrutura 
social ou, até mesmo, uma relação de causalidade entre essas dimensões, a Sociolinguística Variacionista 
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promoveu um redirecionamento dos estudos linguísticos, tratando a língua como um sistema 
heterogêneo e multifacetado. Com a intenção de sistematizar o estudo dos processos de variação e de 
mudança, a Sociolinguística Variacionista busca estabelecer uma correlação entre a estrutura linguística 
e a estrutura social (LABOV, 1972, 1982, 1994, 2001). A posição da Sociolinguística Variacionista 
em relação ao tratamento da mudança linguística vem, então, a ser nitidamente contrária aos modelos, 
tanto do estruturalismo como do gerativismo, uma vez que ela não exclui os fatores sócio-históricos na 
compreensão central da mudança linguística (BYNON, 1977).

Com base nos pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista, concluímos que estudar 
qualquer língua ou dialeto implica, necessariamente, estudar sua história social. Isso quer dizer que 
não há como se pensar em qualquer atividade linguística que não seja fundamentalmente social. Parece 
inegável, desse modo, que “a história de uma língua é uma função da história de seus falantes, e não 
um fenômeno independente que pode ser estudado em detalhes sem menção ao contexto social em que 
está inserido” (THOMASON; KAUFMAN, 1988).

Quando analisamos criticamente as contribuições da Sociolinguística Variacionista para os 
estudos linguísticos, não podemos deixar de considerar que o resgate de aspectos sociais e, até mesmo, 
históricos foi fundamental. Além de se dedicar pontualmente ao estudo de processos sincrônicos 
de variação e processos diacrônicos de mudança, a Sociolinguística Variacionista ainda se dedica à 
análise de situações de contato linguístico, a fim de compreender os fatores propulsores do processo de 
variação e, consequentemente, de mudança. E, sob essa perspectiva, as situações de contato linguístico 
fomentariam a inserção de variantes num determinado sistema linguístico (KROCH, 2001). Estudar 
a variação e a mudança significa, nesse caso, estudar a identidade dos falantes, uma vez que o uso de 
cada variante linguística está intimamente relacionado ao papel social desempenhado por cada estrato 
social, em uma dada comunidade linguística. 

No caso de nossa pesquisa, assumimos ser indissociável o estudo da língua e o estudo da estrutura 
social. Acreditamos, portanto, que analisar correlações entre mudanças de padrões sociais e mudanças 
linguísticas, tendo como marco os fluxos migratórios e imigratórios que ocorreram em Juiz de Fora, 
durante o século XIX, pode contribuir para a construção da história social da língua portuguesa na 
cidade e, paralelamente, para uma maior compreensão do dialeto mineiro. 

Do ponto de vista sociolinguístico, o que nos chama a atenção, nesta pesquisa, é a presença de 
um cenário linguístico multifacetado e heterogêneo, que permite a busca de elementos na estrutura 
social, a fim de que a história da língua portuguesa em Juiz de Fora durante o século XIX possa ser 
compreendida. A partir desse tipo de análise, temos a oportunidade de delimitar em que medida 
os contatos linguísticos ocorridos atuaram como propulsores de processos de variação e mudança 
linguística. 

No banco de dados constituído durante a pesquisa, observamos que a linguagem empregada 
aproxima-se bastante da oralidade. Embora fosse o escrivão o responsável pela redação do processo 
criminal de ofensa verbal, há evidentes traços de oralidade nos textos analisados. Como destaca 
Carneiro (2004), cada queixa era anotada por um escrivão, mas entre as fórmulas jurídicas sempre 
havia expressões populares, já que o funcionário do sistema jurídico estaria, na maior parte das vezes, 
copiando o que a pessoa realmente estava dizendo, embora estivesse escrevendo em terceira pessoa. 
Desse modo, as ofensas verbais têm contribuído muito para, de alguma forma, “reconstruir” a língua 
falada em Juiz de Fora no século XIX, atuando como uma importante fonte de informações a respeito 
das relações sociais e da condição social dos envolvidos.

Com base na análise do corpus, foi possível verificar que vários traços que comumente são 
atribuídos às línguas de origem africana – especialmente, as que constituem o grupo banto (cf. 
ALKMIM, 2001, 2002) – podem ser encontrados nos textos analisados. 
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Nos documentos pesquisados, destacam-se as seguintes características: a) alteamento da vogal 
pretônica (piquena); b) monotongação de ditongos (poco); c) ditongação diante de /s/ em final de 
vocábulo (treis); d) apagamento do /r/ em final de formas verbais no infinitivo (‘se pode Resulta alguma 
deformidade e qual ella seja’); e) ocorrência de metátese, ou seja, transposição de um fonema em uma 
mesma sílaba de um vocábulo (perciso); f ) supressão da preposição (‘que elles havião acabar com elle 
queixoso’); g) ausência de concordância de número (‘que os criminosos não zombe da Ley’); h) ausência 
de artigo no sintagma nominal (‘de este ato porem em ocasião que o queixoso se Retirava’); i) presença 
de pronome cópia nas relativas (‘para seguir os direitos e termos nececarios a qual pitição a sitei’).

Com base na análise de dados do século XIX, esperamos, portanto, ter contribuído para comprovar 
que somente a recuperação de sincronias pretéritas pode explicar efetivamente a configuração atual da 
língua e, mais especificamente, dos dialetos e/ou falares que a compõem. E, nesse contexto, a busca por 
uma sociolinguística histórica, que procure agregar informações histórico-demográficas, se torna uma 
condição claramente fundamental. 

CONCLUSÕES 

A partir da realização da pesquisa, atestamos ser indissociável o estudo da língua e o estudo 
da estrutura social. Constatamos, nesse sentido, que analisar correlações entre mudanças de padrões 
sociais e mudanças linguísticas, tendo como marco os fluxos (i)migratórios que ocorreram, em Juiz de 
Fora, durante o século XIX, pode contribuir substancialmente para a construção da história social da 
língua portuguesa na cidade e, paralelamente, para uma maior compreensão do dialeto mineiro.

Com a intenção de considerar um gênero textual que permitisse analisar a estrutura linguístico-
social de forma mais ampla, fizemos a escolha por trabalhar com processos criminais de ofensa verbal. 
E, nesse caso, a utilização de processos criminais de ofensa verbal adquiriu um papel de bastante 
relevância para a constituição de um corpus representativo da língua em Juiz de Fora no século XIX, já 
que esse tipo de texto seria representativo da maneira como efetivamente falava a população à época. 
Desse modo, esses processos de ofensa verbal, além de revelarem importantes indicadores de padrões 
de conflitos existentes na sociedade da época, também atuariam como fonte de pesquisa para a análise 
de processos de variação e mudança linguística ocorridos no passado. 

Como acreditamos, os processos criminais datados do século XIX, além de permitirem o 
conhecimento do sistema jurídico vigente na época, também permitem interfaces com a área da 
Linguística. E a importância dos processos de ofensa verbal se torna ainda mais evidente, quando 
consideramos que, em seu interior, é possível identificar discursos diversos, que são, nesse sentido, 
representativos das relações sociais que vigoravam no período. Cada processo, além do discurso do 
querelante, traz também o discurso das testemunhas, do delegado, do juiz e do próprio escrivão. Esse 
contexto de polifonia permite atestar, de forma bastante evidente, o uso variável que diferentes estratos 
sociais faziam da língua.

Fica evidente, portanto, que toda a movimentação populacional vivenciada em Juiz de Fora, 
durante o século XIX, certamente trouxe implicações para o uso da língua na cidade e na região. As 
intensas situações de contato linguístico vivenciadas pela população e a consequente convivência entre 
gramáticas distintas seguramente devem ter atuado como fatores propulsores de processos de variação 
e de mudança linguística. 

Com base nesta pesquisa, esperamos, portanto, ter contribuído para a confirmação de que uma 
compreensão efetiva da língua e de sua natureza heterogênea e sistemática requer necessariamente que 
se estabeleça uma correlação íntima entre a estrutura linguística e a estrutura social.
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THE SOCIAL HISTORY OF THE PORTUGUESE LANGUAGE IN JUIZ 
DE FORA DURING THE NINETEENTH CENTURY

ABSTRACT
This work integrates a research project entitled “The Portuguese language in Juiz de Fora in the 
nineteenth century: the composition of an annotated database”, which aims to analyze the social 
history of the Portuguese language in the city of Juiz de Fora/MG during the nineteenth century, 
seeking to establish systematic correlations between linguistic structure and social structure. Ba-
sed on historical and demographic information, the intention is therefore to contribute to the 
characterization of the Mineiro Dialect because Juiz de Fora/MG served in the nineteenth cen-
tury as an unifying center of the region’s growth. And, as a way to demonstrate how the contact 
among different languages was responsible for linguistic variation in the studied period, we set 
up a representative corpus of the Portuguese language in Juiz de Fora for the nineteenth century.
Keywords: Variacionist Sociolinguistics. Mineiro Dialect. Portuguese language in Juiz de Fora.
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