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Na contramão da mobilidade urbana
Aeronave sem piloto vistoria 
torres de energia

Enade coloca 25 cursos da UFJF 
entre os melhores do país
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O compromisso de fazer a diferença 
no conteúdo

Cada novo número da “A3” procura 
privilegiar um assunto que esteja 
na lista daqueles mais presentes 

no dia a dia das pessoas. Na elaboração 
deste exemplar, a questão da mobilidade 
humana, em especial nos grandes cen-
tros urbanos, foi a reportagem que se 
transformou no centro de nossas aten-
ções, ganhou a foto de capa e também 
reuniu as opiniões dos mais diversos es-
pecialistas na tentativa de trazer contri-
buições que esclareçam um dos maiores 
nós críticos das cidades em todo o mun-
do. Obedecendo a um enquadramento 
transdisciplinar, a reportagem traz infor-
mações relevantes e nos coloca frente a 
frente com o dilema da privatização do 
espaço público, a falta de investimentos 
no transporte coletivo e a necessidade 
de repensar a cidade para os cidadãos, e 
não apenas motoristas, que nela se mo-
vimentam.

Esta edição tem, ainda, entre os seus des-
taques a descoberta de uma nova espé-
cie de sapo, em uma área de preservação 
no Centro urbano de Juiz de Fora (MG), 
o que parece sinalizar para uma forma 
de resistência da natureza à destruição 
provocada pelo homem. E se a ciência é 
capaz de fazer frente aos novos desafios 
de alimentar os mais de sete bilhões de 
seres humanos que habitam o planeta, a 
reportagem sobre o Polo de Excelência 
de Leite e Derivados revela como a asso-

ciação de modernos centros de pesquisa 
pode aumentar a produtividade e garan-
tir a qualidade do queijo, patrimônio cul-
tural brasileiro.

A criatividade como resposta às novas 
necessidades do setor elétrico é revelada 
no manuseio do Veículo Aéreo Autôno-
mo Não Tripulado (Vaant), equipamento 
inovador que garante acesso aos mais 
difíceis terrenos e possibilita, assim, a fis-
calização segura de centenas de milhares 
de quilômetros de redes de alta tensão. 
Inovação que também está presente no 
espaço dos consultórios odontológicos 
que pesquisam como provocar menos 
dor e desconforto aos pacientes que fa-
zem uso de aparelhos ortodônticos. E a 
“A3” ainda revela as vantagens de uma 
dieta normal na reabilitação dos pacien-
tes internados por causa da pancreatite: 
alimentando-se sem as restrições usuais, 
eles voltam para casa mais cedo.

Entre as produções mais recentes de  
nossos programas de pós-graduação, as 
questões instigantes da dissertação da 
Psicologia que toca num tema delicado: 
a violência doméstica e o álcool, e des-
constrói mitos sobre o lugar do femini-
no nesta delicada relação. Já a tese do 
Programa de Ciências Sociais revela da-
dos complexos sobre os “batalhadores”, 
agentes de mudança em todas as eco-
nomias do mundo, que surpreendem os 

pesquisadores com seu crescente empo-
deramento, também caracterizado como 
civilizatório.
Não só de conflitos vive a história da 
ciência e da religião. Nos “Encontros 
Possíveis”, Ronald L. Numbers, da 
Universidade de Wisconsin, e Andrew 
Pinsent, de Oxford, desmistificam o 
que antes aparecia como evidência e 
mostram que religião e ciência dialogam 
mais do que prega o senso comum.

Não há como deixar de se sensibili-
zar com as histórias anônimas que vêm 
sendo colecionadas pelos professores e 
técnicos envolvidos com a Educação a 
Distância, marca de superação e de cria-
ção de novos laços de pertencimento na 
sociedade da informação. E é neste novo 
cenário que a Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF) desponta como um 
exemplo de crescimento com qualidade, 
evidente nos resultados obtidos por seus 
alunos em exames de avaliação, como o 
Enade.

A revista chega ao seu quarto número com 
diversos outros artigos que demonstram 
a sua maturidade e qualidade editorial. 
Este é o grande compromisso de um 
instrumento de jornalismo científico e 
cultural. Fazer a diferença no conteúdo 
e formato e formar leitores com mais 
possibilidades de interpretar o mundo 
que pode estar contido na sua aldeia.

EdiTORial

Boa leitura!
Christina Ferraz Musse
Editora-chefe
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6 - VOZ DO LEITOR 
A partir deste número, abrimos espaço para trabalhos autorais dos 
leitores. Nesta edição, a contribuição é de Matheus Sobue 
 

7 - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
A UFJF expande os cursos a distância, qualificando mais de 5.790 
pessoas em quatro estados

10 - PESQUISA 
Ele tem só 1cm e foram precisos seis anos para confirmar sua 
existência. Trata-se do sapo Meridionalis, descoberto no centro urbano 
de Juiz de Fora (MG)
 

14 - MEIO AMBIENTE 
Dar maior sustentabilidade ao setor ferroviário, monitorar a qualidade 
da água de represas ou reciclar computadores são algumas das 
iniciativas sustentáveis desenvolvidas na UFJF 

18 - ENCONTROS POSSÍVEIS
Os pesquisadores Andrew Pinset e Ronald Numbers questionam os 
mitos do eterno conflito entre ciência e religião

22 - PESQUISA 
Um método seguro e que reduz o tempo de hospitalização de 
pacientes com Pancreatite Aguda Leve foi desenvolvido pelo 
Núcleo de Pesquisa em Gastroenterologia. O foco foi o processo de 
realimentação, antecipando a dieta normal para os pacientes
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25 - OLHAR ESTRANGEIRO 
Bernardo Lino de Oliveira e Joakim Sundnes, do Simula Research 
Laboratory, assinam artigo sobre modelos computacionais para 
mecânica e eletrofisiologia cardíaca 

27 - SAÚDE
Quase 2 milhões de crianças e adolescentes brasileiros precisam 
de tratamento ortodôntico, às  vezes adiado pelo medo do uso de 
aparelho, associado a dor e a aparência pouco estética. Pesquisadores 
investigaram as causas da dor, cruzando fatores biológicos e 
psicológicos

31 - TESES
Defendida na Pós-Graduação em Ciências Sociais, tese propõe revisar 
noções de centro e periferia, lança nova perspectiva sobre a sociedade 
mundial do trabalho, jogando luzes sobre a vedete da economia atual: 
a “nova classe média”

34 - MOBILIDADE URBANA
A frota de veículos no Brasil passou de 35,5 milhões em 2002 para 83,5 
milhões em 2012, aumento de 135%. Já a população cresceu 11%. A cada 
R$ 12 gastos em incentivos ao transporte particular, o governo investe 
R$ 1 em transporte público

39 - ALÉM DA PALAVRA
O designer gráfico Jorge Arbach brinda os leitores com mais uma de 
suas criações

40 - PESQUISA
O monitoramento de linhas e torres de transmissão energética será 
mais seguro e econômico para companhias do setor. O Veículo Aéreo 
Autônomo Não Tripulado (Vaant), criado na UFJF, permitirá monitorar 
sem necessidade de operador

43 - DISSERTAÇÕES
Apresentada na Pós-graduação em Psicologia, dissertação aponta 
violência doméstica praticada por mulheres e associa consumo de 
álcool a maus-tratos contra filhos e vulnerabilidade diante de parceiro

46 - PESQUISA
Pesquisadores desenvolvem estudos para a valorização do queijo e 
constroem equipamento visando padronização e detecção de fraudes 
no produto

50 - MUNDO DIGITAL
O coordenador do Laboratório de Software Studies no Brasil, Cícero 
Inácio da Silva, analisa a revolução pela qual passa o cinema

51 - ARTE
No artigo “Entre a Música e a Arte Sonora”, do professor do IAD-UFJF, 
Daniel Quaranta, as novas práticas composicionais

52 - INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Bolsas de intercâmbio são importante caminho para alunos de 
Iniciação Científica ampliarem sua formação. Na UFJF há seis 
programas que auxiliam na capacitação durante a graduação

53 - PESQUISA
Criar em meio eletrônico um dicionário trilíngue, abrangendo domínios 
de futebol e turismo é o desafio de pesquisadores da UFJF e da 
Unisinos, visando atender imprensa internacional, turistas e pessoas 
envolvidas na organização da Copa de 2014

56 - EXPANSÃO
A UFJF obteve no Enade os mais altos conceitos, 4 e 5, em 25 de seus 
cursos. No “Guia do Estudante”, uma das principais publicações que 
tratam da Educação Superior, 28 estão entre os melhores do país
 

59 - LITERATURA
No artigo “Os filmes como referência”, o professor Fabrício Carvalho 
aborda o livro “Política e poética das imagens como processos 
educativos”

60 - LANÇAMENTOS
Lançamentos da Editora UFJF enfocam comunicação, habitação e 
pediatria

61 - CINEMA
Travesti em cargo político é o tema de “Kátia”, longa-metragem da 
docente Karla Holanda

62 - ENSAIO FOTOGRÁFICO
Brasília é o foco da série documento-ficcional “Quadrado do Centro”, 
da fotógrafa Julia Milward

66 - LEIA-ME
Doutor em Ciência da Literatura, Fernando Fiorese traz ao leitor 
micronarrativas coletadas das suas publicações semanais no blog 
Corpo Portátil

O desenho da 4ª Capa é do artista plástico 
Petrillo, graduado em Artes Visuais pela UFJF. 
Utilizando a técnica de colagem sobre papel e 
impressão, a obra representa as curvas de nível 
do terreno da Universidade



A3 - mAio A oUTUBRo/20136

Esta seção é reservada para ser o seu espaço. Contribua para que aprimoremos cada vez mais a nossa publicação. Envie 
sugestões, críticas e temas de pesquisas, dissertações e teses que gostaria de ver nas nossas páginas e também criações 
autorais. Aguardamos a sua contribuição. E-mail: revistaa3@secom.ufjf.br

“Li a edição nº 3 da revista ‘A3’ e 
fiquei impressionado pela qualidade 
e diversidade das matérias, além da 
diagramação e qualidade das fotos. 
Enfim, uma revista que dá prazer de 
ler. Além de retratar o impressionante 
avanço da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) na área de 
pesquisa científica e tecnológica, achei 
especialmente interessante a matéria 
‘Encontros Possíveis’, com o sociólogo 
francês Michel Maffesoli, e o artigo sobre  
política, analisando a crise da Europa. 
Parabéns a toda equipe.”
 
Alberto Portugal
(Professor da Fundação Dom Cabral)

“Parabéns à equipe que faz a revista ‘A3’. 
Gostei especialmente da reportagem 
sobre a tese sobre samba. Continuem 
assim, diversificando temas e mostrando 
o que a Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) está produzindo.”

Clóvis Santos
(estudante do ensino médio)

“Parabenizamos pelo excelente 
periódico, que é muito rico em 
seu projeto gráfico, fotografias e, 
principalmente, no conteúdo. As 
matérias apresentadas revelam a 
sintonia e a atualidade da equipe em 
apresentar temas tão importantes e 
muito bem contextualizados com a 
opinião de pesquisadores brasileiros e 
internacionais.
Parabéns à equipe da ‘A3!’”

Mayara Jordana
(Coordenação de Comunicação Social do 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Goiás - IFG - Campus 
Goiânia)

Voz do Leitor
Desenho de pórtico da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) do graduando em 
Arquitetura e Urbanismo Matheus Sobue que 
utilizou a técnica de nanquim sobre papel
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fluxos migratórios; elevar indicadores 
de educação e, por consequência, os de 
qualidade de vida. Para atender a esse 
desejo, as universidades precisaram 
avançar para o interior dos estados, 
encontrar diferentes “Brasis”, a fim de 
expandir a oferta de cursos gratuitos 
a quem tem dificuldade de acesso à 
formação universitária. Criado em 2006, 
o sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) facilitou a expansão ao agregar 
95 universidades e institutos públicos e 
fomentar a oferta dessa modalidade de 
ensino.

Ligados às  instituições, os centros ou 
núcleos de educação a distância inserem-
se fisicamente nas cidades por meio 
de 7.511 polos de apoio presencial, em 
parceria com a UAB, as prefeituras e os 
governos estaduais. “O polo é um ponto 
importante de suporte da universidade 
para o aluno, com equipamentos e 
pessoal disponíveis”, afirma a tutora 
presencial em Conselheiro Lafaiete (MG), 
Melisse Simões.

Broa, biscoito, bolo e outras 
quitandas distribuídas na mesa de 
um refeitório, em Barroso (MG), 

na região do Campo das Vertentes, são 
o convite para jogar conversa fora. Em 
outra mesa, um garoto com a caneca 
de café na mão logo tasca a pergunta: 
“Que qui cê qué?”. A questão está em 
bom “mineirês”. O menino quer saber o 
que o interlocutor deseja. A cena abre o 
documentário que retrata a passagem do 
projeto de extensão Campanha Cultural 
do Centro de Educação a Distância 
(Cead) da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) por oito cidades de 
Minas Gerais. A pergunta, com toda sua 
particularidade, tornou-se o título do 
vídeo e pode ser ampliada para diversos 
sentidos como em “Que qui o ensino a 
distância qué?”. A resposta não é simples, 
tampouco rápida, e vem sendo elaborada 
continuamente.

Os desejos da nova modalidade de 
ensino são inúmeros, tais como: melhorar 
a qualificação profissional; reduzir 

A UAB estima alcançar 220 mil alunos 
em universidades públicas, no primeiro 
semestre de 2013, em mais de mil cursos, e 
360 mil estudantes em 2014. Comparado 
aos Estados Unidos, ao Canadá e ao 
Reino Unido, que possuem mais tradição 
em educação a distância, o Brasil tem 
proporcionalmente menos estudantes 
em universidades abertas. No Reino 
Unido, com uma população equivalente 
a um terço da brasileira, são mais de 240 
mil matriculados na instituição nacional 
de ensino on-line, que atende também 
outros países europeus.

Mas a quantidade de matrículas 
brasileiras em graduações a distância, 
incluindo instituições privadas e públicas, 
vem crescendo. Em 2011, eram apenas 
5.359 discentes. Dez anos depois, houve 
o salto para 992.900 alunos. Eles são 
14,7% dos 6,7 milhões de universitários. 
“A partir do acesso democrático de 
camadas da população que não foram 
incluídas pelo poder público, é preciso 
visar a transformação social, a fim de 

O ensino a distância na Ufjf associa conhecimento sobre diversidade cultural ao 
trabalho de qualificar mais de 5.790 pessoas em quatro estados

RAUL MoURão
Repórter

Em bom mineirês: 
“Que qui cê qué?”

EdUcaÇÃO a disTÂNcia
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permitir uma mudança no Brasil profundo 
(que se situa à margem em diversos 
âmbitos)”, diz o coordenador-geral do 
Cead, José Aravena Reyes.

Duas propostas fundamentais desse 
investimento são a capacitação de 
gestores públicos e a formação de 
professores, cujo déficit é de cerca de 
300 mil profissionais, principalmente, de 
Biologia, Física, Matemática e Química, 
conforme o Ministério da Educação 
(MEC). Mas apenas 2,7% dos estudantes 
de ensino médio desejam seguir carreira 
em Ciências Exatas ou Naturais, conforme 
o Observatório Ibero-americano de 
Ciência, Tecnologia e Sociedade, que 
ouviu nove mil jovens da América Latina 
e da Espanha entre 2008 e 2010.

Desejo de mudança

Em Governador Valadares, no Leste 
Mineiro, 30 alunos começaram, em 2013, 
a vencer essa rejeição, matriculando-se 
em Licenciatura em Física a distância 
da UFJF. “Sabemos que escolas na 
cidade e em municípios vizinhos não 
possuem professor dessa disciplina, 
precisando recorrer a profissionais de 
outras áreas. Alguns colégios optaram 
por não oferecê-la. Isso acontece na zona 
urbana. Imagine na rural?”, ressalta o 
coordenador do polo local, João Bosco 
Pereira Alves. O aluno Willians Ferreira 

de Sá, 25 anos, morador da área rural do 
município, será uma exceção em quatro 
anos e meio, quando acrescentará a nova 
graduação em Física à de Química, em 
que é formado. Em Chonin de Baixo, em 
Governador Valadares, divide a rotina de 
docente com a de aluno em casa à noite. 
Caso optasse por novo curso presencial, 
teria que percorrer diariamente 120 
quilômetros. “O nível de cobrança do 
curso é igual ao do presencial, porém, 
com flexibilização de local e horário de 
estudos. Estou me acostumando com 
o ritmo e escolhendo as horas mais 
adequadas.”

A pedagoga Valéria Benini Ferreira 
Teixeira, 49, vivenciou esses momentos, 
de 2006 a 2008, em Cataguases (MG), 
após mais de 20 anos da conclusão do 
Magistério. “É preciso ter disciplina, ser 
aluna e professora ao mesmo tempo”, 
enfatiza a docente. O esforço compensou 
para ampliar conhecimentos, entender 
o comportamento infantil, elevar a 
autoestima e o salário. Cerca de 420 
profissionais concluíram bacharelado 
ou licenciatura a distância pela UFJF, 
que oferece sete graduações, cinco 
especializações e dois cursos de 
aperfeiçoamento em 32 polos em Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro 
e São Paulo. Estão matriculados 2.585 
estudantes na graduação e 3.206 na pós-
graduação. A maioria é mulher – 60% e 
67%, respectivamente.

Em Araxá, no Alto do Parnaíba (MG), a 
pedagoga Vânia Izabel Ferreira, deficiente 
visual total, não se reteve a limites físicos 
para se aperfeiçoar em Educação para 
as Relações Étnico-raciais. Conforme a 
profissional, aprovada em dois concursos 
públicos, a acessibilidade proporcionada 
pela Universidade possibilitou o acesso ao 
conteúdo disponibilizado na plataforma 
on-line de aprendizagem Moodle. “Com 
o auxílio de programa leitor de tela, 
consigo ler textos, vídeos e conversar por 
e-mail. Quando necessito postar imagem, 
recorro a amigas ou ao polo presencial.”

A flexibilidade de horários, ressaltada 
por alunos, também é valorizada pela 
metodologia de ensino na educação 
a distância. “Para incorporar essas 
vantagens ao modelo presencial, mais 
do que puras inovações tecnológicas, 
é necessária certa ´renúncia` ao uso 
de modelos tradicionais de ensino para 
abrir passo às metodologias flexíveis”, 
frisa o coordenador-geral do Cead, 
José Aravena Reyes. Ainda segundo 
ele, a distância geográfica não é mais o 
referencial principal para as reflexões 
sobre a modalidade. A flexibilização é até 
uma “fonte de inspiração” para oxigenar 
a educação presencial.

Tornar uma universidade mais flexível 
no sentido de perceber outros saberes 
também é uma das aspirações da 
educação a distância. A própria 

Campanha cultural pelas montanhas de Minas: em sentido horário, acervo exposto em museu de Ilicínea (foto: Guilherme Portes); momento após a oficina 
com o Caravela das Artes, em São João da Ponte (foto: Paula Duarte); flagrante durante almoço depois da Cavalhada em Santa Rita de Caldas (foto: 
Guilherme Portes); estrada a caminho de Cataguases (foto: Rizza)
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Campanha Cultural auxiliou nessa busca 
ao direcionar o olhar da instituição para 
as comunidades nas quais atua. Com 
isso, descobre-se, entre outros pontos, a 
sabedoria local e os traços identitários, 
como as nuances de sotaque, pois “Minas 
são muitas”, como escreveu o mineiro 
Guimarães Rosa. 

Em dois anos, a equipe do projeto de 
extensão da UFJF visitou oito municípios 
do estado por um ou dois dias: Barroso, 
Cataguases, Bicas, Salinas, Mantena, 
São João da Ponte, Ilicínea e Santa 
Rita de Caldas. De acordo com uma 
das coordenadoras das atividades, 
Raquel Lara Rezende, os encontros, 
as apresentações e as oficinas de arte 
não se destinavam prioritariamente ao 
ensino de uma técnica. No trabalho com 
fotografia, interessava muito mais o olhar 
de cada pessoa sobre seu entorno do 
que o desenvolvimento de um padrão. 
“Levamos conosco um pouco de cada 
pessoa que conhecemos. Descobrimos 
comunidades ricas e diversas 
culturalmente, que fogem à descrição 
reducionista de interioranas, tacanhas. 
E também possuem uma certa unidade 
no cotidiano. Percebemos, ainda, que a 

cultura popular não é tão conhecida ou 
valorizada internamente pela própria 
comunidade e externamente pela mídia, 
escola e universidades”, afirma Raquel. A 
fala de um morador de Salinas, no Norte 
de Minas, a 900 quilômetros de Juiz de 
Fora, relatada pela equipe do projeto, 
resume essa percepção: “Se vocês 
querem cultura, têm de procurar mais lá 
pro Vale do Jequitinhonha”.

Foi com o pé na estrada para a troca de 
experiência e com o ouvido atento que 
a equipe do Cead conheceu o som do 
bandolim e do violão do instrumentista 
Francisco Procópio de Souza, o Seu 
Chico, 72. Integrante de Congado e Folia 
de Reis, o músico colabora na Associação 
de Afrodescendentes de Ilicínea, 
município com 11.500 habitantes, no Sul 
de Minas. Estudantes e ex-alunos de 
educação a distância, ao lado de outros 
componentes, participam da associação 
e incentivam os pretendentes a uma vaga 
em cursos ofertados no polo a manterem 
bom desempenho na escola.

Em dezembro de 2012, foi a vez de 
Seu Chico deixar sua comunidade e 
se apresentar com o bandolim no 3ª 

Seminário de Educação a Distância 
(EAD) da UFJF, evento que colabora 
para identificar caminhos para a nova 
modalidade de ensino. Se nos polos 
visitados, a sensação era de acolhimento 
e inserção da equipe da campanha pelas 
comunidades, conforme Raquel, com a 
vinda de Seu Chico a Juiz de Fora ocorreu 
a mesma reação. Por isso, o músico nem 
trocou meias palavras, só quis tocar sob o 
olhar curioso da plateia. “Essa convivência 
com as comunidades e esse vínculo 
emocional são particularidades da UFJF, 
os quais auxiliam na permanência do 
aluno”, ressalta a diretora do Centro, Déa 
Pernambuco. Para 2013, o Cead planeja 
nova edição da campanha.

“Quando vamos em direção aos polos, 
saímos para um microcosmo cognitivo e 
cultural. Por tal motivo, trabalhamos com 
a ideia de educação à Guimarães Rosa, 
de modo a enxergar a diversidade dos 
relevos perceptivos (e seus sotaques) e 
compreender a multiplicidade cultural 
e cognitiva do mar de morros de Minas, 
para, a partir dos elementos que nos 
fornecem, poder construir saberes em 
conjunto”, conclui o coordenador-geral 
do Centro, José Aravena.

MAIS www.cead.ufjf.br

www.uab.capes.gov.br

documentário “Que Qui cê Qué?”: http://vimeo.com/55027801

CURSOS A 
DISTâNCIA
DA UFJF
32 polos em ES, MG, RJ e SP

Sete graduações
Bacharelado em Administração
Licenciaturas em Computação, Educação 
Física, Matemática, Física, Pedagogia e 
Química

Cinco especializações: 
Esportes e Atividades Físicas Inclusivas para 
Pessoas com Deficiência; Gestão Pública; 
Gestão Pública Municipal; Gestão Pública de 
Organizações de Saúde; Mídias na Educação

Cursos de aperfeiçoamento:
Educação para as Relações Étnico-Raciais; 
Atividades Físicas para Pessoas com 
Deficiência
Três polos em Moçambique (África): 
bacharelado de Administração Pública, 
em parceria com a Universidade Eduardo 
Mondlane

Entretenimento com comunidades: no sentido horário, em Ilicínea, senhor aguarda início de roda de conversa (foto: Guilherme Portes); em São João da 
Ponte, crianças participam de criação cênica (foto: Paula Duarte); em Mantena, menina se encanta com música, e garoto se concentra para capoeira; e, em 
Salinas, público atento à apresentação (fotos: Raquel Rezende)
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Municipal da Lajinha, em ponto distante 
dos setores de lazer, abertos ao público, 
mas a apenas 150m da borda da mata, 
circundada por avenidas, clubes e estádio 
de futebol. Incluindo a área de livre acesso 
e o trecho verde, o parque possui apenas 
0,8 quilômetro quadrado, menor que 
o Campus da UFJF, de 1,34 quilômetro 
quadrado. A suspeita de a área possuir 
outra nova espécie e abrigar sapos vistos 
pela primeira vez no Espírito Santo e na 
Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata 
Mineira, reforçam a necessidade de fazer 
pesquisa em parques urbanos e ratificam 
que o tamanho do local ou da espécie 
não é mesmo garantia de grandeza na 
ciência.

E não foi tão fácil achar o sapinho 
Meridionalis, nome dado pelo grupo em 
alusão à região mais ao Sul do Brasil 
em que foi encontrada uma espécie 
do gênero. A dificuldade em coletá-
lo é desproporcional ao comprimento 
reduzido, e o tom marrom de sua pele 
ajuda na camuflagem em meio às folhas 

“Eu sou pequeno por fora, mas 
grande por dentro, tamanho 
não é documento”, avisa o 

compositor carioca Lamartine Babo 
(1904-1963), em uma de suas canções, 
brincando com o ditado sobre estatura. 
Essa frase poderia ser apropriada por 
um dos mais novos “cariocas do brejo” – 
alcunha dada ao morador de Juiz de Fora 
(MG), cidade localizada a 184 quilômetros 
da capital fluminense e influenciada por 
ela. Nesse caso, o nativo é literalmente 
do brejo: é um sapo – sapinho ou sapão, 
conforme o ponto de vista – que tem, em 
média, respeitável 1cm de comprimento 
do focinho à cloaca, menor até que seu 
nome científico Adelophryne meridionalis.

O anfíbio foi descoberto por uma equipe 
de pesquisadores da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
em parque urbano, um tipo de espaço de 
onde, equivocadamente, não se esperam 
grandes achados. A espécie habita um 
fragmento de Mata Atlântica, no Parque 

e galhos da serrapilheira da mata. Os 
pesquisadores precisaram cercar um 
trecho da vegetação com lona preta e 
ficar à espera, às vezes de madrugada, até 
que ele entrasse em um funil gradeado. 
O trabalho de campo e perseverança 
incluiu, ainda, a convivência com outros 
animais de porte maior, como a jararaca. 
Mas, para os herpetólogos, especialistas 
em répteis e anfíbios, o animal não se 
tornou ameaça.

Dos primeiros exemplares de sapos 
capturados até a descrição completa 
da espécie passaram-se muitas noites. 
Foram quase seis anos até que a 
equipe tivesse a certeza de se tratar de 
novidade, anunciada na revista científica 
alemã de Herpetologia, “Salamandra”, 
em dezembro de 2012. A divulgação 
em publicação científica impressa é o 
requisito para validar a descrição do 
sapo, pois a pesquisa passa pelo crivo 
de outros cientistas, responsáveis por 
checar os dados levantados. No final de 
2006, as primeiras coletas do anfíbio, 

O anfíbio, encontrado por pesquisadores da UFJF e da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), habita um fragmento de Mata Atlântica, no Parque Municipal da Lajinha, em 
Juiz de Fora (MG), em ponto distante dos setores de lazer abertos ao público

RAUL MoURão
Repórter

Nova espécie de sapo é descoberta em 
parque urbano

PesqUisA
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levadas ao setor de taxonomia do Museu 
Nacional, no Rio de Janeiro, detentor de 
reconhecida coleção de 280 espécies 
da classe, não garantiram sequer a 
identificação do gênero. Não é por 
menos que Adelophryne, parte do nome 
composto que designa o gênero, significa 
“sapo desconhecido, escondido”.

Após mais uma temporada de chuvas, 
entre o final de novembro de 2007 e 
março de 2008, quando os sapos se 
reproduzem e entram em mais atividade, 
a equipe obteve 14 exemplares. “Eles 
foram levados para nova análise, no 
museu, em 2008, quando se tornou 
possível apontar o gênero Adelophryne 
e a probabilidade de se tratar de uma 
espécie nova”, ressalta a professora do 
Departamento de Zoologia do Instituto 
de Ciências Biológicas (ICB), Rose Marie 
Hoffmann de Carvalho, que coordenou 
a pesquisa, acompanhada do biólogo 
Matheus de Oliveira Neves, do aluno de 
Ciências Biológicas Emanuel Masiero da 
Fonseca, todos da UFJF, e do doutorando 
da UFPB Diego José Santana.

A sinalização da provável novidade 
reforçou as pesquisas do grupo juiz-
forano e paraibano. A equipe obteve o 
empréstimo de outras sete espécies, 

encontradas no país, para serem 
comparadas com a coleção da UFJF. 
Em um trabalho minucioso, auxiliado 
por microscópio, os pesquisadores 
observaram cada detalhe da estrutura 
desses anuros – ordem de sapos, 
rãs e pererecas – para descrever a 
espécie, utilizando metodologias 
consagradas. “Os anuros não possuem 
uma chave taxonômica bem definida, 
como determinadas aves, plantas e 
peixes, cujas diferenças entre espécies 
podem ser percebidas, entre outras 
características, pelo tipo de bico, folha 
ou escama. Com sapo é muito difícil, 
pois temos que comparar a estrutura 
morfológica”, explica Rose Marie. Nesse 
ponto, a atuação de Diego Santana 
foi preponderante. “No laboratório em 
que trabalho na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, e na UFPB, fui 
descobrindo as diferenças, escrevendo o 
artigo, falando com outros pesquisadores 
e comparando o material.”

A partir desse esforço, o grupo 
identificou cinco pontos que diferenciam 
a espécie juiz-forana das demais do 
mesmo gênero: o tímpano não é visível; 
a pele dorsal é lisa; o quarto dedo da 
mão possui só duas falanges (tipo de 
osso) em vez de três; o primeiro dedo 

da mão é menor ou igual ao quarto; e as 
gotas na extremidade dos dedos do pé 
são menos salientes. A descoberta e a 
descrição foram etapas importantes de 
um trabalho que pretende ser expandido, 
pois a equipe objetiva compreender a 
reprodução, o canto – único para cada 
espécie –, e os hábitos do Meridionalis, 
que não é venenoso.

Em risco

Antes da pesquisa local, foram catalo-
gadas sete espécies de Adelophryne no 
Ceará, na Bahia, na Guiana e no Norte 
da Amazônia brasileira, onde foram obti-
dos os primeiros exemplares em 1984. A 
quantidade pode saltar para 15, caso ou-
tros sete sapos, achados no Amapá, na 
Bahia, em Minas Gerais e em Pernambu-
co, sejam confirmados como pertencen-
tes à mesma linhagem. Duas já descritas 
estão ameaçadas de extinção, no Ceará, 
devido à substituição da mata nativa por 
monoculturas, em áreas de especulação 
imobiliária, de atividades turísticas sem 
controle adequado e fora de unidade de 
conservação, segundo o “Livro Vermelho 
da Fauna Brasileira Ameaçada de Extin-
ção”, elaborado pelo Ministério do Meio 
Ambiente.

PesqUisA

Para coletar o pequeno animal, os 
pesquisadores, orientados pela professora 
Rose Marie, cercam um trecho da 
vegetação com lona preta e ficam à 
espera, às vezes de madrugada, até que o 
sapo entre em um funil gradeado
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Apesar do conhecimento sobre o 
gênero estar em fase inicial, é certo 
que somente a presença de anfíbio 
em determinado espaço, seja pequeno 
ou grande, já assinala que o ambiente 
encontra-se em condições adequadas de 
conservação. “Os anuros são excelentes 
bioindicadores ambientais, pois, em 
caso de poluição do ar, do solo ou da 
água, eles serão, entre os vertebrados, os 
primeiros a dar sinais de transformação 
na área, desaparecendo do local, não 
sobrevivendo ou tendo alterações no 
corpo. Isso porque a respiração dos 
anfíbios é feita pela pele permeável e 
exposta, e a maioria se reproduz na 
água”, afirma a professora. Esses animais 
são também uma “fonte riquíssima 
em compostos biologicamente ativos, 
usados em pesquisas farmacológicas. 
Por esse motivo, a perda em diversidade 
de anfíbios poderia limitar descobertas 
biomédicas relevantes”, conforme 
aponta o pesquisador Célio Haddad, um 
dos coordenadores temáticos do “Livro 
Vermelho”.

Com toda essa funcionalidade, os sapos 
não alcançam a posição de príncipe, seja 
em conto de fadas ou na realidade, em 
que são percebidos com ojeriza. “Um dos 
pontos principais que espero da pesquisa 
é a desmistificação dos sapos, pois, 
muitas vezes, são vistos como animais 
que precisam ser detidos. Para combater 
o medo que muitas pessoas têm desses 
animais, chegam a jogar sal na pele deles. 
Eles são peças fundamentais no equilíbrio 
do ecossistema por serem predadores 
de outros bichos que prejudicam até 
o homem, como mosquitos”, frisa o 
estudante Emanuel Masiero.

Grandes fragmentos

A descrição de novas espécies chama a 
atenção para, pelo menos, três pontos: 
sinaliza o avanço, ainda que tardio, da 
pesquisa brasileira na catalogação de sua 
fauna e flora; ressalta a biodiversidade 
brasileira; e desperta outro olhar sobre 
resquícios de matas e parques urbanos, 
para além da finalidade de lazer e estética.

Interessados no valor econômico ou 
vislumbrados com a variedade ecológica 
nacional, estrangeiros foram os primeiros 
a pesquisar a fauna e a flora brasileiras. 
Essa condição se manteve até as primeiras 
décadas do século XX, tanto que um dos 
principais livros sobre a flora amazônica 
foi escrito por um alemão, no século XIX, 
sobre 22.700 itens. E uma das maiores 
coleções de plantas da região encontra-
se no Jardim Botânico de Nova York 
(EUA). “Na medida em que não sabemos 
exatamente o que possuímos em termos 
de riqueza de espécies (especificamente 
de anfíbios) e que pouco sabemos 
acerca das populações das espécies já 
descritas, a conservação se torna uma 
tarefa bastante difícil. Aqui vale o axioma 
de que só se conserva aquilo que se 
conhece e, portanto, é imperativo que 
os estudos avancem e se aprofundem”, 
destaca Haddad, no relatório sobre fauna 
em extinção.

A pesquisa da equipe da UFJF e da 
UFPB é um sinal de mudanças, iniciadas 
com o avanço da pesquisa no Brasil. “É 
importante destacar que o estudo foi feito 
em laboratório da própria Universidade”, 
ressalta a professora Rose Marie, que 
obteve apoio também da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (Fapemig) sem deixar de utilizar 
recursos do próprio bolso – um ponto 
em comum entre muitos pesquisadores. 
“Pesquisas científicas são provas 
concretas da necessidade de proteção”, 
frisa o biólogo Matheus Neves.

Ainda há muito para ser averiguado, pois 
o Brasil abriga a maior biodiversidade do 
planeta ou mais de 20% de espécies de 
flora, fauna e micro-organismos da Terra, 
conforme o Ministério do Meio Ambiente. 
O país é também o líder mundial em 
anfíbios, com  946  espécies entre as mais 
de 6.100 encontradas. Em Juiz de Fora, 
no Parque da Lajinha, está em andamento 
outro estudo para investigar a existência 
de mais uma espécie de sapo de 4cm. 
Ainda em 2006, foram encontrados 
exemplares do sapo Zachaenus carvalhoi, 
na época conhecido apenas na sua 
localidade tipo, no Espírito Santo, onde 
foi catalogado há mais de 20 anos. Outra 
espécie, a Chiasmocleis mantiqueira, era 
vista somente na Serra do Brigadeiro, em 
Ervália, na Zona da Mata Mineira, a 135 
quilômetros do parque, mas foi coletada 
pelo grupo, em 2009, no espaço juiz-
forano. A ampliação da distribuição 
geográfica desse animal foi publicada 
na revista alemã “Herpetology Notes”. 
“Isso indica a presença, no parque, de 
espécies endêmicas de Mata  Atlântica, 
bioma com apenas 7% de cobertura 
original. Faz, também, com que a coleção 
científica desses anuros aumente”, afirma 
Rose Marie.

A descoberta alerta, ainda, para a 
necessidade de pesquisar áreas verdes 
urbanas, cujo mapeamento pode 
orientar a legislação ambiental na 
definição de indicadores e políticas para 
preservação e conservação. “Existem 

PesqUisA

O sapo tem, em média, respeitável 1 cm de comprimento, menor até que seu nome científico Adelophryne meridionalis
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áreas que merecem ser estudadas, 
pois animais podem se extinguir antes 
mesmo de serem conhecidos. Algumas 
espécies, inclusive de sapo, são restritas 
a condições ecológicas específicas, 
existindo apenas em um determinado 
ambiente”, informa a pesquisadora. Além 
do risco de extinção, há a possibilidade 
de dificuldade na  sobrevivência. Um 
levantamento feito pela docente e 
estudantes revelou alterações no corpo 
de anuros, provocadas, possivelmente, 
pelo uso de agrotóxicos em área próxima 
à Represa Dr. João Penido, em Juiz de 
Fora, onde existia uma fazenda.

“A urbanização excessiva também acaba 
com espaços verdes na cidade. E, nas 
residências, o cimento toma o lugar 
do quintal, geralmente, por motivos 
simples, como a sujeira provocada pela 
folhagem de uma árvore. Com isso, os 
corredores ecológicos entre áreas verdes 
fragmentadas, a infiltração natural da água 
de chuva e a ventilação são reduzidas, 
estimulando, por exemplo, ilhas de calor 
e enchentes. Até certo ponto era comum 
encontrar um sapo pela rua, hoje é uma 
raridade.” Para o doutorando Diego 
Santana, “a descoberta do Adelophryne 
meridionalis mostra a importância de 
que áreas urbanas, mesmo pequenas, 
podem ter ainda uma riqueza faunística”. 
O homem, bicho grande, corre o risco de 
aumentar a lista de espécies conhecidas 
só por documentos.

MAIS rose marie hoffmann de carvalho

doutora em biologia animal pela universidade federal rural do rio de janeiro (ufrrj); professora do departamento de Zoologia 

do instituto de ciências biológicas da ufjf

bit.ly/curriculorose

rosemarie.hoffmann@ufjf.edu.br

diego josé santana silva

doutorando em ciências biológicas pela universidade federal da paraíba (ufpb), com período sanduíche na universidade da cidade 

de nova york; mestre em biologia animal pela universidade federal de viçosa (ufv)

bit.ly/curriculodiego

santana_herpeto@yahoo.com.br

matheus de oliveira neves

biólogo pela ufjf e estudante de licenciatura em ciências biológicas na ufjf

matheusneves2000@yahoo.com.br

emanuel masiero da fonseca

estudante de ciências biológicas da ufjf 

emanuel_fonseca_1990@yahoo.com.br

artigo sobre a descoberta do sapo: bit.ly/ufjfsapo / livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção: bit.ly/livrovermelho

www.ufjf.br/icb

PesqUisA

Professora Rose Marie Hoffmann de Carvalho, que coordenou a pesquisa, e o estudante Emanuel 
Masiero da Fonseca, no Laboratório de Zoologia do ICB
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Projetos desenvolvidos 
na Ufjf mostram 
aplicabilidade em vários 
setores da sociedade
FLáviA LoPEs
Repórter

Ideias sustentáveis ultrapassam os 
muros da Universidade

MEiO aMBiENTE

Nos últimos anos, ações de 
responsabilidade social tornaram-
se parte da estratégia de um 

número crescente de organizações e 
instituições, cientes da necessidade de 
garantir as demandas atuais da sociedade 
e de atender às futuras. Práticas que 
encontram, no ambiente universitário, 
terreno fértil para o desenvolvimento de 
ideias e projetos, baseados em pesquisas 
e ações de extensão. Na Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) iniciativas 
sustentáveis vêm ganhando destaque e 
muitas delas ultrapassam os muros da 
academia, com aplicabilidade em vários 
setores da sociedade.

As pesquisadoras da UFJF Zélia Maria da Costa 
Ludwig e Maria Teresa Gomes Barbosa utilizaram 
resíduo de fibra ótica durante o processo 
de desenvolvimento do Ecodor, que visa a 
sustentabilidade do setor ferroviário brasileiro

 Um desses projetos é o Ecodor, produto 
patenteado em janeiro de 2013, que 
consiste em uma mistura destinada à 
fabricação de dormentes de concreto 
armado, que visa a sustentabilidade do 
setor ferroviário brasileiro. A iniciativa, 
da coordenadora do Programa de Pós-
graduação em Ambiente Construído da 
UFJF, Maria Teresa Gomes Barbosa, e da 
docente do Departamento de Física da 
mesma instituição, Zélia Maria da Costa 
Ludwig, mira o projeto de investimento 
em ferrovias do Governo federal, que 
pretende ampliar a malha ferroviária 
brasileira em mais de dez mil quilômetros 
ao longo dos próximos 25 anos, ou seja, 
um incremento de cerca de 10% na matriz 
de transporte atual.
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MEiO aMBiENTE

Moderna (Nimo) da Faculdade de 
Engenharia, o projeto prevê a criação 
de um sistema de iluminação por 
diodos emissores de luz, popularmente 
conhecidos como LEDs (sigla em inglês 
para Light Emmitig Diode), em toda a 
área externa do campus de Juiz de Fora 
da UFJF. Iniciado no final de 2009, o 
projeto contou com recursos da própria 
instituição e do Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica (Procel/
Eletrobras).
 
Já implantado por meio de um projeto 
piloto na parte externa da Faculdade 
de Engenharia - com a distribuição de 
45 luminárias de LED na área - o novo 
sistema traz inúmeras vantagens, entre 
elas, a economia de mais de 40% no gasto 
de energia. Segundo o coordenador do 
projeto, o professor da Faculdade de 
Engenharia Henrique Braga, cada ponto 
de luz típico (à base de lâmpadas de sódio) 
dentro do campus consome em torno de 
250 watts e há uma perda de cerca de 
30 watts no circuito eletromagnético, 
totalizando 280 watts. “Com a utilização 

dos LEDs temos um consumo de 157 
watts (44% a menos).” Além disso, o 
docente lista outros benefícios, como 
menor necessidade de manutenção; 
visualização melhor de detalhes e cores e 
maior durabilidade, pois os LEDs contam 
com período de vida útil quase três vezes 
maior que o das lâmpadas convencionais. 
Outra vantagem, conforme Braga, é a 
possibilidade de programar a redução da 
intensidade da luz em períodos quando a 
iluminação é menos necessária.
 
Ainda de acordo com o pesquisador, 
a dissertação de mestrado “Avaliação 
experimental de luminárias empregando 
LEDs orientadas a iluminação pública”, 
defendida este ano pelo bolsista do 
Nimo, Fernando Nogueira, mostrou que 
a economia gerada na UFJF é suficiente 
para arcar com o investimento realizado 
na implantação do sistema. Isso porque a 
Universidade adota a tarifa denominada 
‘verde’ na classificação da concessionária 
de energia Cemig. “Mas o principal é que 
estamos trabalhando com tecnologia 
limpa, com menos prejuízos ao meio 

Segundo a professora Maria Teresa 
Barbosa, o produto agrega detritos da 
construção civil, como cimento Portland, 
pó de mármore, pó de brita, água, 
além de rejeitos de fibra ótica (fibra de 
vidro). O projeto é um aprimoramento 
de trabalho anterior de sua autoria, que 
consiste no reaproveitamento de restos 
da construção civil. O grande diferencial, 
conforme ela, é a inclusão da fibra de 
vidro. “O rejeito da fibra ótica confere 
aumento da resistência do produto e 
diminuição de seu peso, o que significa 
redução do custo de fabricação e do 
custo de transporte, durabilidade e alto 
apelo sustentável.”
 
O projeto foi tema de dissertação da pós-
graduação em Ambiente Construído da 
UFJF, defendida a portas fechadas em 
2012, por conta do processo de patente 
do produto. Além de avaliar a resistência 
do material à tração, elasticidade e 
absorção de água, a então mestranda 
Mariana Paes da Fonseca Maia realizou 
uma completa análise das possibilidades 
de inserção do produto no mercado. 
“Foi aí que concluímos a viabilidade do 
emprego dessa nova mistura”, ressalta a 
professora.
 
O recolhimento do produto foi possível 
graças à parceria do Departamento 
de Física da UFJF com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig) e com o Centro de 
Pesquisa em Óptica e Fotônica (Cepof) 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), instituição responsável pelo 
fornecimento da fibra de vidro descartada 
após a produção da fibra ótica. De acordo 
com Zélia, as pesquisadoras já planejam 
novos projetos interdisciplinares com 
viés sustentável. “Um grande problema 
ambiental hoje é o descarte de lâmpadas 
fluorescentes. Por meio do tratamento 
desse material temos condições de 
oferecer ao mercado novos produtos 
com alta resistência, menor custo e 
dando uma finalidade para rejeitos que 
poluem o meio ambiente.”
 

Eficiência energética

Gerar ações priorizando a eficiência 
energética é o objetivo de outra ação 
idealizada na UFJF, com a utilização de 
novas tecnologias em iluminação pública. 
Desenvolvido pelo Núcleo de Iluminação 

Rejeitos de fibra ótica utilizados na pesquisa
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ambiente. O custo do material ainda é 
alto, mas acredito que vamos ocupar 
esse espaço convencendo a população e 
realizando parcerias entre universidades 
e indústrias. Eu aposto na tecnologia 
verde.”
 

Qualidade da água

Monitorar a qualidade da água das 
represas Doutor João Penido e São 
Pedro, que abastecem Juiz de Fora 
(MG), é o principal objetivo do projeto 
que vem sendo realizado pelo professor 
e coordenador do Programa de Pós-
graduação em Ecologia da UFJF, Cézar 
Henrique Barra Rocha. Desenvolvida 
com recursos do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) desde março de 2012, a pesquisa 
também pretende levantar as principais 
formas de uso e ocupação do solo 
nas áreas do entorno dos respectivos 
mananciais.
 
De acordo com Barra, a ocupação irregular 
e as atividades desenvolvidas no entorno 
dos mananciais de abastecimento público 
do município podem comprometer 
drasticamente a qualidade da água, 
elevando o custo de tratamento para 
o atendimento às necessidades da 
população e demandando pontos de 
captação cada vez mais distantes dos 
centros consumidores. “Apesar de 
existirem legislações específicas para 
proteção de mananciais, elas não são 
respeitadas e a fiscalização praticamente 
inexiste.”
 
Pelas análises iniciais constatou-se 
ocupações nobres e também invasões 
às margens das represas. “É um quadro 
preocupante, pois o encarecimento do 
tratamento da água reflete no bolso 
do contribuinte através do aumento da 
tarifa.” Outro risco, conforme o professor, 
é a desativação destes mananciais, 
devido à piora gradativa da qualidade 
da água. “Isto favorece a especulação 
imobiliária que anda pressionando muito 
estas áreas devido à beleza paisagística. 
A sociedade perde em benefício de uma 
minoria de vendedores de lotes.”
 
Para Barra, o desenvolvimento de 
pesquisas como esta poderá subsidiar 
a resolução ou mesmo evitar prováveis 
conflitos de uso e destinação da água 

dos reservatórios. “Ainda que o município 
de Juiz de Fora apresente, segundo 
a ANA (Agência Nacional de Águas), 
uma disponibilidade hídrica satisfatória 
até 2015, não se pode negligenciar a 
necessidade de um planejamento a 
longo prazo, uma vez que, como recurso 
essencial à vida, a água potável deve ser 
preservada sob todas as formas.”
 
Outro projeto que coloca a água no centro 
das discussões é o trabalho desenvolvido 
pelo professor do curso de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, Celso Bandeira 
de Melo Ribeiro, juntamente com a 
bolsista de iniciação científica Nicole 
Hastenreiter Rocha, sobre o potencial 
de aproveitamento da água da chuva 
em Juiz de Fora. Segundo Bandeira, 
o projeto teve como etapa inicial o 
mapeamento de locais com potencial de 
utilização da água de chuvas, dotados de 
grande superfície capaz de favorecer o 
recolhimento. “Um dos  mais importantes 
locais avaliados foi o Campus da UFJF 
em Juiz de Fora, principalmente os 
prédios da Engenharia, do ICE (Instituto 
de Ciências Exatas) e do ICB (Instituto de 
Ciências Biológicas), por conta da grande 
concentração de pessoas e da topografia 
favorável, já que não seria necessária a 
utilização de bomba.”

Por meio das análises realizadas na 
água, foi constatada a possibilidade de 
reutilização para usos em jardinagem, 
limpeza de pisos e descargas de 
sanitários. “Para outros usos, é necessário 
um tratamento, o que requer um alto 
custo de implantação. Mas o principal é o 
ganho para o meio ambiente.”
 

Reciclagem

A antiga história de que japoneses 
jogavam computadores no lixo - que já 
deixou muito brasileiro estarrecido há 
pouco menos de duas décadas - hoje 
é uma realidade no Brasil. Segundo a 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
o país é campeão em geração de lixo 
eletrônico por habitante: o descarte 
chega a meio quilo por ano. Para reduzir 
os impactos socioambientais dessa 
grave estatística e promover a inclusão 
digital, o professor do ICE da UFJF, 
Eduardo Barrére, desenvolve o projeto 
“Computador velho? Recicle esta ideia”. 
O  trabalho foi uma das iniciativas 

aprovadas no edital do Programa de 
Extensão Universitária (Proext) do 
Ministério da Educação (MEC) para  
execução em 2013.

O projeto, desenvolvido desde o 
segundo semestre de 2012, consiste 
no recebimento de equipamentos 
eletrônicos para conserto e posterior 
doação para escolas, ONGs e outras 
instituições. Nos primeiros seis meses, 
segundo Barrére, foram recolhidos 50 
gabinetes completos, 40 monitores, 30 
teclados, 30 mouses, seis impressoras, 
cinco notebooks, além de placas e 
estabilizadores.
 
O pesquisador ressalta que a ideia nasceu 
em casa, numa conversa com a esposa, 
na tentativa de dar um bom uso para 
os seus computadores obsoletos. “Após 
um pouco de pesquisa, tive a certeza 
de que poderia dar um aproveitamento 
melhor para aqueles computadores e 
peças guardados no armário de casa.
Como esse é um problema de boa 
parte da população, então decidi levar 
a ideia de reaproveitar essas partes de 
computadores ‘velhos’ para montar 
computadores ainda em condição de 
uso e, assim, propiciar a inclusão digital 
de pessoas que não podem adquirir o 
equipamento.”
 
Atualmente, o “Computador velho? 
Recicle esta ideia” conta com a 
participação de dois professores, 
três funcionários e quatro alunos de 
graduação. O próximo passo, ressalta 
Barrére, é ampliar o alcance do projeto, 
promover a doação e trabalhar o descarte 
mais eficiente do lixo eletrônico. “Vamos 
capacitar cooperativas de catadores de 
lixo para maximizar o ganho com a venda 
do lixo eletrônico, separando as partes 
conforme seu valor e venda direcionada 
para quem recicla aquele tipo de material 
selecionado.”

Lixo que vale “granas”

Quanto vale seu lixo? Na UFJF pode valer 
muitas “granas verdes” e prêmios, graças 
à iniciativa desenvolvida por uma equipe 
de integrantes da Porte Empresa Jr. e 
da Mais Consultoria Jr., orientados pelo 
professor da Faculdade de Engenharia  
Paulo Roberto de Castro Villela e apoiados 
pelo Núcleo de Empreendedorismo 

MEiO aMBiENTE
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MEiO aMBiENTE

A troca é efetuada no momento do 
depósito do resíduo nos pontos de 
coleta, as sedes das empresas juniores 
envolvidas. “O projeto superou as nossas 
expectativas. Tivemos só uma pessoa 
que trouxe mil latinhas. Agora vamos 
avaliar de que forma podemos aprimorar 
a iniciativa.”

MAIS ecodor: proposta de mistura sustentável destinada à fabricação de dormentes de concreto (bit.ly/a3_ecodor)

núcleo de inovação moderna (nimo) - (www.ufjf.br/nimo)

programa de pós-graduação em ecologia da ufjf (www.ufjf.br/ecologia)

grana verde (sites.engenharia.ufjf.br/granaverde) 

Os estudantes da Porte Empresa Jr. 
e da Mais Consultoria Jr. criaram o 
“Grana Verde”, projeto que recompensa 
alunos que recolhem resíduos, 
como óleo de cozinha usado, pilhas, 
eletroeletrônicos e latinhas

(Nempe). O projeto “Grana Verde” tem 
como objetivo recompensar os alunos 
que levarem ao campus os resíduos 
listados no regulamento do projeto 
(como óleo de cozinha usado, pilhas, 
eletroeletrônicos e latinhas). Cada tipo 
de material depositado tem como 
recompensa uma quantidade específica 
de “Granas Verdes”.

Conforme a gestora do Departamento 
de Qualidade da Porte, Juliana Mattos 
Bohrer Santos, o intuito é estimular a 
preocupação dos universitários com o 
descarte de resíduos no meio ambiente. 
“A partir do momento que criamos uma 
recompensa, começamos a estimular a 
participação de mais pessoas e vamos 
criando nelas uma cultura de reciclagem.”
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O eterno conflito entre ciência e 
religião: um mito?

A história da ciência e da religião é 
pontuada por relações de aproxi-
maçāo e conflitos. E há mitos 

ainda ensinados nas escolas. Os pesqui-
sadores da Universidade do Wisconsin, 
EUA, Ronald L. Numbers (foto), e da Uni-
versidade de Oxford, Inglaterra, Andrew 
Pinsent, estiveram na UFJF participando 
do III Ciclo de Conferências Internacio-
nais em Ciência e Espiritualidade. Na 
oportunidade, discutiram nesta entrevis-
ta para a “A3” – conduzida pela jornalista 
da Secretaria de Comunicaçāo, Valéria 
Borges; pelo coordenador de Pós-Gradu-
ação, Alexander Moreira; e pela coorde-
nadora de Pesquisa, Maria Cristina An-
dreolli –, a história desta relaçāo e mitos 
sobre ciência e religião.

- A3: Quais são os mitos acerca da rela-
ção entre ciência e religião?                        

Ronald Numbers: Há muitos, mas, prova-
velmente, os dois maiores são os que 
consideram que ciência e religião sempre 
estiveram em conflito e o de que a reli-
gião deu origem à ciência, mais especifi-
camente que o cristianismo deu origem à 
ciência. A noção de que a ciência e a reli-
gião estão sempre em conflito foi popula-
rizada particularmente pelos autores 
americanos Andrew Dickson White e 
John William Draper no final do século 
XIX. Declara-se que a Igreja Cristã aca-
bou com a ciência antiga que prosperava 
na Antiguidade Grega, quando, na reali-
dade, não havia muita ciência para a Igre-

ja Cristã destruir, pois os Romanos não 
estavam tão interessados assim em ciên-
cia e desse modo, embora a tecnologia 
prosperasse na era primitiva cristã, a ci-
ência não o fez e a que foi  protegida até 
o final da Antiguidade e início da Idade 
Média foi preservada particularmente pe-
los cristãos. Ao longo dos últimos 150 
anos, ouvimos também que na Idade Mé-
dia a Igreja Católica proibiu as disseca-
ções, que acreditavam que a Terra fosse 
plana e que em geral se opunham às 
ideias científicas, tudo isso historicamen-
te equivocado. Na verdade, a história é 
muito mais complexa, pois ocorreram 
conflitos, mas também houve muito 
apoio das instituições religiosas à ciência. 

eNCONTROs POssÍVeis
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- E por que esses mitos não são mais 
debatidos pela comunidade acadêmica 
e pelo senso comum?

- Os historiadores de ciência e religião 
discutem esses mitos há décadas e des-
cobriram que não há fundamentação 
histórica sólida para esses mitos. No en-
tanto, a tendência dos acadêmicos é de 
conversar e escrever uns para os outros 
e, por isso, as ideias têm ficado bastante 
restritas entre os acadêmicos.

- Qual seria uma concepção mais equili-
brada e realista acerca da história da 
relação entre ciência e religião?

- Um dos mitos que mais tem circulado, e 
que é também o título para o livro que 
organizei, “Galileo goes to jail” *, tem a 
ver com Galileu. Ele tem sido apresenta-
do como alguém que foi perseguido pela 
Igreja por divulgar a noção copernicana 
de que a Terra gira ao redor do Sol e em 
quase todas essas narrativas ele é preso, 
torturado e temia por sua vida. Foi terrí-
vel o que fizeram com ele, mas, na verda-
de, a situação foi muito mais benigna. 
Galileu foi intimado pela Inquisição a 
comparecer em Roma no início de 1633 
por ter violado uma instrução papal. Che-
gando lá, foi hospedado na Embaixada 
da Toscana, não foi colocado em uma 
cela de prisão. Depois de ter sido decla-
rado culpado, foi passar algumas sema-
nas em um belo palácio como convidado 
do bispo de Sena para, então, passar o 
resto de sua vida em prisão domiciliar em 
uma casa de campo nos arredores de 
Florença. Não foi uma situação ideal, mas 
está longe de ser a história que tem sido 
contada através dos séculos. Além disso, 
as evidências mais convincentes em favor 
do heliocentrismo ainda não haviam sido 
descobertas, o seu grande argumento 
empírico tinha a ver com as marés, que, 
em retrospecto, mostrou-se equivocado. 
Assim, odeio usar excessivamente esta 
palavra, mas esta é uma história bastante 
complexa. Há, até certo ponto, a perse-

guição a Galileu; que era uma pessoa 
muito difícil e fez de tudo para antagoni-
zar amigos e inimigos; ele não foi tratado 
tão duramente quanto nos contam, havia 
católicos que o apoiavam e que se opu-
nham a ele. Portanto, a oposição pura e 
simples não se encaixa nessa história. 
Ademais, alguns historiadores enfatiza-
ram o papel positivo da Igreja Católica. 
John Hildebrandt afirmou que nenhuma 
instituição deu maior apoio à astronomia 
durante os 600 anos entre os séculos XII 
e XVIII que a Igreja Católica, e Michael 
Shank afirma que no mesmo período ne-
nhuma outra instituição deu maior apoio 
a todas as ciências. Ele se referia ao apoio 
às universidades, principal local para en-
sino e pesquisa científicos. Portanto, é 
necessário que equilibremos as coisas. 
Sim, a Igreja Católica às vezes se opôs a 
certas concepções científicas mas, em 
geral, apoiou muita ciência. A história não 
é tão simples como aqueles que criaram 
os mitos queriam que acreditássemos.

- O que pode nos dizer a respeito de 
pessoas que foram mortas por causa de 
suas ideias científicas como Giordano 
Bruno?

- Eu não encontrei historiador da ciência 
que pudesse identificar qualquer cientis-
ta que tenha perdido sua vida por causa 
de suas ideias científicas. Giordano Bruno 
era copernicano; ele foi queimado na es-
taca, mas por causa de suas ideias a res-
peito de Jesus. Foi uma heresia teológica 
e não cosmológica que culminou com 
sua morte. 

- Qual o maior obstáculo para um diálo-
go entre ciência e religião?

- Creio que seja o dogmatismo de ambos 
os lados. Ouvimos cada vez mais declara-
ções de ateus famosos como Richard 
Dawkins e Daniel Dennett que afirmam 
que Deus não existe e que a ciência de-
monstra isso e que a evolução é inerente-
mente ateísta. Isso é exatamente o que 

dizem os fundamentalistas. Assim, as 
pessoas que estão nos dois extremos da 
discussão estão de acordo e eles rece-
bem mais. Há um grande número de reli-
giosos afirmando que a Bíblia simples-
mente nos diz o que Deus fez e a ciência 
nos diz como Deus fez. Não precisamos 
aceitar as concepções dos fundamenta-
listas nem as dos ateus. Uma das coisas 
que me assustam nos Estados Unidos é 
que a Corte Suprema interpreta nossa 
Constituição da seguinte maneira: as es-
colas públicas devem ser neutras em ter-
mos de religião. Se os extremos estive-
rem certos e a evolução for ateísta, não 
poderemos ensiná-la em nossas escolas 
públicas porque o ateísmo certamente 
não é neutro.

- Como poderíamos imaginar uma rela-
ção ideal entre a ciência e a religião?

- Primeiramente, teríamos que ter um 
mundo ideal, e não temos. Temos um 
mundo povoado por pessoas com opini-
ões extremamente divididas a respeito 
de muitos dos problemas mais importan-
tes. Stephen Jay Gold publicou um livro  
no qual argumentava em favor de uma 
solução pacífica com o que ele chamou 
de Non-overlapping magisteria (magisté-
rios que não se sobrepõem): a religião 
atuaria em um âmbito independente que 
diz respeito à moralidade e à ética, e a 
ciência atuaria no âmbito independente 
que se ocupa do mundo natural. O pro-
blema é que o mundo natural representa 
um âmbito enorme, e este outro mundo 
para o qual ele estava concedendo auto-
ridade à religião era um mundo minúscu-
lo. Acho que temos  de viver com o que 
estamos enfrentando agora que, para 
mim, significa tentar conceber uma ideia 
um pouco mais apurada das relações 
passadas, e ajuda começar por uma con-
cepção real, ao invés de mítica, de como 
a ciência e a religião interagiram no pas-
sado e assim dar um pequeno passo em 
direção a uma discussão mais civilizada.

MAIS Ronald numbeRs

professor da university of wisconsin-madison (eua); ex-presidente da  international union of history and philosophy of science;

“galileo goes to jail and other myths about science and religion” (harvard university press, 2009). 

leia o artigo “mitos e verdades em ciência e religião: uma perspectiva histórica” (www.scielo.br/pdf/rpc/v36n6/v36n6a07.pdf)
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“A história do Big Bang, 
a teoria da origem do 
Universo, foi inventada por 
um padre católico”

O professor da Universidade de Ox-
ford, Inglaterra, Andrew Pinsent 
(foto), concedeu esta entrevista à 

“A3” quando esteve na UFJF participando 
do III Ciclo de Conferências Internaciona-
is em Ciência e Espiritualidade. Confira a 
seguir trechos da entrevista:

- A3: Qual a sua opinião a respeito da 
percepção do público sobre a relação 
entre religião e ciência?

- Andrew Pinset: Ela é frequentemente a 
de que as duas estão em conflito, a 
chamada metáfora do conflito. Mas, qual 
a origem desta percepção? Foi no século 
XIX, período em que se tinha a impressão 
de que o poder da ciência estava 

crescendo, particularmente o poder de 
transformar a sociedade. Assim, certas 
pessoas quiseram explorar este poder e 
fazer dele um meio para combater a 
teologia. Pessoas como Andrew Dickson 
White, que escreveu um livro sobre a 
história da guerra entre a ciência e a 
teologia e a cristandade. Ele era o Richard 
Dawkins do século XIX. Estas histórias 
começaram a ter circulação popular e 
esta é a narrativa na qual se acredita hoje. 
Mas devo ressaltar que narrativas não são 
ciência, narrativas são histórias que são 
contadas. A verdade sobre a história da 
ciência e da religião e sua interação é 
muito mais complicada, muito mais 
interessante do que qualquer narrativa 
simplista possa sugerir.

- Qual seria uma concepção mais 
equilibrada e realista?

- Seria não confiar em narrativas simples. 
Consideremos a história do Big Bang, a 
teoria da origem do Universo. O homem 
que a inventou era um padre católico e a 
maioria das pessoas não sabe disso. O 
nome dele era Georges Lemaitre, padre 
belga e astrofísico. Interessante é como a 
teoria foi recebida pelo mundo religioso e 
pelo mundo científico. O Papa Pio XII 
concedeu importantes honras ao padre 
Lemaitre, fez dele o diretor da Pontifícia 
Academia de Ciências, o mais alto 
privilégio que um papa pode conceder a 
qualquer pessoa no mundo científico. 
Mas na União Soviética, a teoria foi 
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rejeitada por 30 anos. Esta não é uma 
história encontrada em livros populares e 
é por isso que acredito na importância de 
ser crítico em relação às narrativas 
populares. A história real é 
frequentemente mais complicada e 
interessante.

- Como avalia a declaração de muitos 
cientistas que afirmam que a ciência e a 
religião não são compatíveis?

- Penso que a ciência e a religião certa-
mente não são a mesma coisa, e por que 
tudo no mundo deveria ser a mesma coi-
sa? Se fizéssemos tudo igual não tería-
mos a história, a arte, a literatura..., a reli-
gião é um tipo distinto de coisa. A maior 
parte da ciência hoje diz respeito à medi-
ção precisa e à relação de coisas no mun-
do por meio de leis quantitativas. E a reli-
gião, na maioria das vezes, diz respeito a 
pessoas e suas relações com o divino. 
Assim, na maior parte do tempo elas 
operam em diferentes aspectos da reali-
dade, portanto, não há razão em particu-
lar para que haja conflito. Às vezes, há 
conflitos acerca de temas acidentais, mas 
fundamentalmente elas lidam com dife-
rentes tipos de coisas. O que eu acho é 
que o mesmo tipo de desejo que opera 
na religião opera em certas áreas da ciên-
cia, particularmente na Física, pois quere-
mos conhecer as causas últimas das coi-
sas e este é o tipo de problema que per-
seguimos tanto na Física quanto na reli-
gião. 

- Quais são os maiores obstáculos para 
um diálogo entre a ciência e a religião?

- Penso que seja a ignorância da história 
e da filosofia. A primeira pode ser atesta-
da pela frequência de narrativas simplis-
tas em livros populares. Já na filosofia, 
ainda vivemos sob a sombra do Positivis-
mo que sugere que o único conhecimen-
to válido é o conhecimento oriundo de 
um experimento científico. Isso não é 
verdade, pois o conhecimento pessoal 
não tem sua origem em experimentos 

científicos, nem a literatura e nem a histó-
ria. Temos assim, áreas da atividade hu-
mana que geram conhecimentos que não 
podem ser mensurados sob condições 
experimentais. É frequente ouvir pessoas 
dizerem: “A ciência diz que...”, como se a 
ciência fosse uma coisa só e a única fonte 
de todo o conhecimento, mas isso não é 
verdadeiro nem no mundo científico. 
Penso que para ambos, religiosos e cien-
tistas, é preciso humildade; nós precisa-
mos de humildade e também avaliar que 
a nossa área particular de conhecimento 
não é toda a história. Há 20 anos, eu era 
um físico e se não tivesse sido educado 
para ser padre eu nunca teria estudado 
Filosofia e isso teria empobrecido minha 
vida... não estudar Filosofia. Como físico, 
de maneira alguma eu me dava conta de 
que precisava dela... eu sabia de tudo... se 
você é capaz de medir algo então isso é 
tudo o que você precisa. Felizmente, tive 
sorte em ter professores pacientes que 
me ajudaram a superar minha crença de 
que sabia tudo e que me ensinaram no-
vas maneiras de pensar. Se eu tivesse que 
decidir, se houvesse uma área que eu 
tentaria incentivar, eu diria história de 
boa qualidade e filosofia de boa qualida-
de. Mesmo para ser um bom cientista é 
necessário ser um bom filósofo, do con-
trário ele se torna apenas um técnico 
criando mais experimentos no mesmo 
paradigma, e os grandes avanços na ci-
ência com frequência vêm de pessoas 
que possuem uma educação de fronteira, 
domina-se uma ciência, mas pensa-se 
também sobre o mundo de forma criativa 
e em termos mais amplos.

- Como vê o problema do dogmatismo 
na ciência e na religião?

- Dogmatismo no sentido de não estar 
pronto para receber novas ideias é um 
problema universal em todas as áreas. 
Mesmo nas melhores universidades é 
muito tentador para o professor já bem 
estabelecido dizer que agora ele sabe 
tudo, e para o aluno que faz perguntas o 
professor apenas diz: Fique quieto! 

Portanto, penso que devemos incentivar 
o questionamento genuíno, e isto vale 
tanto para a religião quanto para a ciên-
cia. Uma coisa que é muito difícil de ensi-
nar para as pessoas é o pensamento críti-
co; é muito importante ser capaz de 
pensar objetivamente, mesmo sobre coi-
sas nas quais você acredita com muito 
entusiasmo. Se ao final do debate eu me 
der conta que estou errado e que a outra 
pessoa está certa, eu vou me alegrar! Fi-
carei feliz, se descobrirmos algo verda-
deiro, Esta é uma atitude difícil de ser 
estabelecida no processo educativo, por-
que é muito fácil pensar nela como um 
tipo de jogo de futebol no qual eu venço, 
você perde, ou eu perco e você vence. O 
que é importante é encorajar o diálogo 
verdadeiro.

- Gostaria de saber mais sobre o diálogo 
entre ciência e religião em universida-
des tradicionais como Oxford e também 
como vê este campo de discussão na 
América Latina?

- Em Oxford o campo está crescendo 
porque ele é interessante para o público, 
por isso é importante que sejamos capa-
zes de ajudar as pessoas a fazerem bons 
trabalhos acadêmicos e a entenderem o 
tema claramente. Já na América Latina, 
penso que existem muitas oportunidades 
que são diferentes daquelas nos Estados 
Unidos. Vocês têm uma mescla de filoso-
fia Anglo-Saxônica e Continental aqui 
com influências do Iluminismo francês, o 
que significa que muitas pessoas de bom 
nível de educação no Brasil apresentarão 
uma combinação de influências filosófi-
cas que talvez sejam menos comuns em 
partes dos Estados Unidos ou na Europa. 
Estou particularmente empolgado com o 
trabalho feito em Juiz de Fora (MG) por-
que é interessante o grande número de 
colaborações que estão sendo desenvol-
vidas entre a UFJF e universidades na 
América do Norte e na Europa.

eNCONTROs POssÍVeis
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os corredores hospitalares com os mais 
diversos sintomas. Propor estratégias 
viáveis para essa gestão não é uma 
equação facilmente resolvida. Nesse 
aspecto, a pesquisa acadêmica pode ser 
grande aliada para apresentar opções 
eficientes, testadas e comprovadas nos 
próprios hospitais universitários.

Apontar uma solução para a saúde 
figura entre os principais desafios 
da gestão pública. Estudos 

deixam claro que, além de uma atenção 
à saúde básica e obtenção de recursos 
para novos leitos, é fundamental uma 
gestão inteligente para conseguir, de 
fato, atender às demandas que lotam 

O sincronismo entre a pesquisa e 
o planejamento econômico têm se 
mostrado extremamente profícuo 
e uma saída bastante eficaz para o 
desenvolvimento e a viabilidade das 
políticas públicas de atendimento à 
saúde. Seguindo essa direção, o Núcleo 
de Pesquisa em Gastroenterologia da 

Coordenada pelo diretor da Faculdade de Medicina da UFJF, Júlio Chebli, pesquisa 
resulta em alta hospitalar mais rápido, e, como consequência, economia média anual 
de 80 dias de leito para o Hospital Universitário

BáRBARA DUqUE
Repórter

Segurança e menos tempo de 
internação marcam resultados 
de estudos sobre pancreatite

PesqUisA

O gastroenterologista e pesquisador Júlio 
Chebli comemora os resultados do trabalho 
que pode reduzir em um ou dois dias o 
tempo de internação dos pacientes com 
Pancreatite Aguda Leve (PAL)
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Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) desenvolveu, na linha de pesquisa 
sobre Pancreatite, o trabalho que pode 
reduzir em um ou dois dias o tempo de 
internação dos pacientes com Pancreatite 
Aguda Leve (PAL).

O foco do trabalho publicado no “Journal 
of Clinical Gastroenterology”, de grande 
fator de impacto e relevância mundial 
para a área médica, é a redução do 
período de internação sem o aumento 
na recorrência de dores abdominais. 
Para isso, a pesquisa privilegiou o 
processo de realimentação, ou seja, por 
meio da antecipação da prática da dieta 
normal para os pacientes, incluindo o 
que se refere ao conteúdo de gorduras, 
observou-se ser um método seguro e 
que reduz o tempo de hospitalização.

Rapidez na alta hospitalar

Receber alta hospitalar mais rápido 
é objetivo coincidente de médico e 
paciente, principalmente, quando se trata 
de atendimento público. Porém, essa 
notícia inevitavelmente deve vir aliada a 

muita cautela. O trabalho desenvolvido na 
UFJF analisou justamente a segurança e a 
extensão de hospitalização em pacientes 
realimentados com uma dieta sólida 
completa (dieta normal) como a refeição 
inicial após a PAL, quando comparada a 
outras dietas mais restritivas.

O estudo, com duração de quatro anos, 
sendo os dois primeiros para coleta 
de dados e o restante para análises e 
tabulação, reuniu sete pesquisadores da 
UFJF, entre professores e alunos de pós-
graduação e iniciação científica. Desses, 
seis são da Faculdade de Medicina: 
José Maria Moraes, Guilherme Felga, 
Liliana Chebli, Márcio Franco, Carlos 
Augusto Gomes e Pedro Gaburri; e, 
completando o grupo coordenado pelo  
gastroenterologista e professor da UFJF, 
Julio Chebli, o economista Alexandre 
Zanini, responsável pela parte dos dados 
estatísticos.

Seleção aleatória

O processo investigativo consistiu em 
selecionar aleatoriamente pacientes 
com PAL que deram entrada no Hospital 
Universitário (HU) da UFJF. Tais pacientes 
chegam à unidade hospitalar, geralmente 
via emergência, relatando fortes dores 
abdominais e vômitos. Depois de 
diagnosticada a PAL, a indicação é para 
internação imediata. Para o tratamento 
de reabilitação o paciente é submetido 
ao jejum completo, hidratação venosa 
e analgesia. O procedimento é mantido 
até que a dor cesse e o apetite volte 
ao normal, o que em geral acontece 
simultaneamente em um período 
aproximado de três a cinco dias. 

A credibilidade da pesquisa acadêmica 
depende de alguns fatores fundamentais, 
como, neste caso, que o estudo seja 
duplo-cego, ou seja, nem os pacientes 
envolvidos nem os médicos responsáveis 
pela medicação e pela alta hospitalar 
saibam dos testes em trâmite. 

O estudo tem início na fase seguinte, 
quando a dieta oral é reiniciada. 
Tradicionalmente, o tratamento prevê a 
reintrodução inicial de líquidos. Alguns 
dias depois, prescreve-se uma dieta 
pastosa sem gorduras e, por fim, é 
restabelecida a alimentação normal, 
completa, com gorduras. Somente ao 
final desse ciclo, com duração aproximada 
de quatro a cinco dias, caso as dores 
abdominais não voltem, o paciente 
poderá receber alta, sendo fundamental 
que este esteja se alimentando da mesma 
forma que fará em casa.

Esse processo de reintrodução alimentar 
foi definido com base no funcionamento 
fisiológico, já que a gordura é a 
principal responsável por estimular a 
secreção pancreática, causando, entre 
os especialistas, evidente receio à dieta 
contendo gorduras. Por outro lado, 
análises mostraram que o pâncreas no 
estado de pancreatite aguda já está 
com o processo de secreção inibido, 
não fazendo, teoricamente, portanto, 
diferença sobre qual dieta seria adotada.

Testes seguros

A partir desta constatação, o Núcleo de 
pesquisa, liderado por Chebli, considerou 
os testes seguros. Ficou definido, então, 
que 210 pacientes, divididos em três 
grupos, seria um número adequado para 
imprimir confiabilidade aos resultados. 
Para um terço deles foi ministrada a 
realimentação tradicional (primeiro 
liquida, depois pastosa e, por fim, dieta 
normal com gordura); para o segundo 
grupo, a orientação foi que primeiro se 
alimentassem com uma dieta pastosa 
e, posteriormente, reintroduzida a 
alimentação completa; para o último 
grupo, no entanto, indicaram o início 
imediato da ingestão normal de 
alimentos. 

O resultado  revelou que realmente não 
houve diferença nas taxas de recorrência 
de dores abdominais  durante a 

PesqUisA

O trabalho desenvolvido na 
UFJF analisou justamente 
a segurança e a extensão de 
hospitalização em pacientes 
realimentados com uma 
dieta sólida completa (dieta 
normal) como a refeição 
inicial após a PAL, quando 
comparada a outras dietas
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Alimentação: resultados da pesquisa 
garantem que o paciente pode iniciar 
imediatamente a  ingestão normal de 
alimentos, sem qualquer restrição 

realimentação entre os três grupos.
Os pacientes que receberam a dieta 
normal desde o início da realimentação 
ingeriram mais calorias e teor de gorduras 
nos dois primeiros dias, mesmo assim, 
não apresentaram piora do quadro, ou 
seja, recorrência de dores abdominais 
que se destacassem dos outros grupos.  
Segundo Chebli, “o resultado mais 
importante desta pesquisa é que a 
extensão de hospitalização deste terceiro 
grupo foi significantemente menor, 
implicando em vantagem para o paciente 
e também para o hospital”.

A partir dos resultados positivos, o 
procedimento vem sendo adotado 

MAIS Júlio maRia Fonseca chebli

doutor em gastroenterologia pela universidade federal de são paulo; professor associado da universidade federal de juiZ de 

fora (ufjf); diretor da faculdade de medicina da ufjf

núcleo de pesQuisa em gastroenterologia

http://dgp.cnpQ.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0804401jhd8kdi

http://lattes.cnpQ.br/8780172445545967

chebli@globo.com

PesqUisA

no HU/UFJF, o que já representa 
uma disponibilidade de leitos anuais 
em média de 80 dias. Um impacto 
significativo indicando que, de fato, 
estudos como este podem contribuir 
expressivamente para a gestão 
hospitalar. Para os membros do grupo de 
estudos, o sucesso do trabalho se deve 
à dedicação da equipe. Com interesse 
crescente pela pesquisa, o grupo se 
destaca pelas publicações em literaturas 
indexadas, participações em importantes 
congressos da área e uma produção com 
qualidade frequentemente reconhecida 
pela comunidade acadêmica.
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bons resultados em um paciente podem 
não funcionar com outros, mesmo 
quando os sintomas são similares. 
Desta maneira, encontrar o tratamento 
adequado para determinado paciente 
pode levar semanas ou até meses e, 
durante este tempo, sua condição pode 
se agravar. Além disso, apesar dos altos 
investimentos em pesquisa e assistência 
médica especializada, ainda não foi 
descoberta a cura para esta doença. 
Geralmente, tudo que se pode esperar 
do tratamento médico é o aumento em 
alguns anos da sobrevida dos pacientes.

O Departamento de Modelagem 
Computacional Cardíaca no Simula 
Research Laboratory, em Oslo, na Noruega, 
desenvolve modelos computacionais 
para a mecânica e a eletrofisiologia 
cardíaca. Nossa visão de longo prazo é 
tornar pacientes virtuais uma realidade 
e aplicar modelos computacionais na 
pesquisa biomédica básica. Nossos 

Imagine uma pessoa sendo hospitalizada 
e diagnosticada com insuficiência 
cardíaca. Dentro dos computadores do 

hospital é criado um protótipo completo 
e personalizado deste paciente, com 
base em exames e imagens médicas. 
Neste paciente virtual, uma equipe de 
cardiologistas pode testar e avaliar 
opções de tratamento como, por exemplo, 
remédios, marca-passos e cirurgias. Com 
base nas respostas do paciente virtual, 
o tratamento ideal é, então, escolhido. 
Quando administrado ao paciente real, 
os resultados são imediata redução 
dos sintomas e substancial melhora na 
qualidade de vida.

Infelizmente, esta história ainda não 
é realidade. Diariamente, milhares de 
pessoas morrem de insuficiência cardíaca 
e, até mesmo nos melhores hospitais 
do mundo, os tratamentos no momento 
são muitas vezes baseados na tentativa 
e no erro. As terapias que apresentam 

Modelos computacionais cardíacos vão aprimorar 
tratamentos e salvar vidas

objetivos são aprimorar as práticas 
clínicas e melhorar o entendimento de 
como o coração funciona. Com isso, 
será possível aperfeiçoar o tratamento 
de determinados pacientes e reduzir 
consideravelmente as despesas de 
instituições de assistência médica.

Em essência, o princípio de desenvolver 
modelos personalizados para os 
pacientes tem como finalidade transferir 
o longo processo de tentativa e erro 
para o computador.  Desta forma, seria 
possível descobrir o tratamento ideal em 
minutos ao invés de semanas. Apesar 
de esta ideia parecer distante da prática 
clínica diária, ferramentas necessárias já 
estão disponíveis, como os detalhados 
modelos da fisiologia cardíaca humana; 
ressonâncias magnéticas de alta 
resolução, capazes de capturar detalhes 
da anatomia; e a alta oferta de hardware 
computacional.

OLHAR esTRANGeiRO

Bernardo Lino de Oliveira e Joakim Sundnes*
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De maneira similar, pesquisas biomédicas 
baseadas em simulações computacionais 
podem complementar ou até substituir 
modelos animais e experiência 
em laboratório. Os experimentos 
computacionais podem ser executados 
de maneira rápida, barata e com muito 
menos considerações éticas. Desta 
forma, não é surpreendente que o uso 
de modelos computacionais seja mais 
difundido em pesquisa básica do que na 
prática clínica, e seu uso tem contribuído 
para a compreensão de importantes 
processos fisiológicos. Entretanto, há 
lacunas a serem preenchidas antes 
que todo o potencial da aplicação 
da modelagem computacional na 
biomedicina possa ser alcançado.

Um dos desafios é a enorme 
complexidade dos processos biológicos 
que controlam a função cardíaca. Mesmo 
com o vasto conhecimento disponível, 
os modelos matemáticos, apesar de 
extremamente detalhados, continuam 
a ser uma descrição simplificada da 
realidade. Certificar-se de que esta 
descrição simplificada é correta e 
capta os mecanismos essenciais é 
tarefa desafiadora e importante área de 
pesquisa. No nosso grupo, atualmente, 
trabalhamos em vários estudos de 

validação, com foco em uma variedade 
de importantes mecanismos. Alguns 
exemplos são como o ciclo dos íons de 
cálcio no interior das células causa a 
contração muscular, e como deformações 
mecânicas do tecido cardíaco  podem 
alterar suas propriedades elétricas. Neste 
último estudo, contamos com estreita 
colaboração do professor Rodrigo 
Weber dos Santos e de seus colegas do 
Laboratório de Fisiologia Computacional 
(Fisiocomp) da UFJF. 

Outro desafio está relacionado ao de-
senvolvimento de métodos numéricos 
eficientes para solucionar as equações 
dos modelos. Modelos matemáticos do 
coração são normalmente formulados 
como complexos sistemas de equações 
diferenciais. Estes modelos, geralmente 
em multi-escala, descrevem os processos 
a partir do nível das células até o nível 
do órgão como um todo. A resolução de 
equações diferenciais em um computa-
dor tipicamente requer discretização – 
processo de colocação de um conjunto 
de pontos ao longo do domínio de in-
teresse –, e aproximação da solução em 
cada um dos pontos. Para capturar os 
processos, que variam rapidamente, no 
coração, é necessário espaçamento entre 
os pontos de cerca de 0,2 mm no espaço 
e de 0,1 milisegundo no tempo. Represen-
tar um coração humano ao longo de um 
ciclo cardíaco completo pode equivaler 
a solucionar um problema com mais de 
cem milhões de incógnitas, um grande 
desafio computacional mesmo com os 
mais modernos computadores. Uma si-
mulação computacional de alta precisão, 
de apenas uma batida do coração pode 
demorar até vários dias para ser execu-
tada em um computador normal. Este in-
tervalo de tempo retarda toda a pesquisa 
com base nestes modelos, e os torna im-
próprios para aplicações clínicas. 

Recentes avanços em métodos numéri-
cos e, em especial, o uso de plataformas 
de hardware modernas, como processa-
dores multicore e unidades de proces-
samento gráfico, mostram o potencial 
de reduzir drasticamente os tempos de 
computação.

Simular a função do coração em tempo 
real, ou seja, cerca de um segundo de 
cálculo para cada batimento cardíaco, 
vem sendo um objetivo da comunidade 
científica por vários anos. Embora este 
objetivo pareça estar fora do alcance, 
os resultados recentes indicam que 
tempos de computação de alguns 
minutos podem ser viáveis num futuro 
relativamente próximo. Isto aumentará 
drasticamente a capacidade de uso dos 
modelos em pesquisa básica, e abrirá 
possibilidades de aplicações clínicas. Para 
alcançar este objetivo, trabalhamos em 
conjunto com pesquisadores do Fisicomp 
e do Programa de Pós-Graduação em 
Modelagem Computacional da UFJF 
para desenvolver métodos numéricos 
mais eficientes e para melhor utilizar o 
hardware de alto desempenho que temos 
a disposição hoje em dia.

*Bernardo Lino de Oliveira, doutorando em Modelagem Computacional Cardíaca pelo Simula Research Laboratory e pela Universidade de Oslo; 
mestre em Modelagem Computacional pela UFJF 

belino@simula.no  |   http://simula.no/people/belino 

*Joakim Sundnes, doutor em Computação Científica pelo Simula Research Laboratory e pela Universidade de Oslo; pesquisador sênior no Simu-
la Research Laboratory; professor Associado na Universidade de Oslo

sundnes@simula.no  |   http://simula.no/people/sundnes  
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saÚdE

estudo realizado na Faculdade de Odontologia da UFJF buscou definir possíveis 
causas biológicas e psicológicas para o inevitável desconforto provocado pelo uso de 
aparelhos

CARoLiNA NALoN E HéLio RoCHA
Repórteres

Especialistas investigam a dor do 
tratamento ortodôntico

Cerca de 230 mil crianças de 12 
anos e 1,7 milhão de adolescentes 
precisam de tratamento ortodôn-

tico no Brasil. Os dados, da Pesquisa Na-
cional de Saúde Bucal, realizada em 2010, 
além de refletir a urgência na implanta-
ção de políticas públicas nesta especiali-
dade e a importância da pesquisa cientí-
fica, podem ser agravados por fatores 
desestimulantes envolvendo o uso de 
aparelhos. Frequentemente, eles são as-
sociados à dor, à demora no tratamento e 
à aparência pouco estética.

Para Lucas Nicodemos, 23 anos, já são 
quase nove anos frequentando a cadeira 
de dentista. “Eu tinha uma arcada dentá-
ria complicada, com mordida cruzada, o 
que me causava dor de cabeça. Esse mo-
tivo, mais que a questão estética, fez com 
que eu procurasse a ortodontia”, lembra, 
ao se referir ao início do tratamento, aos 
14. O paciente é um dos 240 atendidos 
atualmente pela Clínica Ortodôntica da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF). “Sempre escutei muitos comen-
tários negativos sobre o aparelho. Diziam 

que demorava muito e que doía, incomo-
dava.” As mesmas críticas foram ouvidas 
por Raphaella Braz, 13. “A opinião das 
pessoas era o que mais causava expecta-
tiva. Mas hoje percebo que, embora às 
vezes incomode e doa quando o dentista 
aperta o aparelho, é possível superar isso 
tudo. É uma questão de persistência.”

Relatos como os de Lucas e Raphaella, 
sempre presentes nos consultórios e 
apreendidos pelo senso comum, servem 
de motivação para pesquisadores busca-

Estudante da Faculdade de 
Odontologia Paula Amorim Vitoi
atende Rafaela Brás na Clínica 
Ortodôntica da UFJF
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saÚdE

rem alternativas que minimizem o des-
conforto inevitável ao tratamento. Na 
Faculdade de Odontologia da UFJF, pro-
fessores e alunos se propuseram a estu-
dar o tema e criaram recentemente um 
novo grupo de pesquisa para explorar 
ideias inovadoras na área. Um dos mem-
bros, o pós-doutorando Márcio Campos, 
investigou, ainda no curso de mestrado, 
possíveis causas da dor no tratamento 
ortodôntico, cruzando fatores biológicos 
e psicológicos.

O estudo com 20 pacientes do sexo mas-
culino de 11 a 37 anos mediu, durante três 
semanas, duas substâncias encontradas 
na saliva e coletou informações sobre a 
percepção da dor de cada um dos indiví-
duos no mesmo período. Na parte bioló-
gica, Campos testou a influência da imu-
noglobulina A, proteína responsável pela 
proteção da mucosa, e a da alfa-amilase, 
enzima liberada em situações de estres-
se. Nos dois casos, não encontrou ligação 
entre a dor relatada pelo grupo avaliado 
e o aumento dessas substâncias no orga-
nismo. A dor variou formando picos em 
certos momentos do tratamento (por 
exemplo, quando foi colocado o fio para 
a movimentação dentária), enquanto a 
imunoglobulina A e a alfa-amilase se 
mantiveram praticamente constantes.

“A publicação de trabalhos deste tipo é 
importante porque serve de embasa-
mento para outras pesquisas. De posse 
dos resultados, os pesquisadores podem 
procurar outros fatores relacionados à 
dor, descartando aqueles já testados”, 
explica o orientador da dissertação e co-
ordenador do Programa de Pós-Gradua-
ção em Saúde da UFJF, Robert Farinazzo 
Vitral.

Em relação à parte psicológica, os 20 
pacientes responderam a um 
questionário, uma semana antes de 
iniciarem a colocação dos aparelhos, 
apontando as motivações para o 
tratamento. E, depois, durante o 
tratamento, anotavam, em uma escala, a 
intensidade da dor que estavam 
passando. O objetivo foi descobrir se 
pessoas menos ou mais motivadas a 
corrigirem suas disfunções sentiriam o 
desconforto de forma diferente. Ao final, 
das 27 perguntas respondidas, somente 

uma apresentou correlação: os indivíduos 
que avaliaram seus próprios dentes como 
muito tortos ou apinhados relatavam 
menos dor. “Em quase todas as questões 
não foram encontradas relações 
significativas com os níveis de 
desconforto relatados. No entanto, a 
impressão clínica é de que os pacientes 
que fazem uma autocrítica mais severa, 
ou seja, que realmente se sentem 
bastante incomodados com o aspecto 
estético dos dentes, são mais tolerantes 
ao tratamento”, diz Campos.

Exemplo de autocrítica e autoconheci-
mento é o do dentista Bernardo Caixeiro, 
24 anos, atualmente aluno da especializa-
ção em Ortodontia na UFJF. Anos depois 
de concluir o primeiro tratamento orto-
dôntico, ainda na adolescência, passou a 
conviver com um desvio de mandíbula, 
problema que deveria ser solucionado 
com cirurgia. “Seria uma opção invasiva e 
de pós-operatório complicado. Mas eu 
estava incomodado com o problema, 
olhava minhas fotos e notava o desvio em 
minha mandíbula, embora ninguém mais 
percebesse. Por isso, senti motivação 
para fazer a cirurgia e enfrentar todas as 
complicações que ela acarretaria.” O jo-
vem conta que o conhecimento sobre os 

percalços do tratamento contribuiu para 
que se submetesse à cirurgia com segu-
rança e atravessasse o pós-operatório 
praticamente sem dor. “Enfrentei com 
paciência o período em que mal conse-
guia abrir a boca e tinha que ingerir ape-
nas líquidos e, mais tarde, somente ali-
mentos pastosos.”

Segundo o pesquisador Campos, o trata-
mento ao qual Caixeiro se sujeitou é bas-
tante complicado, pois os ossos da face 
são cortados para serem depois reposi-
cionados. “Ter plena noção do que en-
frentaria, assim como estar motivado em 
fazer a mudança, certamente favoreceu 
seu processo de recuperação.” Caixeiro 
afirma não se arrepender e vê os benefí-
cios estéticos e também de prevenção 
quanto a outros problemas que poderiam 
surgir futuramente.

Dor demais é mau sinal

Para o professor Robert Vitral, a dor é 
inevitável na correção de problemas ós-
seos e dentários. Isso porque, ao movi-
mentar o dente do paciente, o cirurgião-
dentista provoca uma inflamação no liga-
mento periodontal, tecido que envolve a 
raiz do dente, e essa inflamação proposi-

O professor Robert Vitral e o pós-doutorando Márcio Campos (ao centro) 
com alunos do curso de especialização em Ortodontia



29A3 - mAio A oUTUBRo/2013

saÚdE

tal causa desconforto. No entanto, a dor 
deverá passar entre 48 e 72 horas, caso 
contrário, é sinal de alguma intervenção 
incorreta. “Se houver aplicação de força 
em excesso, ao invés de uma inflamação 
controlada, a região poderá entrar em um 
processo de necrose, que resultará em 
uma dor mais intensa e prolongada.” As-
sim, a quantidade de dor ou de força 
aplicada não é sinônimo de eficiência. 
Pelo contrário, pode fazer o tratamento 
atrasar.

Ainda de acordo com Vitral, os analgési-
cos não são a saída para o problema. “Se 
o procedimento for feito corretamente, a 
dor diminuirá naturalmente. Não faz sen-
tido submeter o paciente ao uso de anal-
gésicos durante dois ou três anos.” A 
aplicação de laser de baixa potência, a 
acupuntura, o uso de estimulador elétrico 
nervoso transcutâneo, além dos fárma-
cos, são opções para minimizar a dor 
causada pelos ajustes dos aparelhos.

A queixa quanto ao tempo de uso dos 
aparelhos ortodônticos também é 
comum nos consultórios e, em alguns 
casos, resulta no abandono do 
tratamento. Nesse sentido, o ideal é 
mesmo respeitar a natureza e, se for o 

caso, procurar alternativas. Uma delas, 
criada ainda na década de 1990, está 
disponível no atendimento clínico da 
UFJF: os mini-implantes. Realizados em 
parceria com o setor de implantodontia 
da instituição, o uso desses dispositivos 
temporários têm como objetivo auxiliar 
os procedimentos de movimentação 
dentária sem depender da colaboração 
do paciente, reduzindo, e até eliminando, 
movimentações indesejáveis durante o 
tratamento. Os especialistas garantem 
que, apesar de estranho à primeira vista, 
o dispositivo não provoca grande 
incômodo e tem um resultado bastante 
positivo por atuar de maneira fixa e 
contínua. Ao contrário dos implantes 
normais, feitos para se fundirem com o 
tempo aos ossos da mandíbula, os mini-
implantes foram criados para serem 
retirados com facilidade com o término 
do tratamento.

Além da estética

A questão estética é, de longe, a grande 
razão para a procura por especialistas. O 
profissional deve estar apto a atender a 
essa expectativa do paciente, porém, 
precisa trabalhar sempre no intuito de 
restaurar o equilíbrio funcional da oclu-
são ou do encaixe correto das arcadas. 
“Os dentes superiores e inferiores atuam 
como uma engrenagem. Se ela não fun-
ciona corretamente, problemas ósseos, 
de gengiva, das articulações temporo-
mandibulares podem se fazer presentes”, 
ressalta Vitral.

As maloclusões, como são chamados os 
desvios nessa engrenagem, são o terceiro 
maior problema de saúde bucal no país, 
atrás da cárie e da doença periodontal, 
sendo suas implicações de cunho psico-
lógico, físico e fisiológico. Dependendo 
do grau, os desvios resultam em compro-
metimento de mastigação, deglutição e 
fonação, enquanto colaboram para a bai-
xa autoestima do indivíduo. “A maloclu-
são, por mais severa que possa ser, não 
compromete a vida, se examinada sob o 
ponto de vista da saúde física. Porém, 
pode ser desencadeante de distúrbios 
psicológicos importantes, pois a face tem 
papel primordial no convívio social”, in-
forma a professora da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) Ana Maria Bolog-
nese. A docente integra um grupo que 
pretende mudar o panorama brasileiro no 
que diz respeito à ampliação do acesso 
da população aos tratamentos ortodônti-
cos.

No final de 2012, pesquisadores da UFRJ 
propuseram ao Ministério da Saúde (MS) 
a incorporação da Ortodontia preventiva 
e interceptativa dentro dos serviços ofe-
recidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). O projeto foi aprovado pelo coor-
denador Nacional de Saúde Bucal da 
pasta, Gilberto Pucca, e agora encontra-
se em fase de estruturação e delinea-
mento de estratégias de implantação.

Conforme Ana Maria, as ações farão par-
te do programa Brasil Sorridente, do Go-
verno federal, e estão concentradas em 
três eixos principais. O primeiro deles 
busca conscientizar a população sobre 
fatores que desencadeiam as maloclu-
sões, como a falta de cuidados com a 
saúde e a higiene dos dentes de leite e 
dos primeiros molares e o uso da chupe-
ta. Campanhas similares às de erradica-
ção da cárie, financiadas pelo MS, teriam 
como objetivo informar as pessoas sobre 
o assunto. Nas duas demais frentes estão 
a capacitação do dentista generalista, 
ampliando seu papel junto às Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), e a correção 
clínica propriamente dita dos problemas 
ortodônticos.

70 mil procedimentos/mês

Preenchendo a lacuna deixada pela assis-
tência pública em relação à saúde bucal 
dos brasileiros, instituições de ensino, 
como a UFJF, oferecem atendimento gra-
tuito à população. Em Juiz de Fora (MG), 
a Faculdade de Odontologia se tornou 
referência principalmente para serviços 
complexos, indisponíveis nas Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs) e nos 
centros especializados. Mensalmente, 
são realizados pela unidade 70 mil proce-
dimentos odontológicos, de acordo com 
as tabelas de referência do SUS. “Posso 
dizer que cerca de 2,5 mil pessoas pas-
sam por aqui todos os dias”, garante o 
diretor da faculdade, Antônio Márcio Re-
sende do Carmo.
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Graduandos e pós-graduandos, sob a su-
pervisão dos professores, colocam a teo-
ria em prática por meio das dez clínicas 
com quase 200 cadeiras de atendimento. 
Todas as especialidades, da Odontope-
diatria à Odontogeriatria, estão acessí-
veis à população, mediante encaminha-
mento feito, geralmente, a partir das 
UPAs. De posse do documento, o pacien-
te se inscreve no setor de triagem e 
aguarda a vaga para o tratamento. “Te-
mos uma estrutura de ponta que dificil-
mente é acompanhada por clínicas parti-
culares. Isso porque, além dos materiais, 
temos um corpo docente e  técnico-ad-
ministrativos em educação altamente 
qualificados nas áreas de pesquisa, ino-
vação e clínica”, avalia o diretor. Segundo 
Carmo, os procedimentos são custeados 
pelo Ministério da Educação (MEC). Al-
guns deles, entretanto, como no caso da 
Ortodontia e da Implantodontia, são par-
cialmente pagos pelos pacientes, por 
causa do valor dos materiais utilizados. 
“A intenção é tornar tudo gratuito. Esta-
mos trabalhando em alguns projetos para 
buscar esse financiamento.”

MAIS RobeRt willeR FaRinazzo VitRal

doutor em odontologia pela universidade federal do rio de janeiro (ufrj); professor associado da ufjf; coordenador do 

programa de pós-graduação em saúde (mestrado e doutorado em saúde brasileira) da faculdade de medicina da ufjf e do curso 

de especialiZação em ortodontia

http://lattes.cnpQ.br/2899438602107993

robertvitral@gmail.com

máRcio José da silVa camPos

doutor e pós-doutorando em saúde pela faculdade de medicina da ufjf; professor convidado da especialiZação em ortodontia e 

professor colaborador do mestrado em clínica odontológica da faculdade de odontologia da ufjf

http://lattes.cnpQ.br/6827468438796444

drmarciocampos@hotmail.com

Lucas Nicodemos superou comentários sobre 
como aparelhos ortodônticos incomodavam 
para se livrar das dores de cabeça constantes 
devido a uma arcada dentária complicada
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Aprovado em primeiro lugar para 
a primeira turma de doutorado 
da Pós-Graduação em Ciên-

cias Sociais da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), Fabrício Bar-
bosa Maciel não decepcionou na hora 
de apresentar os resultados de quatro 
anos de pesquisa. Sua tese, a primeira 
do programa de conceito 4 pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes), propõe 
a revisão das noções de centro e peri-
feria e lança nova perspectiva sobre a 
sociedade mundial do trabalho.

Com postura audaciosa, o jovem 
pesquisador expõe uma visão in-
dependente sobre o “espírito da 
época”. “O objetivo central desta 
tese é apresentar um esboço de 
uma nova sociedade mundial do 
trabalho, e não de qualquer outra 
coisa”, adverte logo de início. So-
bre qualquer outra coisa, refere-se 
à nebulosidade teórica daqueles 
autores preocupados em definir 
o mundo com termos acadêmi-
cos e midiáticos, como os “fins” e 
“pós”. “Ainda somos ‘como nossos 

Ascensão dos “batalhadores” evidencia 
reorganização mundial do trabalho

Tese defendida na Pós-
Graduação em Ciências 
sociais da Ufjf relativiza a 
dicotomia centro-periferia 
que marcou o capitalismo 
até o século XX e apresenta 
os conflitos entre a classe 
média estabelecida e a nova 
classe trabalhadora

CARoLiNA NALoN
Repórter

TEsEs

Cena da rotina diária de 
feirantes que fazem parte da 
chamada “nova classe média”
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pais’, porém, com algumas modificações 
fundamentais nas formas de reprodução 
material e nas formas de vida simbólicas.” 

Segundo seu argumento central, as 
sociedades do trabalho e de classes 
ainda existem, apesar de terem tido, nas 
últimas décadas, sua morte decretada 
pelo pensamento intelectual dominante, 
legitimador do discurso das grandes 
economias do mundo. O mesmo acontece 
com a noção de fim do capitalismo. 
“Toda vez que os grupos empresariais 
pertencentes às tradicionais nações 
dominantes do Atlântico Norte sofrem 
perdas relativas no jogo, muitas vezes 
obscuro, das bolsas de valores, vem à 
tona na mídia o tema da crise.”

Ao defender a releitura da sociedade de 
classes, ao contrário do que o leitor possa 
imaginar em um primeiro momento, a tese 
não se sustenta em Marx. Pelo contrário, 
Maciel acredita que falar em luta de 
classes entre proletariado e burguesia 
seria pouco lógico nos dias de hoje, e, por 
isso, joga luzes sobre a grande vedete 
da economia atual: a chamada “nova 
classe média”. “Se há algum conflito de 
classes no mundo contemporâneo, ele 
se encontra no meio da sociedade, ou 
seja, entre a classe média estabelecida 
e a nova classe trabalhadora, aquela 
formada por pessoas de origem pobre 
que ascenderam socialmente nos últimos 
anos.”

Batalhadores e classe média

Na última década no Brasil, 40 milhões 
chegaram à classe média e outros 28 
milhões saíram da condição social 
considerada abaixo da linha da miséria. É 
o que, a todo tempo, o governo de Lula 
afirmava, e agora o de Dilma reafirma. 
O número, adianta Maciel, não pode ser 
desprezado e nem aceito sem ressalvas.
Conforme a série de dados e relatos 
reunidos na tese, há, de fato, mudanças 

econômicas estruturais nas posições de 
classe e  trabalho, bem como de renda e 
educação, significativas de um momento 
inédito vivido pela população brasileira. 
Entretanto, defende o recém-doutor, elas 
não são resultado exclusivo da política e 
da economia nacional, mas sim, fazem 
parte da reorganização da sociedade 
do trabalho mundial. Além disso, esses 
40 milhões, garante ele, não podem ser 
compreendidos pelos mesmos critérios 
ideológicos e morais definidores da 
classe média estabelecida.

Fazendo jus às ideias de seu orientador, 
o professor do Departamento de 
Ciências Sociais da UFJF, Jessé Souza, o 
pesquisador prefere chamar esse novo 
grupo de “batalhadores”. “Essas pessoas, 
ainda que tenham melhorado sua renda 
e seu status social, em relação aos seus 
pais, trabalham entre dez e 14 horas por 
dia e levam um estilo de vida simples. 
Também se encontram, ainda, na busca 
de consolidação de patrimônio material 
para deixar aos filhos.” A definição 
desse perfil social foi feita por meio de 
ampla pesquisa realizada pelo Centro de 
Pesquisas sobre Desigualdade Social da 
UFJF e resultou no livro “Os Batalhadores 
Brasileiros”, de Jessé Souza. Na obra, há 
dois capítulos escritos por Maciel com 
base em entrevistas feitas em Belém 
(PA), Caruaru (PE) e Cachoeira do Sul 
(RS), as quais ilustram o ponto de vista 
apresentado na tese.

Os protagonistas da pesquisa são 
feirantes, pequenos comerciantes, 
artesãos, profissionais de telemarketing, 
pequenos produtores rurais, dentre 
outros. Situados entre a “ralé” e a 
classe média tradicional, compartilham 
trajetórias de vida parecidas: vieram de 
famílias desprovidas de capitais sociais 
e econômicos; possuem a habilidade do 
empreendedorismo popular; dinamizam 
a economia e; politicamente, marcam 
presença significativa nas eleições do 

país. No âmbito social e econômico, duas 
novas realidades, uma brasileira e outra 
mundial, exibem de maneira sintomática 
os conflitos gerados pela ascensão 
desse grupo: a disputa de vagas nas 
universidades e no mercado de trabalho 
e a reação expressiva da classe média em 
espaços virtuais como o Facebook.

Seja por mérito, pelas políticas de cotas 
ou pelo ampliado acesso  à faculdades 
particulares, os jovens batalhadores 
ocupam hoje parte das cadeiras do ensino 
superior do país e concorrem com os 
filhos da classe média tradicional a vagas 
de trabalho qualificado. “Muitos feirantes 
ou camelôs, até domésticas, se esforçam 
para pagar a faculdade dos filhos ou, 
estes mesmos, trabalham durante o dia 
para pagar a faculdade que cursam a 
noite - outro traço determinante da nova 
classe.”

Nas redes sociais, pode-se dizer 
que os batalhadores incomodam, 
principalmente, quando seus discursos 
suscitam polêmicas, como as envolvendo 
religião, por exemplo. “É como se a velha 
classe média, não mais tão segura quanto 
antes, estivesse dizendo: Como assim? 
Esse pessoal, que sempre foi corpo para 
o trabalho braçal agora pensa que tem 
espírito e que pode se expressar?”.

Brasil e Alemanha

Para o pesquisador, a nova classe 
também pode ser vista em países 
como China, Índia, África do Sul e no 
mundo árabe e, assim, torna-se uma das 
principais evidências empíricas da nova 
sociedade mundial do trabalho. “Sua 
ascensão confirma, em parte, a realidade 
de economias emergentes como o Brasil, 
sendo fruto de um refluxo de capitais 
no mundo que balançou a hegemonia 
das nações do Atlântico Norte, cuja 
dominação diante do Cone Sul do mundo 
jamais foi ameaçada ao longo do século 
XX. Se existe alguém ganhando mais 
dinheiro na periferia, é porque alguém 
está ganhando menos dinheiro no 
centro.”

Para demonstrar como isso é percebido 
pelo mundo, o pesquisador buscou 
traçar um paralelo entre as realidades 
econômicas e sociais do Brasil e da 
Alemanha, onde morou por um ano e 

TEsEs
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MAIS FabRÍcio baRbosa maciel

doutor em ciências sociais pela universidade federal de juiZ de fora (ufjf); estadia de um ano na pÄdagogische hochschule de 

freiburg, na alemanha; professor adjunto do mestrado profissional em planejamento regional e gestão de cidades da universidade 

cÂndido mendes (ucam), em campos dos goytacaZes/rj; autor de “o brasil-nação como ideologia”, são paulo: editora annablume, 

2007.

http://lattes.cnpQ.br/1335811104543146

macielfabricio@gmail.com

Olhar do orientador
quatro meses, durante o doutorado. A 
experiência foi possível devido às bolsas 
fi nanciadas pelo Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico (Daad), para 
o aprendizado da língua, e pela Capes, 
por meio do programa sanduíche. 
Sob coorientação do professor Uwe 
Bittlingmayer, da Universidade de 
Educação de Freiburg, cidade com cerca 
de 200 mil habitantes, localizada no Sul 
do país, Maciel entrevistou doutorandos 
brasileiros na Alemanha e representantes 
alemães das classes trabalhadora e 
média.

A comparação permitiu identifi car traços 
universais no mercado de trabalho 
contemporâneo e nos critérios de 
reprodução das desigualdades sociais. 
Como no Brasil, a posse de capitais 
sociais, econômicos e culturais defi ne a 
estabilidade da classe média na Alemanha. 
E, da mesma forma, a sobrevivência 
minimamente digna na ausência desses 
capitais seria a principal característica da 
nova classe trabalhadora.

A análise entre os dois países evidencia 
que a relação centro e periferia, ainda 
presente, torna-se cada vez mais 
relativizada. A mudança, digna de 
comemoração por um dos lados, não 
deve, entretanto, mascarar que os 
milhões de pobres no mundo ainda 
estão na periferia. “A perda relativa de 
ganhos de um país como a Alemanha 
quase não é vista na qualidade de vida 
de sua população, na sua segurança 
e seguridade social. Por outro lado, a 
ascensão de cerca de 40 milhões de 
brasileiros não signifi ca que o Brasil como 
um todo se tornou uma sociedade melhor, 
mais rica e mais igualitária. Pelo contrário. 
Outros muitos milhões permanecem 
totalmente apartados do mercado de 
trabalho qualifi cado, vagando entre a 
exclusão completa e a inserção insegura 
e temporária em formas de trabalho 
precárias”, conclui.

TEsEs

“Podemos dizer que os batalha-
dores são a principal mudança 

social no Brasil contemporâneo”, diz o 
orientador da tese e coordenador do 
Centro de Pesquisas sobre Desigual-
dade Social (Cepedes) da UFJF, Jessé 
Souza. Para ele, o tratamento da acade-
mia diante dessa nova classe tem sido 
marcado pelo economicismo, quando 
a defi ne simplesmente pela renda, cha-
mando-a de “classe C”; ou pelo conser-
vadorismo, que insiste em apresentá-la 
como “nova classe média”. “O primeiro 
entende pessoas e dinheiro como sinô-
nimos, não percebendo os valores ima-
teriais. O segundo, por considerar esta 
classe com os critérios de avaliação da 
classe média tradicional, acaba por es-
tigmatizá-la.”

 No sentido contrário, seu grupo tem se 
esforçado para oferecer ao país e ao 
mundo uma nova teoria sobre as clas-
ses sociais e sobre o capitalismo con-
temporâneo. Exemplos de destaque 
são os livros produzidos a partir de es-
tudos do Cepedes - “A Ralé Brasileira: 
quem é e como vive” e “Os Batalhado-
res Brasileiros”. 

As obras somam-se às mais de 20 já 
publicadas pelo professor titular de 
Sociologia da UFJF.

A tese de Fabrício Maciel, um des-
dobramento das pesquisas iniciadas 
no mestrado, amplia o entendimen-
to dessa nova classe trabalhado-
ra como um fenômeno mundial. “É 
relevante tanto para o debate acer-
ca de uma sociedade mundial, cuja 
existência está longe de ser um con-
senso entre nós acadêmicos, quan-
to para o debate acerca da abissal 
desigualdade brasileira.” Para além 
dos muros da universidade, a tese 
contribui para compreensão da mu-
dança na estrutura de classes vivi-
da hoje pela sociedade brasileira e 
pelo mundo, “bem como atenta para 
o papel que o Brasil pode exercer a 
partir de agora na nova divisão in-
ternacional do trabalho”. 

Cabe ao país, segundo Souza, infl u-
ência mais proeminente na relação 
centro-periferia.
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As cidades para os pedestres
Poder público estimula aquisição de veículos, mas investimentos não acompanham 
esse crescimento. O resultado são congestionamentos, aumento do tempo gasto 
entre trajetos e o sucateamento do serviço de transporte público
FLáviA LoPEs
Repórter

O trânsito nas principais cidades 
brasileiras contraria um principio 
básico previsto na Constituição: 

o direito de ir e vir. Distâncias não são 
mais medidas em quilômetros, mas em 
horas. O tempo que poderia ser utilizado 
em atividades de lazer, entretenimento e 
no maior convívio com a família é gasto 
no asfalto, deixando o motorista exposto 
à poluição, acidentes, estresse, ansiedade 
e tendo que arcar com crescentes gastos 
que vão desde combustíveis até 
despesas médicas.

Nos últimos dez anos, a frota de veículos 
no Brasil mais que dobrou, passando de 
35,5 milhões em 2002 para 83,5 milhões 
em 2012 (aumento de 135%), enquanto a 
população cresceu 11% no mesmo perío-
do (ver quadro na página 36). Fatores 
como aumento de renda da população e 
incentivos do Governo para a compra de 
veículos transformaram o trânsito das ci-
dades e, consequentemente, a forma 
como as pessoas habitam esses espaços. 
Os investimentos do poder público não 
acompanharam esse crescimento e o re-

sultado são congestionamentos, aumen-
to do tempo gasto entre trajetos e o su-
cateamento do serviço de transporte 
público nos municípios.

Em 2008, o Governo adotou medidas 
para ampliar o consumo no país e 
fortalecer as indústrias, entre elas, a 
redução do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de automóveis. O 
incentivo, somado ao crescimento do 
número de brasileiros que migraram para 
a Classe C, à facilidade de acesso ao 

MOBilidadE URBaNa
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O trânsito caótico no início da noite em Juiz de Fora (MG) se reflete nas 
cidades de médio e grande porte em todo o país
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crédito e à ampliação dos prazos para 
pagamento, resultou em mais de 30 
milhões de novos veículos nas ruas, só 
nos últimos quatro anos, segundo o 
Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran).

Para o consultor do portal Mobilize Brasil 
- Mobilidade Urbana Sustentável e mestre 
em Planejamento Urbano, Thiago 
Guimarães, incentivos como este seriam 
muito bem-vindos se acompanhados de 
planejamento por parte do Governo 
federal. “Promover o acesso da população 
a bens como automóveis é uma iniciativa 
muito positiva. A crítica é que essas 
medidas acabaram por reduzir o 
investimento em transporte público, o 
que é preocupante sob o ponto de vista 
da mobilidade sustentável.”

Conforme dados do Sistema de 
Indicadores de Percepção Social – 
Mobilidade Urbana, promovido pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), a cada R$ 12 gastos em incentivos 
ao transporte particular, o governo 
investe R$ 1 em transporte público. O 
levantamento mostra, ainda, que de 1995 
até 2011, as tarifas de ônibus subiram 
cerca de 60% mais que a inflação. “Isso 
vai na contramão do que esperamos em 
termos de políticas de mobilidade. Hoje 
vemos um transporte coletivo de baixa 
qualidade e baixo alcance. Poderia ser 
diferente”, observa Guimarães.

O professor do Programa de Engenharia 
de Transportes da Coppe/UFRJ e gerente 
de Transportes na Empresa Olímpica 
Municipal do Rio de Janeiro, Ronaldo 
Balassiano, afirma que além de maior 
investimento em transporte público de 
qualidade são necessárias campanhas de 
conscientização quanto ao uso de carro. 
Ele alerta para a necessidade de que os 
motoristas tenham conhecimento do 
custo real dessas viagens para ele e para 
a comunidade. “Não basta conhecer os 
custos de utilizar o veículo, como 
combustível, estacionamento, IPVA e 
manutenção, mas também os custos 
gerados para a sociedade como aumento 
da poluição do ar e sonora, custo 
incorrido com acidentes e maior gasto 
com saúde pública.”

Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas em São Paulo (FVG-SP) revela 
que grandes centros, como São Paulo, 
perdem mais de R$ 50 bilhões por ano 
devido ao tempo desperdiçado nos 
deslocamentos. Para o vice-presidente 
da FGV-SP e autor do estudo, Marcos 
Cintra, trata-se de um custo irrecuperável. 
“O desgaste dos veículos causados pelos 
congestionamentos, a poluição que 
geram e o aumento do consumo de 
combustíveis já são aspectos negativos 
de peso em qualquer análise econômica. 
Mas isso seria minimizado quando 
comparado ao valor econômico das 
horas de trabalho desperdiçadas e à 
perda de qualidade de vida das pessoas.”

O último levantamento realizado pelo 
Ministério da Saúde, em 2011, aponta que 
as internações causadas por acidentes 
de trânsito em todo o país resultaram em 
gastos de R$ 152,9 milhões aos cofres 
públicos. Grande parte dos acidentes 
envolve motociclistas. “Há uma  política 
de financiamento de motocicletas 
no país que é criminosa”, avalia o 
professor da Faculdade de Engenharia 
da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), que atua na área de ergonomia 
e transportes, José Alberto Barroso 
Castanõn. Segundo ele, os acidentes 
provocam perda de produtividade na 
idade mais fértil do trabalhador obrigado 
a se aposentar precocemente. “No 
Oriente, a motocicleta é uma alternativa 
à bicicleta. Já no Ocidente, surgiu para 
garantir agilidade no trânsito substituindo 
o automóvel. Aí está o grande problema.”  

Desestimular uso de carro

Não se pode evitar a compra de veículos, 
no entanto, para Balassiano, é possível 
desenvolver ações para frear o uso 
indiscriminado dos carros nas ruas. Entre 
as iniciativas ele lista a redução do 
número de vagas nas ruas em áreas 
congestionadas; o aumento do preço dos 
estacionamentos privados; o 
estabelecimento de vias com prioridade 
para o transporte coletivo, reduzindo o 
número de faixas disponíveis para carros 
e, em casos mais complexos de 

Renata Goretti: “A bicicleta dá a 
liberdade e a possibilidade de construção 
de um caminho alternativo. Em alguns 
casos, chego mais rápido do que as 
pessoas de carro”

MOBilidadE URBaNa
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congestionamento, a definição de áreas 
de cobrança de pedágios. “Não temos 
como impedir as pessoas de comprarem 
seu automóvel, mas temos como tirá-lo 
das ruas. Porém, é preciso que haja um 
sistema de transporte coletivo confiável, 
de boa qualidade, pontual e com tarifas  
acessíveis a todos.”

Para Castanõn, é necessário dificultar as 
opções de estacionamento no Centro 
para que a população priorize o 
transporte público. “A partir do momento 
que mais pessoas utilizarem o transporte 
público, haverá maior pressão por 
melhorias e novos investimentos.”

Criar nova cultura

Um dos principais problemas, na visão de 
especialistas, é o fato de que as medidas 
na área de mobilidade urbana foram 
pensadas, na maioria dos casos, sob o 
ponto de vista da pessoa motorizada. 
Porém, em janeiro de 2012, o Governo  
federal sancionou a Lei da Mobilidade 
Urbana Sustentável (Lei nº 12.1587), que 
pode ser definida como o resultado de 
um conjunto de políticas de transporte e 
circulação para proporcionar o acesso 
amplo e democrático ao espaço urbano. 
A nova legislação torna clara a prioridade 
dos modos não motorizados e coletivos 
de transportes e é apontada como o 
pontapé inicial para a criação de uma 
nova cultura em termos de mobilidade 
urbana.

Na avaliação do gerente de Projetos e 
Analista de Infraestrutura da Secretaria 
Nacional de Transporte e da Mobilidade 

Urbana do Ministério das Cidades, João 
Alencar, a lei é o primeiro passo para que, 
num futuro próximo, a realidade seja 
outra. “Mas, infelizmente, apenas as 
futuras gerações sentirão o real impacto. 
No momento, estamos desenhando o 
planejamento da capacitação que 
envolverá a sensibilização de estados/
municípios, por meio de seminários e 
cursos de curta duração. O objetivo é 
mobilizar os agentes públicos e sociais 
para atuarem em tal processo de 
discussão da política, pacto e plano de 
mobilidade urbana.”

Ainda segundo Alencar, a iniciativa 
poderá promover uma mudança de 
paradigmas e de culturas consolidadas. 
Mas observa que, para haver 
transformação, são necessários debates. 
“A cultura do automóvel está enraizada. 
Reverter a lógica de privilégio do 
automóvel só será possível por meio da 
educação.”

Já o consultor e cofundador do portal 
Mobilize e mestre em Planejamento 
Urbano, Thiago Guimarães, defende que 
criar lei não é suficiente para promover 
mudanças. “Ao contrário do que muitos 
pensam, o problema hoje não é a falta de 
leis, mas a fiscalização da aplicação das 
mesmas. Desde a criação do Estatuto da 
Cidade (lei federal) e mais recentemente 
com a aprovação da Lei da Mobilidade 
Urbana temos diversos instrumentos 
para mudar o rumo da realidade urbana. 
O que falta é vontade política.” O 
consultor critica, ainda, a ausência de 
participação popular no processo de 
tomada de decisões acerca de políticas 
de mobilidade. “Os políticos que tomam 
essas decisões pertencem, na maioria 
das vezes, a uma camada social que tem 
acesso ao automóvel. É natural que 
pautem suas escolhas no sentido de 
priorizar o transporte motorizado em 
detrimento aos demais.”

Subverter a lógica de prioridade dos 
veículos automotores em prol dos 
sujeitos é o principal desafio nas políticas 
de mobilidade, na concepção da 
professora do Departamento de 
Geografia e coordenadora do Núcleo de 
Pesquisa Geografia Espaço e Ação 
(Nugea) da UFJF, Clarice Cassab. Para 
ela, é necessário “criar condições 
objetivas e simbólicas” para inversão 
dessa realidade. Entre as alternativas 
propostas pela docente está a ocupação 
de “vazios urbanos” e uma melhor 
distribuição do transporte público por 
diferentes áreas da cidade. “O poder 
público deve pensar a ocupação desses 
vazios, que são espaços dentro das 
cidades dotados de infraestrutura urbana 
e próximos a áreas de comércio e 
serviços. Dessa forma, os deslocamentos 
são reduzidos.”

A pesquisadora faz coro com Alencar ao 
destacar a necessidade de mudança no 
imaginário coletivo, que sustenta o 
privilégio do carro. “O veículo ainda é um 
sinônimo de status. É preciso mudar a 
concepção individualista dessa lógica 
que subjuga o sujeito.” 

Outra forma de repensar o tráfego nos 
municípios é rever a forma como a 
própria cidade e o trabalho se organizam, 
conforme o presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada  (Ipea), 

“A cultura do automóvel está 
enraizada. Reverter a lógica 
de privilégio do automóvel 
só será possível por meio da 
educação”
(João Alencar - gerente de Projetos e 
Analista de Infraestrutura da Secretaria 
Nacional de Transporte e da Mobilidade 
Urbana do Ministério das Cidades)
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Incentivo governamental à aquisição de veículos 
pela população incha as ruas das cidades, deixando 
pedestres em segundo plano
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Marcio Pochmann, em estudo sobre o 
“Custo do caos no trânsito”. “Por que a 
cidade tem que funcionar como uma 
fábrica? Por que todo mundo tem que 
entrar no trabalho na mesma hora, ou 
estudar na mesma hora? Isso gera picos 
de engarrafamento. Estamos na 
sociedade do serviço, a produção da 
riqueza é imaterial, está ligada ao 
conhecimento, o trabalho não está 
confinado no escritório apenas.”

Iniciativas de sucesso

Na avaliação do professor da UFJF José 
Alberto Barroso Castanõn, é necessário 
que os municípios se mobilizem para a 
concretização de mudanças referentes à 
mobilidade urbana. “As cidades, 
sobretudo as de pequeno e médio porte, 
estão perdendo o momento histórico de 
investir em meios de transportes 
sustentáveis, como as bicicletas. Hoje as 
alternativas de mobilidade sustentável 
passam prioritariamente por dois modos: 
ciclismo e a pé.” Segundo ele, é necessário 
observar iniciativas de sucesso em 
grandes centros e pensar como aplicá-
las.

Um dos modelos mais bem sucedidos foi 
adotado em Londres (Inglaterra), a partir 
de 2003, com a cobrança de pedágio 
para carros que circulam  na região 
central. Mudança que veio acompanhada 
de investimentos no transporte público, 
instalação de câmeras para fiscalização e 
cobrança de taxa mais alta para veículos 
com maior poder poluente. Entre os 
resultados, destaca-se a redução de 20% 
do fluxo de veículos; aumento de 43% no 
número de bicicletas; redução de mais de 
70% no total de engarrafamentos; 
diminuição de acidentes e emissões de 
gás carbônico; e redução do tempo de 
viagens.

Em Estocolmo (Suécia), o pedágio urba-
no foi aprovado em referendo realizado 
em 2007 junto à população. Estabeleceu-

se uma cobrança diferenciada, de modo 
que nos horários de pico a tarifa atinge 
seu valor mais alto. Como resultado, o 
fluxo de automóveis nas ruas caiu 20%.

Já em Amsterdã (Holanda), a capital 
mundial da bicicleta, o veículo é usado 
por mais de 50% da população. A cidade 
possui cerca de 400 quilômetros de ci-
clovias e uma infraestrutura de peso para 
comportar as “magrelas”. Só na Estação 
Central de Amsterdã há estacionamentos 
para mais de oito mil delas.

Todo poder aos ciclistas

Após vivenciar uma experiência de 
estudar no exterior, a arquiteta formada 
pela UFJF e mestre em Gestão Urbana 
pela Universidade Técnica de Berlim 
(Alemanha), Renata Goretti, adotou de 
vez a bicicleta em seus deslocamentos. 
Em sua pesquisa no exterior, avaliou 
como as deficiências do transporte 
público repelem usuários para outros 
modais individuais motorizados, gerando 
mais tráfego e congestionamentos nas 
cidades.

Apesar de ter dificuldades de se 
locomover sobre duas rodas para o 
trabalho em Juiz de Fora (MG), localizado 
em terreno íngreme, a arquiteta conta 
que dispensou o automóvel após retornar 
ao Brasil. Além de utilizar o transporte 
público, também se engajou na luta pelas 

ciclovias. “Fala-se muito que não é 
possível fazer ciclovias, mas a questão 
passa somente pelo redesenho das vias.”

Ainda segundo Renata, a utilização de 
racks para bicicletas nos ônibus é uma 
alternativa viável para municípios com 
condições topográficas mais críticas, 
como é o caso de Juiz de Fora.

“A bicicleta dá a liberdade e a possibilidade 
de construção de um caminho alternativo. 
Em alguns casos, chego mais rápido do 
que as pessoas de carro. Uma das 
principais queixas que vejo hoje por parte 
dos governos é de que não há demanda 
por ciclovias. O conselho é um só: 
construa e os ciclistas virão.”

Para a professora do Programa de Pós-
graduação da Escola de Comunicação 
(ECO) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e graduada em 
Comunicação pela UFJF, Raquel Paiva, é 
necessário que as políticas de mobilidade 
ocasionem uma mudança na forma como 
as pessoas habitam o espaço público. A 
pesquisadora desenvolve atualmente um 
estudo sobre ‘As formas sensíveis da 
cidade – Comunicação, comunidade e 
bicicleta’. “As cidades são hoje, cada vez 
mais lugares de hostilidade social, com as 
pessoas produzindo cada vez mais 
muralhas ao redor de si mesmas e a 
‘ditadura do automóvel’ reflete esse 
investimento afetivo e econômico no não 
contato, no isolamento.”

A pesquisadora ressalta ser preciso 
“ocupar as ruas de maneira mais gentil.
Precisamos de transporte público de 
qualidade. Formas de mobilidade 
ecologicamente sustentáveis, como a 
bicicleta, vai ser a única saída. Mas, para 
isso, é preciso dizer não à indústria 
automobilística. Estamos diante de um 
momento único, aquele em que podemos 
finalmente decidir o futuro que queremos. 
As pessoas têm que ter o direito de ir e 
vir fortemente resguardado.”

MAIS PaRa assistiR:
como holandeses conseguiram suas ciclovias

http://www.youtube.com/watch?v=bQhZmh6dQnm

para ouvir: lenine - rua da passagem

MOBilidadE URBaNa

“As cidades, sobretudo as 
de pequeno e médio porte, 
estão perdendo o momento 
histórico de investir em meios 
de transportes sustentáveis, 
como as bicicletas”
(José Alberto Barroso Castanõn - professor 
da Faculdade de Engenharia da UFJF)
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Com orçamento de R$ 1,5 milhão, projeto pode resultar em duas novas patentes 
para a UFJF e em novas pesquisas sobre veículos autônomos

CARoLiNA NALoN
Repórter

Aeronave vistoria torres de energia 
elétrica sem ajuda de operadores

PesqUisA

Um novo equipamento criado 
pelo professor da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Leonardo de Mello Honório, pretende 
trazer economia e mais segurança para 
companhias do ramo energético brasileiro. 
Financiado por uma empresa do setor, o 
Veículo Aéreo Autônomo Não Tripulado 
(Vaant) permitirá que linhas e torres 
de transmissão, além de subestações 

elétricas e áreas alagadas de represas, 
sejam monitoradas sem a necessidade 
de um operador. Atualmente, o trabalho 
é feito, principalmente, com helicópteros 
alugados, utilizados para filmar esses 
locais de difícil acesso humano.

O Vaant vem sendo desenvolvido há 
cerca de um ano pelo docente do 
Departamento de Energia Elétrica com 

a ajuda de dez bolsistas da graduação 
ao pós-doutorado. Com cerca de um 
metro quadrado, pesando 1,5kg, quando 
em atividade, carrega duas câmeras: 
uma digital de alta definição, e outra 
termográfica, as quais podem armazenar 
imagens ou transmiti-las em tempo real 
a um computador. Para levantar voo, 
utiliza quatro hélices de 25 cm cada e, no 
ar, é auxiliada por um balão, que lembra 

O Veículo Aéreo Autônomo Não Tripulado (Vaant), criado 
pelo professor da UFJF, Leonardo de Mello Honório, possui 
cerca de um metro quadrado, pesa 1,5kg e carrega câmeras 
de alta definição e termográfica, que podem armazenar 
imagens ou transmiti-las em tempo real a um computador

F
o

to
: M

ár
ci

o
 B

ri
g

at
to

PesqUisA



41A3 - mAio A oUTUBRo/2013

mesmo sem qualquer conexão com a 
central – é naturalmente esse o grande 
diferencial dos autônomos.

Aplicações

O monitoramento das linhas e torres de 
transmissão, algumas com até 35m de 
altura, é fundamental para as empresas 
do ramo energético, pois permite que 
danos sejam minimizados ou até evitados 
antes de uma eventual queda de energia. 
As câmeras do Vaant podem identificar 
fissuras, corrosões, danos nas estruturas 
e ausência de peças nos componentes, 
sinalizando para a necessidade de 
manutenção. Através de um detector 
de calor também é possível apontar 
o superaquecimento das conexões, 
importante na prevenção de incidentes 
que possam avariar o sistema elétrico e 
resultar em prejuízos para as companhias.
Outro efeito proporcionado pela aeronave 
é o de inspeção das ocupações da faixa 
de domínio de linhas de transmissão, 
seja por pessoas ou pela vegetação. 
Nesse caso, o risco vai além do impacto 
nos cofres das empresas, passando 
pela segurança de funcionários e da 
população. “Esses locais estão sujeitos 
a incêndios e o veículo poderá ampliar a 
prevenção.”

Ainda segundo Honório, as aplicações do 
Vaant podem ser adaptadas de acordo 
com o aprimoramento do equipamento 
e a partir da demanda de outras áreas. 
A aeronave poderia ser de grande auxílio 
para a Defesa Civil na inspeção de 
regiões de risco, por exemplo. “Este tipo 
de projeto tende a crescer, em direção 
ao mercado e dentro da Universidade, 
pois é  possível seu desdobramento em 
diversas pesquisas.” No Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

da UFJF, uma dissertação e uma tese já 
foram defendidas sobre o assunto, e a 
previsão é de que, pelo menos, outros 
três trabalhos relacionados ao projeto 
sejam concluídos nos próximos dois anos.

Recém-aprovada na UFJF como 
professora do Departamento de Energia 
Elétrica, Ana Sophia Vilas Boas passou 
os últimos quatro anos trabalhando 
nos projetos de Honório. Sua tese de 
doutorado, concluída no final de 2012, 
comparou e validou técnicas de controle 
para a estabilização da aeronave. Para 
ela, além das contribuições no campo 
científico, o estudo permitiu que a 
Universidade diminuísse uma histórica 
dependência tecnológica. “O curso de 
Engenharia Elétrica é fortalecido por 
esse tipo de trabalho, pois ele aproxima 
nossos estudantes e esforços de 
pesquisa do cotidiano de instituições 
mais avançadas.”

Autonomia: ar, terra e água

Veículos autônomos se tornaram a 
grande especialidade do professor 
Honório. Ele coordena, ainda, os projetos 
de um carro que se locomove sozinho, 
tornando o motorista mero passageiro, 
e de um submarino. O veículo autônomo 
subaquático está no mesmo estágio de 
desenvolvimento do Vaant e também 
foi encomendado por uma empresa da 
área de energia elétrica. Seu objetivo é 
vistoriar barragens e reservatórios de 
usinas hidrelétricas.

Riscos ambientais e de segurança devem 
ser constantemente controlados pelas 
usinas, que utilizam mergulhadores para 
avaliar as condições de infraestrutura 
e o processo de assoreamento dos 
reservatórios. O submarino facilitaria esse 
trabalho, oferecendo uma alternativa 
completa de supervisão para esses locais. 
Apesar de as condições enfrentadas pelo 
submarino serem bastante adversas, a 
lógica por trás do funcionamento do 
equipamento é a mesma aplicada ao 
Vaant. O veículo percorrerá, de forma 
autônoma, o trajeto programado, 
filmando os locais por onde passar. Ele 
atinge cem metros de profundidade, 
com tempo de missão de dez horas e 
velocidade máxima de 1m/s.

 “Este tipo de projeto tende 
a crescer, em direção 
ao mercado e dentro da 
Universidade, pois é  possível 
seu desdobramento em 
diversas pesquisas”
(Leonardo de Mello Honório)

PesqUisA

um dirigível. Suas baterias suportam 
deslocamento de 50 quilômetros ou de 
cerca de uma hora.

Outros veículos autônomos são 
encontrados no Brasil. Um deles é o 
avião não tripulado da Polícia Militar, 
usado no monitoramento de ações 
suspeitas em favelas e em locais de risco. 
A novidade fica por conta da produção 
nacional, ainda bastante restrita. “Não 
existe um modelo igual a este. Sabemos 
que algumas universidades de ponta no 
Brasil estão criando helicópteros e aviões 
autônomos. Mas eles não estão em fase 
de comercialização”, ressalta Honório. 
A vantagem do Vaant em relação aos 
modelos existentes é que seu mecanismo, 
baseado em quatro hélices, exige menos 
esforço mecânico do que um helicóptero 
tradicional e possibilita maior estabilidade 
e manobras mais agressivas. A facilidade 
para pouso e decolagem também é citada 
pelo pesquisador. “Posso programar a 
missão no notebook, colocá-lo em cima 
do teto de um carro e fazê-lo decolar.” Já 
no caso do avião, mesmo sendo pequeno, 
é necessária uma pista de pouso.

O projeto recebeu R$ 1,5 milhão da 
financiadora, destinado, principalmente, 
à compra e produção de peças e 
ao pagamento de bolsas. Parte do 
dinheiro é reservada para o processo de 
patente. A expectativa é de que duas 
sejam registradas até o final de 2013. 
No momento, Honório e sua equipe 
trabalham na central de controle de 
missão ou groundstation, em inglês. 
Ela é composta por um pequeno painel 
eletrônico acoplado a um notebook. O 
operador responsável por programar 
a missão na central utilizará mapas do 
Google e o software GIS, usado nas 
coordenadas de latitude e longitude, 
para marcar o trajeto de ponto a ponto a 
ser percorrido pelo Vaant.

Nesse percurso, o veículo poderá 
pousar e levantar voo quantas vezes for 
preciso, basta que o operador o tenha 
configurado para tal. Suas câmeras não 
servem apenas para inspeção visual e 
termográfica das estruturas da rede 
elétrica, mas também para avaliar o relevo 
durante o trajeto. Dessa forma, não há 
necessidade de o operador acompanhar 
o funcionamento do veículo, pois ele foi 
criado para completar a missão dada 
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MAIS leonaRdo de mello honÓRio

doutor pela universidade federal de itajubá; pós-doutor pela universidade da califórnia, em irvine (eua); experiência 

na área de transmissão e distribuição da energia elétrica, tecnologia da informação e robótica; membro do comitê 

gestor do instituto nacional de energia elétrica (inerge); professor adjunto do departamento de energia elétrica e 

do programa de pós-graduação em engenharia elétrica da ufjf

http://lattes.cnpQ.br/4319412527458142

leonardo.honorio@ufjf.edu.br

PesqUisA

O operador passa do computador 
para a aeronave o trajeto da missão 

O percurso poderá durar até 50km 
ou uma hora

Imagens de alta defi nição e 
termográfi cas são armazenadas ou 
enviadas a um computador para 
auxiliar as equipes de manutenção das 
companhias energéticas

Não é preciso monitorar o voo. A 
partir das ordens dadas inicialmente 
pelo operador, a aeronave é capaz 
de decolar, pousar e voar de forma 
totalmente autônoma
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agressão psicológica, 71%. O percentual 
de entrevistadas que agrediu fi sicamente 
os parceiros com tapas, socos ou chutes é 
superior: 24% contra 20%. E quando o tipo 
de conduta é a injúria - ato que provoca 
lesão, deixa hematomas, contusão 
ou causa desmaios por pancada - 40 
mulheres, ou 13%, são responsáveis pelas 
ocorrências. Entre os homens, 27 (9,5%) 
são acusados por elas como agressores.

Agressão sexual

As mulheres são vítimas em maior grau 
de violência sexual: 16% relataram ter sido 
coagidas, alvo de insistência ou forçadas 
a fazerem sexo com o parceiro. No 
sentido oposto, 14% dos homens foram 
obrigados a praticar o ato. “Quando meu 
marido foi me caçar, procurar, para transar 
sem camisinha, eu não quis. Ficou me 
cutucando, insistindo, foi quando atirei 
um sapato nele. Ele revidou com socos e 
pontapés. Três dias depois, apanhei pelo 
mesmo motivo, fui jogada do sofá ao 
chão, sangrei, mas também bati, mordi. 
Já joguei o que tinha pela frente em sua 
direção”, conta a auxiliar de serviços 
gerais S.M.O., 26 anos, com marcas de 
soco e mordida. A vítima foi ouvida 

Mulheres praticam mais violência 
psicológica, física e injúria contra 
os parceiros íntimos do que são 

vítimas dessas condutas. A exceção é a 
agressão sexual, em que os homens as 
superam. Essa constatação, revelada em 
dissertação de mestrado da psicóloga 
judicial Fernanda Bhona, defendida 
no Programa de Pós-graduação em 
Psicologia da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), é realidade em um bairro 
de baixa renda, predominantemente da 
classe C, em Juiz de Fora (MG) - cidade 
com 517 mil habitantes, a 265 quilômetros 
de Belo Horizonte e a 184 quilômetros do 
Rio de Janeiro -, que pode ser estendida 
a outras comunidades com aspectos 
semelhantes.

O levantamento analisa, ainda, a relação 
do consumo de álcool pela mulher com 
a violência entre o casal e a que ela 
direciona aos fi lhos. O nome do bairro 
não é citado para garantir a privacidade 
das 480 participantes e a continuidade 
do trabalho. A pesquisa aponta que 77% 
das 292 mulheres com relação conjugal 
afi rmaram ter xingado, humilhado ou 
intimidado os companheiros alguma 
vez. Elas declararam, em questionário, 
que os homens praticaram menos essa 

pela “A3”, mas não signifi ca que tenha 
participado da dissertação, assim como 
as autoras dos demais depoimentos.

Há dez anos, outro estudo sobre agressão 
conjugal, realizado em 16 capitais 
brasileiras, abrangendo parcela menor 
de comportamentos hostis, apresentou 
índices semelhantes à da pesquisa local. 
O nível de agressão psicológica entre 
casais fi cou em 78,3% perante 77% do 
bairro de Juiz de Fora, e o de abuso físico 
foi de 21,5%. Na pesquisa mineira, atingiu 
24%. Os dados apresentam panorama 
aparentemente contrário ao que se 
convencionou atribuir, de que o homem 
é o agressor frequente. Reacendem, 
ainda, a discussão sobre a Lei Maria 
da Penha (ver quadro na página 45), 
de 2006, que criou meios para coibir e 
prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher. O dispositivo é criticado 
por indicar como vítima só o gênero 
feminino.

“Tanto a mulher quanto o homem 
praticam violência. Contudo, é preciso 
considerar que o impacto da ação 
produzida pelo homem geralmente 
é maior que o mesmo ato da mulher. 
O tratamento cultural é diferenciado: 

dissertação de mestrado apresentada na Pós-graduação em Psicologia da UFJF aponta 
violência doméstica praticada por grupo de mulheres e associa consumo de álcool em 
níveis de risco a maus tratos contra fi lhos e vulnerabilidade diante de parceiro íntimo
RAUL MoURão
Repórter

Elas, a violência doméstica e o álcool

dissERTaÇÕEs
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quando ele agride, a conduta tende a 
ser avaliada como crime; mas se for 
ela, em determinados casos, não. Esse 
comportamento pode ser até tolerado 
socialmente”, ressalta Fernanda.  Foi 
assim no incidente entre a auxiliar de 
lavanderia Z.R., 44 anos, e seu marido, 
P.R., 42. “Eu estava fazendo almoço, e 
ele chegou do jogo, sem dinheiro para 
a casa, como muitas vezes. Xinguei e 
levantei a faca, para me defender, pois já 
fui agredida. Ele segurou a lâmina e ficou 
perguntando: ‘Quer que eu tire dinheiro 
de onde? Duvido que puxa, duvido que 
me machuque’. Puxei. A mão dele sangrou 
muito.” No dia seguinte, o cobrador de 
ônibus acionou a polícia, mas, para sua 
surpresa, o militar parabenizou a auxiliar 
pela atitude.

Maus-tratos contra filhos

Quando as mulheres do estudo ingerem 
bebida alcoólica, acima dos padrões 
recomendados (ver quadro na página 
45), a violência pode ser mais grave ou 
severa. Conforme a pesquisa, 54% de 252 
entrevistadas que tinham filho de até 18 
anos praticaram, pelo menos, uma das 
ações classificadas como maus-tratos 
físicos às suas crianças e adolescentes. 
Atos como bater com a mão fechada, 
chutar com força, agredir o máximo que 
conseguir ou com objeto sem ser nas 
nádegas. Entre as mães ou responsáveis 
que não bebem, o índice cai para abaixo 
da metade, 20%. “O uso de álcool, em 
níveis de risco, não determina a violência 
doméstica, que tem causas múltiplas. Ele 
não é condição primária e suficiente para 
a agressão, mas pode agravá-la, conforme 
indicaram as análises preliminares”,  frisa 
Fernanda.

Mesmo entre as abstêmias ou que 
consomem pouca bebida, 198 (77%) 
admitiram que adotaram, ao menos 
uma vez, a punição corporal, como dar 
palmada, tapa ou bater com chinelo 
nas nádegas do menor. “O conflito é 
inevitável, mas a violência não”, defende 
Fernanda. As consequências para os 
filhos agredidos ou que presenciam 
a violência intrafamiliar são inúmeras: 
baixo desempenho acadêmico; agitação; 
dificuldade em verbalizar emoções; 
insônia; dores na barriga; enurese 
(incontinência urinária). Mas as reações 
não são determinantes, podem ser 

minimizadas, e “variam conforme idade, 
intensidade, frequência, personalidade” 
e outros aspectos. “Autores apontaram 
ainda a ambivalência gerada nos filhos 
por essas situações nas quais o genitor 
pode ser vivenciado como abusivo e ao 
mesmo tempo amado”, diz. “O álcool 
não influi na relação com meus filhos 
ou marido, bebo porque gosto mesmo”, 
contra-argumenta a desempregada 
H.L.B., 33. Sua irmã a contradiz, afirmando 
que há ocasiões em que os três sobrinhos 
não recebem atenção necessária por 
causa da bebida.

Bebida e vulnerabilidade

Ainda conforme a pesquisa, não houve 
associação significativa entre o consumo 
de cerveja ou outras bebidas acima 
do padrão recomendado e a violência 
praticada pela mulher contra o parceiro. 
Mas cerca de 26% das entrevistadas que 
usam álcool nesse patamar relataram 
ter sofrido lesões (injúria) devido a 
brigas com o companheiro. O índice 
de violência física recebida é mais alto: 
35,6%. Entre as abstêmias e as de baixo 
consumo, o percentual declarado é bem 
inferior nesses dois tipos de agressão, 
8% e 19%, respectivamente, indicando 
vulnerabilidade da mulher que consome 
álcool acima do nível indicado diante do 
parceiro.

A cobradora de ônibus L.S., 40, vivenciou 
essa experiência com o namorado, 27, 
ambos sob o efeito do álcool. “Fui ao forró, 
depois de uma semana sem contato, pois 
estávamos brigados. Ele também foi e 
lá ficou com uma mulher. Como assim? 
Não posso conversar com ninguém por 
ciúmes dele. Fui tirar satisfação e bati 
muito até que seu rosto sangrou. A partir 
daí, levei socos, chutes, fui levada pela rua 
apanhando. Me segurei em uma árvore, 
mas não teve jeito, saí arranhada. Em 
casa, me agrediu mais, quebrou o celular 
dele e o meu para que a polícia não fosse 
chamada”, conta a mulher, com o olho 
roxo e hematomas no braço e na perna, 
à espera de atendimento na Delegacia 
Especial de Mulheres, em Juiz de Fora, 
em março de 2013.

Assim como o caso da cobradora, o 
órgão recebeu 3.806 denúncias de 
lesão corporal, ameaça, atrito verbal e 
agressões que chegaram às vias de fato. 

Janeiro e fevereiro de 2013 somaram 596 
registros. Além disso, em 2012, foram 
requeridas 874 medidas protetivas, que, 
entre outras possibilidades, determinam 
distância mínima de 300m entre agressor 
e vítima. Nos dois primeiros meses de 
2013, foram 190 solicitações. Os dados 
dos 2º e 27º Batalhão da Polícia Militar 
revelam 4.936 ocorrências de violência 
doméstica, em 2012, inclusive estupro, e 
22 prisões de homens em razão da Lei 
Maria da Penha. A Secretaria Especial da 
Mulher atendeu, em todo o Brasil, mais 
de 88 mil relatos de violência, em 2012. 
Houve aumento de 700% em relação a 
2006.

A delegada especial da Mulher em Juiz 
de Fora, Maria de Souza Pontes, suspeita 
que a agressão praticada pelo gênero 
feminino seja uma resposta a problemas 
socioeconômicos, ao machismo e à 
carga crescente de responsabilidades 
atribuídas a esse gênero. “Estimo que 
80% dos nossos problemas sejam 
relacionados ao uso de álcool e outras 
drogas, principalmente, o crack.” As 
demandas também chegam aos serviços 
de saúde. “Não é só fazer um curativo, 
que cuide da lesão, sem se perguntar 
o porquê dela. A orientação é para o 
profissional de saúde atuar de forma 
preventiva, com encaminhamento para 
outros serviços, inclusive psicossociais, e 
que faça notificação. Violência não é só 
a que ocorre fora do ambiente familiar”, 
afirma Fernanda.

Rede de pesquisa contínua

A dissertação de mestrado, defendida 
em 2012, foi orientada pelo professor 
do Departamento de Psicologia da 

dissERTaÇÕEs

Fernanda Bhona: “Tanto a mulher quanto o 
homem praticam violência. É preciso considerar 
que o impacto da ação produzida pelo homem 
geralmente é maior que o mesmo ato da mulher”
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UFJF e coordenador do Núcleo de 
Estudos em Violência e Ansiedade Social 
(Nevas) da Universidade, Lélio Moura 
Lourenço, e coorientada pelo docente 
do Departamento de Estatística da 
UFJF, Marcel de Toledo Viera. Alunas da 
graduação em Psicologia realizaram o 
trabalho de campo com a aplicação dos 
questionários nas residências. Segundo 
Lourenço, o estudo faz parte de um    
projeto mais amplo, envolvendo parceria 
com o Departamento de Psicobiologia 
da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), o Programa local e o Nevas.

A pesquisa vincula-se assim à tese de 
doutorado de Carla Gebara, na instituição 
paulista, que irá comparar a associação 
entre álcool e violência doméstica, no 
bairro pesquisado por Fernanda, com 
outra comunidade de renda mais alta 
em Juiz de Fora. O objetivo é avaliar 
o impacto de uma intervenção breve, 

MAIS FeRnanda monteiRo de castRo bhona, doutoranda e mestre do programa de pós-graduação em psicologia da ufjf; psicóloga do 

tribunal de justiça de minas gerais

bit.ly/curriculofernanda

fbhona@gmail.com

lélio mouRa louRenço, pós-doutor em estudos da criança pela universidade do minho (portugal); doutor e mestre em psicologia 

social pela pontifícia universidade católica de são paulo (puc-sp) e universidade gama filho, respectivamente; professor do 

departamento de psicologia da ufjf; coordenador do núcleo de estudos em violência e ansiedade social (nevas) da ufjf

bit.ly/curriculolelio

leliomlourenco@gmail.com

maRcel de toledo VieiRa, pós-doutor em engenharia pela universidade de southampton (inglaterra); mestre em engenharia elétrica 

pela puc-rj; graduado em ciências econômicas pela ufjf; chefe do departamento de estatística da ufjf

bit.ly/curriculomarcel

marcel.vieira@ufjf.edu.br

leia a dissertação “violência doméstica e consumo de álcool entre mulheres: 

um estudo transversal por amostragem na cidade de juiZ de fora – mg” (bit.ly/dissertacaofernanda)

dissERTaÇÕEs

Lei Maria da Penha
Criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a 
lei 11.340 abrange cinco tipos de agressão: física; sexual; psicológica; patrimonial; 
e moral. Em qualquer uma dessas situações, ela deve ir à Delegacia, Seção ou 
Posto de Atendimento Especializado da Mulher. No local, relatará o caso, assinará 
registro de ocorrência, poderá requerer medidas protetivas e, se preciso, fará ex-
ames de perícia. Conforme a situação, a lei prevê: assistência; licença do trabalho;  
abrigo; afastamento e prisão do cônjuge; entre outras medidas. A mulher também 
pode relatar a violência e receber orientações pelo telefone 180. A ligação é gratu-
ita, e o serviço funciona 24 horas

A lei recebeu o nome de Maria da Penha em homenagem à farmacêutico-bio-
química Maria da Penha Maia Fernandes, que lutou, durante quase 20 anos, para 
que seu marido, o então professor universitário Marco Antonio Herredia Viveros, 
fosse preso. Ele a espancava e, em 1983, disparou um tiro contra ela, deixando-a 
paraplégica. Meses depois, tentou eletrocutá-la. Somente com a intervenção da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), Viveros foi preso, em 2002, ficando 
menos de dois anos em regime fechado. Em 2006, a lei 11.340 foi sancionada 

realizada em contexto comunitário 
domiciliar, para mulheres com uso 
de risco de bebida para redução do 
consumo e do padrão de violência 
doméstica entre casais e contra filhos. 
E Fernanda, aprovada no doutorado 

Lélio Moura Lourenço: coordenador do Núcleo 
de Estudos em Violência e Ansiedade Social 
(Nevas) da UFJF

Nível de risco de ingestão de álcool
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de álcool é 
considerado de risco quando ultrapassa 20g diárias e mais de cinco dias de uso na 
semana. Uma garrafa de 600ml de cerveja, quase duas taças (417ml) de vinho, uma 
dose de 100ml de cachaça, vodka ou conhaque equivalem aproximadamente às 
20g. O uso acima desse nível aumenta a possibilidade de consequências perigosas 
para os usuários e para os que os cercam, porém, ainda não pressupõe danos ao 
indivíduo
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em Psicologia da UFJF, voltará a campo 
para compreender o contexto em que 
ocorreram as agressões e o uso de álcool, 
fazer análises estatísticas mais complexas 
e comparações em médio prazo.
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Pesquisadores desenvolvem estudos 
para a valorização do queijo
Na UFJF, grupo de pesquisa cria aparelho que detecta 
alterações no produto, confirmando a Zona da Mata como 
referência na produção de conhecimento no setor lácteo

BáRBARA DUqUE
Repórter

PesqUisA
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O estado detém a tradição e o 
know-how da produção de quei-
jos há décadas, e seu destaque 

se deve a uma fabricação diferenciada 
e com sabor característico, atribuídos às 
condições físico-ambientais de determi-
nadas regiões, como Serro, Canastra e 
Araxá, que se alastram pelo resto do es-
tado, fortalecendo a tradição. Ícone que 
tão bem traduz a sociedade mineira, o 
Queijo Minas foi reconhecido, em 2002, 
como Patrimônio Imaterial de Minas e, 
em 2008, Patrimônio Cultural Brasileiro.

O queijo, um dos mais antigos alimentos 
preparados que a história da humanida-
de registra, possui, além da importância 
cultural, uma grande representatividade 
econômica no estado. Deriva daí a ne-
cessidade de se definir procedimentos 
tanto para fortalecer a “marca”, quanto 
para agregar mais valor ao produto final. 
A padronização, neste caso, torna-se fun-
damental, visto que reduz a variabilidade 
dos processos de trabalho e das carac-
terísticas finais, atendendo melhor e de 
forma regular às expectativas do consu-
midor. 

A Zona da Mata Mineira detém hoje uma 
grande concentração de produção de co-
nhecimento no setor lácteo. Instituições 
de referência nacional estão sediadas na 
região como Embrapa Gado de Leite, Ins-
tituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) 
e Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais (Epamig), além da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
que desenvolve pesquisas voltadas para 
o setor. Exemplo disso é o Laboratório de 
Espectroscopia de Materiais (LEM/UFJF) 
que trabalha em um pequeno aparelho 
capaz de balizar as características físicas 
de queijos, visando principalmente a pa-
dronização e a detecção de fraudes.

O equipamento portátil fará medições in-
situ, ou seja, sem a necessidade de deslo-
car o produto até o laboratório, além de 
possibilitar testes não destrutivos, viabi-
lizando que as análises sejam feitas nos 
produtos prontos para a comercialização. 
Sem precisar de tratamento prévio das 
amostras de queijo, são obtidas diversas 
medidas, como, por exemplo, a de umi-

dade. Outro item que já foi trabalhado é 
o processamento dos dados para detec-
tar modificações resultantes da mistura 
de leites. “Estamos investigando a pos-
sibilidade de extrair outras informações, 
como adição de amido e presença de 
patógenos nos produtos, mas as possibi-
lidades são múltiplas. No futuro, os donos 
de laticínios poderão inserir neste equi-
pamento todos os valores, com as mar-
gens possíveis da composição do produ-
to fabricado por ele e, desta forma, cada 
lote será avaliado e sua comercialização 
condicionada à padronização da produ-
ção”, ressalta o professor e líder do grupo 
de pesquisa de Espectroscopia de Mate-
riais da UFJF, Virgílio de Carvalho.

Tal instrumento pode ser muito adequa-
do à realidade vivida e aos desafios en-
frentados pelos produtores de queijos 
artesanais de Minas. A partir da necessi-
dade de cumprir a legislação federal que 
disciplina a fabricação e a comercializa-
ção de alimentos artesanais, fica o desa-
fio para o pequeno produtor de atender 
às normas e ao mesmo tempo manter as 
características e os sabores originais do 
produto que ganhou fama nacional. Além 
disso, o perfil do consumidor mudou, ele 
se tornou mais exigente quanto à segu-
rança dos alimentos. Neste cenário, os 
produtos de origem controlada conquis-
taram mais espaço e valor de mercado. 
Associar o sabor dos produtos artesanais 
à segurança e à garantia de estar dentro 
do padrão, possibilitando um certificado 
de qualidade, é o caminho mais fácil para 
agradar a esses novos consumidores dis-
postos a pagar mais pela segurança.

O caminho da pesquisa

Desenvolver um equipamento capaz de 
detectar alterações no queijo, possibili-
tando a utilização tanto para padronizar 
o produto como para detectar possíveis 
fraudes, é o objetivo dos pesquisadores 
envolvidos  na execução desse projeto. “A 
previsão é de que o  aparelho esteja fina-
lizado em 2014. Todos os trabalhos que 
desenvolvemos no laboratório são multi-
disciplinares. Desse projeto fazemos par-
te eu e Virgílio, do Departamento de Fí-
sica; o professor Marco Antonio Furtado, 

da Faculdade de Farmácia e Bioquímica; 
a pós-doutoranda, também da UFJF, Jo-
elma de Oliveira; o doutorando Wesley 
Nascimento; os alunos do mestrado em 
Ciência e Tecnologia do Leite e Deriva-
dos, Mainomy Benício e Luiz Paulo Magri; 
e os discentes da Iniciação Científica do 
curso de Farmácia, Carolina de Carvalho 
e José Carlos de Almeida Jr.”, informa a 
também líder do grupo de pesquisa de 
Espectroscopia de Materiais, Maria Jose 
Bell.

O aparelho em desenvolvimento funcio-
na com base na análise de sinais elétricos, 
que em contato com o queijo modificam 
suas características. A equipe desenvol-
veu um processador que fica acoplado 
ao equipamento, sendo o responsável 
por fazer a análise e a comparação do si-
nal original com o obtido com o queijo. O 
sinal carrega todas as informações rela-
cionadas aos itens previamente definidos 
com as características do produto.

O trabalho, financiado em parte pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), contou 
com a colaboração do Mestrado Profis-
sional em Ciência e Tecnologia do Leite 
e Derivados, do qual tanto Virgílio Car-
valho, quanto Maria José fazem parte do 
corpo docente. O mestrado com caráter 
multidisciplinar e multi-institucional só foi 
possível com a parceria da UFJF, da Em-
brapa e do ILCT. “Em termos de estrutu-
ra, as três instituições se completam, seja 
em nível de laboratórios, bibliotecas e 
áreas de atuação. Uma equipe multidisci-
plinar também traz benefícios na aprova-
ção de projetos nos órgãos de fomento, 
em que muitos editais exigem esse for-
mato. Nesse sentido, temos submetidos  
planos de trabalho em conjunto e já esta-
mos colhendo bons frutos, tendo alguns 
sido aprovados e já em plena execução”, 
diz o pesquisador do ILCT e membro da 
comissão coordenadora e docente do 
mestrado profissional, Luiz Carlos Costa 
Júnior.

Pesquisa no LEM-UFJF

O LEM está focado no desenvolvimento 
de novos produtos e processos do se-
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tor de lácteos. O primeiro equipamento 
concebido pelo LEM foi o Milktech, que 
detecta, de forma barata e ágil, possíveis 
fraudes no leite. O aparelho se diferencia 
dos demais pelo imediatismo nos resulta-
dos. Por ser portátil os dados são forne-
cidos na hora, enquanto os demais testes 
levam até um mês para ficarem prontos. 
Outra característica do Milktech é o bai-
xo custo, visto que o valor de mercado 
do equipamento deve variar de R$ 4 mil 
a R$ 5 mil, enquanto os similares custam 
em torno de R$ 15 mil. O Milktech já está 
em fase de transferência de tecnologia.

Segundo Maria José, a equipe do LEM 
agora está inteiramente dedicada à fina-
lização do aparelho. Para a pesquisadora, 
um equipamento pode auxiliar o outro. 
“Os principais tipos de fraude ocorrem 
com a matéria prima. Para o laticinista ter 
certeza de que produz alimentos de qua-
lidade e seguros, é fundamental verifi-
car a confiabilidade desse leite coletado. 
Para isso, a agilidade e a confiabilidade 
do Milktech podem auxiliar na garantia 
desde o início do processo produtivo. 
São procedimentos que, certamente, 
agregarão muito valor à indústria de lati-
cínio, iniciativa fundamental para um de-
senvolvimento sustentável na agricultura 
familiar e na agroindústria.”

Iniciativas convergentes

Além da profícua parceria entre institui-
ções, os trabalhos realizados pelo LEM 
contaram com o incentivo do Governo 
do Estado de Minas Gerais por meio do 

Programa Polo de Excelência de Leite e 
Derivados, que trabalha integrando as 
competências institucionais e induzindo 
o processo de excelência no desenvol-
vimento sustentável do agronegócio do 
leite. 

O Polo do Leite, com sede em Juiz de 
Fora, foi criado em 2007 pela Secretaria 
Estadual de Ciência e Tecnologia,  com o 
objetivo de priorizar o trabalho em rede 
das instituições, otimizando as oportu-
nidades do agronegócio mineiro para 
explorar melhor as vantagens e reduzir 
suas fraquezas. A iniciativa surgiu para 
estimular o crescimento do setor lácteo 
em Minas, que além de ser o estado que 
mais produz leite no país, concentra na 
região da Zona da Mata grande parte da 
inteligência do processo produtivo. O in-
vestimento é focado na estruturação das 
pesquisas. O Polo atua como um meca-
nismo de gestão, unindo instituições de 
ensino, pesquisa e extensão a aglomera-
dos de empresas do agronegócio do lei-
te e a projetos de inovação tecnológica 
universidade-empresa. O Polo do Leite é 
composto por um Comitê Gestor  (CG) 
que agrega diversas instituições, inclusi-
ve a UFJF. O CG é responsável pelas dire-
trizes do Programa.

Um dos resultados desse programa foi 
o Mestrado em Ciência e Tecnologia do 
Leite e Derivados da UFJF, único mestra-
do profissional do país, que vem atrain-
do desde 2009 profissionais de todo o 
Brasil, de diversos cursos, normalmente 
já vinculados a empresas do setor. Nesse 

período, muitas dissertações se dedica-
ram ao desenvolvimento de novas tec-
nologias de queijo. O objetivo do curso 
é investir em qualificação em pesquisa 
aplicada, produção de tecnologias e ino-
vação dos processos de produção. São 
três linhas básicas de pesquisa: qualida-
de do leite e derivados; novos produtos 
e processos; e gestão do agronegócio do 
leite e derivados.

Outra iniciativa do Polo do Leite foi via-
bilizar o Núcleo para a Valorização dos 
Produtos Lácteos na Alimentação Huma-
na (Nuvlac), projeto da UFJF registrado 
na Pró-reitoria de Extensão, desenvolvi-
do também em parceria com a Embrapa 
Gado de Leite e o ILCT. Sob a coordena-
ção do professor do Departamento de 
Nutrição da UFJF, Paulo Henrique Fon-
seca, o Nuvlac é uma rede social temáti-
ca que reúne conhecimento de alta rele-
vância científica, voltada exclusivamente 
para o debate de ideias e a aproximação 
de instituições, empresas e entidades do 
setor.

Por se tratar de uma rede social cons-
truída por especialistas, o Nuvlac con-
tribui para o reconhecimento do valor 
dos queijos tradicionais de Minas, por 
meio de seus diferentes canais de infor-
mação, como a Biblioteca Virtual, webi-
nars, chats e wikis. “A proposta é criar 
um grupo especialista multidisciplinar e 
multi-institucional para a transferência 
de conhecimento para a valorização dos 
produtos lácteos de forma sólida e em-
basada”, conclui Fonseca.

O “Guia Alimentar para a População 
Brasileira”, publicado em 2006, 
preconiza que os profissionais de 
saúde devem recomendar o consumo 
diário de três porções de leite e 
derivados por dia, por ser a principal 
fonte de cálcio na alimentação, 
devido à sua absorção favorecida pela 
associação com as proteínas lácteas

CURIOSIDADES

O queijo, como outros artigos 
de consumo, pode constituir um 
índice de progresso de um povo, 
quanto mais elevado seu nível 
cultural, tanto mais finos os tipos 
fabricados

A importância do queijo como 
alimento está no fato de ser um 
produto rico em proteínas, cálcio, 
lipídeos poliinsaturados e vitamina 
D. Uma pequena porção de queijo 
(40g) contém proteína e cálcio 
em quantidades suficientes para 
substituir um copo de leite (200 ml). 
Os queijos, como fontes importantes 
de proteínas lácteas, contribuem 
para uma dieta saudável, equilibrada 
e sustentável
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Maria Jose Bell e Virgílio de Carvalho coordenam a equipe que desenvolve o equipamento para detectar fraudes no queijo
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às circunstâncias tecnológicas que, de 
certa maneira, poderiam favorecer a 
produção e a distribuição do próprio 
conteúdo audiovisual realizado no Brasil. 
Atualmente, todos sabemos que o cinema 
passa por uma verdadeira revolução. A 
digitalização das salas de cinema já é 
realidade na França, na Alemanha e nos 
Estados Unidos. Calcula-se que em 2014 
todas as salas de grandes redes de cinema 
estarão completamente digitalizadas. Na 
França já são 90% das salas.
Outro fato que deverá acontecer de 
maneira mais rápida ainda será a natural 
conexão desses espaços com redes de 
alta velocidade, permitindo o envio e 
a recepção de conteúdos. Além disso, 
lentamente começam a surgir novos 
usos das salas de cinema, como vimos 
recentemente com as transmissões 
de óperas através de sinal de satélite. 
Essas outras utilizações que começam 
a ser testadas têm atraído a atenção 
de pesquisadores tanto do audiovisual 
quanto da transmissão de dados e 
indicam que, em breve, começaremos a 
ver surgir salas de cinema que vão exibir 

Em 2009, participei de um evento 
sobre o futuro do cinema na 
Cinemateca Brasileira em São Paulo 

e  lembro-me de assistir a uma palestra 
de um proprietário de uma rede de 
salas no Brasil. Em dado momento, fui 
pego de surpresa quando ele afi rmou 
enfaticamente que essa história de 
Hollywood enviar fi lmes apertando um 
botão lá de Los Angeles era coisa de 
fi cção científi ca. Como eu havia recém 
participado de um evento em San Diego 
(EUA), chamado Cinegrid, no qual 
presenciei a primeira demonstração de 
uma videoconferência em ultradefi nição 
conectando uma sala de cinema em San 
Diego com uma no Japão, a afi rmação do 
palestrante causou certo estranhamento.
O Cinegrid é uma associação fundada 
em 2005 cujos objetivos são transmitir 
conteúdos audiovisuais de ultradefi nição 
através de redes fotônicas de alta 
velocidade, conectando salas de cinema 
e centros culturais ao redor do globo. 
Meu estranhamento tinha a ver com o 
fato de que os produtores e distribuidores 
de cinema brasileiros estavam alheios 

cursos com renomados pesquisadores 
que ministrarão aulas em tempo real, 
com altíssima defi nição de som e 
imagem, e com a possibilidade de haver 
uma conferência entre várias localidades 
remotas com a defi nição e o tamanho de 
uma tela de cinema. 
Além disso, já estão em teste transmissões 
de procedimentos cirúrgicos para salas 
de cinema, que, muito provavelmente, 
começarão a ser chamadas de espaços 
multiuso, ou algum outro nome que 
represente o que esses novos espaços 
conectados virão a signifi car para o 
ensino e a aprendizagem. O importante é 
que inúmeras e renomadas universidades 
japonesas, inglesas e americanas já 
descobriram que é possível realizar aulas 
globais, com professores e audiência em 
diferentes países. Posso afi rmar que a 
experiência é única e nos faz perceber 
que a humanidade está fi cando muito 
mais próxima do que imaginamos, e 
tudo isso graças às conexões de alta 
velocidade, também conhecida como 
Internet 3, que serão triviais em dez anos.

Cícero Inácio da Silva*

Os fi ns do cinema

Transmissão entre salas no Japão e na Universidade da Califórnia  -  San Diego

MUNdO diGiTal

* Coordenador do Laboratório de Software Studies no Brasil
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aRTE

paisagens sonoras em propostas como 
o soundwalking (obras para dispositivos 
portáteis, cuja proposta é a escuta em 
percursos específi cos dentro do mapa 
de uma cidade), ou até mesmo no típico 
palco italiano.
 
Nesse aparente “não espaço” defi nido, 
surge a Arte Sonora (sound art), categoria 
aceita dentro das muitas diversifi cações 
das manifestações artísticas, e que aos 
poucos, adquire autonomia diferenciando-
se das narrativas tradicionais da música. 
Um fator importante no desenvolvimento 
dessa arte foi o uso de novas tecnologias 
e a proliferação de dispositivos digitais 
e/ou analógicos, a luteria experimental e 
a luteria composicional, que abriram as 
portas a um fazer musical que, de alguma 
forma, refl ete sobre as tradições da 
prática musical, em particular, e da arte, 
em geral.  
 
No curso de Música da UFJF, temos os 
grupos de pesquisa Música e Arte Sonora 
(Grumas) e Composição Musical (Comus) 
que promovem refl exão sobre essas 
práticas, procurando uma integração 
das diversas dimensões desse campo, 
tentando alargar o horizonte das práticas 
musicais dos alunos. A formação do 

O horizonte da música se expande. 
Esse processo não é de agora, 
é claro, mas hoje percebemos 

ações musicais que puxam os limites 
estabelecidos e imaginados à disciplina, 
pelas instituições mais “conservatoriais”. 
Na fronteira entre artes visuais e 
música, emergem práticas que, desde a 
década de 60, expressam-se a partir de 
instalações sonoras, esculturas sonoras, 
espaços sonoros ou obras plásticas, 
e, cuja materialidade são o som e os 
processos de manipulação e reprodução 
do mesmo, dentro de contexto que 
escapa de palco tradicional ou sala de 
concerto. Dentro desse horizonte vasto, 
a música experimental promove um 
diálogo interdisciplinar e, muitas vezes, 
colaborativo, no qual podem convergir 
compositores, performers, artistas 
plásticos, arquitetos, engenheiros e/
ou programadores etc., sem esquecer-
se dos criadores de gambiarras soantes 
e eletrônicas, de todo tipo. As obras 
muitas vezes são apresentadas em 
lugares diversos. Algumas são site-
specifi c (criadas para existir em um lugar 
específi co: há outras denominações 
como land art ou ambient art), outras 
podem ser apresentadas em parques, 
salas de exposições, reinventarem 

Entre a Música e a Arte Sonora: novas práticas 
composicionais

musico não pode, apenas, estar do lado 
da “conservação” de tradições, mas de 
reinventá-las. É com essa proposta que o 
Encontro Internacional de Música e Arte 
Sonora, Eimas - realizado anualmente na 
UFJF-IAD – www.ufjf.br/eimas - trabalha. 
Ampliar as fronteiras entre as diferentes 
práticas artísticas contribui para uma 
produção de obras que refl etem o 
espírito interdisciplinar do IAD.  
 
Na formação do músico devemos ir além 
do senso comum de certas práticas e 
expandir os limites das disciplinas. A 
incorporação de instrumentos como o 
computador ou diferentes dispositivos 
de processamento de áudio, promove 
obras diferentes. Algumas colocam o 
compositor no lugar do performer e 
ouvinte simultaneamente, assumindo 
posição mais “desauralizada”. As 
obras não precisam, necessariamente, 
de instrumentistas virtuoses ou de  
compositores geniais, mas de indivíduos 
capazes de inventar contextos sonoros 
[1]. No sentido mais profundo do 
processo de escuta, a música do nosso 
século, aos poucos, se apropria por 
assalto, de um espaço que, por acaso, 
alguma vez, lhe foi negado.

[1] Iazzetta, Fernando. Música e Mediação 
tecnológica. São Paulo. Ed FAPESP, 2009

Daniel Quaranta*

* Professor de Música no IAD, no Programa de Pós-graduação em Artes da UFJF e no Programa de Pós-graduação em Música da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR)
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em prédios já existentes, teve a oportu-
nidade de diversificar as abordagens do 
tema ao interagir diretamente com gru-
pos que desenvolvem trabalho semelhan-
te. “As pesquisas aqui são conectadas 
com empresas e trabalhamos para resol-
ver um problema real e atual. No momen-
to, pesquisamos práticas e materiais que, 
num futuro próximo, serão inseridos em 
várias residências inglesas.”

Além da oportunidade de desenvolver 
pesquisas com outros referenciais teó-
ricos e de campo, os intercâmbios para 
alunos de Iniciação Científica auxiliam na 
troca de experiências com pesquisadores 
dos mais diversos países, possibilitando 
conhecer novos métodos sobre temáti-
cas semelhantes, trazendo contribuições 
de impacto para a área em análise.

Professor do Instituto de Artes e Design 
(IAD) da UFJF, João Queiroz já desen-
volveu pesquisas de pós-doutorado em 
conjunto com colegas de diversas insti-
tuições estrangeiras e destaca a impor-
tância desses programas para a Iniciação 
Científica: “O intercâmbio, especialmente 
em universidades do exterior, é crucial 

As oportunidades de bolsas de in-
tercâmbio têm crescido nos últi-
mos anos e se transformaram em 

caminho importante para os alunos de 
Iniciação Científica diversificarem sua for-
mação, aprimorando suas investigações 
por meio de pesquisas bibliográficas, de 
campo e do acompanhamento de cursos. 
Na Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), a Pró-Reitoria de Pesquisa (Pro-
pesq) conta, atualmente, com seis pro-
gramas que auxiliam na capacitação dos 
alunos de graduação, atingindo até mes-
mo aqueles com pouca experiência em 
trabalhos de pesquisa. A busca pelo cer-
tificado de uma instituição estrangeira e 
o interesse em conhecer outras vertentes 
relativas às respectivas áreas de interesse 
tem incentivado alunos de todas as áreas 
a participar de programas de intercâm-
bio, a maioria com estadia entre seis me-
ses e um ano em instituições estrangeiras. 

É o caso de Júlia Mendes, aluna de Enge-
nharia Civil, que ingressou na Universida-
de de Brunel, no Reino Unido, por meio 
do programa Ciência sem Fronteiras. A 
estudante, que desenvolve pesquisa so-
bre a inserção de medidas sustentáveis 

para qualquer forma ou modalidade de 
desenvolvimento acadêmico, artístico, 
científico e filosófico, em qualquer área 
ou domínio de investigação”.

Além da oportunidade de continuar a 
desenvolver uma mesma linha de pes-
quisa em universidades de outros paí-
ses, alguns estudantes aproveitam o in-
tercâmbio para participar de estágios e 
conhecer novas práticas em seu campo 
de estudo, como aconteceu com Diego 
Assis. O estudante era estagiário no La-
boratório de Biologia Molecular e Celular 
do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 
da UFJF e aproveitou sua estadia na Itália 
para desenvolver uma área diferente de 
pesquisa, trabalhando com células-tron-
co tumorais. “Trabalhar em um labora-
tório antes do intercâmbio foi essencial 
porque já tinha conhecimento da vivên-
cia e da rotina de pesquisa. E foi essa ex-
periência, mesmo com linhas diferentes,  
que me ajudou na adaptação ao estágio 
aqui em Milão.”

Somente em 2012, 181 estudantes da 
UFJF saíram do Brasil, em convênios in-
ternacionais, para cerca de 15 países.

Isabela Lourenço* 

Intercâmbio é o novo recurso
da Iniciação Científica

* Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) da Faculdade de Comunicação (Facom) da UFJF
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abandonei os Estados Unidos” (quando 
teria dito que saiu do país) e “suas 
luxúrias para o futuro” (ao falar de seus 
desejos para o futuro).

Em maio de 2012, o secretário-geral da 
Federação Internacional de Futebol (Fifa), 
Jérôme Valcke, foi alvo de polêmica no 
Brasil ao dizer uma frase questionando 
o atraso nas obras dos estádios para a 
Copa de 2014 e cobrando atitude das 
autoridades do país. A tradução literal foi: 
“O Brasil precisa avançar, tomar um chute 
no traseiro e entregar a Copa do Mundo”. 

Conhecer ou ter fluência em uma 
língua não é garantia de que 
a mensagem será transmitida 

ou compreendida da forma esperada. 
Uma tradução mal feita pode ocasionar 
constrangimentos e até desencadear 
crises políticas. Há relatos de que, quando 
o presidente norte-americano Jimmy 
Carter viajou para a Polônia, em 1977, 
contratou um tradutor russo que falava 
polonês, mas não estava acostumado 
a interpretar o idioma. Por conta de 
equívocos, Carter acabou dizendo em 
polonês expressões como “quando eu 

Apesar de ter explicado, posteriormente, 
que a expressão na França teria outra 
conotação, o dirigente virou alvo de 
protestos no país.

Evitar gafes como essas e tornar a 
comunicação menos ambígua, com 
a tradução de expressões e jargões 
dificilmente encontrados em dicionários 
tradicionais ou nos mais populares da 
web, é o que propõe o projeto Copa 
2014 FrameNet Brasil. Coordenado 
pelos professores da Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Juiz 

Projeto desenvolvido por pesquisadores da UFJF em parceria com a Universidade 
do Vale do Rio dos sinos (Unisinos-Rs) tem por objetivo criar dicionário on-line 
com expressões do futebol e do turismo

FLáviA LoPEs
Repórter

Driblando a ambiguidade
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de Fora (UFJF), Margarida Salomão 
e Tiago Timponi Torrent, juntamente 
com 16  pesquisadores da instituição e 
11 da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos  (Unisinos-RS), o projeto prevê o 
desenvolvimento, em meio eletrônico, de 
um dicionário trilíngue (Português – Inglês 
– Espanhol), abrangendo os domínios 
do futebol e do turismo. O objetivo é 
atender, sobretudo, a imprensa esportiva 
internacional, os turistas estrangeiros e 
as pessoas envolvidas na organização da 
Copa e na recepção deste público. Um 
desafio que ganha mais relevância diante 
das estimativas do Ministério do Turismo: 
600 mil turistas estrangeiros deverão 
desembarcar em solo brasileiro só nos 30 
dias do evento.

Aprovado em 2012 pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), o Copa 2014 FrameNet 
Brasil é desenvolvido em parceria com a 
Unisinos, que já pesquisa o Kicktionary
-Br, para consultas de palavras e expres-
sões do universo do futebol. Aos pesqui-
sadores da UFJF – dos cursos de Letras e 
Ciência da Computação – cabe o desen-
volvimento do domínio do turismo, que 
também reunirá conteúdos referentes a 
gastronomia e entretenimento. Para isso, 
a equipe reúne textos publicados em re-
vistas de viagens, blogs de viajantes, sites 
de órgãos governamentais de fomento à 
atividade turística e cadernos especiali-
zados de jornais.

Segundo o coordenador do projeto, Tiago 
Torrent, reunir um grande volume de textos 
é fundamental para refinar os resultados. 
“A diversidade de esferas comunicativas 
e gêneros textuais é importante na 
constituição do corpus para que o 
dicionário possa fornecer evidências que 

sejam, de fato, representativas dos usos 
que os falantes fazem do idioma alvo.” 
Após a constituição desse corpus, os 
pesquisadores selecionam palavras que 
são usadas com mais frequência para se 
referir a cenas específicas dos domínios 
cobertos pelo dicionário. Sentenças 
em que essas palavras aparecem são 
anotadas com informações acerca dos 
papéis desempenhados pelos elementos 
que as compõem nas cenas específicas.

Na teoria da Semântica de Frames, que 
embasa todo o desenvolvimento do Copa 
2014, as cenas são definidas como  frames 
e os participantes são os Elementos de 
Frame. “A principal diferença em relação 
aos demais dicionários é que o que 
estamos desenvolvendo pode, como 
qualquer outro dicionário, apresentar 
para o usuário vários significados de uma 
dada palavra para que ele escolha o que 
melhor se encaixa no contexto. Porém, se 
ele fornecer ao programa uma sentença 
ou algum contexto, o dicionário já aponta 
para a tradução mais provável.”  

Para exemplificar, o professor sugere 
diferentes sentidos para um mesmo 
termo: a) “Neymar marcou o segundo 
gol do Brasil.” b) “O zagueiro espanhol 
marcou Neymar o tempo todo.” c) “O 
juiz marcou um pênalti controverso.” d) 
“Para marcar um assento, clique aqui.” e) 
“Eu já marquei um voo para amanhã, falta 
confirmar o pagamento”. Se ele consultar 
um dicionário comum, terá que ler todo 
o verbete do verbo marcar para poder 
entender que as melhores traduções 
desse verbo português para o inglês são, 
respectivamente, score, mark, award, 
select e book. “Como cada exemplo do 
verbo marcar acima evoca um frame 
diferente e como o Copa 2014 trabalha 

com base em frames, se o usuário 
digitar, por exemplo, a última sentença 
na consulta, o dicionário ‘entenderá’ que 
o verbo marcar, nesse contexto, evoca 
o frame de ‘reserva’, no qual um turista 
reserva um serviço turístico para uma 
determinada data.”    
 
Torrent ressalta que está prevista  a inclu-
são de vídeos anotados semanticamente 
para reduzir as possibilidades de dúvidas. 
“Buscamos novos caminhos que a web 
possibilita para incrementá-lo. Quanto 
mais dados, mais eficaz será o dicioná-
rio.” Outra vantagem apontada por ele é 
a possibilidade de atualização constan-
te da ferramenta. “Como estará na web, 
será possível atualizá-la durante a Copa.”

Repercussão de temas

Um dos fatores que motivou o 
desenvolvimento do Copa 2014 FrameNet 
Brasil foi o fato de que a imprensa 
esportiva internacional e os jornalistas 
especializados em turismo repercutirão 
o que será divulgado nos veículos 
brasileiros. “Não será possível a todos os 
órgãos enviar equipes para cada uma das 
12 cidades-sede da Copa. Acreditamos 
que o material produzido aqui seja 
bastante repercutido lá fora. Mas como 
há muitas gírias e jargões próprios do 
futebol e do turismo que variam bastante 
entre as línguas, a compreensão pode 
ser comprometida. Esperamos atuar 
nesse processo de ‘desambiguação’.” 
Tostão, carrinho, gandula, bicicleta, 
chapéu e lençol (lance que no português 
de Portugal é chamado de cabrita) são 
alguns dos termos que podem prejudicar 
a compreensão de uma jogada ou de 
uma falta e dificultar o trabalho de um 
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Tiago Torrent reúne um grande volume de 
textos para refinar os resultados
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tradutor que não esteja bem familiarizado 
com o vocabulário do universo da bola. O 
dicionário terá organização de verbetes 
e sistema de consulta diferentes dos 
usados pelos dicionários tradicionais e 
eletrônicos – que na maioria das vezes 
consistem só na transposição do material 
impresso para uma plataforma na web.

Protótipo

Conforme o pesquisador, a previsão é de 
que um protótipo seja criado em meados 
de 2013, para apresentação a possíveis 
desenvolvedores do produto em outras 
plataformas e para o redirecionamento 
da pesquisa a partir das primeiras 
análises e testes. A expectativa é lançá-
lo no final de janeiro de 2014. Para ele, 
o desenvolvimento de produtos traz 
grandes desafios. “O primeiro deles é 
a pressão pela utilidade por parte dos 
órgãos de fomento, mas principalmente, 
por parte do consumidor final.” Outro 
fator apontado por Torrent na criação 
de produtos é o atendimento aos prazos. 
“Há pressupostos teóricos de que não 
podemos abrir mão, mas temos que 
lidar com essa pressão do tempo, pois 
a Copa do Mundo não mudará de data. 
Precisamos imprimir ao trabalho um 
ritmo diferente daquele que estamos 
acostumados no meio acadêmico.”

Um dos frutos desta pesquisa poderá ser 
a ampliação do produto para atender às 
Olimpíadas de 2016, evento que também 

será sediado no Brasil. “Faremos um 
estudo preliminar para ampliar a base de 
dados do dicionário para as Olimpíadas.” 
O objetivo é viabilizar o projeto por meio 
de parcerias público-privadas pela Lei de 
Inovação.

FrameNet Brasil

Caracterizado como um desdobramento 
da FrameNet Brasil o projeto é baseado 
na Semântica de Frames, possibilitando 
uma consulta por cenas relevantes 
de situações sobre as quais o usuário 
precise falar ou escrever. A ideia central 
da Semântica de Frames (proposta 
originalmente pelo linguista americano 
Charles Fillmore) é que o conhecimento 
não deve ser visto como uma coleção 
de fragmentos desconexos, mas como 
estruturas complexas denominadas 
frames.

Na Linguística, o frame pode ser definido 
como um tipo de cena. Segundo o 
pesquisador, trata-se de um sistema de 
conceitos relacionados de tal forma que, 
para entender um deles, é necessário 
compreender toda a estrutura na qual 
se encaixa. A partir da definição de um 
frame, é possível identificar que conjunto 
de unidades lexicais (pareamento de uma 
palavra a um frame) se relacionam entre 
si na cena, evocando ou assumindo em 
relação a este frame uma perspectiva 
determinada.

Desenvolvido pela UFJF desde 2008, 
o FrameNet Brasil é um projeto de 
pesquisa vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Linguística da UFJF, em 
associação com o International Computer 
Science Institute (ICSI) da Universidade 
da Califórnia (Berkeley-EUA), em 
cooperação com o Projeto FrameNet 
americano. O objetivo é criar um recurso 
lexical on-line para o Português, baseado 
na Semântica de Frames e sustentado 
por evidência de corpus.

O projeto FrameNet foi iniciado 
oficialmente em 1997, no ICSI. Em 2011, o 
professor Tiago Torrent visitou o instituto 
americano para acompanhar e estreitar 
os laços da FrameNet Brasil com o 
projeto matriz.

O FrameNet possibilita o desenvolvimento 
de soluções em informática relevantes 
em um cenário caracterizado pelo 
grande volume de informação a ser 
tratada e pelo fato de que precisa ser 
traduzida para vários idiomas. Segundo 
Torrent, o tratamento dos dados na UFJF 
é realizado pela equipe de Linguística 
em cinco softwares diferentes. “Toda 
a análise linguística é assistida por 
computador.” Só depois o material é 
encaminhado para os pesquisadores da 
Ciência da Computação, que trabalham 
na constituição do webservice, que é 
o sistema de consultas, e também na 
criação da interface do dicionário.

MAIS framenet brasil: www.framenetbr.ufjf.br              framenet: framenet.icsi.berkeley.edu

A equipe

UFJF
Coordenadores: Maria Margarida Martins Salomão (bit.ly/A3_lattes_MargaridaSalomao) e Tiago Timponi Torrent (bit.ly/A3_lattes_TiagoTorrent)
Pesquisadores: Fernanda Cláudia Alves Campos, Marcelo Bernardes Vieira, Regina Maria Maciel Braga, Thais Fernandes Sampaio. Doutorandos: 
Ely Edison da Silva Matos, Júlia Gonçalves Campos, Maucha Andrade Gamonal. Mestrandos: Bruno Carlos Pereira de Souza,  Daniela Simões 
Gomes, Paulo Hauck, Simone Rodrigues Peron. Bolsistas de Iniciação Científica: Ana Carolina Ramalho Alcântara, Élida Ramos Costa, Isabela 
Cunha da Silva Costa, Jonathan Muniz, Juliana Coelho do Carmo

Unisinos
Coordenadora: Rove Chishman (bit.ly/A3_lattes_RoveChishman)
Pesquisadores: Anderson Bertoldi e Maria da Graça Krieger (colaboradora). Mestrandos: Cassiane Ogliari, João Gabriel Padilha, Diego Spader 
de Souza. Bolsistas de Iniciação Científica: Aline Nardes, Lurdes Gava, Brenda Bastos, Ana Luiza Vianna, José Felipe Comasetto.
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Atenção aos processos avaliativos reflete nos bons resultados: a 
instituição melhora ano a ano o seu desempenho na avaliação dos 
cursos, no enade e também no “Guia do estudante”

BáRBARA DUqUE
Repórter

Bons resultados colocam a UFJF entre 
as melhores universidades do país

A engenheira de produção Paula 
Salomão Martins fez parte da turma 
que conquistou o maior conceito 
do país no Exame Nacional de 
Desempenho (Enade)
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Recentes resultados das avaliações 
indicam um caminho frutífero para 
a Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF) e uma responsabilidade para 
os educadores que ambicionam continuar 
crescendo, com a autocrítica de quem 
enxerga a ascendência como um novo 
caminho e não como o objetivo atingido.  
Figurar entre as melhores universidades 
do país é um privilégio e um desafio 
para a UFJF. Vivenciamos um período 
marcado por constantes avaliações, que 
exigem tanto dos cidadãos quanto das 
instituições a permanência em patamares 
ditos “exemplares”. Diante de tantos 
testes e resultados, resta a dúvida de qual 
é a melhor estratégia a se adotar a partir 
dos índices estatísticos disponibilizados, 
cada dia mais detalhados.

Do ponto de vista do aluno, os resultados 
de proficiência das instituições de edu-
cação superior servem para orientar a 
decisão pelo curso e pela faculdade mais 
adequados aos sonhos e à realidade de 
cada um. “Com o Sistema Integrado de 
Seleção Unificada (Sisu), os alunos ficam 
com liberdade mais ampla para escolher 
universidades do Brasil inteiro e é inevi-
tável que se baseiem pelos indicadores 
de desempenho oficiais, deixando de 
lado a maneira intuitiva de escolha”, res-
salta o pró-reitor de Graduação, Eduardo 
Magrone. Excetuando todas as variáveis 
subjetivas, como distância de casa e cus-
tos para se manter, basear-se em resulta-
dos explicitados pelos rankings pode ser 
uma maneira bastante eficiente de acer-
tar o futuro.

O Brasil conta hoje com sofisticados 
instrumentos oficiais de diagnóstico da 
qualidade da educação, por isso, não se-
ria nem prudente ignorar tais estatísticas. 
O Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação Superior (Sinaes) possibilita a ve-
rificação de indicadores, que juntamente 
com a avaliação externa, a  autoavaliação 
e os resultados do Censo da Educação 
Superior são norteadores usuais e efi-
cientes em um momento de pura inde-
cisão enfrentado por centenas de jovens.

Otimismo e precaução

Os resultados do Enade deixam profes-
sores e estudantes da UFJF bastante oti-

mistas, afinal a instituição obteve os mais 
altos conceitos, 4 e 5, em 25 de seus cur-
sos e habilitações. O curso de Engenha-
ria de Produção teve um motivo a mais 
para comemorar: obteve a maior nota do 
país e é o único curso de Engenharia de 
Produção a conquistar nota máxima no 
Exame Nacional de Desempenho (Ena-
de) nas três edições realizadas até o mo-
mento.

Segundo o “Guia do Estudante”, uma das 
principais publicações nacionais que tra-
tam da Educação Superior, 28 cursos da 
Universidade estão entre os melhores do 
Brasil. Constatações como esta chamam 
a atenção de alunos que pleiteiam vaga 
na educação superior, provocando maior 
procura, concorrência mais acirrada e, 
consequentemente, o ingresso de alunos 
mais capacitados. Exemplo disso foi o 
curso de Medicina, nota 5 no Enade,  que  
chegou a ser o segundo mais procurado 
no Sisu em 2013.

Com base no Índice Geral de Cursos 
(IGC), avaliação do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) que considera não só os 
cursos de graduação, mas a pós-gradu-
ação, a infraestrutura, o corpo docente e 
a opinião do estudante, a Universidade 
também figura entre as 20 melhores do 
país. De acordo com a Administração Su-
perior, os bons resultados apresentados 
são consequências de um trabalho coo-
perado árduo de estímulo ao aluno à de-
dicação integral: aos estudos; à pesqui-

sa, por meio de programas de iniciação 
científica; e, posteriormente; aos cursos 
de pós-graduação, mestrado e douto-
rado, que vêm melhorando suas pontu-
ações na Coordenação de Capacitação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes). Outro fator funda-
mental é o trabalho realizado em sala de 
aula entre professores e alunos. Com um 
corpo docente altamente qualificado, a 
UFJF possui aproximadamente 95% dos 
professores efetivos da educação supe-
rior com títulos de mestres ou doutores. 
“É importante evitar a acomodação. Pre-
cisamos utilizar esses marcadores como 
motivação para continuar avançando”, 
enfatiza Magrone.

Outro ponto assinalado pelo pró-reitor 
é a importância de se estender a vida 
acadêmica além das salas de aulas, da 
rotina escolar. A universidade deve pro-
porcionar mais opções aos seus alunos, 
como seminários e workshops nacionais 
e internacionais. “O processo de interna-
cionalização, por exemplo, cresce expo-
nencialmente na UFJF, e isso é uma medi-
da indispensável para que nossos alunos 
possam se destacar em um mercado tão 
competitivo. O investimento nas moni-
torias, nos programas de tutorias para 
apoiar o desenvolvimento do aluno tam-
bém é fundamental.”

Capacidade de raciocínio

Para a engenheira de produção, 
formada na UFJF em 2011, e mestranda 
em Engenharia de Produção pela 
Universidade de São Paulo (USP), Paula 
Salomão Martins, “muito mais do que 
abordar conhecimentos decorados 
ao longo do curso, a prova do Enade 
mede sua capacidade de raciocínio 
geral e específico. Por outro lado, as 
questões abordadas podem não traduzir 
exatamente o que é a instituição, pois 
a universidade é um espaço que vai 
além da sala de aula, podendo propiciar 
aos alunos outras vivências que não 
necessariamente são avaliadas no seu 
saber técnico”.

Paula fez parte da turma que tirou o 
maior conceito do país. Atualmente, de-
dica-se ao mestrado e a outros projetos 
complementares, como a monitoria de 
criação e planejamento de novos negó-

“Com o Sistema Integrado de 
Seleção Unificada (Sisu), os 
alunos ficam com liberdade 
mais ampla para escolher 
universidades do Brasil 
inteiro e é inevitável que se 
baseiem pelos indicadores 
de desempenho oficiais, 
deixando de lado a maneira 
intuitiva de escolha”

(Eduardo Magrone, pró-reitor de 
Graduação)
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cios na Escola Politécnica da USP e o 
Projeto de Extensão Industrial Exporta-
dora (Peiex) da Apex Brasil,  na qual é 
técnica extensionista. Este projeto visa 
aumentar a competitividade nacional 
para estimular a exportação de alto valor. 
Trabalha, também, como consultora de 
empresas no projeto Núcleo de Apoio à 
Gestão da Inovação (Nagi), da cadeia de 
Petróleo e Gás do estado de São Paulo. 
Além da colaboração voluntária no Ende-
avor Innovation Program, que visa o de-
senvolvimento de planos de inovação de 
empreendimentos de alto impacto.

Ingressantes e concluintes

Desenvolvido em 2004 pelo Inep, o Ena-
de é componente curricular obrigatório 
que examina ingressantes e concluintes. 
O objetivo é medir o rendimento dos alu-
nos de cursos de graduação em relação 
aos conteúdos programáticos, suas habi-
lidades e competências, de modo a verifi-
car a qualidade de formação das Institui-
ções de Educação Superior (IES). Cada 
curso é avaliado trienalmente.

A partir de 2011, o exame sofreu altera-
ções. Os ingressantes passaram a ser 
avaliados pela prova do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), e a nota do 
Enade, em 2011, foi a dos concluintes. A 
novidade já foi aplicada aos cursos da 
área de tecnologia, de licenciatura de so-
ciais aplicadas.

Autoavaliação 

Outro ponto importante para manter 
a Universidade em destaque no país é 
a autoavaliação. “Reunir a comunida-
de acadêmica, levantar as vantagens e 
desvantagens do trabalho realizado e, 
a partir desses resultados, traçar metas 
administrativas, é fundamental para evo-
luir com sensatez”, afirma o secretário de 
Avaliação Institucional, Vanderli Fava de 
Oliveira. Segundo ele, a tendência é que 
a UFJF continue crescendo nos rankings. 
“Os números levantados pela secretaria 
são muito otimistas e apontam o rápido 
crescimento da Universidade.” A autoa-
valiação é fundamental para viabilizar um 
planejamento estratégico de qualidade e 
que realmente seja adequado ao perfil da 
instituição.

No final de 2012, a comunidade acadêmica 
se reuniu para apresentação do relatório 
2009/2011 e, na oportunidade, a 
convidada, assessora da Pró-reitoria de 
Planejamento da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Maria Pepita Vasconcelos, ressaltou a 
importância da autoavaliação como 
ferramenta estratégica para subsidiar 
o desenvolvimento de um Plano de 
Desenvolvimento Institucional eficiente, 
que norteie as estratégias administrativas. 
“Para isso, é preciso reunir as equipes, 
priorizar as demandas, refletir sobre as 
ações e os resultados. A participação da 
comunidade acadêmica é fundamental”, 
diz a especialista, referência nacional 
em autoavaliação. O documento final 
dessa reunião foi elaborado e entregue à 
Administração Superior da UFJF.

Outros
índices

Índice de Diferença de Desempenho 
(IDD) 
início 2005

É considerado o desempenho médio 
obtido no Enade pelos concluintes 
de cada curso e o desempenho 
médio que seria esperado ao final do 
curso para o perfil de ingressantes 
daquela instituição, caso eles 
tivessem frequentado um curso de 
qualidade correspondente à média 
dos cursos que participaram do 
Enade na mesma área e possuam 
ingressantes com perfil similar

Conceito Preliminar de Curso (CPC) 
início 2007

Sintetiza os resultados dos conceitos 
Enade e IDD  em um único valor 
e baseia-se em outros fatores, 
conforme explicado:
Composição do CPC:
Enade (40%) / IDD (30%) / 
Instalações e infraestrutura (3%) / 
Recursos didáticos (8%) / Percentual 
de doutores (12%) / Percentual de 
professores com tempo integral (7%)

Índice Geral de Cursos (IGC)
início 2008

Indicador que expressa, em um 
único número, a qualidade de 
todos os cursos de graduação, 
mestrado e doutorado de uma 
instituição de educação superior. 
Considera aspectos relacionados 
à infraestrutura, recursos didáticos 
e corpo docente. É divulgado 
pelo Inep/Ministério da Educação, 
imediatamente após a divulgação 
dos resultados do Enade

“Reunir a comunidade 
acadêmica, levantar as 
vantagens e desvantagens do 
trabalho realizado e, a partir 
desses resultados, traçar 
metas administrativas, é 
fundamental para evoluir 
com sensatez”

(Vanderli Fava de Oliveira, secretário de 
Avaliação Institucional) 

“Muito mais do que abordar 
conhecimentos decorados ao 
longo do curso, a prova do 
Enade mede sua capacidade 
de raciocínio geral e 
específico”
(Paula Salomão Martins, engenheira de 
produção formada na UFJF)
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liTERaTURa

Anderson Ferrari traz a relação entre ci-
nema, filme, poética e silêncio a partir 
da aproximação entre personagens de 
universos distintos em “Mademoiselle 
Chambon”. Ele foca nas cenas em que o 
diálogo é substituído por músicas, core-
ografias ou gestos, entendendo-as como 
“aberturas” para o espectador se “pro-
jetar” e construir sua “própria história”: 
“ver é sempre uma duplicidade”. Gabriela 
Meireles parte do filme “Como estrelas na 
Terra” e discute aspectos da disciplina es-
colar, da construção das subjetividades, 
das imagens de infâncias e dos “modos 
de ser professor”.

Roney de Castro e Reniely Albuquerque se 
apropriam de “Breakfast whith Scot” para 
pensar novas configurações familiares e 
as representações culturais que povoam 
nossas compreensões sobre esta 
instituição social na contemporaneidade. 
Zaine Mattos decompõe a estrutura de 
“Terra Fria” em questões sobre identidade, 
diferença e desigualdade das mulheres 
no mundo contemporâneo, marcado por 
“atos performativos, por repetições e 
discursos que produzem o sujeito”.

Marilda Pedrosa discute lugares cultu-
ralmente destinados às mulheres num 
tempo e lugar, apropriando-se dos per-
sonagens de “O sorriso  de Mona Lisa”. 
Ela aponta o papel da “instituição esco-
lar” nas relações de poder, resistência e 
produção de subjetividades. Rosalinda 

O livro “Política e poética das 
imagens como processos 
educativos”, organizado pelos 

professores Anderson Ferrari e Roney 
Polato de Castro (Editora UFJF), é 
formado por artigos de vários autores 
que não só analisam narrativas dos 
“artefatos culturais”, sobretudo filmes, 
que servem de referência, mas se 
confrontam com eles entendendo-os 
dentro de uma “cultura visual” mais ampla. 
Tratam das experiências de apropriação 
discursiva a partir do contato com 
estes “artefatos”, incorporando histórias 
e vivências, produzindo discursos no 
“campo” educacional, compreendido 
como “processos que envolvem saberes, 
poderes e ações sobre os outros, e de 
nós sobre nós mesmos”. Os escritos 
de Foucault são referência para 
discutir questões éticas e estéticas na 
transformação do sujeito naquilo que ele 
se torna, nos desdobramentos poéticos 
destas apropriações.

O artigo de Fernando Hernandez é 
fundamental para as discussões, pois trata 
de uma “pedagogia da cultura visual” 
como lugar de “relação e ressonância”, 
de emergência de significados do sujeito 
em confronto com a produção de sua 
subjetividade. Um “intervalo” produzido 
por justaposições de imagens e discursos, 
de diferentes lugares, assumindo 
significação “educativa”.

Ritti discute relações de gênero, a partir 
de resistência, rupturas e capturas vivi-
das pelas personagens de “Antônia”, que 
buscam no rap modos de escapar e pro-
duzir subjetivamente.

Ayra Lovisi e Ludmila Mourão discutem 
nossa incapacidade de “compreender 
as diferenças, de dar espaço para outras 
formas de pensar, agir e viver” através 
de “Billy Eliot”. Enxergam nas escolhas 
da personagem uma possibilidade de 
“recusa pelo padrão que envolve aproxi-
mação da dimensão desejante da vida”. 
Ana Lucia Lopes e Thomaz Spartacus 
fazem “releitura” de “Closet” e do conto 
“Aqueles dois”, de Caio Fernando Abreu. 
Abordam discursos e representações das 
homossexualidades, repensando cinema 
e literatura como “práticas discursivas 
que produzem representações de quem 
se olha, o que se vê e como se vê”, ou 
daquilo que não se vê.

Por fim, Denis de Souza, Filipe França 
e Marcelo dos Anjos, problematizam 
o sujeito socialmente identificado e 
construído por apelos do mundo em 
saber quem somos?; o que queremos 
ser? Questionam o lugar da escolha única 
e definitiva em favor da multiplicidade e 
da indefinição a partir do filme “XXY”.

Fabrício Carvalho*

Os filmes como referência

* Mestre em Artes Visuais (EBA-UFRJ); professor do Instituto de Artes e Design (IAD) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)



A3 - MAIO A OUTUBRO/201360

Livros organizados por docentes abordam 
comunicação, habitação e pediatria
FERNANDo LoBo
Repórter

A Comunicação, a habitação em Juiz de Fora e a pediatria são os temas abordados nos livros em destaque desta edição, 
lançados pela Editora UFJF. Uma das metas da Universidade é fazer com que as obras se tornem cada vez mais acessíveis 
não só à comunidade acadêmica, mas à população em geral, visto que o brasileiro ainda lê muito pouco: são apenas quatro 

livros ao ano e só 2,1 até o fi m. Este dado está na pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, encomendada pelo Instituto Pró-Livro, 
divulgada em 2012. Para o diretor da Editora UFJF, Antenor Salzer, a pouca leitura estaria relacionada com um “registro mental 
imaginário muito desenvolvido e um simbólico muito empobrecido. O brasileiro é um povo de imagens, sons, cheiros, contatos. 
É isso que hipertrofi a nosso imaginário. Nesse contexto, o universo simbólico fi ca empobrecido, pois pressupõe renúncia da 
sensualidade pela substituição do corpo pela palavra”. Ele ressalta que a leitura e intelectualização como valor coloca uma questão 
ética: o brasileiro se sente feliz assim ou se deve criar uma nova cultura? “Se resolvermos ser um país de intelectuais, letrados e 
leitores, devemos fazer uma reforma ampla, social e educacional.” Confi ra os lançamentos da Editora.

TEMAs EsPECiAis EM 
PEDiATRiA PARA o 
EsTUDANTE DE MEDiCiNA 
E MéDiCos
CoM iNTEREssE EM 
PEDiATRiA
(Organizadora Vivianne Afonso – R$ 40)

Ao longo dos anos, docentes e pediatras 
da Faculdade de Medicina da UFJF re-
uniram extenso arquivo referente a aulas 
teóricas, práticas, seminários e congres-
sos. Esse material foi enriquecido com 
contribuições de profi ssionais da área 
de Saúde e transformado em livro com 
o objetivo de tornar-se fonte de pesqui-
sa e apoio à prática clínica na assistência 
à criança, além de funcionar como uma 
ferramenta para a educação continuada 
de estudantes e profi ssionais.

HABiTAÇão soCiAL EM 
JUiZ DE FoRA: DEBATE E 
PRoJETos
(Organizadores Letícia Maria de Araújo 
Zambrano, Jorge Mtanios Iskandar Ar-
bach, Janaina Sara Lawall e Tatiana Leal 
Andrade – com CD multimídia, R$ 40)

Representantes da sociedade discutem 
os problemas habitacionais da cidade 
e da região, revelados no I Seminário 
Regional sobre Política Municipal de 
Habitação: Juiz de Fora e Zona da Mata 
Mineira, realizado em 2009, ao mesmo 
tempo em que avaliam os programas 
governamentais e as iniciativas de outras 
cidades brasileiras. Buscou-se trazer 
ao debate todos os elementos que 
afetam direta ou indiretamente o défi cit 
habitacional, a ocupação informal e a 
produção de moradia popular.

MAIS a editora ufjf está situada na rua benjamin constant 790, no prédio do museu de arte murilo mendes (mamm) – juiZ de fora/

mg. tel: (32) 3229-7646. 

e-mail: secretaria@editoraufjf.com.br. site: www.editoraufjf.com.br/

HABiTAÇão soCiAL EM TEMAs EsPECiAis EM CoMUNiCAÇão: PRáTiCAs 
E FRoNTEiRAs
(Organizadores Boanerges Balbino 
Lopes Filho e Wedencley Alves – R$ 25)

A Comunicação é considerada, em seus 
múltiplos aspectos, um campo de práti-
cas que atravessa a vida dos indivíduos, 
interferindo nos seus hábitos e costumes, 
na constituição de suas memórias, na 
percepção que sustentam da história, na 
transformação de suas sensibilidades, 
nas relações de poder em que eles se en-
contram enredados. As refl exões sobre 
este campo revestem-se de importância 
não somente acadêmica, mas também 
cotidiana e são mostradas ao longo dos 
11 artigos do livro.

CoMUNiCAÇão: PRáTiCAs 

laNÇaMENTOs

Documentário retrata o cotidiano de travesti 
em cargo político no Brasil
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Janeiro, para onde Kátia se desloca a fim 
de participar de um seminário LGBT.
Sendo uma pessoa acostumada à expo-
sição pública, Kátia exerce pleno domínio 
das cenas com sua presença carismática, 
gestos soltos e falas descontraídas que 
proporcionam situações de humor. Esse 
domínio de cena não se limita à sua per-
formance diante da câmera, mas se es-
tende a decisões de filmagem que, nor-
malmente, seriam reservadas à direção do 
filme. Em um dos vários bons momentos 
do documentário, Kátia solicita à equipe 
que faça uma tomada dela descendo a 
escada de uma repartição. A solicitação 
é atendida por Karla Holanda, abrindo a 
oportunidade para que Kátia assuma seu 
jogo de encenação para a câmera.
Outra das situações curiosas fica por 
conta de reações inusitadas geradas pela 
presença da câmera que acompanha Ká-
tia a caminhar pelas ruas do Centro co-
mercial do Rio de Janeiro. Em um primeiro 
momento, a câmera atua como elemento 
intimidador, como no caso da vendedora 
de uma das lojas frequentadas por Kátia 
que se mostra constrangida pelo fato de 
estar sendo filmada. No decorrer da se-
quência, a câmera atuará como elemento 

“Kátia” é o primeiro longa-
metragem da professora do 
curso de Cinema e Audiovisual 

da UFJF e cineasta com experiência em 
documentário, Karla Holanda. O filme 
retrata o cotidiano de Kátia Tapety, 
primeira travesti eleita para cargo político 
no Brasil, tendo sido vereadora, por três 
mandatos, e vice-prefeita de Colônia, 
cidade de oito mil habitantes do Piauí.
É um documentário biográfico que não se 
prende a uma reconstituição cronológica 
da vida de Kátia, mas opta, acertadamen-
te, por um recorte em que a personagem 
Kátia é aquela que nasce da relação esta-
belecida com a documentarista, Karla Ho-
landa, ao longo de 20 dias de filmagem. 
Com isso, o documentário valoriza mais 
as situações de encontro não só entre Ká-
tia e os que fazem parte de seus ambien-
tes de convívio, mas também entre Kátia 
e a equipe do filme. Nesse corpo a corpo 
estabelecido por Karla com Kátia Tapety, 
vamos acompanhá-la em situações vivi-
das em locais diversos, desde seu duro 
dia a dia na paisagem rural do sertão do 
Piauí, às ruas e repartições de Oeiras e 
Colônia, na qual transita com desenvoltu-
ra, chegando à cidade grande do Rio de 

Sérgio Puccini*

Documentário retrata o cotidiano de travesti 
em cargo político no Brasil

* Professor do curso de Cinema e Audiovisual e do Programa de Pós-graduação em Arte, Cultura e Linguagens da UFJF; autor do livro “Roteiro 
de documentário, da pré-produção à pós-produção” (Editora Papirus, 2009)

catalisador de manifestações inflamadas, 
e um tanto demagógicas, como a de um 
comerciante que aproveita seu momen-
to máximo de exposição midiática para 
fazer aquele velho discurso de quem não 
gosta de políticos, abrindo uma exceção 
à Kátia. A graça maior da cena fica reser-
vada para o final, quando vemos, ao fun-
do do quadro em que Kátia ocupa po-
sição central, o comerciante manifestar 
preocupação com a repercussão do que 
acabara de dizer, demonstrando ciência 
do registro fílmico.
Contando com um primoroso trabalho 
de fotografia, a cargo de Jane Mala-
quias, o documentário articula bem sua 
estrutura, ao longo de 74 minutos, sem, 
em nenhum momento, perder seu foco 
de interesse. Trata-se de um filme sobre 
Kátia Tapety. Com isso, o filme passa ao 
largo das armadilhas reflexivas vistas em 
muitos dos documentários brasileiros 
que, paradoxalmente, insistem em tra-
tar o Documentário como um problema 
sem solução. “Kátia”, o filme, prefere se-
guir o caminho inverso ao reafirmar que 
sim, o Documentário é possível.

ciNEMa

O filme é um documentário 
biográfico que não se prende 
a uma restituição cronológica 
da vida de Kátia
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Apropriar-se de uma cidade

A subjetividade na interpretação de uma cidade normalmente relaciona-se à experiência física com o local atrelada ao 
mundo particular de um indivíduo, com seus gostos, referências e formas de apropriação de um espaço. Informações 
de guias turísticos nos levam à superfície das histórias, com dados precisos (medidas, datas, nomes) e informações de 

gabinete de curiosidades do gênero “Você sabia que ...”. Habitar significa apropriar-se de um local, torná-lo seu. Falar do espaço 
é um ato subjetivo; o existir dentro de uma cidade é plural.

ENsaiO fOTOGRÁficO

JULiA MiLwARD
Texto e fotos
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ENsaiO fOTOGRÁficO

Assim, Brasília tornou-se o meu material plástico, com suas referências urbanísticas particulares e uma nova forma de vivenciar 
o tempo. O meu primeiro contato com a capital brasileira foi em setembro de 2011, quando a impressão inicial foi de inserção no 
cenário de “Mon Oncle”, filme de Jacques Tati. O ar futurista-retrô de uma arquitetura modernista nascida decadente acabou me 
levando a revisitar algumas produções do mundo moderno, entre elas: “Viagem à lua”, de Georges Meliés; “Metrópolis”, de Fritz 
Lang; as fotografias de Alexander Rodchenko e José Yalenti; e os trabalhos dos artistas Lászlo Moholy-Nagy, Man Ray e André 
Breton. Essas referências encontravam seu lugar na imagem (aero)plana, peças que se encaixavam no puzzle urbanisticamente 
burocrático. Foi o inicio de uma investigação estética que não deveria se satisfazer apenas com o olhar de soslaio sobre a 
superfície local, num movimento automobilístico contínuo entre 60 e 80 km/h.
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ENsaiO fOTOGRÁficO
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*  Graduada em Comunicação pela UFJF, Artes Plásticas, com especialização em Fotografia, pela Université Paris 8, França e pela Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie, Arles, França; mestranda em Poéticas Contemporâneas pela Universidade de Brasília (UnB)

ENsaiO fOTOGRÁficO

A maneira de ultrapassar essa externalidade se efetivou ao me instalar na cidade. O ponto de observação era a janela do 
apartamento: o ir e vir dos veículos em horários precisos; os trabalhadores nas paradas de ônibus; a escuridão noturna interrompida 
abruptamente por um grito, por um carro, por um alarme; as passagens de anônimos pelos blocos residenciais; as câmeras de 
segurança instaladas nos estacionamentos externos; a antena de TV digital iluminada. Ao praticar a errância modo pedestre 
pela cidade pude experimentar o medo do atravessar nas passagens subterrâneas e grandes avenidas, o gesto da mão que para 
carros, o de escutar conversas alheias sobre os sequestros rápidos como relâmpagos, ler nas bancas das quadras os jornais com 
manchetes sobre a crescente violência do Distrito Federal. Senti também fisicamente o local; a constante falta de ar por causa da 
altitude; a sede insaciável; a descamação cutânea. 

Esse conjunto de fatores me remetia a uma extrema insegurança, o medo gratuito de uma violência latente criada pelo jogo de 
sombra e luz. E, principalmente, a cidade me passava o sentimento de estar sendo continuamente observada. A potencialidade 
de um imaginário ficcional científico entrelaçada a uma narrativa investigativa. Assim tem origem a série documento-ficcional que 
intitulei “Quadrado do Centro”.
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Breviário*

Ao sol
Neste mundo tem fi lhos de muitas mães, 
de muitas maldades. Na minha gente, 
então, pode-se contar nos dedos da 
direita os que prestam. Isso não me causa 
espécie. Por favor dos céus, tenho uma 
régua de fi lhos pra criar, esta dor nos 
quartos que não me larga e um tanque 
de roupa esperando. Tantos afazeres 
afastam a gente das sombras.

Vergonha
Você é você mesma. E não podia 
ser outra. Até que eu gosto das suas 
facilidades. Mulher só serve mesmo pra 
essas porqueiras... Mas tenha modos. 
Tem dia que nem a bebida derruba com 
as vergonhas.

Amigo
Preto, maçom e espírita. Seus predicados 
afastam qualquer um. Até um santo 
atravessava a rua pra não pisar na sua 
sombra. Eu não. Tenho cá minhas práticas.

Língua
A dona da pensão me contou. Era um 
homem sozinho, mas trazia as coisas 
no maior cuidado. Desvelos de moça. O 
povo começou a falar... Até que ele deu 
na cara do Zé Maquinista. Agora ninguém 
mais tem língua.

Dias de nojo
Você é impossível, moleque. O pai, três 
dias de morto, e vai pular carniça! Devia 
guardar luto. Ao menos pros vizinhos. Ele 
era um estrupício, gente ruim mesmo. 
Mas pai é pai. Respeito merece, mesmo 
que não faça as vezes. Só por umas 
semanas... Depois pode exibir essa alegria 
sem peias, esse contentamento de quem 
esconjurou o diabo da casa do terço.

FERNANDo FioREsE**

Em segredo
Essas coisas 
a gente não 
diz. Nem em 
confi ssão. Não 
adianta. Melhor esquecer e nunca mais 
olhar no espelho.

Ocorrência
Relevei o mais que pude, doutor. E olha 
que eu já fui buscar o traste na zona, 
briguei com uma vizinha de anos por 
causa dele – e até dei minha cama pra 
outra. Agora, eu só queria ver se a minha 
mãe podia olhar as crianças e cuidar do 
enterro dele.

Quarto de suicida
Fui lá ver. Um quarto sozinho, sem nada 
que pudesse fazer a ruína de alguém. 
A não ser que tivesse coisa escondida 
debaixo da cama.

Travessia
Em antes, eu olhava nos fundos do chão. 
Depois fui morar nas distâncias. Andei as 
léguas que Deus deu pra me avizinhar das 
almas. Na Bíblia aprendi bonitas palavras, 
palavras que a boca não suja.

Palavra
Palavra não quebra osso, mas cava fossos 
na alma da gente. Agora que ele morreu, 
posso contar o que me disse. Mas não sei 
se encontro a palavra.

Perdidas
Aparecida é uma. Das Dores, outra.

Biblioteca
Destes livros todos sei, até o silêncio. Mas 
eu gostava mesmo era de escrever de 
onde o Brás Cubas.

Baile
Eu fi co muito bobo demais com a beleza 
das moças.

Operário
Tenho 59 e nunca olhei pra trás. Pego 
qualquer serviço, de menos matar moça 
e criança.

Câncer
De que adianta agora ter olhos verdes?

* Os textos integram o conjunto de cem micronarrativas que o autor vem publicando semanalmente no blog Corpo Portátil (http://corpoportatil.blo-
gspot.com.br) sob o título de “Breviário”. 

** Doutor em Ciência da Literatura/Semiologia  pela UFRJ; professor da Faculdade de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos 
Literários da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); pesquisador nas áreas de Literatura e Imagem e Poesia Brasileira Moderna e Contemporânea
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