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Quanto custa o talento?
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transformações da UFJF

Por um fio
Transmissão de dados e energia 
elétrica pelo mesmo cabo. 
UFJF é a 1ª no Hemisfério Sul a 
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Seja para o lazer ou prática 
esportiva, o campus da 
UFJF é o lugar perfeito para 
aproveitar a paisagem, o 
verde e o ar puro. Respeite 
os espaços públicos, seja 
cordial e paciente com 
todos. Faça sua parte!
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EDITORIAL

A história e os desafios 
da Universidade

Nos tempos que ainda insistem em ser classificados como pós-moder-

nos, qual é o lugar destinado a uma instituição que surge na Idade 

Média e se fortalece no século XVIII como lugar do saber, da ciência 

e das Luzes?  No brasão de nossa Universidade, as palavras “Lumina Spar-

gere” dão a dimensão do que seria este compromisso da Modernidade em 

trazer luz à escuridão, esclarecer o que permanecia ininteligível, civilizar o 

que era selvagem. Sabe-se hoje o preço pago para a realização dessa mis-

são: a razão pura não levou ao entendimento da complexidade do mundo 

e a técnica não equacionou todos os problemas do homem ou lhe garantiu 

a realização de desejos e sonhos. Em nome da razão, ou da fé, matou-se e 

destruiu-se.  Agora, em pleno século XXI, é hora de construir a rotina da Uni-

versidade em um ambiente de super-informação, inovação intensiva, ime-

diatismo e novas formas de sociabilidade, mediadas pela tecnologia. Tudo 

sem esquecer a missão primeira que é a de cultivar a nossa humanidade.  

Neste cenário, a revista “A3” oferece um diversificado panorama do que faz 

a UFJF, nesses tempos incertos, mas instigantes.

As pesquisas científicas relatadas nesta edição mostram os resultados de 

trabalhos de reconhecimento internacional.  O uso da rede elétrica para a 

transmissão de dados é uma conquista do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica, com resultados que prometem impactar a indústria na-

cional com ganhos de eficiência e sustentabilidade. Certamente, um projeto 

que envolve a  capacitação de inúmeros “talentos”.  E qual será o peso desta 

variável no futuro profissional desses jovens? De que forma o “talento” vai 

impactar os salários? Pois este é o tema da pesquisa da Faculdade de Eco-

nomia, que investiga o peso das habilidades intrínsecas ao indivíduo em sua 

remuneração. 

Nesta edição, a história nos revela aspectos curiosos da criação da Faculdade 

de Engenharia, agora centenária.  E a memória ressignifica os relatos trau-

máticos daqueles professores e alunos que foram perseguidos pela ditadura 

militar, porque pensavam diferente e defendiam diferentes ideais. O elogio 

da diversidade e, consequentemente, da tolerância e do reconhecimento do 

outro, é o tema do Ensaio Fotográfico, retrato de inúmeros Brasis.  Essas 

pessoas que, muitas vezes, não estão no campus, mas nas ruas, nas perife-

rias urbanas e nas áreas rurais também povoam belas histórias contadas em 

alguns dos mais de 500 projetos de extensão da UFJF.

O uso da tecnologia sem regras claras e sem o respeito à privacidade do 

homem é tema da reportagem que investiga a sociedade do controle e da 

vigilância, assunto que requer uma ampla reflexão. Uma realidade que, por 

vezes, ultrapassa os limites do concreto, e parece ter sido criada em um ro-

teiro de cinema.  Pois é esta ciência fantástica, nutrida pelos relatos da ima-

ginação, que é o objeto da reportagem que desvenda as relações entre ficção 

e tecnologia, através de um passeio pelo  Museu da Ciência de Londres.

Na temática Saúde, temos as inovações no ensino de graduação a partir da 

adoção da ultrassonografia no currículo da Faculdade de Medicina.  Outra 

novidade: a tese do Programa de Pós-Graduação em Química que testa o 

uso inusitado para um metal que há séculos seduz a humanidade, como 

símbolo de luxo e poder, pois, agora, os compostos de ouro podem ser uma 

opção para a luta contra o câncer.  Outro assunto emergente e que dialoga 

com a questão da saúde, bem-estar e qualidade de vida é a dos jovens en-

carcerados, tema da dissertação do Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social, que nos alerta sobre o amortecimento ético da sociedade em relação 

à frágil situação de parte expressiva da juventude.

E esta edição não estaria completa sem a entrevista com o reitor Henrique 

Duque, que liderou a UFJF, durante oito anos, em seu período de maior cres-

cimento.  A conversa informal, com vários jornalistas, procurou não só tema-

tizar assuntos de interesse público, como a adoção das cotas e as ameaças 

de privatização, mas em especial revelar o homem que tem hábitos comuns, 

adorar prosear, e faz política como o mais hábil dos mineiros.  Um perso-

nagem que se orgulha de “cuidar” da UFJF, raramente diz um “não”, é ex-

tremamente perseverante, emociona-se com facilidade e costuma terminar 

seus discursos com as palavras, que quase viraram um bordão, “ um beijo no 

coração de todos vocês”.

Nós, da revista “A3”, temos um reconhecimento especial pelo reitor Henrique 

Duque, que acreditou neste projeto, investiu nele e nos garantiu total liber-

dade para trabalhar.  É esta a  revista que sonhamos, e  a comunicação que 

planejamos.  Um projeto sem qualquer cunho personalista.  Um projeto de 

jornalismo científico e cultural baseado no compromisso com a informação, 

a análise crítica dos fatos e a responsabilidade pública.

Muito obrigada, reitor Henrique Duque!

Christina Ferraz Musse

(Editora-chefe)
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A aquarela e grafite sobre papel retrata o prédio do Instituto de Ciências Exatas (ICE) da UFJF, em criação do professor do Departamento de Engenharia de Produção e 
Mecânica da Faculdade de Engenharia, Marcos Martins Borges

CIÊNCIA

“Tenho acompanhado o trabalho da revista 

na área de ciência. Muito bom, mesmo. 

Parabéns à equipe. Espero que o novo reitor 

tenha o mesmo entusiasmo que o professor 

Duque. Também fico entusiasmado com o 

Centro de Ciência da UFJF.”

(Ubirajara Moreira da Silva Júnior - 

coordenador de Comunicação Social da 

Agência Espacial Brasileira) 

IDEIAS INOVADORAS

“Olá pessoal da revista A3!

Desde que recebi um exemplar da revista fiquei 

super feliz. Uma revista conceituada, repleta 

de ideias inovadoras. Sou pós-graduada em 

Administração Pública e pretendo concorrer a 

uma bolsa de estudos para o Mestrado na mesma 

área. Acho muito importante que as pessoas se 

conscientizem, e gerir a coisa pública é sinônimo 

de comprometimento, seriedade, coletividade, 

equidade, transparência. Um grande abraço a 

todos da equipe.”

(Márcia Cunha - Bicas - MG) 

O trabalho que ilustra a 4ª Capa é do artista plástico 
Carlos Bracher. A obra retrata o prédio onde funcionou 
a Reitoria da UFJF, inaugurado em 28 de maio de 1966, 
pelo então presidente da República Castelo Branco. Em 
20 de dezembro de 2005, foi transformado em Museu 
de Arte Murilo Mendes (Mamm). A escolha do artista 
pela aquarela é uma homenagem ao irmão Décio Bra-
cher, responsável pelo projeto do prédio

Esta seção é reservada para ser o seu espaço. Contribua para que aprimoremos a nossa publicação. Envie sugestões, críticas e temas de pesquisas, dissertações 

e teses que gostaria de ver nas nossas páginas. Também abrimos espaço para trabalhos autorais, desenhos e fotos. Aguardamos a sua contribuição.

E-mail: revistaa3@secom.ufjf.br

Voz do Leitor
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PESQUISA

Quanto vale o talento nos 
salários do país
Metodologia usada por pesquisador da Faculdade de Economia da UFJF considera a variável 
“talento” para compreender melhor os efeitos das mudanças de carreira sobre os vencimentos 
dos trabalhadores brasileiros

Carolina Nalon
Repórter

Também é possível desco-
brir quanto alguém ganhou 
passando de analista para 
gerente, do setor de comér-
cio para o setor industrial, 
ou se mudando do interior 
para a capital

7A3 - Setembro/2014 a Fevereiro/2015

Você saberia dizer quanto recebe pelo 

seu talento? Não é uma pergunta sobre 

o valor do trabalho, mas sobre quanto 

de seu salário é reflexo daquilo que faz de você 

um profissional com competências únicas. Com 

exceção dos artistas, talvez, essa pergunta 

possa ser bastante difícil de ser respondida pela 

maioria dos trabalhadores brasileiros. É possível 

saber e comparar as médias salariais de deter-

minada região do país, de um setor de atividade 

ou de um cargo, mas mensurar o talento é outra 

história.

Para tentar decifrar essa questão, desde 2007, a 

partir da finalização de sua tese de doutorado, o 

professor da Faculdade de Economia da Univer-

sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Ricardo da 

Silva Freguglia estuda os efeitos da mobilidade 

de trabalhadores sobre os vencimentos dos 

assalariados do Brasil. O economista consegue 

observar a diferença que cada indivíduo obteve 

em seus rendimentos a partir de mudanças na 

carreira ou mesmo na manutenção delas – na 

prática, é possível descobrir quanto alguém 

ganhou passando de analista para gerente, do 

setor de comércio para o setor industrial, ou se 

mudando do interior para a capital. Mas, além 

desses efeitos, sua metodologia compreende 

uma variável não observável e fixa ou inata cha-

mada por Freguglia de “habilidades intrínsecas 

ao indivíduo”, grosso modo, “talento”.

O interesse do pesquisador é entender mais so-

bre desigualdade salarial e de renda, apontando, 

em última análise, para a necessidade de políti-

cas públicas que minimizem as grandes dispari-

dades existentes no país. “O salário é o principal 

componente da renda familiar dos brasileiros, e 

considerando essas habilidades inatas, consigo 

saber com mais precisão qual é a relevância das 

mudanças de carreira nas estatísticas sobre 

desigualdade”. Isso quer dizer, por exemplo, que 

a ida de um juiz-forano para São Paulo pode 

ser superestimada ou subestimada em termos 

de ganhos salariais, pois parte daquilo que irá 

receber é inerente ao indivíduo. Não há dúvidas 

de que a capital paulista oferece mais oportu-

nidades, acesso à informação, a contatos e, por 

isso, possui uma sinergia favorável à ascensão 

do trabalhador, no entanto, é possível tornar-se 

bem sucedido seja onde estiver.

É também fato que as empresas sabem disso e 

buscam observar essas habilidades no momen-

to da seleção de seus empregados. Processos 

seletivos cada vez mais elaborados tentam 

encontrar algo diferencial nos candidatos, que 
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PESQUISA

não necessariamente está ligado à educação ou 

à experiência profissional. Quando conseguem, 

pode estar em jogo uma negociação salarial fora 

da média esperada, já que esse “algo a mais” 

significa produtividade, e produtividade é a 

medida do salário. No entanto, mesmo sendo 

prática comum no mercado, a observação de 

grande parte dessas características produtivas 

dos trabalhadores deixa de ser considerada nas 

estimativas econométricas padrão.

Assim, em sua aferição sobre perdas e ganhos 

em relação às escolhas profissionais, Freguglia 

conclui ser a habilidade intrínseca ao indiví-

duo um dos principais fatores que justifica as 

discrepâncias salariais no Brasil. Segundo seus 

estudos, a variável não observável explicaria 

63% das diferenças no cenário regional, 82% 

no setorial e 87% sobre as ocupações. “Grande 

parte desse percentual é atribuído ao ‘talento’, 

mas é importante ressaltar que aí também 

estão incluídas outras competências, entre elas, 

educação, por exemplo”. Confira outros resulta-

dos na arte ao lado.

 

DADOS DE PONTA À 
CABEÇA
Para compreender os efeitos fixos e variáveis 

nos salários com rigor científico, o economista 

optou por acompanhar longitudinalmente a 

evolução dos salários de centenas de milhares 

de trabalhadores. Isso é possível pela base de 

dados Rais-Migra, um recorte da Relação Anual 

de Informações Sociais (Rais) voltado para o 

acompanhamento de trajetórias profissionais 

no mercado de trabalho formal do país. A base, 

que possui mais de 80 milhões de trabalhadores 

cadastrados entre 1995 e 2008, é disponibilizada 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego devido a 

um convênio com a UFJF.

O professor geralmente usa amostras aleatórias 

do total de indivíduos em um percentual que 

varia conforme o objetivo das pesquisas. Em um 

artigo recente publicado na revista “Pesquisa 

e Planejamento Econômico”, do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cerca de 

cem mil indivíduos foram analisados por ano, 

durante 12 anos, totalizando aproximadamente 

um milhão e 200 mil observações.

Ao utilizar esses dados e incluir as habilidades 

inatas dos trabalhadores, o pesquisador 

propõe uma alternativa aos estudos por 

meio dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), método econométrico que tem como 

prerrogativa distribuir aleatoriamente o fator 

imprevisível de tal forma que não haja viés 

decorrente de variáveis não observáveis. Na 

CENÁRIO REGIONAL

Ranking com melhores e piores salários do país

No Distrito Federal, a concentração de pessoas habilidosas eleva a média salarial do estado, 

ao passo que na Paraíba, a quantidade de profissionais menos qualificados a faz despencar. 

Porém, a partir do método de efeitos fixos, estudado pelo pesquisador da UFJF, esses 

percentuais são significativamente alterados. Excluindo-se as habilidades dos trabalhadores, 

a melhor média salarial passa a ser do Tocantins e a pior, do Piauí.

MQO - Mínimos Quadrados Ordinários

Método econônomico mais tradicional de aferição das médias salariais

Estados com salários superiores 

à média brasileira (%)

Estados com salários inferiores à 

média brasileira (%)

1º DF 43,33 PB -51,71
2º AP 24,48 RN -35,92
3º RR 21,9 CE -29,32
4º SP 16,07 MA -27,09
5º RS 14,68 PI -24,04

Efeitos fixos - Controlando a parcela atribuída às habilidades individuais, o 

ranking é alterado.

Estados com salários superiores 

à média brasileira (%)

Estados com salários inferiores à 

média brasileira (%)

1º TO 65,37 PI -11,49
2º RR 40,21 SP -6,39
3º RO 27,76 AC -4,88
4º AM 24,73 SE -2,66
5º MT 20,56 ES -2,08

Com a decomposição dos resultados, é possível saber o efeito das habilidades 

ou do talento individual na média salarial dos estados.

Estados que mais valorizam o 

talento (%):
Em média, 44% dos salários 

dos trabalhadores do Distrito 

Federal é efeito das habilidades 

daquela pessoa. Se o trabalhor 

recebe R$ 5 mil mensais, R$ 

2.200 será a remuneração por 

seu talento.

1º DF 44,05
2º SP 23,99
3º AP 21,53

CENÁRIO SETORIAL

Setores de atividade que mais valorizam o talento

1º Serviços industriais de utilidade pública*

2º Extrativa mineral
3º Indústria de transformação

*exemplos: geração e distribuição de energia, extração e distribuição de gás, telefonia, 

construção e manutenção de ferrovias e portos.

Piores setores em termos de valorização pessoal

1º Administração pública
2º Agricultura
3º Comércio

CENÁRIO OCUPACIONAL

Ocupações onde os trabalhadores são mais bem remunerados por suas 

habilidades

1º

2º Administrativas
3º

Piores ocupações em termos de valorização pessoal

1º
2º
3º Ocupações relacionadas a produtos industriais e à operação de máquinas
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média salarial do estado passa de 52% menor 

do que a do país (última posição no ranking) 

para 8% maior (sétimo lugar), considerando a 

variável não observada. “A conclusão é de que as 

diferenças salariais são reflexo da aglomeração 

de pessoas talentosas ou habilidosas em certas 

regiões, setores produtivos, ocupações e firmas, 

e não referem-se, portanto, à localidade em si, 

ao tipo de oportunidade ou ao custo de vida, por 

exemplo.”

A pesquisa com a questão das mobilidades 

laborais começou ainda em 2000 durante seu 

mestrado na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), ganhando aprofundamento com o dou-

torado, concluído em 2007, na Universidade de 

São Paulo (USP), com período sanduíche na Uni-

versity of Illionois Urbana-Champaing (Estados 

Unidos). Atualmente, o professor está com nove 

projetos em andamento, entre eles, uma exten-

são desses estudos sobre diferenças salariais, 

com foco no período de ajustamento pelo qual a 

pessoa passa com a mudança de carreira.

A questão é importante, pois pode enviesar, 

tanto positiva como negativamente, o resultado 

obtido com a uma nova escolha profissional. 

“Alguns dizem: ‘em São Paulo vou ganhar me-

nos, mas a chance de crescer profissionalmente 

é maior do que onde estou’. E, de fato, pode ser, 

porque a pessoa enfrenta os obstáculos do des-

locamento e abraça a oportunidade com mais 

esforço. Trata-se da autosseleção do migrante, 

comumente reportada na literatura econômica.” 

Com isso, Freguglia pretende obter indicati-

vos de quais serão os reflexos da mudança, 

terminada a fase chamada pelos economistas de 

assimilação – período de tempo que o individuo 

demora para ganhar o mesmo que alguém no 

mesmo posto de trabalho recebe sem ter passa-

do por alteração na carreira.

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Enquanto São Paulo detém 31% de todo valor 

gerado pela economia brasileira, a participação 

de estados como Roraima e Acre não ultrapassa 

0,2%. Nada menos do que 65% do Produto In-

terno Bruto (PIB) do país está envolvido em cinco 

estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul e Paraná. Não há consenso 

sobre possíveis soluções para resolver esses 

contrastes históricos, o que justifica o esforço 

envolvido em pesquisas sobre desigualdade de 

renda como a de Freguglia. Entre os subsídios 

que os resultados de suas análises propõem 

estão estratégias de retenção de trabalhadores 

qualificados em suas próprias cidades, descon-

gestionando os grandes centros, incentivo a 

pesquisa de Freguglia, esse fator, apesar de 

não observável, está presente e mostra-se 

essencial para o estudo das diferenças salariais. 

Na equação, ao isolar ou controlar esse efeito, 

as demais variáveis de composição salarial 

(região, indústria, ocupação, etc.) são reduzidas 

e atingem percentuais mais próximos da 

realidade. Sobre a migração interestadual, os 

resultados mostram que, controlada a variável 

das competências, o trabalhador que sai de 

seu estado para outro tem uma perda salarial 

de 3%, ao passo que, pelo método do MQO, a 

consequência seria um ganho de 8%.

Os casos de São Paulo e da Paraíba são ilustra-

tivos. Pelos dados usuais, a média salarial do 

estado paulista é 16% maior do que a média bra-

sileira (quarta posição no ranking de estados), 

entretanto, quando esse percentual é decom-

posto e fixa-se a parcela atribuída às habilidades 

individuais, o resultado é, na média, uma perda 

de 6% (penúltimo lugar entre todos estados 

do país). Na Paraíba a situação é inversa. A 

CENÁRIO REGIONAL

Ranking com melhores e piores salários do país

No Distrito Federal, a concentração de pessoas habilidosas eleva a média salarial do estado, 

ao passo que na Paraíba, a quantidade de profissionais menos qualificados a faz despencar. 

Porém, a partir do método de efeitos fixos, estudado pelo pesquisador da UFJF, esses 

percentuais são significativamente alterados. Excluindo-se as habilidades dos trabalhadores, 

a melhor média salarial passa a ser do Tocantins e a pior, do Piauí.
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Estados com salários inferiores à 

média brasileira (%)

1º DF 43,33 PB -51,71
2º AP 24,48 RN -35,92
3º RR 21,9 CE -29,32
4º SP 16,07 MA -27,09
5º RS 14,68 PI -24,04

Efeitos fixos - Controlando a parcela atribuída às habilidades individuais, o 

ranking é alterado.

Estados com salários superiores 

à média brasileira (%)

Estados com salários inferiores à 
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1º TO 65,37 PI -11,49
2º RR 40,21 SP -6,39
3º RO 27,76 AC -4,88
4º AM 24,73 SE -2,66
5º MT 20,56 ES -2,08

Com a decomposição dos resultados, é possível saber o efeito das habilidades 

ou do talento individual na média salarial dos estados.

Estados que mais valorizam o 

talento (%):
Em média, 44% dos salários 

dos trabalhadores do Distrito 

Federal é efeito das habilidades 

daquela pessoa. Se o trabalhor 

recebe R$ 5 mil mensais, R$ 

2.200 será a remuneração por 

seu talento.

1º DF 44,05
2º SP 23,99
3º AP 21,53

CENÁRIO SETORIAL

Setores de atividade que mais valorizam o talento

1º Serviços industriais de utilidade pública*

2º Extrativa mineral
3º Indústria de transformação

*exemplos: geração e distribuição de energia, extração e distribuição de gás, telefonia, 

construção e manutenção de ferrovias e portos.

Piores setores em termos de valorização pessoal

1º Administração pública
2º Agricultura
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CENÁRIO OCUPACIONAL

Ocupações onde os trabalhadores são mais bem remunerados por suas 

habilidades

1º

2º Administrativas
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Piores ocupações em termos de valorização pessoal

1º
2º
3º Ocupações relacionadas a produtos industriais e à operação de máquinas
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Ricardo da Silva Freguglia também investe em descobrir as razões para a fuga de cérebros no contexto interestadual, em uma análise de dados sobre o 
impacto do programa Bolsa Família e na investigação dos efeitos das redes de trabalho ou networks sobre as diferenças salariais

PESQUISA

EDUCAÇÃO
A questão “educação versus talento” pode estar 

incomodando muitos leitores dessa reportagem, 

com devida razão. O efeito da educação sobre as 

diferenças salariais apontadas por esta pesquisa 

também é entendido como parte das habilida-

des não observadas do indivíduo, já que uma vez 

inserido no mercado de trabalho, dificilmente o 

trabalhador busca elevar seu grau de formação. 

Mantendo-se, então, estável, o nível educacional 

seria um fator fixo do trabalhador. Nesses es-

tudos não é possível saber qual a magnitude do 

impacto da educação nos salários do país, mas 

é consensual na literatura que ela possibilita a 

elevação da qualidade da mão de obra, da produ-

corretamente habilidades com oportunidades, 

identificando onde as pessoas são mais produ-

tivas e buscando a colocação adequada. “Seria 

importante desenvolver um meio de monitora-

mento de vagas de trabalho e de qualificações 

pessoais, um tipo de sistema unificado no qual 

empresas e trabalhadores pudessem ter uma 

melhor dimensão das oportunidades.” Preo-

cupação semelhante tem sido observada na 

Inglaterra, com um sentido ainda mais urgente, 

o de retorno dos desempregados pela crise 

ao mercado de trabalho. As consultorias de 

recrutamento on-line, as redes sociais, algumas 

inclusive especializadas como o LinkedIn, têm 

estreitado esse canal, porém, atingem pessoas 

com maior grau de instrução, e deixam à mar-

gem os trabalhadores manuais.

setores de produção menos rentáveis e, o mais 

importante, políticas educacionais e de quali-

ficação capazes de apontar as fragilidades em 

termos de ocupação profissional e corrigi-las.

A escassez de mão de obra em certas áreas são 

os exemplos mais comuns destas lacunas entre 

qualificação e mercado. Na educação, o progra-

ma Ciência Sem Fronteiras, do Governo Federal, 

que elegeu áreas de conhecimento prioritárias 

ao conceder bolsas de estudos no exterior, é uma 

alternativa para diminuí-las, assim como os in-

vestimentos em cursos técnicos no país. “Muitas 

vezes, a qualificação pode ser mais vantajosa em 

rendimentos do que a mudança de ocupação”, 

alerta o professor.

Algo essencial, ainda, segundo ele, é combinar 
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tividade brasileira e, por consequência, aumenta 

o poder de compra e impulsiona a economia.

A educação é aspecto tão determinante na 

distribuição de renda que algumas pesqui-

sas procuram estabelecer conexões entre a 

formação profissional e o ensino pré-escolar (de 

zero a 6 anos). “Existe uma literatura dentro da 

economia do trabalho (cuja principal referência 

é o prêmio nobel de Economia em  2000, James 

Heckman) que entende ser nessa fase que o in-

divíduo desenvolve habilidades cognitivas e não 

cognitivas importantes para sua produtividade 

e, consequentemente, para seu sucesso profis-

sional.” Estudos nessa linha possuem uma forte 

MAIS
Ricardo da Silva Freguglia
Professor adjunto da Faculdade de Economia da UFJF; vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada; 
coordenador do Laboratório de Estudos Econômicos (Econs) da mesma instituição; possui trabalhos nas áreas de Economia do Trabalho, Avaliação de Políticas 
Públicas e Microeconomia Aplicada

ricardo.freguglia@ufjf.edu.br     |        http://lattes.cnpq.br/1290479848909932

ligação com a neurociência e podem ajudar pais 

e escolas a oferecerem os insumos adequados 

para que as crianças, no futuro, sejam capazes 

de tomar decisões sobre carreira mais embasa-

das, tendo consciência de seus pontos fortes e 

deficiências em termos produtivos.

Em pesquisa mais recente, Freguglia avalia a 

interferência do professor no aprendizado do 

aluno do ensino fundamental, consideradas as 

habilidades intrínsecas do estudante, em mode-

lo que se assemelha aos estudos sobre salário e 

carreira. A investigação é feita a partir dos mi-

crodados longitudinais do projeto Geração Esco-

lar (Geres), que acompanhou o desempenho dos 

alunos da primeira etapa do ensino fundamental 

nos anos de 2005 a 2008. Além dos efeitos fixos 

de alunos e professores, a interação entre eles 

também é considerada, pois, mesmo que os dois 

sejam considerados bons, o resultado pode não 

ser um melhor aprendizado e, por isso, entra 

também na equação o fator compatibilidade. 

Ainda em relação a suas linhas de pesquisa, 

Freguglia investe em descobrir as razões para 

a fuga de cérebros no contexto interestadual, 

em uma análise de dados sobre o impacto do 

programa Bolsa-Família e na investigação dos 

efeitos das redes de trabalho ou networks sobre 

as diferenças salariais, entre outros assuntos.

Em português, o aluno que passa do professor 

menos habilidoso para o professor mais 

habilidoso, em média, pode sair do primeiro para 

o segundo nível de aprendizado, aumentando 

sua profi ciência em 35,51 pontos. Se antes 

reconhecia letras do alfabeto e localizava uma 

informação em um rótulo, passa a encontrar 

informações em textos curtos, reconhecer 

sílabas de uma palavra, inferir uma informação 

a partir de uma tirinha e identifi car a fi nalidade 

de um bilhete, por exemplo.

Em matemática, por sua vez, o estudante 

pode ter um ganho de 88,14 pontos, passando 

para o terceiro nível na escala de aprendizado. 

Este aluno que antes tinha domínio apenas de 

habilidades básicas seria capaz, por exemplo, de 

compreender números representados por três 

ou quatro algarismos, resolver problemas mais 

complexos e inseridos em contextos, como a 

subtração a partir da ideia de complementação 

ou de divisão com o signifi cado de repartir.

Professor menos habilidoso Professor mais habilidoso

1

2

3

4

5

6

Escala GERES para Português

Fonte: Brooke e Aguiar (2010)

Professor menos habilidoso Professor mais habilidoso

Escala GERES para Matemática

Fonte: Brooke e Aguiar (2010)

até 129 129 a 143 143 a 166 166 a 182 182 a 201 mais de 201

1

2

3

4

5

até 89 89 a 139 139 a 186 186 a 222 mais de 222
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Domínio de tecnologia 
permite transmissão de 
dados via rede elétrica
UFJF é a primeira do hemisfério sul a desenvolver o projeto, criado especificamente para a rede 
existente no país, na busca de suprir a carência em infraestrutura de telecomunicações
Bárbara Duque
Repórter

Modular as frequências de transmissão 

de energia elétrica com as de dados, 

sem que uma interfira na outra, tendo 

como base a rede de energia elétrica brasileira. 

Esta é a grande conquista, após mais de 13 anos 

de pesquisa, do Laboratório de Comunicações 

(LCom) do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF). Mais de R$ 4 milhões 

foram investidos no centro de excelência para 

tecnologia Powerline Communication (PLC) da 

Universidade. O recurso possibilitou a compra 

de equipamentos de última geração, transfor-

mando o laboratório em um dos mais avançados 

para pesquisa P&D na área de PLC. O LCom é um 

laboratório que faz parte do Instituto Nacional 

de Energia Elétrica (Inerge-Institutos Nacionais 

de Ciência e Tecnologia), com sede na UFJF. O 

resultado foi a conclusão, no inicio de 2014, do 

protótipo do sistema PLC, com elevada taxa de 

transmissão e confiabilidade para atender as 

demandas atuais e futuras das concessionárias 

brasileiras de energia elétrica, além de outros 

setores.

Considerada uma inovação de ruptura, o projeto 

de P&D tem o potencial para possibilitar avanços 

em grande escala na indústria. O Brasil tem um 

PESQUISA

Toda a tecnologia Powerline Communication (PLC) foi concebida e desenvolvida pelo professor Moisés Vidal Ribeiro e equipe no Laboratório de Comunicações 
(LCom) do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFJF
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conhecido déficit em infraestrutura de teleco-

municação, daí a grande preocupação do setor e 

de estudiosos em desenvolver algo que seja efi-

ciente e econômico. A equipe precisou operacio-

nalizar um projeto que caracterizasse qualitativa 

e quantitativamente o real potencial das redes 

de energia elétrica como meio de transmissão 

de dados e gerasse subsídios para o desenvolvi-

mento de tecnologias PLC compatíveis com as 

características brasileiras, além de uma cadeia 

de produtos. 

Um dos desafios dessa tecnologia foi que a 

topologia das redes de energia elétrica difere 

muito das redes de telecomunicações tradi-

cionais, como o cabo coaxial ou fibra óptica. O 

canal PLC é seletivo na frequência, ciclicamente 

variante no tempo e é corrompido pela presença 

de ruídos impulsivos.

A conexão dos equipamentos PLC à rede é 

feita com acoplador que oferece o isolamento 

adequado entre os sinais de telecomunicações 

e de energia elétrica, garantindo a segurança 

operacional do sistema e dos usuários. Várias 

aplicações contempladas nos testes de campo 

comprovaram a adequação da tecnologia desen-

volvida.

As primeiras aplicabilidades são para o setor 

elétrico, possibilitando, por exemplo, a medição 

eletrônica em tempo real do consumo de energia 

de todas as residências, sem necessidade de 

leiturista. Com este modelo, o consumidor tam-

bém pode acompanhar a variação de consumo, 

possibilitando fazer economias significativas 

a partir de uma avaliação pessoal dos gastos 

de acordo com as atividades em determinados 

horários. 

A tecnologia PLC desenvolvida é extremamente 

flexível. Utilizar a rede elétrica como meio de 

comunicação de dados tem uma infinidade de 

utilidades, que representam na prática não só 

o aumento na funcionalidade e na velocidade 

da comunicação, como a economia incalculável 

de fios e cabeamentos. Outra possibilidade 

apontada pelos pesquisadores é a viabilidade 

do sistema VoIP, Voz sobre IP, um método que 

transforma sinais de áudio analógicos em dados 

digitais, transmitidos, neste caso, via rede de 

energia elétrica, dispensando novos cabeamen-

tos. Inclusive os interfones domiciliares poderão 

utilizar o mesmo sistema de cabos de energia já 

disponíveis nas casas ou condomínios. Outro ga-

nho obtido é o acesso a banda larga sem fio por 

meio da tecnologia WiFi integrada ao sistema 

PLC, o que pode possibilitar um alcance muito 

extenso dos sinais de internet. Sabendo que 

cerca de 95% da população mundial tem acesso 

à rede de energia elétrica, é possível dimensio-

nar o que o projeto pode gerar em termos de 

inclusão digital.

EXÉRCITO 
TECNOLÓGICO
Durante o projeto, cerca de 70 pesquisadores 

(pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, 

professores, profissionais e graduandos) parti-

ciparam de sua execução. O grupo de pesquisa, 

liderado pelo professor Moisés Vidal Ribeiro 

(membro do comitê gestor do Inerge), é hoje a 

maior referência em estudos de transmissão de 

dados via rede elétrica do hemisfério sul, visto 

que nenhum outro grupo obteve sucesso nessas 

pesquisas. 

Ribeiro iniciou a pesquisa em 2001, durante o 

doutorado na Unicamp, quando percebeu que 

no país não existia nada avançado em relação 

à tecnologia. “Sabia que o fundamental era 

conhecer a estrutura do equipamento, desven-

dar aquela tecnologia, saber os motivos de não 

funcionar no Brasil. Para modificá-la, era preciso 

conhecê-la. De fato, um dos grandes desafios 

na área de desenvolvimento de produtos é saber 

como fazer.”

Em 2009, já como professor da UFJF, conseguiu 

destaque nacional por ser o único a propor de-

senvolver um sistema PLC brasileiro. O projeto, 

que faz parte do programa de Pesquisa e Desen-

volvimento (P&D) da Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica (Aneel), contou então com o apoio da 

instituição e recursos da Cemig e da Financiado-

ra de Produtos e Projetos (Finep) para montar o 

laboratório e conseguir especificar, desenvolver e 

prototipar uma tecnologia PLC de baixo custo e 

aderente às características das redes de energia 

elétrica de baixa tensão brasileiras. O objetivo 

era superar as dificuldades técnicas apontadas 

por todos os estudos feitos até então. Durante 

o processo foram depositadas três patentes 

no Instituto Nacional de Propriedade Indus-

trial (Inpi) e outras três estão em processo de 

patenteamento, defendidas duas teses e oito 

estão em andamento, 12 dissertações concluídas 

e oito em processo, além de seis supervisões de 

pós-doutoramento.

Durante o estudo de desenvolvimento desse 

projeto de elevada complexidade e valor tecno-

lógico agregado, Ribeiro sempre manteve o foco 

na formação de mão de obra  especializada e 

numerosa. Trabalham hoje no projeto 15 alunos 

de mestrado e doutorado. A equipe já publicou 

52 artigos em conferências e revistas cientificas, 

além da participação em diversas conferências, o 

que confirma o grau de inovação e valor científi-

co do projeto. Uma das principais conquistas foi 

a formação de recursos humanos: “Capacitamos 

profissionais numa área carente no Brasil, que é 

a de desenvolvimento de tecnologias avançadas 

de telecomunicações. O know-how adquirido 

pelos bolsistas foi significativo e isso resultou 

na inserção deles em excelentes empresas no 

Brasil e no exterior. É importante frisar que 

a tecnologia PLC foi totalmente concebida 

e desenvolvida aqui dentro do LCom, o que 

demonstra a capacidade de introduzir inovação 

pela UFJF e, principalmente, a nossa capacidade 

de trabalhar em parceria com o setor industrial 

para desenvolver produtos de elevada comple-

xidade e valor tecnológico agregado, de acordo 

com as necessidades do mercado. Visitei alguns 

dos principais laboratórios de pesquisa na área 

de PLC no mundo e posso afirmar que a UFJF 

dispõe de infraestrutura de pesquisa na área de 

PLC no nível dos principais laboratórios mundiais 

e, portanto, não deixamos nada a dever aos 

demais. Dado isso, temos condições para abraçar 

novos projetos inovadores, já que firmamos as 

base para inovar continuamente.”

POWERLINE 
COMMUNICATION 
(PLC) 
PLC é um sistema de telecomunicações, ou seja, 

transmissão de dados, que utiliza como meio de 

transporte a rede elétrica de distribuição. Como 

o sinal da tecnologia PLC opera em frequência 

diferente dos sinais gerados pela energia elétri-

ca, os dois sinais podem utilizar o mesmo meio 

de transmissão sem que um interfira no outro. 

É considerado uma tecnologia de comunicação 

verde, saudável e sustentável, visto que sua 

infraestrutura de transmissão já se encontra 

instalada e disponível para o uso.

Essa tecnologia começou a ser utilizada na 

década de 60 pelas concessionárias de energia 

elétrica para atender alguns serviços necessários 

A tecnologia desenvolvida 
permite que o modem 
possa ser atualizado para 
se adequar a ambientes 
totalmente inóspitos, 
garantindo a comunicação 
de dados com níveis 
aceitáveis de qualidade, 
mesmo em situações 
desconhecidas

PESQUISA
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para o controle e o monitoramento das redes. 

Posteriormente, os pesquisadores começaram a 

estudá-la de outra forma, visualizando que seria 

possível utilizá-la para acesso banda larga por 

meio de técnicas digitais sofisticadas.

Atualmente, o PLC é estudado para atender a 

demanda de dados dos equipamentos baseados 

no conceito de Smart Grid, como medidores de 

consumo inteligentes, sensores instalados na 

rede e outros dispositivos inteligentes capa-

zes de trocar informações com uma central de 

controle.

COMO FUNCIONA
O sistema desenvolvido consiste em modems 

e concentradores PLC, além dos softwares 

de configuração e gerenciamento da rede. O 

concentrador é instalado e fixado no poste de 

distribuição de energia elétrica. Ele é responsá-

vel por administrar, coordenar, controlar todas as 

operações da rede PLC. Controla, por exemplo, 

o acesso ao meio; o cadastro de novos usuários 

e os planos já existentes; a identificação de 

problemas de conexão; a configuração remota; 

a gerência e o controle do tráfego de dados e a 

autenticação dos modems PLC na rede. 

O modem é instalado na entrada do medidor de 

consumo de energia elétrica do cliente, fazendo 

a comunicação de dados com o concentrador. Os 

modems se comunicam com as outras redes ou 

entre si unicamente pelo concentrador. O siste-

ma PLC Brasileiro foi projetado para suportar até 

180 modems conectados a um concentrador.

Testes de campo, entre os quais medição 

eletrônica, VoIP e acesso banda larga sem fio 

integrados a esse sistema PLC mostram que a 

tecnologia tem o potencial de viabilizar a comu-

nicação de dados nas redes de energia elétrica 

de baixa tensão para atender demandas não só 

das concessionárias de energia elétrica, como 

também de água e gás.

Outro fator de destaque no resultado dessas 

pesquisas é que a tecnologia desenvolvida 

permite que o modem possa ser atualizado para 

se adequar a ambientes totalmente inóspitos, 

garantindo a comunicação de dados com níveis 

aceitáveis de qualidade, mesmo em situações 

desconhecidas. 

Tão importante quanto desenvolver uma tec-

nologia como esta, adaptada especificamente 

para as adversidades brasileiras, é dominar 

integralmente todas as etapas de desenvolvi-

mento. Como a equipe desenvolveu cada parte 

dos equipamentos, quaisquer adaptações, que 

sejam necessárias fazer para atender a outros 

A equipe, formada por alunos de mestrado e doutorado, já publicou 52 artigos em conferências e revistas científicas, confirmando o grau de inovação e valor científico do projeto

PESQUISA
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setores, são facilmente elaboradas.

A expertise desenvolvida pelo grupo em siste-

mas PLC deu origem a uma Spin-off (empresa 

que nasce a partir de um grupo de pesquisa). A 

empresa Smarti9, gestada no próprio progra-

ma de Pós-graduação de Engenharia Elétrica e 

hoje incubada no Centro Regional de Inovação 

e Transferência de Tecnologia (Critt) da UFJF, 

desenvolve tecnologias híbridas inovadoras para 

Internet das Coisas (IdC), machine-to-machine e 

smartappliances e smartvehicles.

OLHANDO PARA O 
FUTURO
A patente da tecnologia PLC está sendo deposi-

tada. O próximo passo será a comercialização de 

forma industrial. A negociação com a iniciativa 

privada será ampliada, inclusive para setores 

como o aeronáutico, o naval e o automotivo, já 

que outra possibilidade de aplicação é na co-

municação de dados feita internamente nesses 

meios de transporte. Utilizar essa tecnologia 

para transmissão de dados em ambientes fecha-

dos pode representar uma economia enorme em 

termos de cabeamento e, consequentemente, 

em peso e redução do consumo de energia. 

CENTRO DE 
EXCELÊNCIA
O PLC é um dos projetos desenvolvidos pelo 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 

Energia Elétrica (Inerge). Sediado na UFJF, reúne 

pesquisadores da Instituição e das universidades 

federais de Itajubá (Unifei); de São João Del Rei 

(UFSJ); do Rio de Janeiro (UFRJ); e Fluminense 

(UFF). A partir de 2009, quando foi contem-

plado por edital do CNPq, por meio do Instituto 

Nacional de Pesquisa (INP), este consórcio, 

voltado para a área de energia, tem atuado em 

diversas linhas de pesquisa, como planejamento 

hidrotérmico, robótica e a própria transmissão 

de dados. Além disso, outras parcerias com 

instituições internacionais, por exemplo com a 

Universidade do Porto (Portugal), vêm sendo 

consolidadas. Hoje, dentro do âmbito do CNPq, 

é o único centro de excelência de pesquisa dessa 

natureza no país.

Para o professor do Programa de Pós-Graduação 

da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFJF, 

André Marcatto, a presença do Inerge coloca a 

UFJF em evidência no cenário nacional e inter-

nacional. “Todas as pesquisas na área acabam 

passando por aqui, temos o domínio da tecnolo-

gia e isto faz com que a Universidade, através do 

Instituto, ocupe posição de liderança nessa área 

e seja referência para os projetos neste campo.”

O Inerge atua em três linhas de pesquisa defini-

das: Cognição, processamento de informação e 

telecomunicações para novas gerações de siste-

mas de potência; novos modelos e ferramentas 

computacionais para o planejamento, operação 

e manutenção de sistemas de potência; e ope-

ração automática e auxílio à tomada de decisões 

focadas no novo cenário da matriz energética 

brasileira.

A atuação do centro, no entanto, contempla 

iniciativas em diversos níveis, que vão desde 

as ações avançadas na execução de projetos de 

P&D de elevado valor agregado até o estímulo a 

alunos das escolas primárias e secundárias para 

o interesse em questões científicas e tecnológi-

cas, passando pelo acúmulo de know-how, pelo 

aumento de patentes nacionais e internacionais 

depositadas pelos pesquisadores vinculados ao 

Inerge e pela formação de profissionais especial-

mente qualificados para o desenvolvimento de 

produtos e processos.

MAIS

O grupo de pesquisa, 
liderado pelo professor 
Moisés Vidal Ribeiro 
(membro do comitê gestor 
do Inerge), é hoje a maior 
referência em estudos de 
transmissão de dados via 
rede elétrica do hemisfério 
sul, visto que nenhuma 
outra equipe obteve sucesso 
nessas pesquisas

PESQUISA

* Moisés Vidal Ribeiro
Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas; atualmente é professor Adjunto IV e membro permanente do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica da UFJF; membro fundador do Comitê Gestor do INCT de Energia Elétrica (INERGE)
mribeiro@engenharia.ufjf.br
http://www.ppee.ufjf.br/
http://lattes.cnpq.br/1290711673273506



16 A3 - Setembro/2014 a Fevereiro/2015

Intercâmbio de 
saberes ultrapassa as 
fronteiras do campus
Com 574 projetos de extensão em andamento, UFJF atende a um público estimado de 700 
mil pessoas, envolvendo 581 docentes e 667 bolsistas

Diogo Mendes e Carolina Serpa
Repórteres

“O que mais me fascina nas univer-

sidades brasileiras é o que vocês 

chamam de Extensão. Essa ligação 

entre a universidade e o exterior, a vida social, a 

comunidade em suas diversas formas. Uma or-

ganicidade entre uma instituição acadêmica e a 

vida social.” Essa análise mostra a percepção que 

o sociólogo francês Michel Maffesoli teve sobre 

as universidades brasileiras durante visita à 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para 

participar do Colóquio Internacional Sociabilida-

de, Efervescência e Pós-Modernidade, em 2012.

A construção dessa experiência no Brasil come-

çou em 1931. Nesse período, o país concentrava 

suas atividades extensionistas em conferências 

e cursos abertos ao público. Já a Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) se destacava ao prestar 

serviço de assistência técnica a agricultores. 

Entre 1960 e 1964, a União Nacional dos Estu-

dantes (UNE) começou a difundir a ideia de que 

as universidades deveriam estar atentas aos 

problemas sociais e a trabalhar em prol desse 

conceito. Foi a partir de então que a Extensão 

começou a ser realizada em larga escala nas ins-

tituições brasileiras de ensino, inclusive na UFJF.

Um dos pioneiros em Juiz de Fora foi o professor 

do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), João 

Batista Picinini. Seu primeiro projeto, criado em 

1969, consistia em realizar um levantamento 

etnobotânico do município. “Nesse trabalho, 

orientamos o uso medicamentoso das plan-

tas. Fizemos isso, pois muitas espécies eram 

tóxicas.” Aproximadamente 1.500 plantas foram 

catalogadas e cultivadas. A partir desse estudo, 

em 1975, foi criado o projeto “Horto de Plan-

tas Medicinais”, na Faculdade de Farmácia, e, 

depois, o “Farmácias Vivas”, no qual cada família 

atendida cultivava espécies e trocava entre si. 

Em pouco tempo, as iniciativas romperam os 

limites do campus e foram levadas aos bairros 

Olavo Costa, Dom Bosco e Dom Orione, à Santa 

Casa de Misericórdia e à Arquidiocese de Juiz de 

Fora.

Ao longo de mais de 45 anos dedicados à UFJF, 

Picinini coordenou cerca de 60 projetos. Um 

deles foi o “Feiras de Saúde”. “Realizamos vários 

eventos em bairros da cidade e em outros mu-

nicípios. Distribuíamos chás e fazíamos aferição 

de pressão arterial, prevenção da diabetes e 

avaliação cardíaca.”

 

Foto: Leonardo Carneiro
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ATUALIZANDO 
CONHECIMENTOS
Cerca de 13,6% da população de Juiz de Fora é 

composta por idosos, segundo dados do IBGE de 

2010. Em dez anos, o número de pessoas com 

mais de 60 anos cresceu 45% na cidade. Em 

1991, o pró-reitor de Assuntos Comunitários da 

UFJF, Mário Roberto Zágari, antecipava-se ao ce-

nário atual ao convidar as unidades acadêmicas 

a criarem um espaço voltado aos mais velhos. 

Era implantado, então, o “Polo de Enriquecimen-

to Cultural para a Terceira Idade”, coordenado 

hoje pela professora da Faculdade de Serviço 

Social, Sandra Hallack Arbex.

Segundo Sandra, o trabalho da UFJF com idosos 

foi um dos pioneiros entre as universidades 

federais. Todos os anos, o Polo oferece cursos de 

música, línguas estrangeiras, pilates, informáti-

ca e de atualização de conhecimento. Também 

são realizadas viagens a pontos turísticos. 

“Escolhi trabalhar com idosos por perceber que 

a população do país vinha envelhecendo, o que 

não foi de uma hora para outra. No entanto, a 

percepção da sociedade não parecia acompanhar 

isso. De repente, as pessoas acordaram e perce-

beram que o país estava ficando mais velho.”

A história do Polo se mistura com a de Nelly 

Mattos, 81 anos, aluna desde 1991, quando 

ingressou em uma das primeiras turmas do 

curso de atualização de conhecimento. Desde 

lá, participou de cursos de línguas estrangeiras; 

musicalização; contador de histórias; artesanato; 

canto e coral; dança de salão; e costura. E pre-

tende continuar no Polo por muito tempo ainda. 

Um de seus próximos passos é cursar italiano 

e francês. “Quando meu marido estava doente 

e faleceu, ele pediu para que eu nunca parasse 

de estudar. Eu sempre gostei de aprender e 

ele sempre me admirou por isso.” Para Sandra, 

lições de vida como a de Nelly permitem a troca 

de experiências entre os saberes acadêmico e 

popular. “Essa visão de mundo e essa maneira 

de se viver em sociedade são elementos da 

nossa ação profissional. Se você vai lidar com o 

ser humano, como não perceber aquilo que ele 

pensa, sente e entende da sociedade? É uma via 

de mão dupla. O enriquecimento acontece dos 

dois lados.”

 

ULTRAPASSANDO 
FRONTEIRAS
Os projetos de extensão ultrapassam as frontei-

ras de Juiz de Fora, beneficiando diversas cidades 

da região. É o caso da iniciativa “As Práticas 

Artesanais como Meio de Inclusão Produtiva 

e Desenvolvimento Local”, desenvolvido em 

Seritinga (MG), a 157 quilômetros de Juiz de Fora, 

pela professora do Departamento de Turismo, 

Luciana Bittencourt. Após analisar o potencial 

turístico da cidade, a equipe detectou a vocação 

para o artesanato. A partir desse diagnóstico, 

auxiliou na formação de uma associação, com 15 

artesãs, a “Fio de Serra”, vislumbrando a possibi-

lidade de o artesanato se tornar o grande mote 

de desenvolvimento turístico local. O objetivo é 

fabricar um produto coletivo. “A proposta não é 

criar um espaço onde cada artesã vai expor seu 

trabalho, mas produzir um artesanato identitá-

rio em Seritinga, em que as habilidades de cada 

uma pudessem ser incorporadas ao produto.” 

Sua expectativa é  que a associação ganhe 
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impulso a partir de 2014, já que a “Fio de Serra” 

foi escolhida para produzir 500 bolsas para o 

XIII Encontro Nacional de Turismo de Base Local, 

que será realizado em novembro na UFJF. “Ao 

invés de fazer uma bolsa de lona, sem muita 

identidade, a associação irá produzir de forma 

artesanal, tentando promover esse projeto como 

um dos grandes expoentes do que será discutido 

no evento.” A arrecadação dessa primeira grande 

venda será reinvestida, para impulsionar a 

produção.

Ela acredita que, caso as artesãs persistam na 

iniciativa, a associação poderá se tornar um 

setor produtivo relevante para Seritinga. Essa 

expectativa se justifica devido ao fato de o 

município estar localizado em região turística, 

próxima a Caxambu, São Lourenço e Aiuruoca, 

permitindo a inclusão da cidade nesse roteiro.

Outro trabalho de alcance regional é desenvolvi-

do pelo professor do Departamento de Geociên-

cias, Leonardo Carneiro. Em 2007, ele começou 

a atuar nas comunidades quilombolas. Os 

trabalhos começaram no quilombo de São Pedro 

de Cima, em Divino (MG), a 237 quilômetros de 

Juiz de Fora. Com o tempo, a ação foi ampliada 

para outras cinco comunidades rurais negras e 

hoje atende a cerca de duas mil pessoas. Se-

gundo Carneiro, a motivação para trabalhar com 

quilombolas veio de suas origens e estudos. “A 

minha relação com a questão étnico-racial vem 

a partir de minha família, de ascendência negra. 

Por outro lado, minhas pesquisas na graduação 

e no mestrado foram sobre Armação de Búzios 

(RJ) e Parati (RJ), quando tive contato com 

comunidades quilombolas.”

Em São Pedro de Cima, uma das primeiras ações 

foi incorporar a comunidade aos programas de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e Nacional de 

Alimentação Escolar (Pnae), aperfeiçoando a 

produção agrícola. “São Pedro vivia exclusiva-

mente da atividade cafeeira. Hoje, comercializa 

outros itens, ampliando a renda e melhorando a 

qualidade dos produtos, com a redução do uso 

de venenos.”

A temática da demarcação de terras também é 

debatida com as comunidades, por meio do diá-

logo sobre direitos de cada um dos quilombos. A 

produção de relatórios técnicos de identificação 

e delimitação dos territórios, em parceria com 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra), começou a ser realizada. Para 

o integrante da comunidade de Botafogo, em 

Tabuleiro (MG), a 61 quilômetros de Juiz de Fora, 

Diego Castro Silva, o projeto tem sido funda-

mental para conscientizar os moradores. “Não 

conhecíamos nossos direitos. Há terras nossas 

que foram ocupadas por fazendeiros e agora 

lutamos para consegui-las de volta.” A troca de 

experiência com outros quilombos aperfeiçoa 

os trabalhos. “O projeto trouxe esperança, pois 

proporcionou a integração com outras comu-

nidades. Adquirimos conhecimento com eles e 

passamos o pouquinho que temos a oferecer.”

 

ENSINO GRATUITO 
DE LÍNGUAS
A inserção de jovens no mercado de trabalho foi 

um dos motivos que levou a Faculdade de Letras 

a iniciar em 2004 o curso de inglês do Programa 

Boa Vizinhança. Para a atual coordenadora do 

projeto, professora Marta Cristina da Silva, o 

curso é uma oportunidade única para aprender a 

língua de forma gratuita. “Mais do que ensinar o 

idioma, o projeto tem impacto social. Oferece-

mos aos participantes um primeiro contato com 

uma língua estrangeira. A partir disso, muitos se 

sentem motivados a estudar mais, a se qualifi-

car e, até mesmo, a ingressar na universidade.”

Foi o que aconteceu com Wesley Filgueiras. Em 

2009, começou o curso para se qualificar. “Resol-

vi me inscrever pelas boas referências e devido 

ao fato de a língua inglesa ser decisiva nos dias 

de hoje.” Apesar de ser um curso básico, a didáti-

ca adotada superou suas expectativas. “A carga 

de quatro horas semanais nos oferece a oportu-

nidade de aprofundar os conhecimentos. Além 

disso, tive aula com um professor que já havia 

ido para o exterior.” A boa impressão do curso 

e o gosto pela leitura motivaram o estudante a 

prestar vestibular para Letras. “Com o Boa Vizi-

nhança surgiu essa ideia. Foi o primeiro contato 

que tive com a Faculdade de Letras. Gosto muito 

do curso, pois, em um período de seis meses, li o 

que não havia lido na minha vida inteira. É uma 

área muito rica, pois se relaciona com literatura, 

sociologia, história, política e psicanálise.”
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“Nos últimos anos, saltamos 
de 250 para quase 600 
projetos. O número de bolsas 
mais que dobrou. É um avanço 
formidável, mas ainda temos 
um potencial não utilizado, 
principalmente através das 
parcerias externas na Zona da 
Mata e no Vale do Rio Doce. É 
o desafi o que se coloca para os 
próximos anos”

(Marcelo Dulci,  pró-reitor de 
Extensão)
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língua de forma gratuita. “Mais do que ensinar o 

idioma, o projeto tem impacto social. Oferece-

mos aos participantes um primeiro contato com 

uma língua estrangeira. A partir disso, muitos se 

sentem motivados a estudar mais, a se qualifi-

car e, até mesmo, a ingressar na universidade.”
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que não havia lido na minha vida inteira. É uma 
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VIABILIZANDO A 
INCLUSÃO DIGITAL
O primeiro mapa global do lixo eletrônico, o 

E-waste World Map, traçado em 2013 pela Or-

ganização das Nações Unidas (ONU), identificou 

que são descartados por ano, em média, 7kg de 

resíduos eletrônicos por pessoa. A previsão é 

que em 2017 serão 65,4 milhões de toneladas, 

suficiente para encher 200 edifícios de 102 

andares.

Atento a essa questão, o professor do Depar-

tamento de Ciência da Computação, Eduardo 

Barrére, criou em 2010 o projeto “Reciclagem de 

Computadores”, que busca auxiliar na redução do 

lixo eletrônico, aumentar a vida útil de computa-

dores e possibilitar a inclusão digital. O projeto 

se desenvolve a partir da ideia de reaproveita-

mento. “As diferenças sociais são tão grandes 

que, enquanto alguns jogam tecnologia fora, 

outros nunca terão acesso.”

A iniciativa consiste em coletar computadores a 

serem descartados. Quando está funcionando, o 

equipamento é preparado e doado às insti-

tuições cadastradas. Caso não, as peças com 

condições de uso são separadas, para formar um 

novo equipamento, e o que não funciona mais 

é destinado para a associação de catadores. Já 

foram doados 400kg de lixo eletrônico para a 

associação, além de 50 computadores comple-

tos para instituições.

DIREITO À 
PATERNIDADE
Com o objetivo de combater o sub-registro 

em Governador Valadares (MG), a 465 

quilômetros de Juiz de Fora e onde está situado 

o campus avançado da UFJF, a professora do 

Departamento de Direito, Fernanda Alcântara, 

criou em 2013 o projeto “Direitos Humanos e 

Reconhecimento de Paternidade”. A iniciativa 

surgiu a partir de demanda local. “No contato 

com autoridades foi solicitada a atuação da UFJF 

em projetos junto à comunidade. A primeira 

atividade foi auxiliar no cumprimento da política 

pública do Conselho Nacional de Justiça de 

combate ao sub-registro.”

Conforme a coordenadora, em reunião com 

cartórios do município, foi relatado que a cada 

dez registros, três apresentam ausência de 

reconhecimento de paternidade. Na tentativa 

de informar as famílias sobre os direitos e a 

simplicidade do procedimento, a iniciativa é 

dividida em diferentes frentes de trabalho. 

A equipe do projeto participa dos mutirões 

organizados pelo Juizado de Conciliação da 

Comarca local e pela Câmara Municipal. Também 

há atendimento por demanda livre no prédio 

onde funciona o curso de Direito em Governador 

Valadares. Um dos próximos passos será 

estender as ações aos indivíduos que cumprem 

pena na penitenciária e no presídio local.

Já foram atendidos mais de 80 casos, sendo 

16 provenientes de adoção por paternidade 

socioafetiva; quatro envolvendo imigrantes 

ilegais; cinco de prestação de informação e 

acompanhamento judicial; 21 de pais falecidos; 

11 de reconhecimento voluntário; 21 de pais 

vivos que não reconhecem voluntariamente; e 

outros três de negatória de paternidade. Destes, 

dez tiveram o reconhecimento de paternidade 

averbado nos respectivos registros. “Como a 

demanda é grande na região e temos mutirões 

a serem agendados e campanha nas emissoras 

de rádio, acreditamos que o atendimento deve 

dobrar no próximo ano.”

 

A EXTENSÃO
NA UFJF
A UFJF contava em 2013 com 574 projetos, sendo 

29 em Governador Valadares. Esse número 

crescerá, pois cerca de cem novos projetos 

estão em fase de tramitação. Por meio das 

iniciativas, 581 docentes e 667 bolsistas colocam 

em prática, a serviço da comunidade, o que é 

aprendido em sala de aula, atendendo a um 

público estimado de 700 mil pessoas. Para o pró-

reitor de Extensão, Marcelo Dulci, a consolidação 

da extensão é fundamental. “Conforme o artigo 

207 da Constituição, as universidades devem 

obedecer ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. O ensino superior 

deve se pautar por uma ligação com a sociedade 

e seus desafios. O ensino e a pesquisa não 

podem e não devem estar desvinculados desse 

compromisso social. É a extensão que coloca as 

outras atividades universitárias em contato com 

o mundo real e concreto do povo brasileiro.”

Pró-reitoria de Extensão da UFJF: www.ufj f.br/proex

Projetos de Extensão: www.ufj f.br/proex/projetos/

Busca de projetos por palavras-chave: www.ufj f.br/proex/projetos/busca-de-atividades/
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Visualizar o sangue passando pelas 

artérias e veias, o movimento do 

coração, os tecidos, os ossos e os 

órgãos do corpo humano em atividade são 

algumas das possibilidades da ultrassonogra-

fia, que agora passa a fazer parte do currículo 

acadêmico da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

Para o entusiasta da proposta, professor Mar-

cus Gomes Bastos, “é um desperdício fazer 

os alunos imaginarem aquilo que leem nos 

livros, quando poderiam visualizar tudo isso”. 

O docente trouxe, no final de 2013, o ensino 

da técnica para os graduandos do curso, algo, 

segundo ele, inédito na América Latina. Ape-

sar de largamente utilizada desde a década 

de 1980, a ultrassonografia só é introduzida 

no currículo durante a residência específica da 

área, a radiologia.

É evidente que os acadêmicos são capacitados 

a obter e a analisar as imagens geradas pelos 

exames, no entanto, até o fim do último ano, 

eles ainda não estavam aptos a manusearem 

o equipamento. Caso soubessem, garante 

Bastos, os benefícios poderiam resultar em 

uma evolução na área da saúde. “O estudante 

passa a entender mais facilmente a parte 

clínica da medicina e, consequentemente, leva 

isso para a prática profissional, melhorando 

sua performance como médico e diminuindo, 

inclusive, as chances de erros ou acidentes.” 

A intenção é fazer com que o ultrassom seja 

uma ferramenta aplicada “à beira do leito” – o 

equivalente a “point-of-care”, em inglês –, 

termo para definir exames realizados pelo 

médico no momento da consulta, antecipando 

Ultrassonografia  valoriza 
formação profissional

Inédita na América Latina, a introdução da matéria no currículo beneficia acadêmicos 
que passam a entender mais facilmente a parte clínica da medicina, melhorando sua 
performance como futuros médicos e diminuindo chances de erros ou acidentes

Carolina Nalon            
Repórter

a conclusão do diagnóstico do paciente. “Essa 

é uma necessidade observada pelo setor de 

emergência dos hospitais, já que dificilmente 

são encontrados médicos radiologistas de 

plantão.”

Seguindo esta lógica, a aplicação da técnica 

em consultórios também traria benefícios ao 

paciente, basta, por exemplo, pensar na faci-

lidade que uma gestante teria ao consultar e 

fazer todos os exames de ultrassom com seu 

próprio obstetra. O mesmo vale para ortope-

distas, cardiologistas e até dermatologistas. 

“Certamente, os médicos que passarem a 

oferecer esse serviço estarão em vantagem”, 

prevê Bastos. Para o professor, chefe do De-

partamento de Clínica Médica da faculdade, a 

difusão da ultrassonografia entre os médicos 

de diversas especialidades não diminui a 

importância do parecer do radiologista. “Pelo 

contrário, os radiologistas receberiam pacien-

tes melhor encaminhados, com necessidades 

reais de exames mais complexos e de difícil 

diagnóstico”. Atualmente, o tempo entre o 

pedido do médico e a realização do exame é 

longo e um número importante de laudos são 

normais.

O potencial de mercado do ultrassom utilizado 

como “point of care” pelos médicos não radio-

logistas tem estimulado a indústria especia-

lizada a desenvolver máquinas portáteis, de 

excelente qualidade de imagem e de menor 

preço, outro ponto a favor. Os três apare-

lhos adquiridos pela UFJF para a disciplina 

custaram R$ 75 mil cada e são portáteis, 

compostos por uma pequena mesa de apoio 

com rodízio e de sondas mais comumente uti-

lizadas. Há várias opções à venda, com preços 

diferenciados de acordo com as funcionalida-

des oferecidas, e também inovações interes-

santes, como uma sonda desenvolvida para 

ser conectada ao smartfone, o qual, por meio 

de aplicativo, mostra as imagens do corpo. 

Bastos aposta na popularização, comparando 

a incorporação do ultrassom como extensão 

do exame físico com o começo da utilização 

do estetoscópio no início do século XIX.

 

ALIANDO TEORIA 
COM A PRÁTICA
A disciplina “Ecografia Clínica” é optativa 

e estende-se do quarto ao oitavo período 

do curso de Medicina. Durante os cinco 

semestres, os alunos aprendem a gerar e a 

interpretar imagens de diversas partes do 

corpo humano, aliando o que veem na prática 

com a parte teórica. As turmas são compostas 

por 27 estudantes, divididos em três grupos 

de nove, permitindo, dessa forma, com que 

todos operem as três máquinas. A disciplina 

conta ainda com dez Phantoms ou bonecos 

de simulação, com os quais é possível estudar 

patologias mais frequentes e treinar certos 

procedimentos, como guiar o acesso de 

agulhas nas veias, além de um software que 

simula a realização do ultrassom por meio 

de imagens obtidas em seres humanos com 

diferentes doenças. O investimento total no 

projeto foi de R$ 450 mil.

Gislaine Fernandes Gomes, 20 anos, inte-

ressou-se pela disciplina de imediato, assim 
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como mais 90% de sua turma, atualmente no 

sexto período. “Acredito que só três pessoas (de 

uma turma de cem alunos) não se inscreveram 

para o sorteio”, conta ela sobre o procedimento 

de matrícula na matéria. Marcus Bastos apre-

sentou a proposta em uma aula experimental 

e deixou a critério do Diretório Acadêmico da 

faculdade estabelecer como seria a participação 

dos estudantes. Foi definido o sorteio, realizado 

a cada semestre pela coordenação do curso. Para 

a acadêmica, a Ecografia consegue reunir em 

uma só aula estudos de várias áreas. “Vemos 

a anatomia nos cadáveres e a fisiologia em 

vídeos, mas não temos uma disciplina capaz 

de juntar as duas coisas. Com o ultrassom, é 

possível, por exemplo, fazer simultaneamente a 

ausculta cardíaca e ver o sangue percorrendo as 

quatro câmaras cardíacas.” Um dos monitores da 

Ecografia Clínica, Tarcísio Carvalho Buettel, 25, 

diz que gostaria de ter tido a chance de passar 

pela disciplina. “Para eles está sendo mais fácil 

estudar anatomia também por meio das ima-

gens, até porque, na ultrassonografia, mexemos 

com a pessoa viva”, avalia o discente do décimo 

período.

Gislaine e Buettel pretendem levar seus novos 

conhecimentos para a prática médica. A jovem 

revela ter afinidade com a obstetrícia e a 

radiologia. “Já gostava de analisar imagens de 

ultrassom, tomografias e outros exames, e que-

ro fazer residência na obstetrícia, mas mesmo 

se fosse médica generalista, usaria o ultrassom.” 

Buettel quer seguir os passos do pai e tentará 

uma vaga na residência de anestesiologia. “Pela 

ultrassonografia é muito mais fácil visualizar 

todo o conjunto de veias, artérias e tecidos do 

sistema venoso central, diminuindo os riscos na 

hora de se fazer o acesso para a anestesia.”

Segundo levantamento do diretor do Instituto 

de Ultrassonografia da Universidade da Carolina 

do Sul (Estados Unidos), Richard Hoppmann, 

mais de 90% dos acadêmicos dizem que o 

ultrassom melhora o aprendizado de anatomia e 

fisiologia e a relação da clínica com a ciência bá-

sica, além de ampliar a compreensão do exame 

físico. A instituição foi pioneira na introdução 

da técnica na graduação há cerca de oito anos 

e, hoje, tanto alunos quanto professores têm 

abraçado a ideia. Na UFJF, Bastos vem buscando 

conquistar a empatia dos colegas docentes para 

o projeto, e pretende, ao terminar de lecionar 

a Ecografia Clínica V (oitavo período), transfor-

má-la em disciplina obrigatória para o curso. O 

processo é complexo tendo em vista a elevada 

carga horária do currículo de medicina, mas se 

depender do interesse e motivação de seus 

alunos, não haverá dificuldade.

Professor Marcus Bastos - durante orientação aos alunos - aposta na popularização, comparando a incorporação do ultrassom como extensão do exame físico com o 
começo da utilização do estetoscópio no início do século XIX
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A pesquisadora Joana Darc (à esquerda) 
conseguiu avanços na área de estudo ainda no 
mestrado: “Hoje as possibilidades são múltiplas, 
os equipamentos de laboratório nos permitem 
conquistas significativas, levando a resultados 
promissores em relação à contribuição para os 
avanços no tratamento do câncer”
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Compostos de ouro 
no reforço da luta 
contra o câncer
Tese desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Química da UFJF descreve sínteses 
de moléculas que geram resultados otimistas no combate a células cancerígenas e 
demonstram poucos efeitos colaterais

Bárbara Duque
Repórter

Ligar o ouro a carboidratos e a outros com-

postos e conseguir desta síntese avanços 

no controle de uma das doenças que 

mais afligem a humanidade nos últimos anos, 

foi o desafio dos estudos desenvolvidos pela 

pesquisadora Joana Darc Souza Chaves, ex-aluna 

de doutorado do Programa de Pós-graduação 

em Química da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF). Os resultados descritos na sua tese 

mostram o desenvolvimento de compostos 

promissores no combate a células cancerígenas, 

com efeitos comprovados por testes realizados 

in vitro superiores aos obtidos por medicamen-

tos chamados “padrão”, ou seja, com eficácia já 

comprovada no mercado.  

Desde os primórdios da civilização que compos-

tos à base de ouro são usados para fins medi-

cinais. Há cinco mil anos, os egípcios ingeriam 

ouro para a purificação da mente, do corpo e do 

espírito. Acreditava-se que o ouro no corpo tra-

balhava para a estimulação da vida e aumentava 

a vibração em todos os níveis. Em 1890, o con-

ceituado bacteriologista alemão, Robert Koch, 

obteve o Prêmio Nobel, por ter descoberto que 

compostos feitos com ouro inibiam o crescimen-

to das bactérias que causavam a tuberculose.

No início de 1930, a suposição feita pelo cien-

tista Jacques Forestier de que a doença artrite 

reumatoide é infecciosa e análoga à tuberculose 

o levou a usar um composto de ouro também 

para esse tratamento. O sucesso inicial do 

experimento impulsionou estudos sobre os 

efeitos benéficos e tóxicos dos compostos de 

ouro na artrite reumatóide. A literatura relata, 

há mais de 50 anos, compostos desenvolvidos a 

partir da associação do ouro a carboidratos com 

significativas propriedades biológicas, tais como 

antitumorais, antibacterianas, antifúngicas e 

antivirais. A síntese de compostos derivados de 

carboidratos tem cada vez mais importância na 

química medicinal, em função da grande varie-

dade de atividade biológica e a baixa toxicidade 

dos compostos. 

O ouro chamado de coloidal vermelho ainda está 

em uso hoje na Índia sob a forma de medicina 

ayurvédica para o rejuvenescimento e revitali-

zação durante a velhice. Na Índia, uma mistura 

de cinábrio, o sulfeto de mercúrio, e o ouro é 

usada como medicamento para se obter o vigor 

da juventude. As propriedades antitumorais dos 

compostos de ouro foram documentadas em 

pacientes com carcinoma na língua e no pulmão, 

em 1999, e no ovário, em 1998 e 2000.

PARCERIA
Com base na trajetória desses estudos descritos 

e tantas outras possibilidades encontradas na 

literatura científica, os professores do Programa 

de Pós-graduação em Química da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Mauro Vieira de Almeida 

e Ana Paula Soares Fontes, respectivamente 

orientador e co-orientadora do trabalho de Joa-

na, e ainda a professora. Heveline Silva, atuam 

com a síntese de complexos de platina e de ouro 

como candidatos a novos agentes antitumorais. 

Almeida desenvolve seu trabalho com foco na 

parte orgânica da molécula, enquanto o estudo 

de Ana Paula enfatiza a química bio-inorgânica 

e a professora Heveline colabora com os testes 

biológicos. A parceria dos pesquisadores nesse 

projeto se deu em função do trabalho da Joana 

prever a obtenção de novas substâncias e os 

procedimentos utilizados, para isto envolvem 

reações orgânicas e inorgânicas. Para Ana Paula, 

que  desenvolve trabalhos em colaboração com 

Mauro Almeida há muitos anos, a orientação 

conjunta foi importante para a obtenção das 

moléculas que Joana se propôs a fazer: “o Mauro 

é doutor em química orgânica e eu em inorgâ-

nica. Além disso, nós dois trabalharmos com 

química medicinal, o que também faz parte do 

trabalho dela”.

Já na iniciação científica, Joana Darc começou 

a se envolver na investigação do grupo de 

pesquisa. “Consegui avanços nessa área ainda 

no mestrado, mas quando voltei à UFJF para 

o doutorado, nem acreditei na estrutura que 

encontrei. Hoje as possibilidades são múltiplas, 

os equipamentos de laboratório nos permitem 

conquistas significativas, possibilitando que, 

de fato, alcancemos resultados promissores 

e otimistas em relação à contribuição para os 

avanços no tratamento do câncer.”

Joana iniciou suas pesquisas com complexos de 

platina e, em seguida, começou a estudar os de 

ouro. “Como trabalho com isso há muitos anos, 

tive, desde a faculdade, a oportunidade de ler 

muitos artigos científicos sobre o assunto. Mes-
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mo assim, digo que chegar a esses resultados 

não foi fácil. Relato em minha tese todos os 

erros que cometi no início do processo, foram 

muitas tentativas, meses dedicados dentro do 

laboratório. Cheguei a achar que não daria certo, 

mas não desisti e agora comemoro os resulta-

dos, sabendo que contribuí significativamente 

para o avanço científico.”

O trabalho realizado serve como base para o 

processo de desenvolvimento de novos medica-

mentos. É importante frisar que para se obter 

um composto com atividade eficiente e apto ao 

mercado são necessárias diversas experiências 

e testes que comprovem a eficácia do medica-

mento e a baixa toxicidade, ou seja, causadores 

de poucos efeitos colaterais. A importância da 

divulgação desses resultados em periódicos 

científicos consiste em avançar em busca de 

uma solução eficiente em menos tempo, com a 

colaboração de outros pesquisadores, indepen-

dentemente dos limites institucionais ou regio-

nais. “Os resultados que temos são promissores, 

porém, preliminares. A pesquisa na área de 

química medicinal é morosa e precisa de vários 

testes e muito investimento para que uma 

molécula bioativa se transforme em um fármaco 

usado na clínica médica e chegue às prateleiras 

das farmácias”, ressalta Almeida. 

Investigações científicas nesta área consistem 

na descrição do preparo dos compostos, na pu-

rificação e na caracterização das substâncias, na 

identificação das suas estruturas e, após esses 

estágios, são desenvolvidos os testes biológicos 

preliminares. Trata-se de testes in vitro aplican-

do a composição molecular em células cancerí-

genas. O objetivo é que a molécula seja eficaz 

no combate às células doentes e apresentem 

índice de toxicidade mínimo nas células sadias. 

O trabalho de Joana relata 75 testes feitos, dos 

quais, aproximadamente 20 tiveram resultados 

que variaram entre o satisfatório e de sucesso 

cujos efeitos foram superiores aos medicamen-

tos usados como padrão, ou seja, fármacos com 

eficácia já comprovada. A esses testes conside-

rados excelentes os pesquisadores do programa 

darão uma atenção maior, prosseguindo com os 

experimentos e levando, os mais promissores, 

até aos testes in vivo.

BUSCANDO NOVAS 
DESCOBERTAS
Como descrito no trabalho, complexos de ouro 

têm atraído grande atenção como potencial 

alternativa à cisplatina, uma reconhecida droga 

para o tratamento de câncer. O que chama 

maior atenção para os complexos com ouro é o 

fato de inibir o crescimento de células tumo-

rais e apresentar potencial no tratamento de 

tumores resistentes à cisplatina. A comunidade 

acadêmica se debruça na descoberta de novos 

tratamentos quimioterápicos justamente para 

uso em organismos que já não respondem aos 

tratamentos tradicionais. 

A auranofina (complexo de ouro) é uma medi-
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Pesquisadora Joana com os professores do Programa de Pós-graduação em Química da UFJF, Ana Paula Soares Fontes, Heveline Silva e Mauro 

Vieira de Almeida, parceiros no desenvolvimento de sínteses de complexos de ouro como novos agentes antitumorais
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cação já comercializada para o tratamento da 

artrite reumatóide, e os estudos demostram 

também sua atividade anticancerígena, assim 

como vários outros complexos de ouro, porém, 

ainda não se tornaram medicamentos comer-

cializados para o uso contra o câncer. Tanto 

empenho em sintetizar novas moléculas se dá 

em função da capacidade que esses complexos 

têm de impedir a proliferação celular tumoral, 

assim como a capacidade de inibir a atividade 

de enzimas importante no metabolismo das 

células. Compostos inorgânicos (especialmente 

aqueles contendo metais) têm sido cada vez 

mais considerados como uma boa alternativa 

por atuarem de modo distinto no organismo. Por 

exemplo, esta característica pode ser explorada 

para reverter a resistência das bactérias aos 

antibióticos. 

A pesquisadora aponta que os efeitos biológicos 

dos complexos de ouro podem ser mediados 

por um mecanismo anti-mitocondrial, cuja ação 

envolve uma enzima que está ligada a prolife-

ração de tecidos tumorais. Todos os processos 

do trabalho têm potencial de contribuição com 

a evolução cientifica. A parte de caracterização 

da molécula, por exemplo, pode contribuir muito 

com trabalhos de outros pesquisadores. “Nosso 

estudo contou com a colaboração de parceiros 

da Fundação Oswaldo Cruz-RJ e da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), além de alguns 

testes biológicos terem sido desenvolvidos na 

Universidade de Franca (Unifran)”, diz Joana. 

Almeida reforça a importância da pesquisa co-

laborativa: “outros departamentos, instituições 

de ensino superior e pesquisa podem contri-

buir (e alguns já o fazem), principalmente, no 

avanço com os testes biológicos das moléculas 

sintetizadas”.

Os desafios do trabalho foram: o desenvolvi-

mento e a síntese dos complexos de ouro e, 

depois, a avaliação biológica. Posteriormente, 

foram feitos testes de citotoxicidade em quatro 

tipos de célula. Em primeiro lugar, em células 

normais, posteriormente, em células canceríge-

nas.  “Realizou-se testes in vitro nas seguintes 

células tumorais: células de câncer do cólon; 

melanoma metastático murino; em adenocar-

cinoma de mama; carcinoma de colo de útero; 

e célula de glioblastoma (tumor maligno do 

cérebro)” acrescenta Joana. Para saber o melhor 

desempenho, todos os testes são comparados 

com os resultados das células normais. O ideal 

é que o complexo seja tóxico para as células 

cancerígenas, visto que, ficando demonstrada 

toxicidade também para as células normais, 

isso acarretará em muitos efeitos colaterais. O 

diferencial apresentado foi justamente uma ati-

vidade biológica superior a fármacos existentes 

e baixa toxicidade. 

O CÂNCER 
A palavra câncer vem do latim “cancer”, que 

significa caranguejo. Esse nome se deve à 

semelhança entre as pernas do crustáceo e os 

vasos do tumor, que se infiltram nos tecidos 

sadios do corpo. Existem mais de cem doenças 

que recebem o nome de câncer. O câncer surge 

quando as células normais se transformam em 

células malignas. Elas têm em comum um cres-

cimento desordenado que invadem os tecidos 

e os órgãos, podendo espalhar-se por outras 

regiões do corpo. Como se dividem rapidamente, 

tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, 

determinando a formação de tumores ou neo-

plasias malignas.

Os três principais tipos de tratamento do câncer 

são a radioterapia, a cirurgia e a quimioterapia, 

sendo, esta última, objeto de estudo nas últimas 

quatro décadas. O desenvolvimento de fármacos 

anticancerígenos, com capacidade de inibir o 

crescimento celular é uma área de grande rele-

vância para a sociedade e que envolve o trabalho 

de diversos profissionais. Vários compostos têm 

sido sintetizados e estudados embora a possibi-

lidade da sua utilização como agente terapêutico 

tenha que ser avaliada em muitos aspetos. 

MAIS
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Ouro para fins medicinais: há cinco mil anos, egípcios ingeriam o metal para purificar mente, corpo e espírito. Em 1890, o alemão Robert Koch 

ganhou o Prêmio Nobel por ter descoberto que compostos feitos com ouro inibiam o crescimento das bactérias que causavam a tuberculose
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Anos de chumbo: as 
marcas de uma história 
que não acabou
Demissões, aposentadorias compulsórias, 
prisões e intimidações nas universidades. 
Estratégicas para o governo, reuniam a 
influência dos professores e a ”rebeldia” 
dos estudantes

Ady Carnevalli e Flávia Lopes
Repórteres

Em 21 de julho de 1925, uma sentença da 

Corte dos Estados Unidos condenava 

à prisão o jovem John Scopes, 24 anos, 

professor de ciências de um colégio de Dayton, 

Tennessee. Ele teria violado a lei que proibia 

o ensino da Teoria da Evolução nas escolas 

públicas do país. Já em 1969, os professores da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Maria Andréa Loyola e Alexis Stepanenko, foram 

vítimas de um inquérito administrativo movido 

por alguns de seus colegas e pela própria rei-

toria. Loyola foi processada sob imputações de 

pregar, entre outros conceitos, o evolucionismo, 

o mesmo que arruinara Scopes quatro décadas 

antes. O processo contribuiu para que a profes-

sora, então com 29 anos, fosse enquadrada pelo 

Decreto 477/69, e aposentada compulsoriamen-

te pelo Regime Militar. 

Durante os anos de chumbo no Brasil, professo-

res foram cassados do serviço público, aposenta-

dos contra a vontade, espionados e perseguidos. 

Muitos foram presos, exilados e afastados de 

suas famílias. O final dos anos 1960 e início 

da década de 1970 foi o período mais agudo, 

atingindo também líderes estudantis. Juiz de 

Fora (MG) foi palco de prisões arbitrárias. Na 

cidade de onde partiram as tropas comandadas 

pelo general Olympio Mourão Filho, rumo ao Rio 

de Janeiro, para a concretização do que chamava 

de “revolução”, boa parte da população apoiava o 

golpe. A universidades exigiam atenção especial. 

Estratégicas para o governo, reuniam a influên-

cia dos professores e a ”rebeldia” dos estudan-

tes. Além disso, dentro das próprias instituições, 

não eram raras as denúncias e aberturas de 

inquéritos contra colegas de profissão.

Maria Andrea Loyola: “Fui acusada de coisas 
malucas por causa de tópicos extraídos de 
forma descontextualizada de um manual de 
antropologia. As pessoas atravessavam a 
rua para não cruzarem comigo”
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Além da Teoria Evolucionista, Loyola foi respon-

sabilizada por difundir o amor livre, o infanticídio 

e o tabu do incesto. “Fui acusada de coisas 

malucas por causa de tópicos extraídos de forma 

descontextualizada de um manual de antro-

pologia que havia indicado a meus alunos. As 

pessoas atravessavam a rua para não cruzarem 

comigo”, conta. Filha de general, a professora 

diz não ter participado de militância partidária. 

Mesmo assim, tornou-se alvo. Segundo ela, na 

época, não era tolerado que uma mulher ocupas-

se cargos importantes. “Eu tinha sido indicada 

para as cadeiras de Sociologia e Antropologia na 

UFJF e era chefe de gabinete do prefeito Itamar 

Franco.” 

Não foi presa, mas além da precoce aposenta-

doria, teve que deixar o país. No exílio, em Paris, 

chegou sem saber falar francês, conheceu bra-

sileiros que haviam sido torturados e enfrentou 

uma série de dificuldades. “Por outro lado, eu 

estava no centro do mundo e pude frequentar os 

seminários dos filósofos, sociólogos e antropó-

logos mais importantes daquele país. Foi uma 

experiência para toda a vida.”

 

155 DOCENTES 
AFASTADOS
O livro “As Universidades e o Regime Militar”, 

do professor da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Rodrigo Sá Motta, revela que 

155 docentes foram demitidos ou aposenta-

dos compulsoriamente, no país, com base nos 

atos institucionais 1 e 5. As universidades de 

São Paulo (USP), do Rio de Janeiro (UFRJ) e do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) aparecem como 

as principais atingidas, com 30 afastamentos 

cada. Em seguida, as de Minas Gerais (UFMG) 

e de Pernambuco (UFPE), com 15. No entanto, 

Motta admite que este número possa ser ainda 

maior. “Demissões ou aposentadorias são mais 

fáceis de identificar, pois deixam registros. Mas 

há casos cujos contratos foram barrados e este 

esclarecimento dependerá de pesquisas detalha-

das em cada instituição.”

A tensão imposta aos professores e estudantes 

tinha inúmeras faces. Mesmo aprovados em 

concursos ou vestibulares, muitos não conse-

guiam o acesso à universidade. Por outro lado, 

oficiais das Forças Armadas eram matriculados 

a partir de seleções suspeitas. “Alguns não 

eram espiões, pois seriam identificados, por 

exemplo, pelo corte de cabelo. O seu papel era 

fazer pressão psicológica.” Segundo Motta, as 

perseguições eram quase sempre orientadas 

pela percepção de que se tratava de inimigos 

do regime, em geral, “subversivos”, ou seja, 

comunistas e socialistas. “Pessoas acusadas 

de desvios morais também eram mal vistas, 

como suspeitos de uso de drogas e docentes 

classificados como sexualmente desviantes. 

Além disso, professores foram aposentados 

ou demitidos, inclusive dois reitores, por terem 

apoiado movimentos estudantis.”

Na UFJF, embora o afastamento de Loyola seja 

o único caso oficial de aposentadoria compulsó-

ria, não são poucos os relatos de professores e 

estudantes perseguidos, devido às relações par-

tidárias, às supostas ligações com movimentos 

de oposição ou por manterem suas opiniões em 

meio ao período de ameaças e atrocidades.

 

A PRIMEIRA PRISÃO

Quando o então presidente da Câmara Municipal 

de Juiz de Fora, Peralva de Miranda Delgado, 

assinou o documento de doação do terreno para 

a construção do campus da UFJF, em 1963, es-

crevia um dos importantes capítulos da história 

da Universidade. O vereador já atuava na área da 

Educação, como professor de geografia do Colé-

gio Machado Sobrinho e professor-fundador de 

escolas da Campanha Nacional de Educandários 

Gratuitos. Ainda em 1963, foi dele o discurso que 

deu o título de cidadão honorário ao presidente 

João Goulart. Era um dos políticos mais influen-

tes da cidade. No ano seguinte, porém, sua vida 

mudaria para sempre.

Exatamente às 7h de 31 de março de 1964, o 

dia do golpe. Peralva chegava à Faculdade de 

Direito, onde hoje funciona o Forum da Cultura, 

para lecionar pela primeira vez na instituição. No 

entanto, levado por militares, foi um dos primei-

ros presos da ditadura. Teve o mandato cassado, 

por ordem de Mourão Filho, e, entre prisões e 

libertações, ficou detido por três meses no Quar-

tel General (QG) do bairro Mariano Procópio, em 

Juiz de Fora, e no presídio de Lagoa Santa (MG). 

“Soltavam e prendiam. Levavam e traziam. Era 

uma tortura psicológica”, conta o filho Peralva 

Júnior, hoje médico no interior de São Paulo. Na 

época, tinha 6 anos, mas da memória não saem 

as imagens de um tempo sombrio. “Lembro de 

soldados entrando na minha casa, de camburões 

passando nas ruas e de familiares que, com 

medo, queimaram todos os livros de casa.” Júnior 

chegou a visitar o pai no QG, mas nunca mais 

moraram juntos. “Ele foi para o Rio de Janeiro e 

eu fiquei com minha avó. Passamos a ter encon-

tros esporádicos, mas espetaculares.”

Colega de Miranda na Câmara, Nery de Mendon-

ça perdeu seus direitos políticos e teve a carreira 

de professor e a vida de estudante brutalmente 

interrompidos. O vereador lecionava no Colégio 

Técnico Universitário (hoje Instituto Federal do 

Sudeste de Minas), então ligado à UFJF, e no 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(Senai). Era também acadêmico de Direito da 

Universidade, até o fatídico 31 de março, quando 

foi preso. Segundo uma das filhas, Rosa Berg de 

Mendonça Magalhães Arruda, o pai era acusado 

de ser comunista. “Como era ligado ao PTB e 

havia homenageado Oscar Niemeyer, Mourão 

pediu sua cassação imediata.” 

No QG, em Juiz de Fora, escreveu em folhas de 

papel higiênico o que vislumbrava ser um docu-

mento para a posteridade: o “Diário da minha 

prisão para a história”. Segundo a filha, foram 

seis prisões, e a família, com mulher e seis filhos 

(um deles a caminho) ficou desamparada. “Não 

tivemos apoio. Eu tinha 9 anos e fui obrigada a 

me tornar adulta.” 

SALVO PELO BISPO E 
PELO REITOR
“Se o senhor é professor de histologia e de 

embriologia, por que a preocupação social e 

política?”, indagou o major. “Porque tenho que 

ter visão vertical da especialidade e horizontal do 

mundo, pois universitas vem de universal, visão 

de tudo”, respondeu Itamar Bonfatti. O inquisi-

dor então mudou de assunto. Professor da Fa-

culdade de Odontologia, Farmácia e Bioquímica, 

que funcionava na Rua Espírito Santo, Bonfatti, 

embora não tenha participado de grupos ou 

partidos contrários à ditadura, era abertamente 

contra o regime. Acusado de promover reuniões 

subversivas, teve livros apreendidos e ficou 

preso, em 1972, na Penitenciária de Linhares, 

em Juiz de Fora. Foram 15 dias em cela isolada, 

interrompidos apenas com a intervenção do 

bispo local, Geraldo Penido, e do reitor da UFJF, 

Gilson Salomão. 

O professor, que “espalhou” os cinco filhos em 

casas de amigos, afirma apenas ter dado abrigo 

a parentes de presos e a presos recém-libertos. 

“Dávamos apoio logístico não por oposição à di-

tadura, mas por uma questão de fé. Sempre fui 

uma pessoa incômoda, por militar em áreas que 

nem o golpe conseguiu limitar, a Universidade 

e a Igreja”, observa. “Quem era contra o regime, 

era taxado de comunista. Eu tinha um aluno 

coronel e outros dois sargentos, e os tratava 

cordialmente, sem esconder minhas posições.” 

Paradoxalmente, esta postura em um dos inter-

rogatórios salvou sua esposa. “Soube mais tarde 

que havia um mandado de prisão para ela, caso 

eu caísse em contradição.”
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O OFICIAL QUE 
PRESIDIU O DCE
Nos arquivos da Polícia Política de Minas 

Gerais, a pasta 840 fala do inquérito contra 

um “marginado”, acusado de panfletagem e 

ações pró-comunismo. Em 1972, Renê Gonçal-

ves de Matos respondia por uma trajetória de 

liderança estudantil e pelas relações com outros 

movimentos. Em 1966, havia entrado para a 

Juventude Universitária Católica (JUC). Ele sairia 

da organização quando esta se tornara leninista, 

mas o vínculo continuaria sendo questiona-

do. No ano seguinte, tornou-se presidente do 

Diretório Acadêmico de Farmácia e Odontologia 

e, em 1968, chegou à presidência do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE).

Neste período, mesmo já oficial da reserva do 

Exército, lutava contra o regime. Foi um dos 800 

estudantes encurralados, com bombas de gás, 

pela Polícia Federal, na Faculdade de Filosofia 

e Letras, em Belo Horizonte, no Congresso da 

União Estadual dos Estudantes (UEE). Também 

estava no famoso Congresso da UNE, em Ibiúna 

(SP), em 1968, quando foi preso e obrigado a 

retornar à cidade. “Era um tempo muito estra-

nho. Juiz de Fora tinha 250 mil habitantes. A 

Universidade tinha menos de mil alunos. Todo 

mundo se conhecia e alcaguetes estavam nas 

salas. A pobreza intelectual daquele momento 

transformou algumas pessoas em revolucioná-

rios perigosíssimos.”

Sua prisão, porém, aconteceu quando já não era 

mais universitário. Acusado de liderar um movi-

mento contra o Tradição, Família e Propriedade 

(TFP), grupo de direita ligado à Igreja Católica 

que combatia o comunismo, Matos ficou preso 

no QG por 24 dias, sendo 12 sem comunicação. 

Teve que responder inclusive porque tinha aban-

donado os livros militares na casa onde morava, 

a República dos Inocentes. ”Tinha ficado dois 

anos fora e deixado alguns objetos pessoais que 

a polícia encontrou, entre eles, estes livros”, con-

ta. “Para um cara natural de Chiador (MG), vindo 

lá da roça, imagine o impacto da minha prisão. 

Mas minha família soube compreender.”

 

UM TEMPO 
PASSADO A LIMPO
Muitas das chagas abertas pela ditadura per-

manecem não esclarecidas. No entanto, os per-

sonagens desta reportagem deram a volta por 

cima e, após a negra tempestade, vivenciaram 

conquistas e superações. Loyola, com a anistia, 

assumiu a direção do Instituto de Medicina So-

cial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), entre 1988 e 1991. Em 1992, seria rein-

corporada à UFJF, quando recebeu o convite para 

presidir a Capes, onde permaneceu até 1994. Em 

seguida, voltou à UERJ, onde é professora emé-

rita e pesquisadora associada. Delgado seguiu a 

carreira de professor na Universidade Gama Filho 

(RJ), onde foi diretor da Faculdade de Filosofia e 

vice-reitor comunitário, cargo ocupado por mais 

de 20 anos. Morreu em agosto de 2013. “Era 

uma mente inteligente, uma oratória fabulosa. 

Pôde transferir muita informação”, orgulha-se o 

filho Júnior.

Ao sair da prisão, Mendonça teve que começar 

do zero. Passou a trabalhar em açougues e fir-

mas de tempero. Mais tarde, conseguiu concluir 

o curso de Direito no Instituto Vianna Júnior. 

Quando os ex-presos políticos passaram a ter di-

reito a indenizações pelo Estado, Ele se negou a 

receber o benefício, assim como Peralva já havia 

se negado. “Dizia que havia lutado por um ideal 

e que dinheiro nenhum pagaria isso”, conta a 

filha Rosa. O advogado morreu aos 86 anos, em 

2009. Bonfatti continuou sua carreira na UFJF 

e aposentou-se como diretor do Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB). Renê Mattos foi diretor 

da Faculdade de Farmácia, de 1990 a 1994, e 

reitor da UFJF, de 1994 a 1998. Em 2000, candi-

datou-se à Prefeitura de Juiz de Fora, obtendo 

expressiva votação. Continua lecionando na UFJF 

e lamenta ter que se aposentar em novembro, 

quando completa 70 anos.

Reencontro: Renê Matos (à esquerda) foi reitor da UFJF e continua lecionando. Itamar Bonfati, aposentou-se como diretor do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF
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COMISSÕES DA 
VERDADE
As comissões da Verdade, instauradas para 

apurar crimes praticados pelo Regime, são a 

esperança de elucidar uma história que ainda 

não terminou. “É necessário investigar fatos 

que estavam ocultos”, avalia Bonfatti. “A pior 

sensação é a da injustiça”, diz Loyola, que afirma 

querer ser ouvida. “Quero que encontrem meu 

processo. Quero entender o que aconteceu.” Para 

Matos, “trata-se de uma questão ética e moral”.

O esclarecimento do assassinato do ex-reitor da 

Universidade de Brasília (UnB), Anísio Teixeira, 

é um exemplo da recuperação dos fatos. Em 

março de 1971, seu corpo foi encontrado no fosso 

do elevador da casa do colega e filósofo Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira, no Rio de Janeiro. 

Mesmo com laudos médicos apontando grandes 

lesões no crânio, incompatíveis com a queda, a 

primeira versão oficial tratava o fato como aci-

dente. Depois, a polícia quis incriminar serventes 

do prédio, o que fez com que familiares desistis-

sem do processo. O caso voltou à tona em 2012, 

com a instauração da Comissão de Memória e 

Verdade da UnB. A conclusão foi de que Teixeira 

foi levado para o quartel da Aeronáutica, em 

Brasília, torturado e, dois dias depois, jogado no 

fosso do elevador. 

Criada em abril de 2014, a Comissão Municipal da 

Verdade de Juiz de Fora (CMV/JF) também busca 

o resgate de crimes praticados pelo Regime. A 

comissão reúne hoje 19 depoimentos cedidos por 

outras iniciativas, como a Comissão da Anistia 

do Ministério da Justiça. Segundo a jornalista 

Fernanda Sanglard, membro da CMV/JF, as bus-

cas a documentos e relatos inéditos contribuem 

para que uma nova história seja contada. Profes-

sores e alunos da UFJF atuam diretamente nas 

investigações, após assinatura de convênio de 

cooperação.

MAIS
Canais de comunicação com a Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora:
Telefone: 0800-970-0707 
pjf.mg.gov.br/comissaodaverdade
facebook.com/comissaoverdade
comissaoverdade@pjf.mg.gov.br

“As universidades e o regime militar”, de Rodrigo Patto Sá Motta. (Zahar, 2014)

Nery de Mendonça perdeu direitos politicos e teve a carreira de professor interrompida. Foi preso seis vezes. 
Em uma dessas prisões, no Quartel General em Juiz de Fora, escreveu em folhas de papel higiênico o que 
vislumbrava ser um documento para a posteridade: “Diário da minha prisão para a história”
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Ciência
fantástica
 
Um passeio pelo Museu da Ciência de Londres leva à pergunta: o quanto 
a ficção científica pode ter inspirado a nossa realidade?
 
Ramon Vitral *

(Especial de Londres para a “A3”)

OLHAR ESTR ANGEIRO

Foto: http://w
w

w
.sciencem

useum
.org.uk
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Módulo lunar exposto no 
Museu da Ciência de Londres
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Imagine uma instalação científica de 27 quilômetros de circunferência 

instalada a 175 metros abaixo do nível do solo, construída a partir do 

conhecimento de mais de dez mil cientistas, capaz de gerar temperaturas 

mais altas que as registradas no sol e responder às perguntas mais 

primordiais da humanidade. A estrutura pode lembrar a grandiosidade da 

Estrela da Morte imaginada pelo cineasta George Lucas em sua saga “Star 

Wars”. Ou então, os propósitos do computador definitivo concebido por 

Douglas Adams na série de livros “O Guia do Mochileiro das Galáxias”. No 

entanto, o Grande Colisor de Hádrons existe na fronteira entre a França e 

a Suíça. Suas proporções e objetivos foram explorados em uma exposição 

temporária hospedada no subsolo do Museu da Ciência de Londres em 2014.

Situada no andar subsolo da instituição entre novembro de 2013 e maio 

de 2014, a exposição será recriada no Museu da Ciência e Indústria de 

Manchester até o final de setembro. A estrutura da mostra reitera aos 

visitantes a veracidade de uma das principais obras científicas da história 

da humanidade. São salas repletas de painéis, fotografias, documentos e 

peças comprovando a existência do Grande Colisor de Hádrons, uma obra 

digna da mais criativa das ficções científicas. Aliás, poderia o gênero servir 

de referência para a ciência?

“É perfeitamente possível, mas as ideias da ficção geralmente requerem 

um bom trabalho de refinamento antes de se tornarem cientificamente 

viáveis”, diz o escritor de ficção científica e colunista da revista “Galileu” e do 

Jornal da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Carlos Orsi. “Talvez 

o melhor seja dizer que a ficção em geral não oferece ideias e conceitos 

prontos, mas inspirações. Por exemplo, pelo menos dois ganhadores do 

Nobel de Economia já se declararam inspirados a seguir uma carreira em 

Ciências Sociais graças à leitura da série ‘Fundação’, de Isaac Asimov”, conta 

o autor. Os dois vencedores do Nobel são Roger Myerson e Paul Krugman 

– ganhadores do prêmio de Economia em 2007 e 2008, respectivamente.

O acervo permanente do museu londrino apenas reforça a teoria de Orsi. 

Próxima a uma pedra trazida da Lua a bordo da Apollo 15 em 1971 e ao 

uniforme de um astronauta da tripulação, está a reprodução de uma página 

de uma história em quadrinho britânica protagonizada pelo herói Dan Dare. 

Criado em 1950, o personagem era um piloto com aventuras ambientadas 

por todo o sistema solar. Suas vestimentas e naves lembram muito as 

utilizadas pelos astronautas da Nasa em suas viagens espaciais.

Professor de História e Teoria do Cinema no Instituto de Artes e Design 

(IAD) e no Programa de Pós-Graduação em Multimeios da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) entre 2009 e 2013, Alfredo Luiz Suppia 

reforça a relação entre a ciência e a ficção pelo cinema: “Eu acredito que 

filmes são influenciados pela ciência e tecnologia e, ao mesmo tempo, 

influenciam cientistas e tecnólogos num mecanismo de retroalimentação”. 

Suppia também cita outra forma de relação entre as duas áreas. “No livro 

‘Lab Coats in Hollywood: Science, Scientists, and Cinema’, o escritor David 

Kirby investiga as relações entre o cinema de entretenimento e a ciência, 

propondo o conceito de ‘protótipos diegéticos’, isto é, o cinema como 

‘laboratório’ de ideias científicas e tecnológicas, ou interface de divulgação 

de ideias científicas junto ao grande público”.

Com um conselho administrativo composto por nomes como Larry Page 

(fundador do Google); James Cameron (diretor dos filmes “Avatar” e 

“Titanic”); e Ariana Huffington (dona do portal The Huffington Post); a 

X Prize Foundation propõe recompensas milionárias para tecnologias e 

inovações científicas que melhorem a humanidade. Uma das premiações 

ainda em aberto vai dar U$ 10 milhões para os inventores que conseguirem 

criar um aparelho de funções idênticas ao Tricorder da série “Jornada nas 

Estrelas”, uma espécie de escâner portátil capaz de identificar todos os 

problemas no corpo de uma pessoa.

OLHAR ESTR ANGEIRO

“Estrela da Morte”, estação de batalha Imperial, do tamanho de uma lua armada com superlaser destruidor de planetas, 
imaginada pelo cineasta George Lucas em sua saga “Star Wars”

D
iv

ul
ga

çã
o



32 A3 - Setembro/2014 a Fevereiro/2015

OLHAR ESTR ANGEIRO

Alexandre Matias (dono do site Trabalho Sujo)

“Prefiro ‘2001- uma odisseia no espaço’’ a ‘Blade Runner’, claro, mas acho que são duas obras que servem como os melhores exemplos para essa relação. 

‘2001’ foi feito por Kubrick em contato com as tecnologias que estavam realmente sendo desenvolvidas pelas empresas mostradas no filme que abriram 

seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento para pensar no futuro imaginado pelo filme. Mas o futuro de ‘2001’ não foi o futuro em ‘2001’, e 

muitas de suas previsões ainda estão longe de acontecer - embora o filme tenha sido importantíssimo para nossa noção de futuro, principalmente por 

ter sido lançado antes de o homem chegar à Lua. Era como se o filme justificasse a Nasa. Já ‘Blade Runner’ foi feito a partir de previsões catastróficas e 

improváveis à época em que foi lançado, muitas delas hoje parte de nossa realidade, como a preocupação como meio ambiente, a poluição e a violência 

nas grandes cidades e a onipresença das corporações – ainda que todas as empresas citadas em ‘Blade Runner’ tenham falido ou deixado de ser 

importantes. E, como ‘2001’ uma década e meia antes, ajudou a reinventar nossa noção de futuro mais uma vez.”

 

Alfredo Luiz Suppia (professor e pesquisador especialista em ficção científica)

“Dentre os autores americanos gosto muito de Ray Bradbury e Philip K. Dick. O primeiro pela força de sua poética, sua capacidade de gerar ambientes e 

situações poderosamente estranhas e fascinantes, como em seus contos ‘The Sound of Thunder’, ‘The Pedestrian’ e ‘The Fog Horn’, ou ainda romances 

como ‘Farenheit 451’. O segundo pela criatividade e espessura de suas criações, seu vasto imaginário por vezes caótico, mas sempre muito à frente de 

seu tempo. Dentre os brasileiros gosto de Roberto Causo, autor da novela ‘O Par’, e de Gerson Lodi-Ribeiro, autor do conto de história alternativa ‘A Ética 

da Traição’. Mas é difícil dizer, também há a americana Ursula K. LeGuin, simplesmente genial.”

 

Edson Eduardo Reinehr (professor de Física do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF)

“Gostaria de fazer uma provocação bastante heterodoxa. Talvez um dos mais importantes romances de ficção científica seja o ‘Finnegan’s Wake’, 

de James Joyce. Aparentemente, não há nada ali que nos remeta ao cenário de ficção científica, mas ele antecipou com grande criatividade o modo 

como possivelmente as pessoas se comunicarão quando estiverem conectadas pelo cérebro. Nossas comunicações nas redes sociais já começam a 

se assemelhar a isso. ‘Finnegan’s Wake’ é um romance a ser lido e entendido por leitores de uma sociedade pós-tipográfica, para a qual estamos nos 

direcionando aceleradamente. O crítico Andrzej Duszenko aponta, inclusive, um grande paralelismo entre a linguagem do livro e a lógica da Física 

Quântica e da Relatividade.”

ESPECIALISTAS ELEGEM AS OBRAS MAIS CÉLEBRES

divulgação científica do Centro de Ciência da UFJF, Edson Eduardo Reinehr. 

O professor lembra uma das principais causas de conceitos de obras de 

ficção que se tornaram datados e pouco críveis: “Devido à rapidez com que 

a ciência constrói novas realidades, nós não percebemos que o futuro nos 

atropela”.

O jornalista Alexandre Matias reforça a crença de Reinehr: “O problema é 

que o avanço das tecnologias é tão rápido hoje em dia que é difícil até para 

os autores acompanhá-las. E uma nova tecnologia inventada e popularizada 

pode invalidar futuros completamente diferentes. Veja toda produção de 

ficção científica do século 20 – sem a internet, cada um desses futuros 

possíveis ficou datado, virou filme de época, mesmo que se passe em uma 

época muito distante da atual”.

Autor de livros e contos de ficção científica, Carlos Orsi explica como utiliza 

Dono do site Trabalho Sujo (www.trabalhosujo.com.br) e ex-editor do caderno 

“Link” do jornal “O Estado de S. Paulo” e ex-diretor de Redação da revista 

“Galileu”, o jornalista Alexandre Matias cita a competição como outro exemplo 

da relação entre ciência e cultura. Mas ele vai além. “Essa comparação vale 

para a arte em relação à vida, não só a esse gênero específico. Há boas ideias 

de ficção científica que até hoje norteiam os cientistas – desde o Tricorder da 

X-Prize Foundation, quanto a conceitos clássicos como vida no fundo do mar 

e em outros planetas, teletransporte, miniaturização, inteligência artificial, 

robótica, viagens espaciais e dimensões paralelas.”

“As obras de Julio Verne são campeãs nesse quesito, pois ele estava a par 

da ciência de seu tempo e essa ciência estava em fase madura para gerar 

as tecnologias que ela mesma prescrevia”, opina o professor de Física do 

Colégio de Aplicação João XXIII e membro da equipe de pesquisadores em 

“Blade Runner”, dirigido por Ridley Scott e lançado em 1982: algumas 
previsões catastróficas, improváveis à época, se concretizaram, como 
preocupação com o meio ambiente, poluição, violência nas grandes 
cidades e onipresença de corporações
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o presente durante a produção de seus trabalhos. “A realidade geralmente 

estimula cenários de especulação social (‘se tal tendência da sociedade 

moderna continuar, como será o futuro?’)”. Ele conta ser influenciado 

principalmente em dois aspectos: “Isso geralmente, no meu caso, manifesta 

minha preocupação com a crescente influência da religião na política, como 

fica claro no meu romance ‘Guerra Justa’. Já a especulação científica vai 

mais à linha de imaginar ‘e se tal teoria estiver certa? e se tal tecnologia 

realmente surgir?’ Esse tipo de especulação pode abarcar até conceitos 

pseudocientíficos (por exemplo, ‘como seria o mundo se a astrologia 

funcionasse de verdade?’)”.

De volta ao Museu da Ciência de Londres, muitas das perguntas espalhadas 

por suas paredes e painéis já foram respondidas por filmes, livros e histórias 

em quadrinhos. São questões como, “Podemos visitar outros planetas?” e 

“Um dia será possível vivermos no espaço?”. Apenas algumas das muitas 

dúvidas que obras de ficção científica já responderam sem pestanejar. E 

assim como elas, outras ideias foram certeiras em relação à realidade.

“‘Jornada nas Estrelas’ antecipou os telecomunicadores, presentes ainda 

antes em ‘Dick Tracy’. ‘Robocop’ imaginou a privatização da polícia e 

dos exércitos, um dos temas mais importantes de hoje em dia, além da 

espetacularização da mídia”, ressalta Alexandre Matias. “‘O Exterminador 

do Futuro’ nos trouxe a ideia dos computadores interligados por rede que 

podem desenvolver uma consciência coletiva própria, algo próximo do que 

o Google quer fazer com seus enormes servidores. Resta torcer para que 

eles não nos considerem descartáveis ou como fonte de energia, como em 

‘Matrix’”, torce o jornalista. 

* Ramon Vitral é jornalista formado no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Mora em Londres e atua como freelancer para os jornais “O Globo”; “O 
Estado de S. Paulo”; e “Folha de São Paulo”; e revista “Galileu”. Já trabalhou nas redações dos jornais “O Estado de S. Paulo”; “Panorama” e “JF Hoje”; e na 
“Rádio Panorama”.  Mantém o site www.oesquema.com.br/vitralizado

Museu da Ciência de Londres: http://www.sciencemuseum.org.uk/

OLHAR ESTR ANGEIRO

2001 - uma odisseia no espaço, de Stanley Kubrick, lançado em 1968, foi 
realizado com tecnologias que estavam sendo desenvolvidas por empresas 
mostradas no filme. Mas mas muitas de suas previsões não se concretizaram
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O jornalista especializado em ciência e autor de ficção científica Carlos Orsi listou algumas tecnologias presentes em livros que ele gostaria de ver 
materializadas em um futuro próximo.
 
- O sistema “Witness”, que aparece no romance “Distress”, de Greg Egan. Ele é implantado no corpo de um jornalista, grava, quando ativado, tudo o 
que ele vê, ouve e diz, num formato que permite edição e transcrição posterior. É meu sonho de consumo profissional!
 
- A nanotecnologia do conto “Nano Comes to Clifford Falls”, de Nancy Kress. Nessa história, sistemas nanotecnológicos são capazes de converter 
matéria ordinária em virtualmente qualquer coisa, o que elimina a necessidade econômica de trabalho. Com isso, todas as pessoas tornam-se livres 
para fazer o que quiserem com seu tempo.
 
- Teletransporte. Essa é uma tecnologia que nenhum de nós provavelmente viverá para ver, mas dadas as condições de trânsito hoje em dia, e 
as filas nos aeroportos, não custa sonhar. Uma das primeiras histórias de ficção científica a usar esse tema foi “The Disintegration Machine”, de 
Arthur Conan Doyle.

SONHOS DE CONSUMO
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Após 8 anos, Henrique Duque se despede, 
acrescentando 1.700 docentes ao quadro 
da UFJF e possibilidade de abertura de até 
520 processos seletivos
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ENCONTROS POSSÍVEIS

“O que ainda está para 
acontecer na Universidade 
vocês não imaginam!” Flávia Lopes

Repórter

Ele liderou a  UFJF durante seu período de maior crescimento. E os números não mentem. Angariou mais de R$ 1 bilhão que transformou a estru-

tura da UFJF e criou novos horizontes para pesquisa, ensino, pós-graduação e para o desenvolvimento regional. Parque Científico e Tecnológico 

de Juiz de Fora e Região, novo Hospital Universitário, campus avançado de  Governador Valadares, Jardim Botânico, Observatório Astronômico 

e Complexo Esportivo da Faculdade de Educação Física e Desportos, entre outras iniciativas listadas ao longo das próximas páginas, fazem parte do 

legado de Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, construído ao longo dos últimos oito anos a partir de alianças, diálogos, um quê de teimosia e 

milhares de quilômetros percorridos entre Juiz de Fora, Belo Horizonte, Governador Valadares e Brasília em busca de recursos - que o fizeram superar 

o pânico de avião.

Nessa conversa, na sala de seu apartamento no Centro de Juiz de Fora, concedida aos jornalistas Paulo César Magella, Wilson Cid, Felipe Menicucci, 

Christina Musse, Rodrigo Barbosa, Oseir Cassola e Flávia Lopes, a dois meses do fim de seu mandato, Duque mostra de quem herdou a habilidade com 

políticos e o dom de gerir. Marcada pela descontração e emoção, Duque faz nesta entrevista um balanço de seus oito anos à frente da reitoria da UFJF e 

revela algumas curiosidades do cotidiano vivido nos últimos anos.

Após fazer seu sucessor na administração, aponta o crescimento da qualidade como principal desafio para os próximos anos. E deixa claro que sua 

carreira na vida pública, iniciada em 1998, como diretor da Faculdade de Odontologia, não deverá ser interrompida após 29 de agosto, quando deixa o 

cargo. “A gente tem que contribuir para que a coisa pública evolua.” Confira trechos da entrevista.

- A3: Quais as principais lembranças de sua 

infância?

- Henrique Duque: Tenho muitas e boas 

lembranças. Levantando a vida do meu pai 

recentemente, quando fui homenageado nos 

102 anos de Rio Casca, revivi a experiência dele. 

E uma das grandes lembranças foi a amizade 

com o Juscelino Kubitschek, então Governador, 

que o ajudou muito na época em que ele foi 

prefeito. Rio Casca foi a primeira cidade a ter 

um posto de saúde. Em 1954, ganhou a primeira 

usina hidrelétrica, com tecnologia alemã. Eu 

convivi durante três anos com três engenheiros 

alemães que não falavam português. Lembro 

bem quando eu tinha uns 12 anos e Juscelino, ao 

me ver tentando comer frango com garfo e faca, 

falou para o meu pai: “eu posso ensinar esse 

menino a fazer isso?”. O pai falou: “pode!” e ele: 

“pega assim” (faz o gesto de comer com a mão). 

Ele era o presidente da República e comeu com 

a mão! Quando ele inaugurou Brasília convidou 

meu pai, que teve que providenciar toda aquela 

indumentária própria, com gravatinha, cartola. 

Era uma amizade muito próxima que eu nem sei 

bem como surgiu. Mas eu sempre tive na minha 

vida duas referências de estadistas: JK e Lula.

-  O seu pai foi eleito vice-prefeito e depois 

virou prefeito. Como foi essa história?

- Foi uma coisa interessante: o padre Antônio, 

pediu ao meu pai para ser candidato a prefeito. 

O outro candidato era o padre Napoleão, que 

era muito forte, e bater um padre numa eleição 

até hoje é uma coisa muito difícil em cidade 

pequena. Mas o padre Antônio queria fazer uma 

política social e indicou o sacristão dele, o seu 

Dico, para ser candidato a prefeito, com o meu 

pai de vice. Foi acertado que, ganhando, o seu 

Dico renunciaria e meu pai assumiria a prefeitura 

um mês depois, em 1951. Foi o que aconteceu. 

Eles ganharam do padre Napoleão, que era 

integralista. E, no seu mandato, meu pai fez 

tudo aquilo que a cidade precisava em termos 

de saneamento, esgoto, luz, passeio, levou o 

posto de saúde. Foi revendo essa história que vi 

o quanto essas coisas marcam a vida da gente. 

Meu pai inaugurou várias escolas. Ele falava que 

cada escola que ele abria era uma cadeia que 

fechava.  Isso em 1954. A visão que o meu pai 

tinha era uma coisa impressionante.
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-  Nessa fase você o acompanhava?

- Quando construiu a hidrelétrica, todo dia ele 

tinha o hábito de acompanhar a obra, e adquiri 

isso dele. A gente saía de Rio Casca e andava 

oito quilômetros num jipe. E o acompanhei tanto 

na vida como político e quanto na vida profissio-

nal, como dentista. Meu pai era muito atuante. 

Lembro que quando inaugurou o asfalto para 

Ponte Nova, a turma brincou lá em Rio Casca: 

“Duque, agora você está perdido, porque sua 

clientela vai toda tratar em Ponte Nova”. Meu 

pai falou: “a estrada é mão dupla, do mesmo 

modo que vai para lá, pode vir para cá”. Depois 

que voltei a Rio Casca, houve sábado que tinham 

seis carros parados para consultar com ele com 

placa de fora, de Caratinga, Ponte Nova... Eu tive 

muito orgulho daquilo.

-  Encontramos agora também uma explicação 

para seu empreendedorismo na Universidade.

- Às vezes a gente não percebe os valores que as 

pessoas próximas da gente nos passam. Sempre 

tive muito orgulho do meu pai. Era uma pessoa 

de muita visão. O engraçado é que só depois que 

ele faleceu, em 98, é que eu comecei a mexer 

com política universitária. Foi nesse ano que ini-

ciei como diretor da Faculdade de Odontologia.

-   Aquele jovem de Rio Casca, que tinha um 

pai como referência, de repente veio para Juiz 

de Fora estudar… Você imaginava que iria ficar 

aqui em Juiz de Fora? Ajudar a fazer a história 

dessa cidade? Você pensou em voltar para 

casa, onde tinha uma família sólida, tranquila? 

- Eu conheci Juiz de Fora em uma situação inusi-

tada. Estava brincando com minha irmã, dei nela 

uma rasteira, e ela quebrou um dente da frente. 

Viemos para Juiz de Fora para tratar com doutor 

Jair Vale, que foi professor do meu pai. Eu me 

lembro que fiquei no hotel Centenário, e nunca 

tinha visto tanta ferrovia. Também me lembro 

de ter assistido a um filme no Cine Central, “La 

ENCONTROS POSSÍVEIS

“Juiz de Fora não pode esperar desejo pessoal de ninguém. Temos que contribuir para que a coisa pública evolua”

Investimentos

Nos últimos oito anos, a UFJF recebeu mais de 

R$ 1 bilhão em investimentos que ampliaram a 

infraestrutura, instalações de ensino e possibilitaram a 

melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão.

Investimentos em infraestrutura

Reforma de seu restaurante universitário, 

modernização de complexo esportivo, construção 

de novas salas de aula, laboratórios, sedes para 

unidades acadêmicas e centro de apoio acadêmico, 

Corpo de Bombeiros, Centro de Convivência, vigilância 

eletrônica, rede subterrânea de dados, novo prédio 

Faculdade de Medicina, novo prédio CPS, novo prédio 

Faculdade de Educação/Comunicação, novo prédio 

Farmácia, novo prédio Economia, novo prédio IAD, 

novo prédio ICE, novo prédio ICH. Está erguendo uma 

moradia estudantil, Campus de Governador Valadares, 

reestruturação do anel viário.

Hospital Universitário

O novo complexo hospitalar contará com 350 

novos leitos, com atendimento exclusivamente 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Terá uma 
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Violetera”. Conheci Juiz de Fora dessa forma. 

Mas já estava próximo, pois estudava em Bicas, 

quando morei na casa de um tio. Eu era muito 

agarrado à minha família. Quando eu fazia a 

mala, na hora, já começava a chorar de saudade 

de Rio Casca, dos meus pais. E tinha também 

alguns atritos com a mulher do meu tio. Sempre 

fui muito guloso para doce, principalmente, doce 

caseiro, goiabada com queijo... E quando me 

traziam, meus pais davam o doce para essa tia. 

Mas ela guardava no armário e não dava para 

a gente.  À noite, quando estava todo mundo 

dormindo, eu ouvia a porta do armário abrindo, 

e pensava: “olha lá, ela está comendo o doce”. 

E não dava para a gente! Ela também obrigava 

a gente a vender laranja na estação. Tinha um 

trem noturno de Caratinga para o Rio, a gente 

levava um balaio e descascava a laranja para 

vender. 

-  Você sempre estudou em instituição 

pública?

- Quase sempre. Mas o científico eu fiz na 

Academia de Comércio, aqui em Juiz de Fora, 

onde os padres, na época, me abriram exceção. 

Eu fui “caderneteiro”, junto com um primo. 

Marcávamos a presença dos alunos, em troca, 

recebíamos um dinheiro, o que me permitiu 

estudar lá e me manter em Juiz de Fora.

-  Você entrou na UFJF, em 1970 se formou. 

Mais tarde fez mestrado, doutorado e foi 

diretor com dois mandatos consecutivos, entre 

1998 e 2006. Você sempre pensou que poderia 

ser reitor da UFJF?

- Tinha um sonho de poder fazer alguma coisa 

pela universidade que tanto me ajudou. Dar 

alguma coisa em troca. 

De aplicar o mesmo empreendedorismo com 

que conduzi minha vida pessoal na vida pública. 

Sonhava em ser reitor sim.

-  Nesses seus dois reitorados qual foi o 

momento que mais te emocionou? 

- Quando vejo na formatura o aluno indo me 

cumprimentar e dizendo: “valeu Duque, obrigado 

pela carona!”, já me emociono. A cada conquista 

que a Universidade tem, me sinto realizado. Eu 

vivo intensamente a Universidade. Na segunda 

semana de fevereiro deste ano, fizemos uma 

pesquisa com a comunidade acadêmica, que 

mostrou que tenho um reconhecimento entre 

ótimo e bom de 86% contra 10% de regular, e 

4% de ruim e péssimo. Isso é o maior salário 

que um reitor pode ter. E o que ainda está para 

acontecer na Universidade vocês não imaginam! 

O anel viário será todo mudado, a Universidade 

vai ser toda iluminada com LED, vai mudar a 

pista central, a pista de caminhada. Teremos 

caminhada no bosque, sem contar a segurança 

eletrônica, que, no Brasil, só tem igual no Palácio 

do Planalto. Enfim, tem muita coisa prestes a sair.
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Descontração e emoção: na sala de seu apartamento, Henrique Duque falou sobre sua trajetória na UFJF e revelou que deve continuar na carreira política

Investimentos

Nos últimos oito anos, a UFJF recebeu mais de 

R$ 1 bilhão em investimentos que ampliaram a 

infraestrutura, instalações de ensino e possibilitaram a 

melhoria da qualidade do ensino, pesquisa e extensão.

Investimentos em infraestrutura

Reforma de seu restaurante universitário, 

modernização de complexo esportivo, construção 

de novas salas de aula, laboratórios, sedes para 

unidades acadêmicas e centro de apoio acadêmico, 

Corpo de Bombeiros, Centro de Convivência, vigilância 

eletrônica, rede subterrânea de dados, novo prédio 

Faculdade de Medicina, novo prédio CPS, novo prédio 

Faculdade de Educação/Comunicação, novo prédio 

Farmácia, novo prédio Economia, novo prédio IAD, 

novo prédio ICE, novo prédio ICH. Está erguendo uma 

moradia estudantil, Campus de Governador Valadares, 

reestruturação do anel viário.

Hospital Universitário

O novo complexo hospitalar contará com 350 

novos leitos, com atendimento exclusivamente 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Terá uma 

capacidade de atendimento de 50 mil consultas/

mês (atualmente este número gira em torno de dez 

mil consultas/mês). A área total a ser construída é 

4,5 vezes maior que a já ocupada pelos dois prédios 

do atual HU – Dom Bosco.

Parque Tecnológico

Apontado como um dos principais equipamentos para 

garantir o desenvolvimento regional. Uma das metas 

é a atração de investimentos públicos e privados, 

nacionais ou internacionais, para um grande estímulo à 

pesquisa e ao desenvolvimento empresarial.

Jardim Botânico e Planetário

São empreendimentos que além de um imenso 

estímulo à pesquisa, são opções de lazer para toda a 

comunidade. Esses equipamentos poderão impactar 

a criação não apenas do turismo de eventos, mas do 

turismo de passeio no município.

Pós-graduação

Programas de mestrado e doutorado tiveram ampliação 

da quantidade e qualidade dos cursos. Os mestrados 

mais que dobraram, passando de 16 para 33. Os 

doutorados cresceram 150%, passando de 6 para 15.



38 A3 - Setembro/2014 a Fevereiro/2015

- Quais as maiores dificuldades que enfrentou 

como reitor?

- Eu tive alguns desafios e umas três vezes pen-

sei em ir embora. Um primeiro grande desafio foi 

na votação do Reuni: às 7h chegaram na minha 

casa duas pessoas falando que a segurança du-

rante a sessão do Conselho Superior no Mamm 

ficaria a cargo de vigilantes terceirizados. Eu 

fiquei muito tenso e tive que tomar a decisão de 

chamar a PM para garantir a sessão e a integri-

dade dos Conselheiros. Mas fui muito criticado. 

Outra dificuldade foi em relação à comprovação 

de renda na cota social. Fizeram uma regra, já 

no início das aulas, que excluiu a matrícula de 

cem alunos. Eu estava na igreja São Judas Tadeu, 

santo do qual sou devoto, e já tinha um pai de 

aluno me esperando para saber porquê tinham 

feito aquilo. Um rapaz que faz churrasco aqui 

em casa me contou que a sua menina tinha 

passado no bacharelado de Moda, a família ficou 

orgulhosa e, de repente, ela está desclassificada. 

Fiquei uns oito dias sem dormir, até que um co-

ordenador da Engenharia achou uma norma que 

permitia o recurso. Eu sentei três dias inteiros 

ouvindo os pais, com os filhos e com a pró-reito-

ra de Assistência Estudantil. No fim, só ficou um 

aluno de fora, porque a renda extrapolava mes-

mo. Aquilo mexeu muito comigo. Eu vi motorista 

de ônibus com filho passando em Medicina. Só 

gente humilde e muito capaz. A outra vez foi 

envolvendo também questões de ingresso na 

UFJF. Deixaram vazar uma classificação errada 

e, duas horas depois, ela estava invertida. Mas 

quem tinha pego a primeira lista comemorou, 

contou para a família, teve gente que tomou até 

trote. Na segunda-feira, quando soltaram outra 

classificação tinha muita gente excluída. Isso 

desmonta qualquer um. Eu tinha um cachorro, 

um sharpei, que quando eu deprimia ficava aqui 

sentado do meu lado. Ele morreu esse ano de 

câncer. Aqui em casa foi um luto. Só eu, a família 

e o cachorro, que sabíamos os apertos que eu 

passava. Mas foram tantas alegrias que estes 

problemas ficaram para trás.

- Ao apontar a sua obra, a síntese da sua 

parcela de administração, como você definiria 

o seu legado?

- Eu sempre falo uma coisa: Deus não me 

ajuda; ele me carrega. Sempre achei que sou 

instrumento de alguém. Sou ansioso, inquieto 

e não me acomodo com pouca coisa. Sempre 

busco e, quando alcanço alguma coisa, busco 

mais. E anoto tudo. Chega 11 e meia da noite, 

vou pensando em tudo o que tenho que fazer 

e, às vezes, pego o batom da Graça (esposa) e 

anoto no espelho do banheiro. No dia seguinte, 

acordo e está tudo lá, anotado. Como vim de 

origem simples, sempre vi que na vida pública 

também você pode fazer coisas boas. Por exem-

plo, naquela mesma pesquisa de fevereiro, as 

pessoas apontaram que o que mais as impres-

sionam na UFJF é a infraestrutura. Reconheço 

que impressiona, pois muito foi feito e é muito 

mais visível. Mas tem hora que paro e penso 

no tanto que conseguimos avançar na parte 

pessoal, de servidor (técnico-administrativos 

- TAEs - e docentes). Eu costumo falar que um 

saco de cimento, muitas vezes você consegue 

com facilidade. A coisa mais difícil é ganhar um 

cargo de servidor. Só para você ter uma ideia, 

na administração anterior à minha, foram cha-

mados 32 novos docentes e 44 TAEs. Na nossa 

gestão, começamos com cerca de 700 professo-

res e vamos terminar em torno de 1.700. E, além 

desses, temos a possibilidade de fazer até 520 

processos seletivos para professores equivalen-

tes. Nos TAEs, o crescimento também já supera 

cem por cento. Uma das minhas metas é deixar 

a UFJF sem terceirização, exceto nos setores que 

a lei não autoriza concurso. Isso para mim foi a 

principal conquista. 

- E os investimentos trazidos para a UFJF?

- Toda vez que divulgamos novos investimentos, 

a Universidade fica visada e há uma tendência 

em fechar portas. Perdemos apoio, atraímos 

inveja. O ministro da Ciência e Tecnologia (Clélio 

Campolina), fala comigo que durante os quatro 

anos em que ele foi reitor da UFMG (Universida-

de Federal de Minas Gerais) eu sempre bati ele 

em relação ao volume de investimentos. Quando 

ele foi convidado agora para ser ministro, eu fui 

cumprimentá-lo e ele falou: “dinheiro comigo 

você não leva, não!”. Brinquei com ele, e ainda 

estou tirando uma beiradinha lá no Ministério 

(risos).

- Reza a lenda que você, quando chega à Bra-

sília, leva a goiabada cascão lá de Rio Casca, 

um bom queijo e doce de leite, e já começa 

conversando com o rapaz do elevador, chega 

na secretária, até ao ministro. Isso é lenda ou 

verdade? Porque você abre portas com uma 

grande facilidade.

- É o meu jeito. Gosto de conversar com todos, 

sei o nome das pessoas, desde o recepcionista 

ao cara do elevador, e vejo que elas também me 

tratam com carinho e amizade. Mas a história da 

goiabada não é lenda, é verdade. Chego a levar 

uma caminhonete de goiabada da Suzi, perto 

de Ponte Nova. Os ministros recebem um balde 

dela, em formato de geleia. Aquilo faz história, 

você não queira imaginar. Graças a Deus, eu te-

nho muita facilidade em fazer amizades e mais 

ainda em conservá-las.

- Eu queria que você comentasse a respeito de 

ensino a distância na Universidade, que cresce 

nos últimos anos. Isso deve ser uma aposta 

para os próximos anos de administração?

- Eu sou de uma geração que não acreditava 

nessa ferramenta de ensino a distância. Achava 

que isso ia ser uma “fabriqueta de diploma”. Mas 

tive a oportunidade de visitar 28 polos (hoje são 

56), um a um, para conhecer a realidade deles. E 

foi uma experiência impressionante. A maioria 

dos polos era de pessoas de média idade e até 

na terceira idade. Quando vencem a barreira do 

computador e todas as dificuldades, percebo que 

se dedicam muito mais que no ensino presen-

cial. Existe muita evasão, mas é impressionante 

a garra das pessoas que continuam. E eu, que 

não acreditava nisso, hoje vejo a educação a 

distância como uma ferramenta do futuro. Nós 

hoje temos ensino a distância na África (em Mo-

çambique), um curso de administração pública, 

Internacionalização

O número de bolsas destinadas a estudantes 

da instituição em intercâmbios por programas 

próprios da UFJF passou de 27 para 310. Já o número 

de destinos saltou de cinco para 44. Os acordos 

internacionais que eram dez, já somam 120, além de 

200 parcerias.

Assistência estudantil

As bolsas de Assistência Estudantil passaram de 400 

para cerca de 5.000. Já o RU, além de contar com a 

manutenção do preço de R$ 1,40, passou a oferecer 

café da manhã, ter abertura aos domingos e feriados 

e ampliou o número de refeições servidas. É o menor 

valor entre as universidades da Região Sudeste.

Novos cursos e vagas

A UFJF oferecia cerca de 2.000 vagas no processo 

seletivo da Graduação. Em 2014, ofereceu 6.000 vagas 

em cursos presenciais e a distância.

Incentivo à pesquisa

O número de bolsas de Iniciação Científica mais que 

dobrou, passando de 440 para 963.



39A3 - Setembro/2014 a Fevereiro/2015

que também tive a oportunidade de conhecer. 

E o MEC (Ministério da Educação) vem medindo 

a qualidade desse trabalho. Quando assumi, 

tínhamos 300 alunos. Hoje estamos beirando 

quase seis mil alunos de ensino a distância. 

Estamos com um programa no MEC que, se for 

aceito, vamos ampliar para mais três mil alunos. 

É um mestrado profissional para capacitar dire-

tores no ensino médio do país todo.

- Há duas questões que sempre povoaram as 

agendas dos reitores, uma delas é a universi-

dade paga, e a segunda é sobre a questão de 

cotas.

- Eu sou contra a universidade paga. Pelo volu-

me de imposto que a população paga, acho que 

o mínimo que o governo pode dar é um ensino 

superior gratuito de qualidade. Mas uma das coi-

sas que está precisando haver é a valorização da 

coisa pública. Precisamos despertar nos jovens 

essa consciência. Quanto às cotas, eu tive muita 

dificuldade de compreender a racial, pois todos 

somos iguais. Mas avaliando os dois lados, vejo 

que a sociedade tem uma dívida com o negro. 

Mas sou mais a favor da cota social, a partir de 

critérios socioeconômicos, como renda familiar, 

escola pública. Acho que é uma conquista que 

hoje a gente não deve mexer, mas precisamos 

fazer sempre avaliações.

- Diante de tanta atividade, de correrias do 

seu dia a dia, que é tão atribulado, como é que 

você imagina o dia 2 de setembro, quando não 

será mais reitor?

- Eu já tive convite do Gorverno para assumir 

cargos, dentro do próprio MEC. Por duas vezes o 

(então) ministro Fernando Haddad me chamou 

para ser secretário de Ensino Superior. Eu não 

quis porque sabia que essa oportunidade que 

estava tendo aqui na UFJF iria acabar. Eu tive 

possibilidade de ser presidente da Andifes (As-

sociação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior) e não quis. Eu sou 

egoísta, quero cuidar só da UFJF. Em dezembro 

de 2013, o governo me chamou novamente, para 

ser secretário executivo de um ministério, que 

não vou dizer qual, mas que tinha orçamento de 

quase R$ 20 bilhões e eu também não tive von-

tade de ir para lá. Eu vou continuar participando 

da vida da UFJF. Já combinei com o Júlio (Chebli 

- reitor eleito) e vou continuar ajudando, pois 

ainda tem muita coisa para a gente batalhar, 

conquistar. E vou cuidar da minha fazenda.

- No ano passado, durante o processo pré-elei-

toral o seu nome surgiu em várias listas, e você 

chegou até a consultar um grupo de amigos 

se largaria a Universidade para ser candidato 

a deputado. A opção foi por continuar na vida 

acadêmica. Agora, desonerado da reitoria, há 

algum plano para 2016? 

- Uma coisa que a gente observa, pela forma 

como a turma me destaca - e que é natural em 

mim, e não vejo isso como grande valor -, é que 

no Brasil faltam pessoas que fazem as coisas 

acontecerem. Muita gente fala que aqui em Juiz 

de Fora parece que enterraram uma cabeça de 

burro e a cidade não evolui. Mas você vê pessoas 

que tentam fazer alguma coisa e vê pessoas que 

acabam abandonando a cidade. Eu não. Eu sou 

teimoso, sou de Capricórnio, e quero terminar 

algumas coisas aqui. Por exemplo, o Hospital 

(Universitário), o Parque Tecnológico, que no 

meu entendimento muda a vida da Universi-

dade, da cidade e de toda região. Se eu tiver 

que deixar a UFJF amanhã para assumir algum 

cargo, você pode ter certeza que vai ser um cargo 

onde eu vou olhar para a minha terra, porque 

sou cidadão juiz-forano, com muito carinho. Só 

deixarei a cidade se eu tiver numa função em 

que possa trabalhar por ela, para terminar esses 

meus sonhos  -  e nesse meu sonho quero incluir 

Governador Valadares. Eu acredito que vou cami-

nhar na carreira política.

- Como prefeito? 

- Juiz de Fora não pode esperar desejo pessoal de 

ninguém. A gente tem que contribuir para que 

a coisa pública evolua. Mas não tenho perfil de 

legislador, tenho mais perfil executivo.

- Isso é um recado?

- Pode ser. Já fui convidado até para transferir 

o meu título para Governador Valadares. Se a 

condição econômica do Brasil estiver regular 

eu sou candidato a alguma coisa. Se ela estiver 

péssima, estou fora.

- Concluída essa sua transformação no sentido 

da inclusão e do crescimento, o que é que você 

enxerga como o próximo degrau para a UFJF? 

Qual é o desafio, o próximo capítulo?

- O próximo capítulo da Universidade é o cres-

cimento na qualidade. A UFJF já desponta no 

cenário internacional e não tenho dúvida que, 

ao fechar esse ciclo, o crescimento em termos 

de qualidade será muito acentuado. A nossa 

esperança é o Plano Nacional da Educação, 

no sentido de garantir recursos para o ensino 

superior. Mesmo com esse avanço do governo do 

PT, ainda há uma distância muito grande a ser 

percorrida. Devemos apostar muito no Parque 

Tecnológico. São perspectivas que prometem 

muito em termos de pesquisa, de crescimento 

na graduação. Acho que nós vamos ter bons 

cenários, colocando a nossa universidade num 

patamar mais elevado.

- Nas suas horas de lazer (e nesses dois reito-

rados não deve ter tido quase nenhuma), o que 

você gosta de fazer?

- Deve ter uns três ou quatro anos que eu não 

tiro férias. Lazer para mim, quando chego exaus-

to, é pegar o jornal: sou daqueles que gostam de 

ler o jornal no papel. Tem noite, pode perguntar 

à Graça (esposa), que saio daqui à meia-noite 

para olhar a obra do Hospital. O meu lazer, o meu 

domingo, também se ligam ao trabalho, além da 

família e da fazenda. 

- Tem alguma mágoa?

- Nenhuma. Uma coisa que não sei guardar é 

rancor. Não tenho raiva de ninguém. Sempre 

conduzi a administração superior sem brigas, 

sem picuinhas, sem divisões, sem perseguições. 

Procuro olhar sempre para frente.

Novos servidores

A UFJF recebeu mais de 1.500 novos servidores, entre 

docentes e técnico-administrativos em educação. Foi 

uma das maiores contratações do país na comparação 

com universidades de mesmo porte. 

Qualificação

A UFJF tinha 469 doutores e hoje são mais de 

900. Com a implantação do Programa de Apoio à 

Qualificação – Graduação e Pós-Graduação stricto 

sensu (Proquali), mais de 400 TAEs e professores 

passaram a receber benefícios para se qualificarem, 

como R$ 700 (no caso da graduação) ou R$ 1.600 

(mestrado ou doutorado). Entre 2007 e 2013, a UFJF 

capacitou 3.745 servidores, com a realização de 588 

eventos de capacitação.

Júlio Chebli e Marcos Chein foram os nomes indicados 

para reitor e vice, respectivamente, em consulta feita 

pela Universidade Federal de Juiz de Fora à comunidade 

acadêmica, nos dias 9 e 10 de junho. Eles receberam 

59% dos votos, em um único turno.
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Tradição, modernidade e visão de 
futuro na trajetória da Faculdade 
de Engenharia

Ao completar cem anos, oferece não só cursos de graduação, mas 
investe na pós-graduação, no mestrado e no doutorando, preparando 
profissionais para um mercado cada vez mais competitivo e desafiador

Geraldo Muanis
Repórter

Do idealismo de Clorindo Burnier Pessôa de 

Melo, juntamente com Asdrubal Teixeira 

de Souza, Odilon Pereira de Andrade, 

Washington Marcondes Ferreira e Christiano 

Degwert, forjou-se há cem anos as bases da 

Escola/Faculdade de Engenharia de Juiz de Fora. 

Sua origem está no rompimento com a Escola 

Polytechinica da Academia de Commercio, onde 

Clorindo era professor e os demais alunos. Com 

a cisão, desceram o morro da Rua Halfeld e 

fundaram a instituição no dia 17 de agosto de 

1914, sendo instalada de imediato no número 176 

A, na mesma rua, quase esquina com a Santo 

Antônio.

Os descontentamentos com o Politécnico 

ficaram evidentes no início do ano letivo de 1914, 

em 2 de março, quando os alunos aumentaram 

as pressões reivindicando a aquisição de um 

teodolito, necessário para as aulas práticas de 

Topografia. O Conselho da Casa reuniu-se em 10 

de junho e era unânime o pensamento de que 

os instrumentos de medida eram indispensáveis 

para conhecimento e prática dos alunos. Mas, 

mesmo com a confirmação da decisão pelo 

Conselho Provincial, a compra “não foi executada 

pelo competente Procurador” (ata de 5 de abril 

de 1915).

Naquele 17 de agosto, estabeleceram na ata 

inicial os princípios da Escola, “destinada ao 

preparo de profissionais aptos para as obras 

de engenharia em geral e em particular para as 

obras referentes a electricidade, hydraulica e 

estradas”. Clorindo foi eleito diretor, Asdrubal 

o vice e Christiano o secretário da nova Escola. 

Formularam e discutiram o programa das 

respectivas disciplinas, contemplando harmonia 

e complementação de conteúdo. Encimando e 

iluminando seus propósitos, o lema “Illuminat, 

Sanat et Civitates Inter Se Jungit” (Iluminar, 

sanear e ligar cidades entre si).

Formado na Escola de Engenharia de Ouro Preto 

(MG) e professor no Instituto Politécnico, Clorin-

do foi o cérebro da operação que também retirou 

daquela instituição os professores Asdrúbal, 

Washington e Odilon. Alguns alunos do segundo 

e do terceiro anos também se desvincularam, 

como Degwert. Os estudantes que estavam no 

terceiro ano puderam concluir o curso. A primeira 

turma de Engenheiros de Trabalhos Públicos 

formou-se ainda em 1914, em novembro, mas 

a diplomação somente foi oficializada no ano 

seguinte.

Clorindo dirigiu a Escola até seu falecimento. 

Ministrou aulas de Cálculo Diferencial e 

Integral, Resistência dos Materiais e Hidráulica 

e Saneamento, com o trabalho reconhecido 

pela competência e dedicação com que se 

entregou à causa do ensino, sempre com visão 

de futuro, procurando o apoio de pessoas de 

destaque político que seriam importantes para o 

desenvolvimento da Escola.

A campanha para registro de diplomas foi 

acompanhada com atenção pela imprensa 
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Sala de Reuniões da Congregação: centro de decisões importantes 
para o desenvolvimento da Escola de Engenharia, na Avenida Rio 
Branco 2.040, em terreno alugado da Santa Casa de Misericórdia. 
Posteriormente,  a Escola foi transferida para a Rua Visconde de 
Mauá 300, onde hoje está o Colégio de Aplicação João XXIII
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local, que noticiou as aprovações durante as 

discussões em todas as instâncias no Senado 

mineiro. O debate final na Câmara Estadual 

aprovou, em 23 de agosto, o Projeto nº 40, 

referendando o poder legal da Escola. O 

reconhecimento institucional e oficial veio com 

a Lei Estadual nº 696, de 31 de agosto de 1917, 

publicada no “Minas Gerais” de 25 de setembro. 

Já a Lei nº 3.454, de 6 de janeiro de 1918, em seu 

artigo 30, equiparou a Escola de Engenharia 

de Juiz de Fora aos demais estabelecimentos 

oficiais.

Em 30 de março de 1922, na primeira página, o 

“Diário Mercantil” anunciou a morte de Clorindo. 

Tinha 48 anos e ocupou postos de relevância, 

como professor da Escola de Minas de Ouro 

Preto, engenheiro do Estado de Minas e inspetor 

do Governo junto à Leopoldina Railway. Morreu 

na miséria. Porém, a instituição amparou sua 

família, com os professores concordando em dar 

150 mil réis para a viúva e 75 mil réis a cada uma 

das filhas solteiras enquanto permanecessem 

no mesmo estado civil e necessitassem. Não há 

registro de até quando esta ajuda ocorreu.

 
AQUISIÇÃO DE 
LABORATÓRIOS
No início da década de 20, a Escola passou a 

adquirir laboratórios completos para aulas didá-

ticas e práticas, equipamentos produzidos prin-

cipalmente por franceses, ingleses e alemães. O 

crescimento gerou a necessidade de expansão e 

modernização física e acadêmica, com a reorga-

nização das oficinas e dos gabinetes de trabalho 

para produzir equipamentos didáticos.

Em 17 de março de 1924, foi aprovada a criação 

de um “Instituto Profissional” anexo à insti-

tuição, para preparar e completar a instrução 

técnica do operário. Foram criados cursos de 

Engenheiro Geógrafo, em quatro anos, sendo 

um no Curso Anexo e outros três no técnico; e 

Engenheiro Agrônomo, em três anos (um no 

Anexo e outros dois no técnico). Como Enge-

nheiro Geógrafo poderiam atuar nas áreas de 

instalações elétricas, hidráulicas, construções de 

estradas de ferro e agrimensura. Foi extinto em 

1965 por terem constatado sua inviabilidade.

Em 3 de junho de 1925, os alunos fundaram o 

Centro Acadêmico Clorindo Burnier e Theodomiro 

Rothier Duarte foi o primeiro presidente eleito. 

Entre 1931 e 1934, a Escola teve o reconheci-

mento cassado e o recuperou graças a mais 

uma intervenção do presidente de Minas Gerais, 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrada.

MULHERES 
PIONEIRAS
Marilia D’Alva Fabiano Alves foi pioneira, abrindo 

o caminho para que as mulheres passassem a 

cursar a Escola. Foi admitida em 1929 e graduou-

se como engenheira geógrafa em 1933. Dois ou-

tros nomes femininos são marcantes na história: 

Iara Rosa do Nascimento, a primeira mulher 

negra a graduar-se como engenheira eletricista, 

e Dulce Palmer, a primeira a formar-se em Enge-

nharia Civil e Eletrotécnica, em 1938, cumprindo 

extensa e profícua carreira na Prefeitura de Juiz 

de Fora.

Reeleito para o período 1945-1948, Christiano 

Degwert cumpriu a promessa de criar a Fábrica 

de Aparelhos, repassada às mãos de Josué Lage 

Filho, investido do título de diretor técnico. Seu 

reconhecido trânsito no meio político foi res-

ponsável por visitas do presidente da República 

Getúlio Vargas, quando percorreu laboratórios 

e gabinetes da Escola sem economizar elogios. 

Inúmeros professores de outras universidades 

vieram conferir a produção dos equipamentos. 

O primeiro “Livro para Registro das Vendas Re-

alizadas pela Fábrica de Aparelhos a Terceiros” 

mostra o interesse das empresas de Juiz de Fora 

e região, com uma extensa lista de clientes, 

como Prefeitura de Juiz de Fora; Banco do Crédi-

to Real; Escola de Engenharia de Belo Horizonte; 

Escola Nacional de Minas e Metalurgia de Ouro 

Preto; colégios de Juiz de Fora; Senai; Escola 

Nacional de Química do Brasil; Universidade de 

São Paulo; Escola Politécnica de São Paulo; e 

Instituto de Tecnologia Industrial. Nenhum outro 

A Escola de Engenharia tem suas origens no Instituto Politécnico da Academia de Comércio, onde se formou 
Odilon Pereira de Andrade, na turma de Engenheiros Eletricistas de 1911. Juntamente com Asdrubal Teixeira de 
Souza, Washington Marcondes Ferreira e Christiano Degwert, foi um dos fundadores da Escola de Engenharia, 
tendo à frente a liderança de Clorindo Burnier Pessôa de Mello
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produto foi tão vendido quanto as balanças ana-

líticas; dupla ou tripla escala; hidrostática; pesa-

cartas; e quadrantes, utilizadas para análise de 

manteiga, controle leiteiro, pedras preciosas e 

uso familiar.

 

PARQUE 
TECNOLÓGICO
O Parque Tecnológico (Partec) caracterizava as 

salas no prédio de laboratórios e gabinetes, na 

rua Floriano Peixoto, esquina com avenida Getú-

lio Vargas, no Centro de Juiz de Fora, onde eram 

realizadas as atividades de manufatura dos 

aparelhos a serem utilizados interna ou vendidos 

externamente. Idealizado e constituído na déca-

da de 1930, teve seu auge em 1945 e 1957 e foi 

a alma das oficinas do ponto de vista científico 

e de criatividade. Os equipamentos estrangei-

ros eram reproduzidos segundo os manuais ou 

eram adaptados para funcionar no âmbito da 

realidade brasileira e o maior exemplo é a Tríplice 

Escala (balança produzida pela Escola, melhor 

que a dos franceses, com três escalas, daí o 

nome, recomendada para pesagens simples e 

para determinar a densidade de corpos, com 

características especiais de robustez, sensibili-

dade e precisão).

A Escola passou por graves crises na década 

de 1950. Na primeira, entre o final de 1953 e o 

alvorecer de 1954, com o pedido de congelamen-

to das contas bancárias do Diretório Acadêmico 

(DA), a fim de controlar sua administração.

Em 24 de dezembro, o Conselho Técnico Admi-

nistrativo dissolveu a entidade por infringir o 

artigo 114 do Regimento Interno. O presidente do 

grêmio, Itamar Augusto Cautiero Franco, contou 

com os conselhos do advogado e jornalista Almir 

de Oliveira. Hoje, com 94 anos, Almir confirma 

as divergências com o secretário Josué Lage, 

bastante questionado pelo seu autoritarismo. 

Na época, ele escrevia uma coluna dominical 

na página de política do “Diário Mercantil”, de 

intensa repercussão. Embora o diretor fosse 

Christiano Degwert, Almir explica que era Josué 

quem se mostrava mais uma vez intransigente. 

Como o DA havia aprovado entrar em greve, 

“protestando contra a permanência de um pro-

fessor que julgavam inadequado”, o secretário 

ameaçou dissolver a representação, transferir e 

expulsar 16 deles.

A grande preocupação de Itamar Franco era 

impedir a punição. Almir já exercia a advocacia e 

aconselhou os alunos a procurarem o Ministério 

da Educação, no Rio de Janeiro, para resolver 

o problema. A ponte utilizada foi o poderoso 

deputado federal José Bonifácio Lafayette de 

Andrada, amigo e correligionário de Almir na 

UDN que acionou o ministro da Educação, Antô-

nio Balbino, a quem Itamar relatou as ameaças.

Josué Lage procurou o editor geral do “Diário 

Mercantil”, Renato Dias Filho, mas foi em vão: 

“O Renatinho cruzou os braços e o mandou ‘con-

versar com o Almir’. Assim as coisas correram 

do jeito que eu estava provocando e as notícias 

divulgadas por mim tiveram influência, pois o 

povo vai muito pelo que o jornal diz”. Em março, 

o Ministério da Educação, após ouvir as partes 

litigantes e analisar os argumentos, determinou 

que a Escola tornasse ineficazes as medidas 

arbitrárias, fossem contra o DA ou contra aca-

dêmicos.

Não houve estranhamento na escolha do 

paraninfo da turma de 1954: José Bonifácio. Um 

singelo agradecimento de Itamar, orador da 

turma, que se tornou marca registrada ao longo 

da caminhada até à Presidência da República.

A segunda grande crise teve como pano de fun-

do os desacertos administrativos, pois os livros 

de contabilidade tiveram suas escritas interrom-

pidas em 1954, época em que as dívidas corres-

pondiam, com pequena diferença, aos débitos 

de Josué para com a Tesouraria. A Comissão de 

Sindicância concluiu que “em vários aspectos das 

irregularidades praticadas pela administração 

anterior da Escola de Engenharia, tais como o da 

inexistência de contabilidade e o da lavratura de 

atas falsas, a responsabilidade cabia exclusi-

vamente ao ex-diretor Técnico, professor Josué 

Lage Filho, pois, pelo Regimento, essas atribui-

ções lhe estavam afetas, não cabendo, portanto 

ao ex-diretor, professor Christiano Degwert, a 

responsabilidade sôbre  estas e outras irregulari-

dades que ali se verificaram”.

As determinações do Conselho Nacional de 

Educação, homologadas em 20 de maio de 1959, 

alteraram o Regimento para ajustar a matéria 

acerca das exigências da legislação vigente do 

ensino federal. Foi o ponto final na questão da 

vitaliciedade do diretor, motivo fundamental 

da greve, além de proporcionar aos professores 

Getúlio Vargas esteve várias vezes em Juiz de Fora. O bom relacionamento de Josué Lage Filho (centro) com o presidente da República foi 
responsável pela obtenção de verbas para a instituição. Em uma de suas visitas, percorreu o prédio das oficinas, na esquina da Rua Floriano 
Peixoto, e tomou café com o diretor técnico da Escola de Engenharia
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contratados o direito de votar. A intervenção do 

presidente Juscelino Kubitschek foi fundamental 

para debelar a crise.

Em janeiro de 1960, a Escola mudou para a sede 

construída na Rua Visconde de Mauá 3.000, no 

bairro Santa Catarina. Ali, a primeira reunião 

da Congregação aconteceu em 26 de fevereiro, 

quando oficializou-se de vez a saída de Josué. No 

dia 6 de março, foi relembrado, com a presença 

de todos os diretores de escolas superiores da 

cidade, que JK assinou ato encaminhando ao 

Congresso a proposta para criação da Universi-

dade de Juiz de Fora.

A reforma dos currículos veio no segundo 

semestre, mas a Escola continuaria expedindo 

diplomas de Engenharia Civil, com opções de 

Eletrotécnica; Pontes e Saneamento; Edifi-

cações; e Estruturas. Em um de seus últimos 

atos como presidente, JK sancionou, em 23 de 

dezembro de 1960, o Decreto Lei nº 3.958, crian-

do a Universidade de Juiz de Fora, e a Escola de 

Engenharia passou a integrar as cinco unidades 

federalizadas: as faculdades de Medicina, Direi-

to, Ciências Econômicas e a Escola de Farmácia e 

Odontologia de Juiz de Fora. Seu patrimônio foi 

incorporado e à época somava Cr$120.000.000.

A Ata Número 1 da EEJF data de 8 de abril de 

1961 e foi realizada no Partec, conduzida pelo 

professor catedrático e decano Odilon Pereira 

de Andrade, que propôs por aclamação a 

recondução de Josué d’Affonseca como diretor. 

Com a Lei nº 4759, de 20 de agosto de 1965, a 

instituição ganhou nova denominação: Escola de 

Engenharia. 

Em 1963, ocorreu o desmembramento dos 

cursos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica 

e, em 1968, passou a ser chamada oficialmente 

Faculdade de Engenharia da UFJF. 

Atualmente, a Faculdade oferece cursos de gra-

duação, pós-graduação, mestrado e doutorado. 

Tais movimentos visam sustentar a atitude 

vanguardista que inspirou sua criação. O diretor 

da instituição, Hélio Antônio da Silva, destaca 

sua importância: “Repetimos incansavelmente 

em público o seguinte lema: a antiga Escola 

de Engenharia, hoje Faculdade de Engenharia 

da UFJF, vem, há cem anos, formando enge-

nheiros, e mais recentemente arquitetos que 

já contribuíram e vão continuar contribuindo 

para o desenvolvimento do nosso Brasil. Sem 

engenharia não há desenvolvimento econômico. 

Temos um grande desafio para o futuro, que é 

formar engenheiros para os próximos 50 anos e 

continuar formando-os com qualidade. Hoje ela 

está bem e ocupamos posições de destaque nas 

avaliações do Ministério da Educação”.

O Laboratório de Geologia integrava o conjunto das ofi cinas da Escola na Rua Floriano Peixoto, sendo fundamental para o desenvolvimento prático de seus alunos
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Atualmente, a Faculdade 
de Engenharia da 
UFJF oferece 12 cursos 
na graduação; três 
na pós-graduação 
(especialização); e três 
na área de mestrado e 
doutorado 

Faculdade de Engenharia: www.ufjf.br/engenharia

Especialização

Análise Ambiental: www.ufjf.br/analiseambiental; Engenharia e Segurança no Trabalho: www.ufjf.br/engenharia/cursos/engsegtrabalho/

Engenharia de Produção: www.ufjf.br/eep/ 

Mestrado e doutorado

Engenharia Elétrica: www.ppee.ufjf.br/; Modelagem Computacional: www.ufjf.br/mmc/

Ambiente Construído www.ufjf.br/ambienteconstruido/

MAIS
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Novos buracos de fechadura: 
entre a privacidade e a 
superexposição virtual
Especialistas discutem a falta de privacidade diante da espionagem em massa realizada 
pelos Estados Unidos, as manipulações no Facebook e a implantação de chips no corpo

Raul Mourão
Repórter

Leitor, ao folhear esta página, cada expressão e 

movimento seus estão sendo observados. Se lê 

depressa um parágrafo, se olhou primeiro para 

as imagens, se interrompeu a leitura. Mas siga 

adiante. Tudo isso importa para identificar como 

é o seu comportamento de leitura, para saber 

posicionar publicidade, reportagem ou foto. 

Calma, por enquanto, tamanha tecnologia não 

foi aplicada a publicações impressas. Ao menos, 

em larga escala. Mas sim na internet e em 

dispositivos móveis, como celular e tablet, ou no 

cartão de crédito.

Esse rastreamento ocorre ao visitar determina-

dos sites, acionar a localização geográfica pelo 

celular e permitir o registro de deslocamento, 

como também ao autorizar sensores a reconhe-

cerem movimentos corporais. Há até aqueles 

que permitem a implantação de chips no corpo 

para monitorar traços fisiológicos, gravar dados 

cadastrais ou mesmo para pagar contas, acessar 

cofres ou ter acesso VIP em festas. “Cada clique 

que damos na internet, link que abrimos em 

outra página, imagem que curtimos, é uma 

migalha digital para os publicitários”, afirma o 

jornalista Pedro Burgos, autor do livro “Conecte-

se ao que Importa”.

Para o professor Paulo Roberto Figueira Leal, 

da Faculdade de Comunicação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), ao mesmo tempo 

em que existem muitas vantagens coletivas ou 

individuais nos espaços virtuais, há também 

muitos desafios engendrados por essas tecno-

logias. “Um deles é este: quais são os limites 

pelos quais as informações que teoricamente 

dizem respeito a mim podem ser publicizadas 

ou buscadas para usos econômicos e políticos? E 

vigora um modelo no qual grandes corporações e 

governos de países centrais têm acesso privile-

giado às informações, implicando uma assime-

tria com consequências políticas e militares.”

O ex-prestador de serviço da Agência de Se-

gurança Nacional dos Estados Unidos, Edward 

Snowden, já mostrou, em 2013, que o órgão 

guardava informações sobre telefonemas, 

e-mails e perfis em redes sociais de cidadãos 

americanos, diretores empresariais e chefes de 

Estado, como a presidente Dilma Rousseff. Dian-

te das revelações, a agência afirmou se tratarem 

de metadados, como local e duração das cha-

madas, mas não do conteúdo das mensagens, 

e justificou a espionagem por visar ao combate 

ao terrorismo. O jornalista Glenn Greenwald – o 

primeiro a publicar documentos vazados por 

Snowden – afirma que governos do mundo 

inteiro têm se esforçado fortemente para treinar 

seus cidadãos a desdenhar da própria privacida-

de. “Muitos aplaudem enquanto as autoridades 

coletam grandes quantidades de informação 

sobre o que os cidadãos dizem, leem, compram e 

fazem (e com quem), auxiliadas em seu ataque à 

privacidade por uma série de magnatas da inter-

net, os parceiros indispensáveis da vigilância do 

governo”, alerta Greenwald, no livro “Sem Lugar 

para se Esconder”.

A partir dessas informações cotidianas, um ex-

perimento social realizado no Facebook mostrou 

VIGIL ÂNCIA
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que o uso de dados não se restringe à esfera da 

segurança. Realizado em 2012, mas conhecido 

somente em junho de 2014, o teste alterou o 

algoritmo responsável por selecionar o conteúdo 

visualizado na linha de notícias por 689 mil pes-

soas sem seu consentimento. A proposta era ve-

rificar a existência de contágio emocional entre 

elas no ambiente virtual cada vez que prevalecia 

a exibição de conteúdo negativo ou positivo.

Os autores concluíram que houve “contágio” 

quando observaram comentários e novas publi-

cações pessimistas ou otimistas conforme o tipo 

de conteúdo apresentado. “O trabalho também 

sugere que, diferentemente de estudos ante-

riores prevalecentes, o contágio emocional não 

depende da interação pessoal e linguagem não 

verbal”, apontam, no artigo, os autores Adam 

Kramera, Jamie Guilloryb e Jeffrey Hancockb.

 

DADOS, PREVISÃO E 
RECOMENDAÇÕES
Conforme o professor do Departamento de Ci-

ência da Computação da UFJF Victor Ströele, há 

possibilidades infinitas para o uso de sistemas 

que empregam combinações de dados, capazes 

de trabalhar com milhões de elementos em 

fração de segundos. “Tanto o controle sobre os 

dados quanto as finalidades devem ser avalia-

dos em cada caso.” O próprio docente iniciou 

projeto de pesquisa para analisar redes sociais 

científicas. A partir de informações públicas 

na plataforma Lattes – que traz o registro de 

produção acadêmica de professores e alunos 

brasileiros –, foi possível diagnosticar relações 

de pesquisa estabelecidas entre os membros. 

Foram analisados os registros de até 400 

integrantes de programas de pós-graduação de 

conceito elevado (notas 6 e 7). Uma das conclu-

sões identifica os docentes com mais influência 

na rede ou que iniciam a pesquisa de determi-

nado tema. “Os resultados podem sugerir mais 

interações entre os programas, fortalecer grupos 

de pesquisa e melhorar o fluxo de conhecimen-

to.” Em novo projeto, Ströele pretende elaborar 

um sistema de recomendação de conteúdo 

educativo para alunos de ensino a distância, na 

UFJF, com base no perfil educacional do estudan-

te, nos interesses demonstrados em grupos no 

Facebook e outras variáveis.

“Cada clique que damos 
na internet, link que 
abrimos em outra página, 
imagem que curtimos, é 
uma migalha digital para 
os publicitários”

(Pedro Burgos, autor do livro 
“Conecte-se ao que Importa”)

“Quais são os limites pelos 
quais as informações 
que teoricamente dizem 
respeito a mim podem ser 
publicizadas ou buscadas 
para usos econômicos 
e políticos? Vigora um 
modelo no qual grandes 
corporações e governos 
de países centrais têm 
acesso privilegiado às 
informações, implicando 
uma assimetria com 
consequências políticas e 
militares”

(Paulo Roberto Figueira Leal, 
professor da Faculdade de 
Comunicação da UFJF)

que o uso de dados não se restringe à esfera da DADOS, PREVISÃO E 

Kramera, Jamie Guilloryb e Jeffrey Hancockb.
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Mais recomendações já são vistas a partir de 

dispositivos, como cintos, pulseiras ou relógios 

que funcionam como aplicativos de orientação 

de atividade física. Eles indicam até a hora e 

o minuto exatos para uma pessoa ir dormir 

conforme a movimentação diária monitorada. E, 

em Hollywood, estúdios e produtores utilizam 

sistemas para definir o próximo filme em cartaz, 

com o serviço da empresa britânica Epagogix, 

que prevê o faturamento de bilheteria. Entram 

na conta do sistema, centenas de variáveis, tais 

como traços psicológicos do protagonista e do 

ator sugerido para o papel, locação e repercus-

sões anteriores em redes sociais. “A partir des-

sas análises podemos indicar aspectos em que o 

roteiro está fraco ou não. Nem sempre elas são 

aceitas”, ressalta o diretor da organização, Nick 

Meaney, em entrevista no site da empresa, que 

garante atender centenas de demandas. O sis-

tema já acertou o fracasso econômico de “Bem-

vindo ao Jogo” e o sucesso de “Querido John”.

Em sites de compras, como Amazon e America-

nas, a tecnologia auxilia a identificar o compor-

tamento do consumidor. “No site do Magazine 

Luiza a atendente virtual Lu sabe que você já 

clicou dez vezes em um link da página ou de um 

site parceiro, mas não comprou. Ela conhece 

seu comportamento de intenção de compra, 

com isso pode recomendar novas opções, tirar 

dúvidas ou sugerir meios para que finalize o 

pedido. Quando a aquisição é feita, ela saberá 

sobre seu comportamento de compra efetiva, ou 

seja, preferência de cor, forma de pagamento, e 

assim somar mais dados para o cálculo”, explica 

o professor da Faculdade de Administração da 

UFJF Danilo Sampaio. A ajuda vem ainda da 

associação entre empresas e administradoras 

de cartão de crédito, quando trocam dados entre 

si. “A gestão de conhecimento é um diferencial 

competitivo”, acrescenta Sampaio.

 

REDE LIVRE
Para a professora da Faculdade de Direito da 

UFJF Kelly Cristine Sampaio, a vigilância e o 

consequente emprego de dados obtidos sem 

o controle do cidadão acarretam na perda de 

direitos fundamentais, como liberdade e priva-

cidade. “Há uma violação silenciosa da privaci-

dade. Propaga-se uma lógica inversa: se sou as 

minhas informações, devo prestar contas sobre 

elas, pois não tenho nada a esconder”, diz. Nesse 

sentido, a identidade de uma pessoa é baseada 

naquilo que ela apresenta, seja em redes sociais 

ou no Currículo Lattes, em vez de valorizar sua 

identidade pessoal. “E os danos à integridade fí-

sica e psíquica são altos quando a imagem social 

é manchada, a exemplo de adolescentes que se 

suicidaram ao terem a vida sexual exposta em 

público. Há um mínimo ético inviolável. Precisa-

mos discutir o respeito à privacidade no espaço 

eletrônico, o controle dessas informações e a 

regulação sobre o que faz quem possui os dados. 

Quem controla o controlador?”

Segundo a professora, o Marco Civil da Internet, 

que apresenta diretrizes de uso da internet no 

Brasil, trouxe avanços em relação à guarda de 

dados, mas não permite a retirada imediata de 

conteúdo ofensivo. “Se diante de sinais de perda 

Mais recomendações já são vistas a partir de 

dispositivos, como cintos, pulseiras ou relógios 

que funcionam como aplicativos de orientação 

de atividade física. Eles indicam até a hora e 

MAIS
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de liberdade, a sociedade investiu em revoluções 

para reconquistá-la, atualmente, ela se esvai 

com a nossa concordância”, acrescenta a docen-

te. Conforme o professor do Departamento de 

Filosofia da UFJF Luciano Donizetti, a liberdade é 

limitada pelo olhar do outro, afinal, a identidade 

é também definida pelo que se é em relação a 

um parâmetro, à outra pessoa. “Assim é preciso 

refletir sobre os efeitos de uma vigilância 

constante e mesmo pouco perceptível. É certo 

que também somos livres para escolhermos 

alternativas que podem limitar nossa liberdade, 

como decidir ser responsável por entrar em uma 

rede social, se expor.”

Uma das vozes mais críticas em relação à coleta 

de dados, o americano Eli Pariser afirma no 

livro “O Filtro Invisível”, que estão sendo criadas 

“bolhas” de conteúdo relacionadas ao círculo de 

interesse do usuário, distanciando a internet 

de um ideal de liberdade e autonomia. De tanto 

alguém comentar fotos de animais de estimação 

ou de manifestações e visitar o perfil de um 

amigo, possivelmente mais conteúdo desse tipo 

aparecerá em sua seção de notícias. De modo 

similar, pesquisas no Google podem direcionar 

resultados conforme o histórico de busca de 

quem o utiliza ou dos sites em que navega. O ra-

ciocínio é estendido para a produção de séries de 

TV, filmes e páginas inicias de sites de notícias. 

“Cada vez mais, o monitor do nosso computador 

é uma espécie de espelho que reflete nossos 

próprios interesses, baseando-se na análise de 

nossos cliques feita por observadores algorítmi-

cos. A rede agora gira em torno do ´eu`, e a meta 

é prever o que cada um deseja, pensa.”

“Sem Lugar para se Esconder - Edward Snowden, a NSA e a Espionagem do Governo Americano” (2014), de Glenn Greenwald, editora Primeira Pessoa
“O Filtro Invisível: O que a Internet está Escondendo de Você” (2012), de Eli Pariser, editora Zahar

Andreia Tavares

Antena De Mulher
Jhonantan Meneghetti
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Juventude 
encarcerada, 
Estado omisso e 
amortecimento 
ético da sociedade

Dissertação apresentada no Programa de Pós-graduação 
em Serviço Social da UFJF faz crítica severa ao Estado, à 
sociedade e à imprensa por colocarem os jovens pobres 
como “bodes expiatórios” das mazelas sociais

Zilvan Martins
Repórter
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A assistente social Joseane Duarte Ouro Alves 
(à esquerda) faz uma abordagem racional sobre 

a violência estar diretamente relacionada à 
questão social em sua dissertação, orientada 

pela professora Carina Berta Moljo 

“A questão social é um caso de polícia”. 

Esta famosa frase do ex-presidente 

brasileiro Washington Luís, dita na 

década de 1920, ficou eternizada. E a ideia ex-

pressa nesta máxima parece que vem ganhando 

cada vez mais adeptos nos dias atuais. Casos 

de justiça com as próprias mãos são relatados 

diariamente pela mídia nacional que, às vezes, 

aborda o fato de forma intolerante, como 

aconteceu recentemente com a apresentadora 

do telejornal SBT Brasil. A jornalista fez um co-

mentário polêmico sobre um adolescente que foi 

espancado por três homens, no Rio de Janeiro, e 

preso nu pelo pescoço a um poste.

“O marginalzinho era tão inocente que, ao invés 

de prestar queixa contra seus agressores, prefe-

riu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. 

É que a ficha do sujeito está mais suja que pau 

de galinheiro”, disse a jornalista sobre o jovem, 

acusado de praticar furtos. Não satisfeita, ela 

ainda conclui: “E, aos defensores dos Direitos 

Humanos, que se apiedaram do marginalzinho 

preso ao poste, eu lanço uma campanha: faça 

um favor ao Brasil, adote um bandido”.

Este discurso deturpado e acrítico – concatenado 

com a inoperância do Estado brasileiro – que não 

consegue dar respostas sociais que combatam, 

de fato, a violência no país – impulsiona crenças 

de que punições mais severas e a mudança na 

maioridade penal solucionarão o problema da 

criminalidade. Com isso, a privação de liberdade 

virou a “fórmula mágica” de resolutividade das 

complexas questões enfrentadas pela socieda-

de. E os jovens pobres, sem perspectivas, são 

eleitos como o “grande inimigo interno”, colo-

cando nossa juventude mais carente no lugar de 

“bodes expiatórios” das mazelas sociais.

Uma crítica severa a este estado de coisas – com 

uma abordagem racional de que a violência está 

diretamente relacionada à questão social – é o 

mote da dissertação de mestrado intitulada “A 

criminalização da questão social: uma juventude 

encarcerada”. A dissertação foi apresentada pela 

assistente social Joseane Duarte Ouro Alves, em 

novembro de 2013, no Programa de Pós-Gradua-

ção em Serviço Social da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF).

Nas mais de 180 páginas do seu trabalho, a 
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autora dedica-se a compreender o fenômeno 

da criminalização da questão social no contexto 

da sociedade brasileira, dando ênfase a como 

esse processo se apresenta no que se refere à ju-

ventude criminalizada de nosso país. A principal 

conclusão do seu trabalho foi mostrar que estes 

jovens encarcerados são violados em seus direi-

tos muito antes de se tornarem violadores de 

direitos. Apesar de aparentemente óbvia, essa 

tarefa, segundo Joseane, faz-se fundamental no 

contexto em que vivemos.

“Hoje o caráter violento de fatos não criminali-

zados, mas extremamente danosos socialmente 

– como a fome, a falta de acesso à saúde e à 

educação e a concentração de renda – são displi-

centemente discutidos e tratados como proble-

mas naturais. E um Estado que viola a dignidade 

e os direitos humanos jamais poderá funcionar 

como redutor de índices de criminalidade, pois 

ele mesmo é criminoso e incita a violência ao ge-

rar a desumanização dos sujeitos sob seu domí-

nio. E, infelizmente, podemos conjecturar que as 

mortes evitadas com a superação da desnutrição 

infantil no Brasil podem ter sido “transferidas” 

para estas mesmas crianças ao atingirem a 

adolescência”, afirma a pesquisadora.

 

A QUESTÃO SOCIAL 
NO BRASIL
Uma das preocupações do trabalho foi apre-

sentar a base histórica dos nossos problemas 

sociais. Afinal, como afirma Caio Prado Júnior, 

um dos autores citados na dissertação, “os 

problemas brasileiros de hoje, os fundamentais, 

pode-se dizer que já estavam definidos e postos 

em equação há 150 anos. E é da solução de 

muitos deles, para que nem sempre atentamos 

devidamente, que depende a de outros em 

que hoje nos esforçamos inutilmente”. Joseane 

debruçou-se sobre a história brasileira pela lente 

de autores vinculados às teorias sociais críticas 

de interpretação do passado nacional. “Começar 

pelo passado fez-se imprescindível, pois somen-

te na história encontram-se os veios capazes de 

explicar grande parte de nosso tempo presente.”

Segundo a orientadora da dissertação, profes-

sora Carina Berta Moljo, este resgate histórico 

foi essencial para mostrar que ninguém nasce 

criminoso e que a sociedade penaliza, diariamen-

te, quem não tem condições financeiras para 

determinadas pseudonecessidades. “A socieda-

de cria necessidades o tempo inteiro. Contudo, 

esta mesma sociedade sequer consegue atender 

as necessidades básicas de subsistência como 

alimentação, saúde e educação. Com isso, os 

jovens mais pobres são duplamente penaliza-

dos porque eles não têm sequer a capacidade 

de subsistência e muito menos condições de 

consumir o supérfluo.”

 

PESQUISA DE 
CAMPO
Dar voz aos jovens criminalizados foi uma pre-

ocupação da assistente social que realizou uma 

pesquisa de campo, durante quatro meses, com 

adolescentes privados de liberdade que se en-

contravam na Unidade de Internação Socioedu-

cativa da região metropolitana do Espírito Santo 

(Unis). Joseane já tinha experiências cotidianas 

com este público por meio do exercício profis-

sional como assistente social do Poder Judiciário 

do Estado do Espírito Santo, lotada na 2ª Vara 

da Infância e Juventude de Vitória –VIJ/Vitória, 

especializada em medidas socioeducativas.

Baseada em uma amostra qualitativa, foram 

realizadas dez entrevistas individuais. Ouvir 

a versão da história dos sujeitos, contada por 

eles mesmos, foi a forma que a pesquisadora 

encontrou para resgatar informações que dizem 

respeito a uma parcela da sociedade que não en-

contra espaços em que possa falar e ser ouvida. 

Esta metodologia adotada foi um dos diferen-

ciais da sua pesquisa, segundo a orientadora.

“Uma das características do mestrado em 

Serviço Social da UFJF é ter um programa com 

um olhar crítico da realidade que vivemos. A 

dissertação da Joseane destaca-se não somente 

pelo rigor teórico, mas pela profundidade das 

entrevistas que fez. Aí está a originalidade do 

trabalho. Ela conseguiu dar voz aos jovens en-

carcerados. Esta foi uma das estratégias eleitas 

como possível mecanismo de desconstrução de 

preconceitos e estigmas”, ressalta Carina.

Durante a pesquisa de campo, a autora cons-

tatou que a realidade da Unis era semelhante 

à de outros estabelecimentos de privação de 

liberdade do país: insalubridade das instala-

ções, obscuros recursos, falta de programas de 

escolarização, de cursos profissionalizantes, 

assistência jurídica, de saúde, entre outras tan-

tas necessidades. Em síntese, numa conjugação 

de condições subumanas de manutenção de 

seus internos. Foi verificado, também, que os 

técnicos do Estado, em suas diversas esferas, 

reproduzem de maneira exaustiva a máxima de 

que, após certa idade, não há “caminho de volta” 

para essa juventude.

 

 A IMINÊNCIA DA 
MORTE 

Durante as entrevistas com os adolescentes – 

acautelados por diversos motivos como furtos, 

tráfico e homicídio – a naturalização de situa-

ções envolvendo a morte violenta de amigos, 

familiares e pessoas conhecidas por eles chama 

a atenção. Estas mortes, na maior parte das tra-

jetórias relatadas, resultam de fatores externos 

relacionados à violência urbana e às questões 

referentes ao território.

Neste sentido, segundo a pesquisa, torna-se 

forçoso reconhecer que a privação da liberdade 

imposta aos jovens entrevistados constituiu, na 

interpretação e na reflexão elaborada por eles – 

“uma chance de viver” – como alguns verbaliza-

ram. O “dar um tempo”, imposto pela privação 

de liberdade, também foi a expressão utilizada 

para simbolizar a consciência de que o risco 

extramuros foi temporariamente bloqueado pela 

ação do Estado. “Este efeito da privação de liber-

dade torna-se um instrumento de proteção às 

avessas que infelizmente fundamenta a ação de 

assistentes sociais, psicólogos, juízes, promoto-

res, dentre outros”, lamenta Joseane.

Outro ponto tocado por todos os jovens 

entrevistados foi a importância do consumo 

como um dos elementos determinantes para o 

cometimento dos atos infracionais. Ainda que as 

motivações que resultaram nessa necessidade 

sejam particulares – alguns fazem referência a 

mínimos fundamentais e outros a necessidades 

“A sociedade cria 
necessidades o tempo 
inteiro. Contudo, esta 
mesma sociedade sequer 
consegue atender as 
necessidades básicas 
de subsistência como 
alimentação, saúde e 
educação. Com isso, os 
jovens mais pobres são 
duplamente penalizados 
porque eles não têm 
sequer a capacidade de 
subsistência e muito 
menos condições de 
consumir o supérfluo”

(Carina Berta Moljo, 
orientadora da dissertação)
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socialmente construídas – é fato que todos 

estavam alijados da dinâmica do consumo como 

apregoado por uma sociedade ancorada no 

mercado.

“A realidade destes jovens faz-nos refletir 

alguns aspectos com relação à(s) juventude(s) 

e as diferentes oportunidades apresentadas 

a cada uma delas de acordo com sua posição 

social. A noção de juventude como momento de 

preparação para uma vida adulta plena, em que 

os jovens desenvolvem seus estudos com vistas 

à inserção no mundo produtivo, não encontra 

correspondência na vida dos entrevistados. Des-

sa forma, reconhecer que o abandono dos jovens 

de nossas periferias materializa-se na ausência 

de estímulos para que consigam ascender à vida 

adulta, com um mínimo de bagagem, é a perver-

sa realidade deste sistema econômico sob o qual 

vivemos,” constata a pesquisadora.

 

O ECA E SUA CRISE 
DE EFETIVAÇÃO
 

Os marcos regulatórios que normatizam a vida 

das crianças e dos adolescentes também foram 

abordados na dissertação que relatou o processo 

de construção do Estatuto da Criança e do Ado-

lescente (ECA). Segundo Joseane, o ECA é uma 

legislação avançada em termos de leis. O que 

ainda não conseguimos foi implantá-lo de fato.

“O poder judiciário tem dificuldade de interpretar 

o ECA corretamente e, às vezes, aplica medida 

de caráter punitiva achando que vai proteger 

o adolescente dele mesmo, o que gera mais 

malefícios. Por outro lado, temos a crise de im-

plementação. O Estado precisa garantir recursos 

públicos para que estes centros socioeducativos 

funcionem corretamente, com garantia de direi-

tos, sem tortura, sem ferir a dignidade humana. 

O que podemos concluir, em acordo com o que 

história tem o poder de demonstrar, é que a 

regulamentação formal do direito no Brasil não 

garante a existência real de condições para sua 

efetivação.” 

Dados de jovens em cumprimento de medida socioeducativa de internação e/ou mortos no 

Brasil nos últimos anos

20.081 adolescentes em cumprimento de medidas de privação e 

restrição de liberdade no país. Destes, 18.378 cumprem medida 

socioeducativa de internação, enquanto 1.703 estão no regime da 

semiliberdade.*

90% do sexo masculino; 76% com idade entre 16 e 18 anos; mais de 

60% são negros; 51% não frequentavam escola e 49% não 

trabalhavam.

No Brasil, em média, para cada 10mil adolescentes entre 12 e 17 

anos, há 8,8 cumprindo medida de privação ou restrição de 

liberdade.

A maior proporção de internos em relação à população adolescente 

é no Distrito Federal, com 29,6 adolescentes para cada 10 mil, 

seguido pelo estado do Acre (19,7), São Paulo (17,8) Pernambuco 

(14,8) e Espírito Santo (13,4). 

Nos últimos 30 anos, o país registrou um crescimento de 346% nas 

mortes desse segmento. O país ocupa o 3º lugar entre 99 países.

176.044 crianças e adolescentes vítimas da violência letal nas 

últimas três décadas no Brasil.

* Inspeções realizadas em 88,5% das unidades de internação e semiliberdade do Brasil. 

Fontes: Conselho Nacional de Justiça/CNJ, (2012); Conselho Nacional do Ministério Público/

CNMP (2013).

MAIS
Joseane Duarte Ouro Alves Mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação da UFJF; graduada em Serviço Social pela UFJF; assistente social do 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
http://lattes.cnpq.br/0302212895747341

Carina Berta Moljo Doutorado e Pós-doutorado na PUC-SP; Licen Trabajo Social, Universidade Nacional de Rosario, Argentina; pesquisadora do CNPq, Grupo 
de Pesquisa: Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas Públicas
http://lattes.cnpq.br/3960109794312109
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Quem lucra com a 
guerra às drogas?

Telmo M. Ronzani*

Cresce a discussão sobre o uso de drogas, estimulado, em especial, 

pela suposta “epidemia do crack”. Junto a isso, segmentos específicos 

da sociedade discutem sobre a descriminalização ou legalização da 

maconha, gerando grande polêmica e posicionamentos bastante acalora-

dos. Como especialistas na área, nosso grupo de pesquisa vem discutindo 

essas questões. Mas foi fora dos limites da universidade que me deparei 

com uma pichação nos muros da cidade com a seguinte pergunta: “Quem 

lucra com a guerra às drogas?”. Desde então despertou-me a curiosidade 

sobre tal questionamento.

Para tentar começar a responder a questão, vale a pena voltarmos na 

história. Existe uma tese de que, desde épocas pré-históricas, o homem 

descobriu por ensaio e erro algumas plantas que tinham a capacidade de 

curar doenças, dores, males e também tinham a capacidade de alterar 

a consciência. Tais plantas passaram a ter uma função importante para 

melhorar a sobrevivência do homem no mundo, cura de alguns males 

corporais, produção de sensação de alívio e prazer, e fazendo parte de 

rituais religiosos. Estudiosos já descobriram documentos antigos que se 

reportam às tais “substâncias mágicas”, com capacidade de cura do corpo 

e da “alma”. 

Mas quando as drogas que sempre fizeram parte da história humana 

passam a ser um problema? Alguns autores discutem que junto com a 

formação das sociedades capitalistas, em especial a partir da Revolução 

Industrial, começamos também a ter uma maior produção, comercialização 

e consumo das mais variadas drogas, com diferentes funções, inclusive o 

uso recreativo.  Nesse contexto, a ideia de lucro passa a estar presente na 

produção de drogas e come a ter uma comercialização em grande escala.

A produção de drogas passa a ser um grande negócio. Como uma das áreas 

comerciais mais lucrativas do mundo, temos a produção legal de drogas, 

especificamente a indústria farmacêutica (com faturamento, somente no 

Brasil, de R$ 57 bilhões em 2013) e as empresas de tabaco e álcool, que 

movimentam grande montante de dinheiro em todo mundo e com grande 

influência e poder político e econômico nos países. Segundo a Organização 

das Nações Unidas (ONU), o tráfico de drogas tem um lucro de U$ 320 

bilhões  ao ano, configurando-se como prática ilegal mais lucrativa do 

mundo. Além disso, sabe-se que, junto ao lucro com a venda de drogas, 

existem outros negócios ilícitos como o comércio ilegal de armas. Esses 

poucos dados são para então chegarmos à conclusão de que existe um 

lucro considerável que ronda a questão das drogas.

SAÚDE
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Chamo aqui também atenção à questão das drogas lícitas e ilícitas. No 

senso comum, existe uma interpretação do lícito versus ilícito como bom 

ou ruim, pesado ou leve. Numa observação mais imediatista, conclui-se 

que a produção ou consumo de drogas torna-se lícita ou ilícita pelos danos 

que elas podem causar no nosso organismo. Porém, se analisarmos mais 

cuidadosamente, veremos que, para além dos danos psicofarmacológicos, 

existem fatores sociais, culturais e principalmente econômicos que deter-

minam a ilegalidade ou não da venda ou consumo de drogas. Se consi-

derarmos os danos para definir o que seria lícito ou ilícito, álcool e tabaco 

seriam drogas proibidas. Essas drogas estão associadas aos maiores danos 

e são as mais usadas no mundo. Um pensamento imediato então seria: 

por que não tornar essas drogas ilegais? Já tivemos essa experiência nos 

Estados Unidos na década de 20, por meio da Lei Seca, que apresentou 

resultados desastrosos como o aumento vertiginoso da violência, do tráfico 

de álcool e do aumento do crime organizado. Outro exemplo da influência 

econômica em relação às drogas foi a Guerra do Ópio. Essa droga era usada 

como troca comercial entre Inglaterra e China no século XIX e, por conflitos 

comerciais, o produto foi proibido, o que gerou a referida guerra.

Frente à organização global pós-guerra, os países definiram estratégias de 

controle internacional do tráfico e consumo de drogas ilegais. Havia a ideia 

de que a criminalização da produção, do comércio e do consumo levaria a 

um controle sobre os impactos do tráfico ou do consumo de drogas. Além 

disso, influenciado por aspectos geopolíticos, os Estados Unidos (EUA) 

lançam na década de 70, a estratégia de Guerra às Drogas, cujo objetivo 

declarado era o extermínio da produção de drogas, em especial a cocaína e 

a maconha em países da América Latina. A ideia era que, com o extermínio 

da cadeia produtiva, chegaria-se ao fim do uso de drogas. Tal estraté-

gia influenciou todo mundo com um recrudescimento das políticas dos 

países, não somente em relação ao comércio, mas também em relação aos 

usuários, que passaram a sofrer penas bastante severas. Isso funcionou 

ao longo de 30 anos? Apresento alguns dados dos EUA: U$ 51 bilhões 

gastos por ano com a guerra; 1,55 milhão de pessoas presas por porte de 

drogas em 2012 (88% por porte de maconha), maioria negros e hispânicos 

(61%); maior população carcerária e maior consumidor de drogas ilícitas do 

mundo. No México, 70 mil pessoas já morreram por conta dessa guerra. 

Observa-se em vários países um aumento vertiginoso da violência, fortale-

cimento do crime organizado e desassistência aos usuários por vinculá-los 

ao crime, aumentando o estigma.

Frente ao fracasso de tal estratégia, vários países e organismos internacio-

nais têm revisto as ações, propondo a descriminalização ou a legalização.

O Brasil ainda resiste a tal perspectiva, apesar de termos as mesmas con-

sequências danosas da guerra às drogas. Por exemplo, sabemos que ainda 

existe um viés de encarceramento de pessoas por porte de drogas vincu-

ladas à questão de classe social e cor da pele. Dentre as várias razões para 

as dificuldades de avançarmos na questão está justamente o fato de que 

existe uma ampla rede que lucra com ações proibicionistas e criminalizan-

tes. Dentre outras, estão o tráfico e suas influências em vários segmentos 

da sociedade, a indústria do tratamento que cria mecanismos legais de 

perpetuação de financiamento, políticos e governos que usam a temática 

como tema eleitoral e definição de alianças, dentre outros. Tais interesses 

criam barreiras para o desenvolvimento de políticas de fato inclusivas e que 

tiram da esfera criminal o uso de drogas e leva-o para a esfera da saúde 

pública, cuidado e direitos humanos.

É importante ressaltar que descriminalizar ou legalizar são completamente 

diferentes de liberar o uso de drogas. Exemplifico com um país que tem 

proposto uma ação de prevenção e tratamento amplos e de qualidade, que 

propõe uma ação de restrição severa ao uso de drogas (incluindo aí o álcool 

e o tabaco) e está diminuindo o poder do tráfico e o contato entre usuário 

de traficante. Qual o nome desse país? Uruguai! É um equívoco dizer que a 

intenção é se desresponsabilizar sobre a temática.

 Enfim, com a guerra às drogas, existe uma rede que lucra com isso. Com 

certeza, alguém paga essa conta. Quem paga são os usuários de drogas e 

famílias que ficam desassistidas e muitas vezes entram no sistema judi-

ciário e não de saúde, a sociedade em geral que sofre com a violência e um 

grande esquema de corrupção que enfraquece os investimentos públicos. 

Precisamos pensar bem sobre essa questão para definirmos claramente 

qual o caminho queremos seguir. O primeiro é quebrar o preconceito e a 

desinformação sobre o tema.

“Com a guerra às drogas, existe uma 
rede que lucra com isso. Com certeza, 
alguém paga essa conta.”

SAÚDE

* Coordenador do Centro de Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras Drogas (Crepeia); professor do Departamento de Psicologia da UFJF; 

www.ufjf.br/crepeia

“Se considerarmos os danos para 
definir o que seria lícito ou ilícito, 
álcool e tabaco seriam drogas 
proibidas.”
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Empresário júnior, 
empreendedor de sucesso
Laís Cerqueira Fernandes*

A consolidação e expressividade das empresas juniores (EJs) no âmbito 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) vêm angariando cada 

vez mais estudantes engajados em engrandecer sua bagagem pro-

fissional e, principalmente, interessados em promover seu empreendedoris-

mo. “Desde 1992, as EJs da UFJF vêm se tornando referência para o mundo 

todo”, afirma o presidente do Núcleo de Empresas Juniores (NEJ) da UFJF, 

Ícaro Bolotari, que voltou à ativa no ano passado devido aos surgimentos e 

progressos de EJs no campus. Ele cita exemplos de sucesso dentro da Uni-

versidade, que tem um dos seus estudantes atualmente na presidência da 

Confederação Brasileira de Empresas Juniores, possui a EJ pioneira no campo 

de Direito e, ainda, a primeira EJ a ganhar o ISO 9001, conjunto de padrões 

de qualidade feito pela International Organization for Standardization (ISO).

Hoje com 13 EJs que abarcam cerca de 20 cursos, os alunos da UFJF têm 

acesso à oportunidade de vivência empresarial. “O ambiente da EJ desen-

volve inúmeras qualidades que precisaremos futuramente, como trabalho 

em equipe, liderança, postura profissional e contato com o mercado”, alega 

o presidente da empresa júnior Colucci e diretor administrativo financeiro do 

NEJ, Daniel Pimentel. Bolotari concorda e destaca a importância para o uni-

versitário de “estar inserido em um ambiente empreendedor”, que o inspira 

a se tornar “comprometido e capaz de mudar o Brasil”. Ao reunir represen-

tantes de cada EJ da UFJF, o NEJ promove intercâmbio de conhecimentos 

* Estudante de Jornalismo; bolsista da Secretaria de Comunicação (Secom-UFJF)

INICIAÇÃO CIENTÍFIC A

entre vários campos universitários reunidos em seu domínio, além de tam-

bém ser responsável por orientar, unir e engrandecer as EJs da Universidade.

Para os participantes no movimento de EJs, o que o destaca é o estímulo ao 

empreendedorismo e a vontade crucial de se dar início a iniciativas novas – 

e até mesmo desafiadoras. “A autonomia funcional, gerida exclusivamente 

pelos alunos, é o diferencial da EJ”, volta a ressaltar Pimentel. Membro da 

Apsi, empresa júnior do curso de Psicologia, Gabriela Fernandes fundamen-

ta seu incentivo para participar da equipe como fruto da vontade de aplicar 

na prática, mesmo ainda na faculdade, o que se aprende teoricamente du-

rante a graduação. Seu envolvimento também “foi um forte estímulo que 

me impulsionou a querer ir além, podendo me desenvolver profissional e 

pessoalmente. As empresas juniores nos dão um embasamento prático na 

área de gestão, o que nos leva a despertar a prática do empreendedorismo, 

até mesmo em cursos que não são focados especialmente nessa área. As-

sim, o aprendizado é grandioso”.

Já o membro e criador da Code, EJ de Computação, João Pedro Carvalho, vai 

além e enxerga o futuro do estudante empreendedor. Ele evidencia “a possi-

bilidade de sair da Universidade com muito mais do que a formação acadê-

mica, mas também uma formação empreendedora e inovadora e, com isso, 

ser um profissional diferenciado no mercado”.

Daniel Pimentel e Ícaro Bolotari 
já vivenciam o que é o mercado 
de trabalho por meio das 
empresas juniores
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L ANÇAMENTOS

Das crateras lunares ao folclore, as 
boas opções de leitura da Editora UFJF
Apertem os cintos, preparem-se para entrar em órbita numa máquina que o levará a uma aventura maravilhosa, da terra à lua, do presente ao passado, 

do real ao imaginário.... Nesta edição da “A3”, a Editora UFJF o convida a embarcar primeiro numa nave que o levará a descobrir a lua, suas fases e as in-

críveis crateras, em um trabalho primoroso do professor Cláudio Henrique da Silva Teixeira. Depois, o docente Francisco Eduardo Pinto fará você retornar 

ao passado, mais precisamente ao tempo das sesmarias e dos coronéis e, para encerrar, um passeio por lendas e história de nosso folclore, do professor 

Antônio Henrique Weitzel.

Fernando Lobo
Repórter

A Lua, que inspira artistas e apaixonados, 

mostra-se mais bela e interessante neste livro. 

Em sua segunda edição, é perceptível o aumento 

do interesse do público em geral pelas questões 

que envolvem o espaço exterior. Assim, a obra 

presenteia o leitor com belas fotografias de 

nosso satélite natural, destacando detalhes 

impossíveis de serem vistos a olho nu. As 

imagens foram coletadas ao longo de quatro 

anos, na tentativa de conseguir o melhor 

resultado possível com os equipamentos 

disponíveis: um telescópio de 11 polegadas e 

uma câmera fotográfica digital compacta.

ENSAIO 
FOTOGRÁFICO 
LUNAR

Cláudio Henrique da Silva Teixeira 
2ª edição
R$ 43

O título “A Hidra de Sete Bocas” é uma refe-

rência ao mito clássico do segundo trabalho de 

Hércules: “A Hidra de Lerna” simboliza a ordem 

social ameaçada pelos embates envolvendo a 

propriedade na colônia. “A Hidra de Sete Bocas”: 

tal como suas cabeças e bocas, suas vítimas 

eram múltiplas. Assim como os coronéis que 

não perdoavam a ninguém, apesar de seus alvos 

serem preferencialmente os mais fracos. Muitas 

vezes vitimava, indiscriminadamente, a todos 

com a cobrança impiedosa de impostos, serviços 

e obrigações. Neste minucioso e profundo texto 

de Francisco Eduardo Pinto uma importante 

parte da história do Brasil. 

A HIDRA DE SETE 
BOCAS: SESMEIROS 
E POSSEIROS EM 
CONFLITO NO 
POVOAMENTO DAS 
MINAS GERAIS 
Francisco Eduardo Pinto - R$ 64 A forma primaria em que aprendemos a nos 

expressar culturalmente é a fala e,  desde os 

primórdios até hoje, é a forma mais básica 

e usual de nossa comunicação. Por meio da 

fala, historias, brincadeiras e cantigas são 

passadas de pai para filho desde sempre. 

É ai que se encontra o desafio de Weitzel, 

transferir a cultura oral para escrita, para 

não deixar que nosso folclore desapareça em 

tempos nos quais tudo acontece e desaparece 

muito rápido. Desde a primeira edição, alguns 

capítulos do livro vêm ganhado forma própria 

e se transformando também em livro, isso 

advêm da riqueza cultural de nossa região. Tão 

bem contadas, cantadas e faladas por Antônio 

Henrique Weitzel.

FOLCLORE 
LITERÁRIO E 
LINGUÍSTICO

Antônio Henrique Weitzel
3ª edição
R$ 68

MAIS
A Editora UFJF está situada na rua Benjamin Constant 790, no prédio do Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) – Juiz de Fora (MG).
(32) 3229-7646 |  secretaria@editoraufjf.com.br  | www.editoraufjf.com.br
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Reflexões sobre a 
modernidade e o mundo 
contemporâneo

Anderson Pires da Silva*

As manifestações nas ruas em 2013 reativaram o debate sobre as 

formas legítimas e ilegítimas de ação política coletiva na sociedade 

do século XXI. Como essa prática estava adormecida  – ou totalmente 

desacreditada – desde o movimento Cara-Pintada, grande parte de nossos 

(de)formadores de opinião ficaram tão perdidos quanto os marcadores 

do Garricha. “Literatura e política” é um livro que nos orienta nesse mar 

revolto, como ressalta Terezinha Maria Scher Pereira, a “literatura sempre 

se caracterizou por olhar a vida pelo viés da política”, pois “é crítica e propõe 

também novos mundos possíveis, idealizados, relacionados ao mundo das 

pessoas”.

A partir de diferentes perspectivas teóricas, “Literatura e política” 

discute como a tensão entre a ficção e o político, desde a alvorada da 

modernidade, transformou a criação literária em um meio de resistência 

às formas de dessensibilização da sociedade.  Organizado por Terezinha 

Maria Scher Pereira e Rogério de Souza Sérgio Ferreira, o livro reúne 18 

artigos de pesquisadores de universidades importantes do país (Pontifícia 

Universidade Católica-PUC-Rio; Universidade Federal do Rio de Janeiro-

UFRJ; Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC; Universidade Federal 

do Espírito Santo- Ufes; e Universidade de São Paulo-USP), além de uma 

entrevista com o escritor Allan da Rosa, resultado do Simpósio Literatura, 

Crítica e Cultura, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Um dos temas recorrentes nos artigos é o fenômeno das narrativas 

marginais produzidas nas periferias de São Paulo. Segundo Gilvan Procópio 

Ribeiro, o surgimento de uma geração de escritores de periferia representa 

um momento político significativo, porque “pela primeira vez, na história da 

literatura e da cultura brasileiras, o povo fala em seu próprio nome”. Nesse 

sentido, acompanhamos uma mudança semântica no adjetivo “marginal”, 

que foi usado pela primeira vez para designar a produção de alguns poetas 

dos anos 1970 (Paulo Leminski, Ana Cristina César, Wally Salomão, Chacal, 

entre outros), a chamada “Poesia marginal”, cujo estilo agressivo de 

linguagem (e o estilo de vida desbundado) foi uma forma de resistência à 

censura da ditadura militar. Uma das imagens icônicas desse período foi 

a fotomontagem “Seja marginal, seja herói”, de Hélio Oiticica, que está 

reproduzida na capa de “Literatura e política”.

Além desse tema, outros artigos discutem a relação entre política e 

subjetividade, crise social e diásporas, compondo uma ampla perspectiva 

dos problemas pertinentes ao universo crítico dos estudos literários.   

* Doutor em Letras pela PUC-Rio; professor adjunto da Faculdade de Letras da UFJF; autor dos livros “Trovadores Elétricos” 

e “Mário e Oswald: uma história privada do Modernismo”
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MÚSIC A

Vamos passear pelo 
Brasil com Márcio 
Hallack

Murilo Antunes*

A chamada MPB vem vivendo aos trancos e barrancos. Depois de 

fincar nossa identidade no cenário nacional, durante os anos 1960 

e 1970 e começo dos 1980, sofreu um baque, talvez irreversível, com 

o advento das musicas de divertimento, de bundinha pra lá e pra cá, de 

menosprezo à poesia musical.

Mas existe um rio subterrâneo na própria MPB que continua a fluir e a nos 

encher de  alegria. Assim é o novo CD de Márcio Hallack, “Aquelas Canções”, 

que reúne um time espetacular de músicos para nos dar de presente o 

samba, a bossa, a toada, a musica sem nome, o quase-jazz.

Este disco é um louvor à musica brasileira de qualidade. Hallack convocou 

músicos, intérpretes e parceiros de primeira. Imagine um disco com 

Robertinho Silva, Nivaldo Ornelas, Yuri Popoff, Toninho Horta, Victor 

Bertrami, Ney Conceição, cantado por Moacir Luz, Carla Villar, Fernanda 

Cunha e o próprio Marcio Hallack. Imagine músicos de primeiríssima 

qualidade trazendo o clima de quem viajou pelas noites brasileiras a levar o 

som acolhedor, gingueiro, balançado, que faz a fama do nossa musica pelo 

mundo afora.

Vem nessa que é boa. Além dos músicos citados, é preciso acentuar as 

“craquezas” de Sérgio de Jesus, José Arimatéia, Ricardo Serpa, Rômulo 

Duarte e Lena Horta.

Posso dizer da minha honra em ter quatro parcerias neste disco. Mas isso 

é pouco para a grandeza das composições, performances, arranjos e astrais 

de Márcio Hallack.

O Brasil agradece “Aquelas Canções” de Marcio Hallack.

* Cantor e compositor
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Retratos
do Brasil

Ana Lúcia Queiroz*

 

Homens e mulheres de diferentes idades, profissões, 

ascendências e procedências compõem as 

imagens que a fotógrafa e jornalista formada pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Márcia Zoet, 

apresenta nestas páginas. O que os une é terem nascido no 

Brasil, serem pessoas desconhecidas e terem posado para 

as fotos cercados por objetos familiares, em locais próximos 

às suas residências.

ENSAIO FOTOGR ÁFICO
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Jogadora do Fenix Futebol Clube, Jeniffer 
Cristina da Silva, na Comunidade Beira Rio, 
em São Paulo (SP), em 2014
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ENSAIO FOTOGR ÁFICO

São cenas montadas cuidadosamente por 

Márcia com elementos que identificam suas 

atividades e os locais onde vivem. O sentimento 

estampado em cada olhar, nas expressões, na 

posição das mãos, no jeito de corpo, é o foco 

central das imagens. Mas elas também revelam 

diferentes paisagens, a relação do homem com 

a natureza e os animais e a condição social, 

presente no vestuário, nos utensílios, nas 

ferramentas, nas habitações.

 Através destes brasileiros esta mostra nos leva 

a um passeio pelo nosso país.

As fotografias aqui apresentadas fazem parte 

de projetos culturais que Márcia desenvolveu 

com os parceiros Museu da Pessoa, Illumina 

Imagens e Memória e Syn Criativa.

Com o Museu da Pessoa, percorreu os quatro 

cantos do país fotografando para projetos de 

História Oral (2008-2014). O resultado são 

os retratos feitos no Pará, em Rondônia, no 

Amapá, em Roraima, no Ceará, no Mato Grosso 

do Sul e no Rio Grande do Sul. De Seu Bertino, 

sentado em sua sala na comunidade de Araçá 

Preto, no Pará, tendo ao fundo um braço do Rio 

Amazonas e nas mãos um livro de Thiago de 

Mello, a fotógrafa nos leva ao senhor Nilmar, 

pescador na Lagoa dos Patos, a maior laguna 

da América do Sul que fica no outro extremo do 

Brasil. Nesta trajetória percorremos paisagens 

da Amazônia, com águas em abundância, e 

terras secas da Caatinga do sertão nordestino. 

Observamos o céu azul de Miranda, no Mato 

Grosso do Sul, e o colorido do final da tarde de 

Quixadá, no Ceará. Um Brasil ainda distante da 

industrialização e da tecnologia do século 21, o 

Brasil do pescador, do pequeno comerciante, da 

domesticadora de jacarés.
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Violeiro e funcionário da Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul, Geraldo 
Pereira Miranda foi fotografado em 
Miranda (MS), em 2008

Ex-seringueira, Bela Barreto Moreira,
em  Jaci-Paraná (RO), em 2010
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Pescador e membro da Associação Comunitária de Juruti (PA), 
Pedro Marturano, no Rio Amazonas, em 2010

Produtor rural, criador de ovinos e 
caprinos, Ananias de Farias, o “Manuel 
do Antão”, em Quixadá (CE), em 2008
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Jogadora de futebol do time do Complexo do Alemão, 
Karen Prado, no Rio de Janeiro (RJ), em 2014
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Lavrador e artesão, Batista Carolino 
do Nascimento, o “Seu Batista”, em 

Aiuruoca (MG), em 2011
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Morador da cidade de Aiuruoca (MG), 
José Ribeiro da Cruz, o “Zé Altino”, 
fotografado em 2012

Índio macuxi, Luciano Peres Bonifácio 
é coordenador pedagógico no território 
indígena Raposa Serra do Sol, em 
Pacaraima (RR), em 2008

Wêndril Pereira de Souza, na Comunidade Lago 
do Piranha, na região amazônica, em Juruti 
(PA), em 2010
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Habitantes de Minas Gerais também estão contemplados nesta mostra. Para o livro “Imagens, Receitas e Ladainhas da Folia de Reis” (2012),produzido pela 

Illumina Imagens e Memória, Márcia retratou moradores dos bairros rurais da pequena cidade de Aiuruoca, no Sul do Estado. Nessa viagem, entre tecedeiras, 

cozinheiras, pedreiros, fazendeiros e boiadeiros, ela nos leva a conhecer Seu Altino, neto de escravos. O lavrador de 70 anos, conhecedor do poder de cura de 

plantas locais,trabalhou durante toda a vida como meeiro em fazendas da região.  E Seu Batista, lavrador e artesão, que com bambu e taquara faz forros para 

telhados e objetos de uso doméstico. O município fica na Serra da Mantiqueira, Mata Atlântica.

Por fim, Márcia apresenta fotos em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí ela nos mostra uma face da vida nas grandes cidades. Os retratos são frutos do 

projeto “As Donas da Bola” (2014), exposição e livro produzidos pela Syn Criativa, para os quais fotografou moradoras das periferias destas duas metrópoles. 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”
( José Saramago - “Ensaio sobre a Cegueira”)
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Comerciante e “encantadora de jacarés”, 
Eurides Fátima de Barros, a “Maria dos 

Jacarés”, em Miranda (MS), em 2008
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* Historiadora formada pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP)

São meninas que participam do Futebol Social, uma organização que tem o objetivo de por meio do esporte ampliar as perspectivas de jovens carentes de 

moradia. O Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e a comunidade Beira Rio do Jardim Jabaquara, em São Paulo, compõem os cenários.

Vale ressaltar a leveza que Márcia imprime nas imagens que faz. Apesar de poucas horas disponíveis - nestes projetos geralmente o tempo é curto - cria 

quadros que poderiam ser o retrato do cotidiano destas pessoas. Quadros que além de informar e registrar realidades em constante transformação dão asas 

à criatividade do observador atento aos detalhes, aos olhares, ao conjunto. E para estimular ainda mais a imaginação, lembro o conselho que José Saramago 

reproduziu no seu livro “Ensaio sobre a Cegueira”:  “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”.

Pescador e integrante da Colônia de Pescadores São Pedro, na Lagoa dos Patos, 
em Pelotas (RS), em 2008
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Dona Antônia, moradora da Comunidade São José, em Laranjal do Jari (AP), em 2013.
 A comunidade fica em uma das margens do Rio Jari 
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LEIA-ME

Declinação
Alexandre Faria*

Toda força no cristal dos olhos, ela ficou na calçada me esperando. 

Era uma entrevista. Quem sabe, breve, eu me tornasse Gerente de 

Expansão do Shopping Grande Império. Nossa vida, melhor. Entre 

mim e os entrevistadores, a mesa: gráficos, pastas, planilhas, docs. Xícaras 

para cafezinho, louça fina, detalhes dourados. Eram dois. Pensei em papéis 

diferentes – o acolhedor e o violento, mas falariam ao mesmo tempo. Eu, 

pura intenção de pontes entre sílabas. Não tropeçar na língua. Entre nós, 

um eco branco. Esperei quebrarem o silêncio. Nada.

Nada. Na ponta do nariz. Na testa. Suor inevitável. Que palavras sustentam 

uma história sem perguntas? Continuaram em silêncio. Seus olhos davam 

choque. Fui embaçando.

Que havia cartas na manga era óbvio. Mas por aquilo não esperava. A xíca-

ra. Branca. No pires. Sobre a mesa. De porcelana. Detalhes em ouro. Vazia. 

Quebrou-se. E eles atacaram (para os técnicos de Seleção e Recrutamento, 

palavras nunca acontecem):

— Por que você quebrou a xícara?

Mantive as mãos sobre as coxas, onde estavam desde sempre.

— Mas nem toquei na xícara, respondi.

— Isso nós vimos e sabemos. Responda o que lhe foi perguntado.

Telefone. Tonteei, não consegui lembrar o que me fora perguntado.

— Por que você quebrou a xícara? — de novo aquele eco baço, pior que um 

holofote sobre os olhos.

— Eu não quebrei a xícara.

— Você fez perguntas. Disse que não há histórias sem perguntas.

Eu não dissera aquilo. Ou dissera pensando? Alfinetes sob as unhas.

— Disse, sim.

Dessa vez eles não falaram ao mesmo tempo e ficou feio aquele sisim 

sibilando, oco, turvo, uníssono em cacos.

Eu poderia suportar mais, mas não achei que valesse a pena.

— Eu quebrei.

Em seguida, foram amistosos. Que a expansão do Shopping Grande Impé-

rio dependia de pessoas determinadas, convictas, resolutas, fortes. Como 

eu. E me dispensaram, agora um de cada vez:

— Aguarde uma correspondência em casa.

— Podemos adiantar que seu resultado foi positivo. Parabéns.

Lá fora ela me esperava. Os olhos. O brilho.

— E então, deu tudo certo? Ela apostava em mim. Ela sabia que nossa vida 

ia melhorar.

— O resultado foi positivo. Tentei sorrir,infeliz.

Breve, quebraria também aquele cristal.

 * Professor da Faculdade de Letras da UFJF. Publicou “Literatura de subtração” (ensaios, Papel Virtual, 1999); “Anacrônicas” (fi cção, 7Letras, 2005); 

“Lágrima palhaça” (poesia, Aquela, 2012); e “Venta não ‘ (poesia, Funalfa/TextoTerritório, 2013). Organizou o livro “Anos 70 — poesia e vida” (UFJF, 

2007) e a revista “Ipotesi” sobre Literatura Marginal (UFJF, 2011)
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