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EDITORIAL

A Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) tem muito orgulho 
em apresentar ao público mais 

uma edição (a oitava) de sua revista de 
jornalismo científico e cultural. A nossa 
“A3” consolida-se como a janela que se 
abre aos olhos de todos para desvelar o 
que se produz, o que se discute, o que se 
realiza no interior de uma instituição viva 
e inquieta como a UFJF. Ao perseverar 
no projeto da revista (em tempos duros 
de escassez), a Universidade transmite 
recado claro de seu compromisso com a 
divulgação da ciência e da cultura, dever 
de uma instituição pública para com a 
sociedade que a mantém. 
Aqui se faz ciência, aqui se faz 
pesquisa, aqui se produz cultura: estas 
são as melhores notícias que a “A3” 
nos traz. O painel múltiplo que suas 
páginas desenham traduz a riqueza, a 
diversidade e a competência com que 
os pesquisadores e os produtores de 
conhecimento da nossa comunidade 
acadêmica conduzem seus desafios nos 
laboratórios, nos grupos de pesquisa, 
nas bibliotecas, nas salas de aula, nos 
espaços sociais. Em seu projeto editorial, 
que se torna mais sólido a cada número, 
o compromisso em refletir este cenário, 
buscando a mistura complexa de 
seriedade e leveza.
Afinal, aqui também se faz jornalismo. 
A equipe de profissionais responsáveis 

pela produção da revista trabalha, desde 
a escolha das pautas até a produção 
final das matérias, com o olhar do 
jornalista, que vai encontrar na pesquisa, 
na tese, na dissertação, no debate 
acadêmico ou nos produtos culturais as 
características que valorizam uma boa 
reportagem junto ao leitor. Relevância, 
interesse público, novidade são atributos 
garimpados durante todo o processo até 
a edição final. Assim, os assuntos que 
se espalham em mais esta edição, além 
de divulgar o que fazem e o que pensam 
nossos pesquisadores, ganham vida e 
poderiam figurar nas páginas de outros 
veículos de comunicação jornalística, (o 
que acaba por acontecer, tantas são as 
matérias que “saem” da “A3” para outras 
revistas, jornais, TVs, sites,etc.)
Este processo reforça outro princípio que 
cada vez mais é incorporado como norte 
claro à comunicação da UFJF. O princípio 
do dever de valorizar a transparência, 
o diálogo entre os atores, a divulgação 
da ciência, de forma democrática, 
para (e com) a sociedade. A recente 
criação, no âmbito da Diretoria de 
Comunicação, de uma Coordenação de 
Divulgação Científica – responsável, não 
apenas por esta publicação, mas pelo 
desenvolvimento de uma estratégia 
e uma política de difusão da nossa 
produção científica e das nossas 
reflexões acadêmicas para além dos 

limites dos campi de Juiz de Fora e 
Governador Valadares – é uma evidência 
do cuidado em fortalecer este princípio.
Na abertura desta edição, em nome da 
equipe da revista “A3”, este editorial 
transmite uma palavra especial de 
reconhecimento e gratidão à professora 
Christina Musse, idealizadora do 
projeto e condutora competente de sua 
implantação e de seu percurso até a 7ª 
edição. Todo o esforço empreendido na 
realização deste número 8 foi inspirado 
no seu entusiasmo para com a revista, 
que sob sua liderança construiu um 
padrão de qualidade editorial.
Bem-vindo, curioso leitor, à nova edição 
da “A3”. Aqui tem debate sobre o direito 
das comunidades diante das corporações; 
encontros de saberes acadêmicos e 
populares; revelações sobre o plantio 
de maconha no Brasil; debate sobre 
a crise hídrica e as Universidades; 
pesquisa sobre perfume e publicidade; 
um belo projeto que devolve dignidade a 
pacientes com traumas físicos na face; 
tese sobre a presença do islamismo no 
país; as belas histórias dos 50 anos do 
Colégio de Aplicação João XXIII e dos 20 
anos do Critt  e muito, muito mais. Aqui 
tem ciência, tem pesquisa, tem debate, 
tem cultura. Aqui tem jornalismo. Boa 
leitura!

Rodrigo Barbosa
(editor-chefe)

Ciência, pesquisa, debate, cultura: Jornalismo
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Esta edição da “A3” apresenta uma novidade: a publicação de artigos de professores e pesquisadores da UFJF. Selecionados pelo 
Conselho Editorial da revista a partir de edital lançado em dezembro de 2014, os artigos apresentados, de caráter informativo ou 
opinativo, devem estar relacionados à pesquisa, cultura, extensão e ensino ou a algum debate importante do momento, podendo 
apresentar resultados de trabalhos de investigação, reflexão teórico-metodológica ou mesmo argumentação/opinião sobre temas 
livres. Os artigos não tem caráter científico.
A receptividade à iniciativa foi representativa e, neste número, iniciamos as publicações com três artigos de docentes dos programas 
de pós e graduação e do Colégio de Aplicação João XXIII. Os artigos aprovados, mas não selecionados, serão publicados no site da 
revista (http://www.ufjf.br/revistaa3/). Novo edital para publicação na próxima edição será lançado no segundo semestre.

Da Redação

Acesso frontal da Faculdade de Engenharia da UFJF, feita pelo estudante do 5º período de Arquitetura e Urbanismo/UFJF, William da Silva 
Ferreira. Ele utilizou a técnica de nanquim, magic-color, pastel seco e lápis aquarelável sobre papel vegetal

A imagem que ilustra a 4ª Capa é da 
instalação “Colorhidro”, criada pelos alunos 
do  Bacharelado em Artes Visuais da UFJF 
Camila Ribeiro, Lizandra Romano, Luiza 
Costa Magalhães, Maria Vitória Resende, 
Paulo Rafael de Souza e Raquel Salgado, 
sob orientação do artista plástico e 
professor do Instituto de Artes e Design 
(IAD), Ricardo Cristofaro. A instalação foi 
realizada com tubos plásticos e água com 
corantes e foi exposta no pátio interno do 
IAD em dezembro de 2014.

Envie sugestões, críticas, 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: revistaa3@comunicacao.ufjf.br

FALE CONOSCO
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O mundo dos perfumes
visitado pela semiótica
Discursos publicitários de grandes grifes de moda ganham olhar de pesquisadora do Instituto de 
Artes e Design (IAD) da UFJF

Carolina Nalon
Repórter

Um mercado que fatura R$ 38 
bilhões por ano no Brasil, controla-
do por empresas locais, e que vem 

chamando a atenção de multinacionais 
do setor de luxo. Este é o cenário econô-
mico no qual os perfumes estão inse-
ridos. Os dados são reflexo do perfil do 
consumidor brasileiro, que figura em pri-
meiro lugar no mundo como os que mais 
compram perfumes e desodorantes, e o 
terceiro considerando todos os demais 
itens de higiene pessoal e cosméticos. Há 
teorias que apontam a herança dos po-
vos indígenas, acostumados aos banhos 
com ervas e plantas aromáticas, como a 
razão desse gosto nacional, mas pode-se 
dizer que o investimento na qualidade 
dos produtos e em publicidade, além do 
acesso cada vez maior das classes D e E a 
esses artigos contribuem para a prosperi-
dade do negócio.

Mesmo com a economia desacelerada, 
o setor vem crescendo acima de 10% 
ao ano no país. Só em perfumes, os 
brasileiros desembolsaram cerca de R$ 
15 bilhões em 2014. A maior fatia desse 
bolo, aproximadamente 60%, é dividida 
de forma quase igualitária entre O Boti-
cário e Natura. A concentração do setor 
nas mãos dessas marcas líderes não é 
característica apenas do Brasil. Cinco 
multinacionais – International Flavors 
& Fragrances (EUA); GivaudanRoure e 
Firmenich (Suíça); Symrise (Alemanha); 
e Takasago (Japão) – produzem, em todo 
mundo, desde o cheiro do carro novo aos 
perfumes das casas de moda internacio-
nais – um mercado absolutamente exclu-
sivo, não só pelo preço dos produtos, mas 
pelo universo que o cerca.

“Nesse circuito bilionário existe um 
controle muito grande dos profissionais. 
Alguns perfumistas são proibidos de dar 
entrevistas”, diz a professora do Instituto 
de Artes e Design (IAD) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), Isabela 
Monken Velloso. A autoria deve ser posta 
de lado em favor do discurso vendido 
pela casa de moda, no caso das fragrân-
cias internacionais. É preciso fazer os 
consumidores acreditarem que aquele 
perfume é parte do conjunto de peças 
produzido pelo estilista. “As fragrâncias 
são tão importantes para a moda que 
a Câmara Sindical da Costura Parisien-
se exige que as casas mantenham um 
perfume ligado a elas, para se fortalece-
rem economicamente.” É certamente por 
meio desses frascos que muitos podem 
ter acesso ao mundo do luxo.

Isabela Monken 
Velloso: “Um perfume 
trata de intimidade, 
estilo, sujeito, 
memória, e também 
de moda”

7A3 - Maio a Outubro/2015

Fo
to

: M
ár

ci
o 

Br
ig

at
to



8 A3 - Maio a Outubro/2015

PESQUISA

Isabela é fascinada pelo tema e acredita 
que é papel do pesquisador compreender 
também esse universo comercial. “Temos 
dois caminhos: ficarmos exclusivamente 
no meio acadêmico e deixarmos a moda 
acontecer ou entrarmos numa área de 
interface muito árdua, em um ambiente 
no qual a venda é a principal meta. Acho 
que temos que conseguir equilibrar 
esse discurso (comercial), para que nele 
haja informação de moda, informação 
cultural. O lugar do pesquisador de moda 
é justamente onde a moda acontece, ali 
podemos contribuir mais. Mas esse lugar 
não é confortável.”
 

CHEIRANDO AS 
PALAVRAS
Ainda que o sentido da visão ocupe 
lugar de absoluto destaque no mundo, 
não é difícil perceber como o olfato está 
presente na vida cotidiana e participa 
de nossas escolhas. Todos já se pega-
ram revirando memórias ao sentir um 
determinado cheiro. “Um perfume trata 
de intimidade, estilo, sujeito, memória, e 
também de moda”, conceitua Isabela. 
No caso da moda, há quem fale de “logo 

olfativa”, aquele cheiro que imaginamos 
quando pensamos em uma marca. Para 
conquistar isso, uma empresa precisa cons-
truir um discurso complexo amparado pela 
publicidade, e compreender esse processo 
é o interesse de Isabela. Em seu Grupo de 
Pesquisa “Interfaces da moda: saberes e 
discursos”, ela procura analisar, entre outros 
aspectos, os discursos das casas de moda a 
respeito de seus perfumes por meio da pu-
blicidade. “O mundo prometido pela publici-
dade dos perfumes não é novo, é o mundo 
da convenção, permeado por modelos com 
corpos e vidas padronizados. Mas nestes 
filmes há uma inteligência que orquestra as 
narrativas, assim como nos perfumes há um 
escritor de aromas.”
Graduada em Letras, Isabela diz que não 
consegue pensar em moda sem a questão 
da linguagem. “Sou barthesiana e, para 
mim, não existe linguagem inocente, ainda 
mais uma linguagem que envolve enor-
mes cifras.” A professora, que ministra a 
disciplina Semiótica da Moda, busca depurar 
os signos que compõem as mensagens em 
diferentes suportes para descobrir de que 
forma o discurso publicitário é construído e 
com quais objetivos. Com o trabalho, Isabela 
arrisca a dizer que nós “cheiramos as pala-

8 A3 - Maio a Outubro/2015
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vras”, já que não só sentimos a fragrância 
mas todo o discurso que a envolve.
Os filmes publicitários de perfumes das 
grandes marcas de luxo são verdadeiras 
superproduções com rostos de artistas 
internacionais e, inclusive, encomenda-
dos a renomados diretores. David Lynch, 
Martin Scorsese e Sophia Coppola para 
citar alguns. No Brasil, apesar do salto 
de qualidade das fragrâncias, o nível de 
produção publicitária para o setor ainda é 
distante da internacional. Muitos comer-
ciais são cópias de versões estrangeiras 
ou tendem ao lugar comum.
São poucos segundos para fazer o 
público captar a proposta da marca e 
do produto. Na pesquisa de Isabela, a 
análise dos filmes publicitários é feita 
quadro a quadro, cena por cena. Figuri-
no, cabelo, maquiagem, personagens, 
cenário, roteiro, discursos, ou seja, todos 

os elementos estrategicamente sele-
cionados pelos anunciantes. “Identifica-
mos que, normalmente, são utilizados 
estereótipos e abordagens cristalizadas 
da cultura de consumo. As narrativas 
são aparentemente ingênuas e, não raro, 
surreais. Uma análise mais cuidadosa 
pode, contudo, identificar as sutilezas 
que residem nestes discursos e como, 
em sua aparente banalidade, tornam-

Isabela Monken Velloso 
Doutora em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); professora adjunta do Bacharelado em Moda 
do Instituto de Artes e Design da UFJF; autora do livro “Cultura do perfume, cultura de moda e outros acordes”, lançado pela Editora  
UFJF; coordenadora do curso de extensão Vestindo Aromas, gratuito e aberto ao público em geral
isamonken@uol.com.br 
http://lattes.cnpq.br/7235526121074391

+ MAIS

HISTÓRIA EM GOTAS

-se narrativas bem construídas e não 
menos eficientes em seus propósitos. 
Muitas vezes, o perfume não aparece 
na imagem, mas ele fica sinalizado 
como o passaporte indispensável para 
a entrada em um mundo idílico de 
ideais burgueses, permeados por per-
sonagens bem-sucedidos em aspectos 
múltiplos da existência.”
O resultado aponta uma direção, mas 
não pode ser conclusivo. “Seria muita 
presunção achar que revelamos as 
estratégias discursivas daquela marca, 
mas nem por isso vamos deixar de 
apontar enredos possíveis”, pondera 
Isabela. Ao descortinar esse universo, 
a pesquisa pode contribuir para a 
formação de um público mais crítico 
e exigente. “Somos pesquisadores da 
cultura da moda, da cultura do perfume 
e queremos a partilha, queremos inserir 
nesse processo mais informação.”

Ícone máximo do mundo dos aromas, o bestseller Chanel nº 5 foi um dos 
primeiros perfumes a carregar o nome de um estilista. Apresentada ao mun-

do no dia 5 de maio de 1921, a fragrância eternizou-se com a declaração de 
Marylin Monroe de que não usava nada além de algumas gotas do perfume 

para dormir. Desde então, muitos rostos já foram emprestados à marca: 
Catherine Deneuve; Audrey Tautou; Nicole Kidman; e,

atualmente, Gisele Bündchen. 

Também repleto de história, o Miss Dior foi lançado em 1947 com o “new 
look”. A inspiração foi a irmã mais nova de Christian Dior, cheia de vida, 

paixão e espírito aventureiro. O “new look” revolucionou a moda pós-guerra, 
e pode ser entendido como um manifesto. O estilista queria devolver às 
mulheres a feminilidade, surpreendendo o mundo com a volta da cintura 

marcada. Não era apenas uma roupa, era um novo modo de ser mulher que 
estaria completo com a presença do perfume.

Atualmente, a campanha é personificada por Natalie Portman.
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Saravá, Universidade!
Instituições de ensino superior se aproximam de comunidades quilombolas, indígenas e de 
pequenos agricultores para trocar aprendizado e elaborar novos modelos sociais

Raul Mourão
Repórter
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Mestre Tiana no Jardim Botânico da UFJF, durante 
o “Encontro de Saberes”, realizado em 2014
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Um pote de cerâmica com faro-
fa, mel, água, azeite de dendê e 
cachaça dispostos no chão. Os 

objetos não estavam em terreiro de can-
domblé ou encruzilhada, mas na porta de 
um anfiteatro da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF). Um ritual de pajelan-
ça também ocorreu no Jardim Botânico 
da instituição. Os objetivos: abrir as 
atividades do dia e os caminhos em uma 
instituição para saberes de comunidades 
tradicionais, como quilombolas, povos 
indígenas e pequenos agricultores. As 
cenas da aula de uma líder descendente 
de escrava com oferenda na porta de sala 
e de um índio em transe podem parecer 
estranhas e, para alguns, absurdas. Como 
pode uma renomada universidade aceitar 
tais situações?
Integrantes das comunidades, professo-
res e alunos defendem que a academia 
tem muito a aprender com esses povos, 
exigindo a quebra de paradigmas. O que 
é “absurdo” poderia ser normal ou reco-
nhecido como parte da diversidade de 
saberes. “O conhecimento popular está 
encharcado de religiosidade assim como 
o Estado não é, de fato, laico, tem base 
cristã. Por isso, encontros com esses 
grupos na Universidade têm também o 
objetivo de desmistificar e desdemonizar 
religiões de origem africana”, afirma o 
professor do Departamento de Geoci-
ências e pró-reitor de Extensão da UFJF, 
Leonardo Carneiro, que estuda comuni-
dades quilombolas.
No rol de aprendizados há práticas de 
desenvolvimento sustentável, economia, 
design e plantas medicinais como tam-
bém sobre organização social, tecnologia, 
dança e outras áreas. Um exemplo é 
o multiuso da planta Endireita Mundo 
pelas comunidades quilombolas de São 
Sebastião da Boa Vista e de São Bento, 
em Santos Dumont (MG). “Ela é usada 
para curar dores no corpo, fazer caixão, 
benzer, defumar ambiente, criar móveis, 
abrir caminho ou ser empregada como 

colher para mexer angu, porque ela não 
dá gosto na comida”, lista o aluno do 
doutorado em Ecologia da UFJF Bruno 
Esteves. Em sua tese de etnobotânica, 
Esteves registrou quase 600 espécies em 
três áreas quilombolas, analisou os usos 
social, medicinal, tecnológico e cultural 
de parte delas e apontou adequações e 
inadequações no manejo da biodiversida-
de. O estudo será levado ao Havaí (EUA), 
para ser analisado pela pesquisadora 
Tamara Tickton - referência na área. As 
considerações serão discutidas com as 
comunidades. Conheça mais cinco estu-
dos e projetos da UFJF na página 14.

BRASIL: INSPIRAÇÃO 
COM AJUSTES
As justificativas para se aproximar de 
grupos tradicionais também partem da 
crítica ao consumismo, à degradação 
ambiental e às crises hídrica e energéti-
ca. Poderiam ser criados padrões sociais 
híbridos. Uma sugestão vem do sociólogo 
italiano Domenico de Masi (professor da 
Universidade de Roma/Itália), que anali-
sa modelos de sociedades no livro “O Fu-
turo Chegou”, de 2014. Com entusiasmo 
e ressalvas, indica o perfil brasileiro como 
padrão a ser seguido. O estudo apresenta 
avaliações próprias e de pesquisadores 
nacionais como Darcy Ribeiro e Sérgio 
Buarque de Holanda.
Entre as razões para a escolha brasileira 
está a cultura indígena como um dos 
alicerces nacionais, a qual deixou legados 
como cordialidade e culto à beleza. 
“As dívidas do Brasil com a Europa são 
evidentes e documentadas, enquanto a 
dívida com os índios é muito menos re-
conhecida. Talvez à Europa os brasileiros 
devam boa parte de sua esfera cons-
ciente e racional; aos índios, boa parte 
de sua esfera inconsciente e emotiva. O 
componente indígena deu aos brasileiros 
os nomes com que designar a natureza e 

as formas de sobreviver nela; as mulhe-
res com que povoar o país de mestiços; a 
nobre serenidade do caráter e a natural 
propensão ao ócio criativo”, afirma De 
Masi no livro. “A população brasileira em 
sua maioria é geneticamente indíge-
na e também no plano cultural é meio 
índia. É mais certo dizer que a história 
dos brasileiros é longuíssima, que funda 
suas raízes nas míticas civilizações tupi e 
tapuia, e que exatamente dessas raízes 
provém a sua melhor parte”, completa o 
sociólogo.

DESCOLONIZAR A 
ACADEMIA
As universidades, de raiz europeia, têm 
o desafio de se repensar ante diferentes 
matrizes de saber a fim de colaborar com 
a proposição de novos padrões sociais. A 
tarefa não é simples. “Propor uma inova-
ção nas áreas de Humanidades e Ciências 
Sociais na América Latina significa ques-
tionar um cânone acadêmico marcado 
pela rigidez das fronteiras disciplinares e 
por uma atitude cronicamente eurocên-
trica, que privilegia os saberes da ciência 
ocidental moderna e exclui inteiramente 
os saberes criados e reproduzidos no 
interior das milhares de comunidades 
e grupos étnicos do nosso continente”, 
diz o coordenador nacional do progra-
ma Encontro de Saberes e professor da 
Universidade de Brasília, José Jorge de 
Carvalho. Por meio dessa iniciativa, com 
apoio interministerial, líderes indígenas, 
quilombolas, agroecológicos e de outros 
grupos são convidados a dar cursos de 
curta duração em universidades.
Em 2014, a UFJF tornou-se a quinta 
instituição a organizar encontros que, em 
2015, devem ser expandidos para todas 
as universidades federais. A ampliação 
vai ao encontro do pensamento do líder 
indígena Benki Ashaninka, reconhecido 
internacionalmente pelo uso de técnicas 
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sustentáveis no Acre: “A ciência não está 
só na academia. Homem e natureza são 
indissociáveis para a harmonia do plane-
ta, de um país, cidade ou bairro”, justifica 
o líder durante passagem na UFJF. Com 
mais matrizes de saber, as universidades 
seriam, de fato, um ambiente acolhedor 
da diversidade de pensamento, segundo 
a diretora de Ações Afirmativas da UFJF, 
Carolina Bezerra.
A aproximação recente das instituições 
acadêmicas com as comunidades é 
incentivada por movimentos sociais e 
políticas de ações afirmativas - a UFJF 
criou a diretoria na área em 2014. “O 
contato tem a orientação de dar voz às 
comunidades, de fazer com que ocupem 
postos de protagonistas da produção de 
conhecimento no espaço acadêmico e 
não serem apenas objetos de estudo”, 
afirma Carolina, que fez doutorado e 
mestrado sobre comunidades quilombo-
las e jongo.

MUITO MAIS EXATAS
Com pulseira da tribo Ashaninka, do 
Acre, o professor do Departamento de 
Botânica da UFJF Daniel Pimenta acres-
centa que o objetivo dos encontros e dos 
estudos não é validar o conhecimento 
dos grupos pela metodologia científica 
e tampouco desqualificar a produção 
acadêmica, mas sim conhecer os saberes 
tradicionais e compartilhar experiências 
que possam enriquecer ambos os lados. 
“Um moleque novo de uma tribo conhe-
ce mais de botânica do que eu, que sou 
doutor”, diz. Seu colega ambientalista e 
indígena Ailton Krenak concorda quanto 
às trocas: “As instituições devem ter 
algumas frestas para poder dar oxigênio, 
saúde, à produção do saber, assim como 
as árvores deixam a luz passar em clarei-
ras na mata”.
Esse frescor intelectual e sensitivo é 
defendido também pelo pesquisador 
de religiões afro-brasileiras e docente 

de Ciência da Religião da UFJF, Volney 
Berkenbrock. “Por que as tradições 
humanas não deixam irmã se casar com 
irmão, pai com filha e assim adiante? 
Porque já viram o que ocorre. A medicina 
explicará isso geneticamente. As tradi-
ções já sabiam das consequências.” Para 
o professor, esses saberes são tão ou 
mais exatos que a ciência. “Porque eles 
não são testados há 50 anos, mas há mil. 
Apenas não documentaram, registraram 
patentes. A realidade testou.” Berkenbro-
ck conclama a necessidade de perceber 
que o método científico é “uma” metodo-
logia, mas não “a” verdade. “As metodo-
logias tradicionais são muito mais sábias, 
temos um pouco de medo delas, de sua 
sabedoria. Ficamos em nosso mundinho 
e o chamamos de científico até desco-
brirmos que ele é bastante pequeno. A 
academia só tem a ganhar com o acesso 
a essas matrizes e tem a perder quando 
se fecha.” Como saudavam os escravos 
de origem banta: Saravá!

Sob a proteção da mãe natureza, estudantes atentos aos ensinamentos de líderes indígenas no Jardim Botânico da UFJF
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O mateiro senhor Alberto auxilia 
pesquisadores abrindo caminho 
na floresta que dá acesso à 
comunidade de São Bento
(no detalhe à direita)
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Pesquisa, projetos e disciplinas 
Professores e alunos desenvolvem projetos de extensão, pesquisas e ministram disciplinas que envolvem o 
conhecimento de comunidades quilombolas, indígenas e de pequenos agricultores

JARDIM SENSORIAL

Lúdico, educativo e terapêutico, com três 
canteiros circulares e 40 plantas é aberto à 
visitação do público, que pode percorrê-lo 
descalço e de olhos vendados, amenizan-
do a predominância do sentido da visão, 
associado à racionalidade. O visitante é 
incentivado a sentir aromas, formas e 
sabores naturais. A distribuição espacial 
é inspirada na cultura tupi-guarani, tendo 
cada quadrante do jardim estímulos dos 
elementos terra, água, fogo e ar, como 
aquecimento do piso ou ventilação. “O 
jardim cria, no coração/centro da UFJF, um 
espaço em que o ritmo tem de ser desa-
celerado, em que o silêncio individual tem 
de ser obtido para que a atenção do tato 
e do olfato seja priorizada. A sutileza tem 
de ser incorporada para a interação com as 
plantas sensoriais ali distribuídas de forma 
consciente e espiritualizada, segundo sa-
bedorias ancestrais”, afirma o professor e 
idealizador do projeto, Daniel Pimenta, que 
também coordena projetos de implantação 
de hortas urbanas e plantas medicinais.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Cultura e História dos Povos Indígenas; Li-
teratura e Cultura Afro-brasileira; Religiões 
e Religiosidades Afro-brasileiras; História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana: Educa-
ção para as Relações Étnico-raciais; Aper-
feiçoamento em Política para Promoção da 
Igualdade Racial.

Informações sobre os cursos:
www.cead.ufjf.br e www.ufjf.br/neab

JONGO EM SALA DE AULA E 
CULINÁRIA AFRO-BRASILEIRA

“Avô” do samba, o jongo é uma dança 
trazida por escravos africanos de forte 
influência no surgimento do ritmo nacional 
brasileiro. Os elementos de festa e reli-
giosidade são estruturados com músicas 
próprias, poesia, improviso e enigmas. 
Autora de livro sobre a dança, a professora 
Carolina Bezerra leva conhecimento sobre 
relações étnico-raciais, história, corporei-
dade e ritmos afro-brasileiros para salas 
de aulas em disciplinas e módulos no 
ensino fundamental e na pós-graduação. 
Já o programa de extensão “Ecomuseu de 
Comunidades Negras da Zona da Mata 
Mineira: entre Saberes e Sabores”, sob 
coordenação de Carolina e do professor 
Leonardo Carneiro, organiza encontros 
entre lideranças comunitárias e jovens de 
nove comunidades quilombolas, promove 
a troca de conhecimento sobre culinária e 
faz levantamento de patrimônios material 
e imaterial.

ENCONTRO DE SABERES

A UFJF organizou, em 2014, a primeira 
edição local do Encontro de Saberes, que 
convida mestres da sabedoria popular para 
dar aulas na instituição. Mais de 130 pesso-
as, entre alunos de graduação, pós-gra-
duação e comunidade externa, receberam 
aulas sobre agroecologia, desenvolvimento 
sustentável, cultura afro-brasileira e outros 
temas. Foram convidados líderes de comu-
nidades quilombolas, indígenas e agroeco-
lógicas. A iniciativa, originada na Universi-
dade de Brasília, com apoio dos ministérios 
da Cultura, Educação e de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, deve ser expandida para 
todas as universidades federais em 2015.

PLANTAS MEDICINAIS EM 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Duas estudantes do mestrado em Ecologia 
pesquisaram conhecimento, práticas e 
crenças de duas comunidades quilombolas, 
em Santos Dumont (MG), em relação ao 
uso de plantas medicinais, culminando em 
levantamento etnofarmacológico. O estudo 
resultou, ainda, em uma compilação sobre 
a aplicação terapêutica da flora local. Du-
rante 19 meses, Aline Moreira de Siqueira 
fez trabalho de campo na comunidade de 
São Sebastião da Boa Vista. A bióloga re-
gistrou 106 plantas e três animais empre-
gados em 366 receitas com 53 fins tera-
pêuticos. Há o “mané turé”, para curar dor 
de barriga e ferida na pele; a “erva lagarto”, 
para gripe; o “funcho”, para acalmar; e a 
“rosa branca”, para inflamação no útero. 
Entre os 26 quilombolas que lidam com 
plantas medicinais, há uma benzedeira e 
uma bruxa. Aline constatou que o uso far-
macológico principal de 21 das 22 plantas 
utilizadas já foi relatado na literatura cien-
tífica. A autora faz recomendações para o 
plantio de espécies em quintais, para evitar 
a retirada de floresta remanescente, e o 
cultivo de espécies arbóreas.
A segunda dissertação, de Izabela Salazar, 
focou o povoado de São Bento. Foram 
identificadas 92 espécies botânicas. “As 
plantas medicinais ainda são o primeiro 
recurso terapêutico na comunidade, porém, 
a maioria é exótica. E esse conhecimento 
nem sempre é repassado.” Das 30 espé-
cies mais usadas, 20 possuem referências 
científicas. A ausência de estudo sobre 
as dez restantes reforça, segundo ela, “a 
importância do trabalho no fornecimento 
de subsídios para futuros estudos farma-
cológicos”. Os moradores usam camomila, 
funcho, erva de bicho, arruda, chuchu, 
limão, laranja e outras. A erva de bicho, por 
exemplo, é aplicada para curar machucados 
por sua ação antimicrobiana.
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“Como visitante, minha primeira 
vivência no Jardim Sensorial 
foi fantástica e ampliou minha 

percepção sobre as plantas. Experimentei 
por meio do tato e do olfato, que fazem 
parte do sinergismo do local, algo além 
do racional, visual, tátil e olfativo.
Como monitor, vivi incontáveis experiên-
cias com os visitantes, em sua maioria 
acontecimentos e bate-papos inspira-
dores e muito emocionantes. Algumas 
reforçaram opiniões individuais. Outras 
mostraram que, mesmo sempre me 
policiando com relação a pré-conceitos, 
estereótipos, micromachismos, era sur-
preendido e aprendia mais, participava 
da vivência do outro e olhava para dentro, 
consolidando uma mudança interior.

Sentimentos e reações inesperadas
no Jardim Sensorial
Paulo Henrique Brasileiro Silvério*

* Aluno do mestrado em Ecologia da UFJF, fará dissertação sobre o Jardim Sensorial, onde atuou como monitor, em 2014, quando cursava Ciências Biológicas

Em uma delas, não diferente das várias 
outras que renderam boas gargalhadas, 
um homem adulto (com sua mulher e 
filho), após ouvir a explicação sobre o 
local, propõe-se rapidamente a realizar 
o percurso. Diz estar estressado com o 
patrão que o encheu durante a semana 
e que o percurso o ajudaria a “melhorar 
sua cabeça”. Ao fim, maravilhado com as 
sensações, fica meio sem graça em me 
abraçar, estende a mão, mas falo para 
não ter vergonha e me abraçar. Caímos 
na gargalhada! Agradece chorando e diz 
que voltará.
Em outro caso, um homem adulto, apa-
rentemente insensível à natureza, realiza 
o percurso. Após passar por várias plan-
tas, para em uma e começa a chorar mui-

to. Terminada a volta, diz que a planta 
que o fez chorar era um dos temperos 
usados pela avó para cozinhar. Ao sen-
ti-lo, lembrou-se da infância e das boas 
horas aos domingos, com primos, tios 
e avós. Disse, ainda, que sentia muita 
falta desses momentos em família.
É surpreendente, eu, como mero coad-
juvante, poder ver e sentir gratidão e 
diferentes sentimentos (quase palpá-
veis) surgidos ou intensificados nos 
visitantes pelo que experimentaram a 
partir do Jardim. É enriquecedor compar-
tilhar desses sentimentos e da energia 
do ambiente. Sair do cotidiano que nos 
engessa e nos torna insensíveis é crucial 
para melhorar e manter nossa saúde 
física, psicológica e espiritual.”

Paulo Henrique Brasileiro 
Silvério: “É surpreendente, 
eu, como mero coadjuvante, 
poder ver e sentir gratidão 
e diferentes sentimentos 
(quase palpáveis) surgidos ou 
intensificados nos visitantes 
pelo que experimentaram a 
partir do Jardim”
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EMPREENDEDORISMO

A extensão da tecnologia
Transformar as pesquisas financiadas por investimentos governamentais 
em inovação empresarial é o maior objetivo do Centro Regional de Inovação 
e Transferência de Tecnologia (Critt) da UFJF, que comemora 20 anos

Bárbara Duque
Repórter

A OPT Soluções de Nuno 
Balhau, Frederico Assis 
e Felipe Bronté, espe-
cializou-se na gestão e 
na otimização de frotas 
de veículos pesados, 
prestando consultorias e 
soluções em tecnologia 
da informação16 A3 - Maio a Outubro/2015
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Trinta e cinco anos após sua criação, 
a Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) iniciava um projeto 

cuja maior responsabilidade seria unir, 
como uma ponte, o ambiente acadêmico, 
gerador de conhecimento, e a socieda-
de, ansiosa por avanços tecnológicos e 
melhor qualidade de vida. Para isso, foi 
criado o Centro Regional de Inovação e 
Transferência de Tecnologia (Critt), setor 
responsável pelas politicas de inovação, 
diálogo com o setor produtivo e incentivo 
ao empreendedorismo.
O Centro se desenvolveu fomentando em 
um ambiente acadêmico, intelectual, o 
ímpeto empreendedor. Criar uma cultura 
na qual estudantes e pesquisadores vis-
lumbrassem atender as necessidades do 
mercado ou as carências sociais, tornou-
-se um dos principais pilares de susten-
tação da Universidade. A atual diretora 
do Critt, Nádia Raposo, fala sobre como 
o setor procurou durante sua trajetória 
estar sempre de acordo com as iniciativas 
mais precursoras e inovadoras do circuito 
do empreendedorismo. “Tradicionalmen-
te, as iniciativas são de estímulo, para 
que pesquisadores e empresas incubadas 
busquem a integração de ideias, recur-
sos e competências. As novas diretrizes 
apontam para o modelo de inovação 
aberta (open innovation). Estamos es-
truturando fisicamente o setor para este 
novo formato. Trata-se de um processo 
de gestão mais interativo e multidis-
ciplinar, além da criação de um banco 
de ofertas e demandas tecnológicas 
mapeadas pelo mercado. Neste modelo, 
vislumbra-se a interação da empresa 
com diferentes atores externos em várias 
etapas do processo, promovendo uma 
aproximação entre as empresas de base 
tecnológica, aumentando radicalmente 
o fluxo das informações de grande valor 
que estejam na fronteira do conhecimen-
to. Esse dinamismo na interação envol-
verá, também, os processos e produtos 
inovadores desenvolvidos dentro da 
instituição, chegando mais rapidamente 
a transferências de tecnologias, estimu-
lando parcerias, até a comercialização.”
Esse foi o caminho natural e essencial 
para que a Universidade pudesse cumprir 
de forma mais efetiva sua missão de po-

tencializar o desenvolvimento econômico 
e social sustentável. A missão do Critt 
nesses 20 anos foi buscar a sinergia en-
tre a produção acadêmica e as demandas 
do setor produtivo. De um lado, é preciso 
localizar os potenciais inovadores: tanto 
pesquisadores com possíveis patentes, 
quanto vocações empresariais, com foco 
no desenvolvimento de tecnologia. De 
outro, detectar e atender as deman-
das externas, tanto do setor industrial, 
quanto no suporte a inventores indepen-
dentes. 
Em 2004, foi sancionada a Lei da Inova-
ção e com ela veio a determinação de que 
toda universidade deveria ter um Núcleo 
de Inovação Tecnológica (NIT) próprio. 
Desta forma, como a UFJF já possuía um 
setor com as mesmas características, 
o Critt reafirmou o papel de gestor das 
iniciativas inovadoras, realizando, além 
da incubação de empresas, operações 
de licenciamento e de outras formas de 
transferência de tecnologia.

INCUBADORA DE 
BASE TECNOLÓGICA
 
O objetivo da Incubadora do Critt é 
viabilizar o nascimento e a graduação de 
empresas de base tecnológicas, criando 
mecanismos para estimular a transfor-
mação de resultados de pesquisas em 
produtos e serviços. O processo tem 
início com a identificação dessas em-
presas, com origem dentro ou fora da 
Universidade. As propostas passam por 
uma triagem quando será analisado o 
potencial inovador do projeto, a chamada 
pré-incubação. 
Os proponentes são orientados para a 
confecção de um Plano de Negócios e a 
equipe do Centro identifica a viabilidade 
técnica, mercadológica e econômica, 
além do perfil empreendedor e da capaci-
dade de articulação dos candidatos.
As propostas aprovadas passam a inte-
grar a equipe da incubadora, benefician-
do-se não só da estrutura, um ambiente 
rico em interação, com sala de reuniões, 
auditório multimídia, laboratório de in-
formática, entre outros, mas do suporte 

técnico para o desenvolvimento do negó-
cio. Tais iniciativas preparam e fortale-
cem a empresa para o mercado, ajudando 
a superar os desafios característicos dos 
primeiros anos de atuação. Uma em-
presa fica normalmente três meses no 
processo de pré-incubação; três anos na 
incubadora e; se necessário, mais um ano 
no sistema de pós-incubação.
Para  o  professor da Faculdade de 
Engenharia Elétrica da UFJF  e sócio da 
Smarti9 - empresa incubada no Critt des-
de 2012 -, Fabricio Campos, “do ponto de 
vista estratégico uma das vantagens da 
incubação é estar associado a uma reno-
mada instituição federal, o que viabiliza 
o acesso aos laboratórios da instituição 
e a uma estreita relação com os pesqui-
sadores. Além disso, o Critt disponibiliza 
mecanismos para acesso aos órgãos de 
fomento”.
A OPT Soluções é uma empresa formada 
por dois ex-alunos da UFJF e um ainda 
estudante de Engenharia de Produção. 
Criada em 2012, a empresa está incubada 
no Critt desde 2014, onde recebeu asses-
soria em áreas de planejamento empre-
sarial, comercial, financeiro e marketing, 
conta o sócio Felipe Bronté. “Estar no 
Critt sempre esteve nos nossos planos. 
Para isso,  esperamos a abertura de 
edital, o que aconteceu em julho de 2014, 
quando a empresa concorreu a uma vaga 
de incubação. Antes disso, participamos 
do Programa Bota pra Fazer, desenvol-
vido pela Endeavour, em parceria com 
o Critt, que possibilitou a inserção dos 
sócios em um curso de quatro meses, no 
qual desenvolvemos o plano de negócios 
– determinante para concorrer à vaga.”
A OPT especializou-se na gestão e na 
otimização de frotas de veículos pesados, 
prestando consultorias e soluções em 
tecnologia da informação. Com menos de 
30 anos de idade, os três sócios já têm 
um negócio maduro e uma visão de mer-
cado aguçada, tanto que desenvolveram 
nova proposta, segundo eles, inovadora 
neste mercado.  “Nossos planos avança-
ram, lançamos o site Peça Agora (www.
pecaagora.com), no qual os empresários 
podem ter acesso a diversas lojas on-line 
de peças para reposição. A plataforma 
disponibiliza o estoque das lojas com os 

17A3 - Maio a Outubro/2015



18 A3 - Maio a Outubro/2015

EMPREENDEDORISMO

valores, isso agiliza muito a pesquisa de 
preços e a compra, otimizando o pro-
cesso com a redução do tempo parado 
dos veículos, o que, consequentemente, 
gera uma significativa economia para a 
empresa.”
Para Bronté, uma das principais vanta-
gens de estar no Critt é a possibilidade de 
relacionamento com as empresas incuba-
das, o networking, além de proporcionar 
acesso aos editais de fomento. “O gap 
tecnológico existente nesse mercado e a 
vontade de fazer as coisas acontecerem, 
nos levaram para o caminho do empre-
endedorismo. E o Critt era um caminho 
natural.”
Perceber as oportunidades do mercado é 
primordial para uma empresa se desen-
volver com maiores chances de perma-
nência e competitividade. Desta forma, a 
Ortofarma, hoje consolidada com mais de 
50 empregados trabalhando na área de 
qualidade para o setor de fármacos, co-

meçou sua trajetória no Critt há 16 anos.
Um dos sócios da empresa e idealizador 
do projeto, Anderson de Oliveira Fer-
reira, conta que, na época, havia uma 
legislação sendo discutida e o futuro 
sinalizava para uma necessidade imposi-
tiva em relação ao controle de qualidade 
de insumos e produtos farmacêuticos. 
“Tanto que naquele mesmo ano, 1999, foi 
criada a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Tudo indicava que 
estávamos indo no caminho certo. Eu já 
trabalhava na área de farmácia magistral, 
onde, por iniciativa própria, havia desen-
volvido um trabalho de controle sanitário. 
Foi quando resolvi fazer especialização 
na UFJF, conheci meu sócio, e resolve-
mos estruturar e otimizar aquela ideia 
empresarial.”
Para desenvolver aquela ideia era preciso 
apoio. Uma empresa como essa vive de 
credibilidade, de acreditações na área de 
qualidade, para isso é preciso tempo e 

apoio. “Nesse caso, o Critt foi fundamen-
tal, pois, apesar de sermos, na época, 
pequenos no setor, o apoio institucional 
trazia a credibilidade que precisávamos. 
Além de outras vantagens, como a loca-
lização, ter contato com o ambiente edu-
cacional, com a academia, a interação rica 
com estagiários, apoio para desenvolver 
modelos de negócio. Pautar nosso negó-
cio com o viés científico é uma riqueza 
intangível, o maior valor que a gente tem 
na empresa até hoje. Outro aspecto foi 
a gestão de negócio, que no Critt fomos 
apresentados, por meio de palestras e 
cursos. Isso você carrega para o resto da 
vida da empresa, no seu DNA, a presença 
da ciência e a importância da gestão. A 
empresa que consegue fazer a transposi-
ção do conhecimento da academia para o 
seu negócio, terá fatalmente um grande 
diferencial competitivo.”

Um dos sócios e idealizadores da Ortofarma, Anderson de Oliveira, lembra que a empresa - que atua na área de qualidade de fármacos - 
começou sua trajetória no Critt há 16 anos e hoje, consolidada, conta com mais de 50 funcionários
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PROTEÇÃO AO 
CONHECIMENTO E 
TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA
O Critt é o responsável por assegurar a 
política interna de proteção da proprie-
dade intelectual e de transferência de 
tecnologia. Nesses 20 anos, o setor regis-
trou 119 patentes, sendo a maioria, 73, de 
invenção. Recentemente, a UFJF obteve 
a primeira concessão de patente inter-
nacional com o Kit para diagnóstico mais 
preciso do câncer de mama (ver quadro).
Além da proteção às ideias de novos 
produtos ou aperfeiçoamento, processos 
de produção em diferentes áreas devem 
ser protegidos. Por meio do estímulo ao 
empreendedorismo e à atividade inova-
dora sustentável, o Critt contribui para 
o desenvolvimento econômico e social, 
difundindo tecnologias limpas, privile-
giando a proteção ao meio ambiente.
Segundo a responsável pelo setor de 
Transferência de Tecnologia (STT), Débo-
ra Marques, o Critt realiza atendimentos 
a clientes da própria UFJF e externos, 
incluindo empresas e inventores inde-
pendentes. “Nós fazemos a mediação 
entre os parceiros, além de auxiliar na 
busca de subsídios junto à entidades 
de fomento. Para atender às demandas 
solicitadas por clientes externos fazemos 
uma triagem entre o corpo docente com 
vias a captar parceiros para o projeto 
demandado. Nesses anos, percebemos 
que tanto inventores, quanto empresas 
notam no setor uma oportunidade para 
aperfeiçoar, testar e fazer progredir seus 
produtos ou empresas. O STT faz um 
importante trabalho de auxiliar o pesqui-
sador na transferência de sua patente, 
prospectando no mercado oportunidades 
de negócios.”

O Kit Marcador Tecidual para Cirurgia Radioguiada ou Kit Estéril, desenvolvido 
na UFJF, obteve patente nacional e foi transferido para a indústria em 2011. 
Desde então, foi solicitada a patente internacional. Em 2015, a Universidade 
recebeu parecer favorável, com a tecnologia obtendo reconhecimento 
internacional: por seu ineditismo, pois se trata de produto inovador e com 
potencial comercial em outros territórios. Também é o primeiro produto 
criado na UFJF aprovado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
para uso médico.
O kit viabiliza o diagnóstico do câncer de mama mais rápido, eficiente e 
inclusivo em relação a métodos convencionais. Segundo o pesquisador 
responsável pelo desenvolvimento da tecnologia, Geraldo Vitral - na foto com 
a atual diretora do Critt, Nádia Raposo, criadora do produto - o serviço de 
Mastologia do Hospital Universitário (HU/UFJF) é hoje referência na retirada 
cirúrgica precoce de tumores malignos das mamas, justamente por incorporar 
essa nova tecnologia. 

Primeira patente internacional

CRITT 
Site: www.ufjf.br/critt
e-mail: nadiacritt@gmail.com
Tel: (55) (32) 2102-3435
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A ciência da arte que cura
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Reabilitando corpo e alma, a professora da UFJF, Elizabeth Rodrigues 
Alfenas, devolve, literalmente, o sorriso ao rosto dos pacientes

Movida por um dos nossos sen-
timentos mais primordiais, o 
medo, a professora da Univer-

sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
Elizabeth Rodrigues Alfenas, começou 
a elaborar próteses para pacientes sem 
condições de pagar pelo procedimento. 
Atraída pela vontade de reabilitar o pró-
ximo, tanto física quanto socialmente, 
ela é especialista em prótese bucomaxi-
lofacial, ramo da Odontologia que auxilia 
pessoas portadoras de deformidades 
bucais e faciais.
Capaz de confeccionar próteses dentárias 
de mandíbula, maxilar, nariz, orelhas 
e olhos, ela explica que as anomalias 
surgem devido a acidentes, cirurgias para 
retirada de tumores e doenças congê-
nitas, que aparecem durante a forma-
ção do corpo. “Através desse cuidado, 
podemos permitir o retorno do paciente 
ao seu convívio social. Quando era jovem, 
eu tinha medo, receio de encarar essa 
questão. Compreendi que, para superar, 
preciso ajudar. Decidi que não sofreria 
mais ao observar um paciente nesta si-
tuação; sofreria somente se não pudesse 
fazer nada por ele.”
Ela, então, iniciou a trajetória buscando 
disseminar outro sentimento que, como 
o medo, é inerente à nossa sobrevivência: 
a esperança.

ANOMALIAS E 
TRAUMATISMOS
A especialidade de Prótese Bucomaxilo-
facial é direcionada ao diagnóstico e ao 
tratamento de anormalidades e trau-
matismos da boca, da face e da região 
do viscerocrânio, que abrange o sistema 
estomatognático, responsável por de-
sempenhar funções básicas como masti-
gação, fonação e deglutição. A intenção 
é reabilitar o paciente, substituindo 
anatomicamente partes dessa região do 
corpo por meio de próteses para que ele 
possa se recuperar no âmbito funcional e 
estético.
Segundo dados do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), de 2015, há 265.380 

profissionais da Odontologia atuando no 
Brasil. Entre eles, só 73 possuem a espe-
cialização em Prótese Bucomaxilofacial, 
sendo três em Minas Gerais. Elizabeth é 
um deles. Na UFJF, é orientadora do pro-
jeto de extensão Reabilitação protética 
de pacientes com perda de substância 
bucal e facial.
A docente foi além durante sua formação 
ao conhecer a anaplastologia, campo no 
qual a ciência encontra a arte em nome 
do aperfeiçoamento da criação artificial 
de anatomia humana. Os anaplastologis-
tas têm como objetivo a reprodução fiel 
e realística da pele e das feições do rosto 
do paciente em sua prótese. A professora 
estabeleceu contato com um deles, o 
artista Paul Tanner, que atua no hospital 
da Universidade de Utah (EUA). Conhece-
ram-se pela internet e, posteriormente, 
reuniram-se no Brasil para que Tanner 
auxiliasse, sem cobrança de custo, o 
processo de reabilitação de uma senhora 
de 80 anos que necessitava de prótese 
após passar por cirurgia para retirada de 
tumor no rosto. 
“Fiquei interessado em anaplastologia 
quando um parente teve câncer de pele 
e precisava ter sua orelha removida para 
salvar sua vida”, conta Tanner. “Como um 
jovem aspirante a artista, vi isso como 
uma ótima maneira de ajudar os outros e 
usar o meu talento artístico para o bem.” 
Para Elizabeth, a oportunidade de trocar 
conhecimentos e aprender com Tanner 
foi um “presente”, tanto para ela quanto 
para os pacientes. 
Com essa parceria, ela passou a ampliar o 
seu trabalho de criação de prótese. A pri-
meira etapa é submeter o paciente a um 
exame de tomografia, para visualizar as 
estruturas anatômicas do corpo humano, 
com o auxílio do software Materialize. 
Então, é realizado um planejamento 
computadorizado para elaborar com 
maior precisão o local onde será colocado 
o implante. É feito, ainda, um protótipo 
por meio de impressão 3D. 
As próteses são produzidas com mate-
riais aloplásticos – que não são do próprio 
organismo, mas podem ser modelados 
para substituir parte da face de um 

paciente, refazendo proteticamente um 
nariz, uma orelha ou um olho, dando um 
aspecto de naturalidade para o rosto. 
Exemplos desses materiais são o silicone 
e a resina acrílica; ambos representam a 
pele do paciente, enquanto a resina tam-
bém substitui dentes, gengiva e olhos. 
O titânio é outro material que pode ser 
usado para elaboração de raízes den-
tárias, calota craniana e elementos de 
retenção para próteses nasais, de orelha, 
olho e pálpebra.
Os materiais são colocados sobre as 
bordas da pele no local onde há a lesão, 
disfarçando a mutilação sofrida. Em pró-
teses internas, implantes são colocados 
dentro dos ossos de forma a segurar as 
próteses de orelha, nariz, olho e pálpebra. 
Também se utilizam ímãs e adesivos à 
base de látex para ajudar a fixação da 
prótese.
Na parte artesanal da produção é que en-
tra a anaplastologia. Cada projeto recebe 
atenção individual, a fim de se moldar, 
pintar e adequar a prótese às caracterís-
ticas anatômicas do paciente, obedecen-
do questões como cor de pele, íris e até 
mesmo as rugas do rosto.

RECONSTITUIÇÃO 
GRATUITA
Com os recursos fornecidos pela UFJF, o 
projeto de Elizabeth permite que todo 
o processo seja gratuito: consultas, 
exames complementares, planejamen-
to, criação da prótese e reabilitação. 
A professora conta com parceiros que 
participam da operação de inserção da 
prótese gratuitamente, como é o caso do 
professor Henrique Duque Netto. Tam-
bém por meio de colegas como ele são 
indicados pacientes que, de outra forma, 
não teriam como arcar com os custos da 
recuperação. 
Paul Tanner cita o senso de responsabi-
lidade e confiança que a professora ins-
pira. “Ela possui uma paixão para ajudar 
essas pessoas. Ela poderia estar fazendo 
outro tipo de trabalho, mas escolhe fazer 

Laís Cerqueira Fernandes
Repórter
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esse. Ele pode ser muito desafiador e eu 
aprecio o esforço e o investimento que 
ela faz em si mesma e nos pacientes que 
atende.”
E são falas de pacientes que Elizabeth 
gosta de recordar. “Lembro de um senhor 
que me contou, emocionado, que era 
grato por duas coisas: por conhecer pro-
fissionais que pudessem fazer próteses, 
e por poder se sentar à mesa para jantar 
junto com a família mais uma vez, sem 
se sentir envergonhado.” Tanner reforça 
a importância do conforto e da aprova-
ção do paciente. “Nós podemos devolver 
suas vidas. Por fim, eles são aqueles que 
devem determinar o valor dos nossos 
serviços.”
Elizabeth e Tanner se reunirão entre 31 
de agosto e 4 de setembro deste 2015, 
na Faculdade de Odontologia da UFJF, 
no 1º Encontro de Prótese Maxilofacial: a 
Odontologia que reabilita a alma. Juntos, 
tratarão seus pacientes e renovarão o 
trabalho feito em suas próteses, que 
precisam de adequação ao longo dos 
anos.

TRAGÉDIA EM UMA 
MANHÃ DE SÁBADO
Rodrigo dos Santos tinha 28 anos em 
novembro de 2013 quando, em uma 
manhã de sábado, foi atropelado por um 
motorista de caminhão que dormiu ao 
volante. O impacto colocou Santos por 24 
dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI) 
do Hospital de Pronto Socorro (HPS), em 
Juiz de Fora (MG). Ele resistiu a hemorra-
gia interna, a cirurgia de retirada do baço 
e a danos ao seu rosto, que sofreu com 
perfuração do crânio, perda de dentes e 
do olho direito.
Um dos médicos responsáveis pelo 
tratamento de Santos foi o doutor em 
cirurgia, Lucas Nardelli, responsável por 
apresentar o caso do jovem à Elizabeth. 
Santos descreve a professora como “um 
anjo. Ela chegou para mudar a minha 
vida. Fiquei feliz demais ao saber do 
trabalho dela. Através da UFJF, não pre-
cisei pagar nada. Já tinha procurado por 
próteses antes, mas era muito caro. Não 
tive sucesso até conhecer a Beth”, diz, 
citando o apelido carinhoso que usa para 
se referir à docente.

Rodrigo Santos descreve a professora da UFJF, Elizabeth Rodrigues Alfenas, como o “anjo” que 
mudou a sua vida. Atropelado aos 28 anos sofreu perfurações no crânio, perdeu dentes, o olho di-
reito e foi submetido a retirada do baço. Hoje diz, feliz, que leva uma vida normal graças às próteses 
e atendimentos gratuitos fornecidos pela instituição 
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Após o acidente, Santos teve que se 
adaptar a uma rotina que, diferente da-
quela que estava acostumado, era ditada 
pelas suas deficiências. “Foi um baque 
muito grande, especialmente porque eu 
era muito ativo; malhava, corria, andava 
de skate e bicicleta. Então, do nada, me 
acidentei. Fiquei cego de um olho. Perdi 
tudo o que fazia antes. Mas agora, pelo 
menos, sei que o distanciamento das 
coisas que eu fazia antes é temporário. 
Em breve, voltarei completamente.”
Um dos fatores que mais o abalou e 
dificultou sua vida pós-acidente foi a 
forma como passou a ser encarado ao 
fazer atividades simples, como andar 
na rua. “Não saía mais de casa, já que 
as pessoas ficavam encarando o tempo 
inteiro. A sociedade não te aceita. Se 
você tem uma deficiência, decidem que 
você é diferente. Foi uma fase difícil. Já 
estava entrando em depressão, e precisei 
de acompanhamento com profissionais 
da psicologia.”

“CABEÇA ERGUIDA”
A recuperação é construída em várias 
etapas e por uma equipe multidisciplinar, 
fornecida pela UFJF com seu suporte de 
cursos de graduação. Além de ter contato 
com membros da Faculdade de Odonto-
logia, o paciente também será avaliado 
por profissionais de Fonoaudiologia, 
Psicologia e Medicina, obtendo um tra-
tamento integral. Assim que se confirma 
a adaptação da prótese, a reabilitação 
abarca o campo psicossocial. “É preciso 
devolver para ele a confiança”, reforça 
Elizabeth.
Seu paciente, Santos, atesta: “Minha 
autoestima subiu demais, o que ajuda 
a gente a se curar e a se adaptar. Meus 
relacionamentos com as pessoas ficaram 
totalmente diferentes após a reabilita-

ção. Antes, eu andava tampando meu 
olho. Depois, a mudança foi gigante na 
minha vida. Só quem passou por uma 
situação dessas tem noção de como é 
difícil, e como é gratificante ajudar e 
receber ajuda”.
Santos ainda passará por mais uma 
cirurgia para inserção de prótese no osso 
frontal, responsável por formar a calota 
craniana e proteger o cérebro. Poste-
riormente, usará aparelho dentário para 
iniciar um processo de reabilitação bucal. 
O paciente não mede os elogios a respei-
to do quanto está satisfeito com o que 

já conseguiu recuperar. “As próteses que 
já tenho ficaram perfeitas. É até difícil 
notar que não são vivas.”
O anaplastologista Tanner caracteriza o 
trabalho que é feito nas próteses para 
os pacientes como único, uma vez que o 
ideal seria passar despercebido. “Sou um 
artista, embora meu trabalho nunca deva 
ser notado.” Elizabeth faz coro à noção de 
que as próteses precisam se tornar uma 
parte íntima do paciente, e afirma que “o 
que importa, de verdade, é poder fazer 
com que todos eles possam andar de 
cabeça erguida”.

Elizabeth Rodrigues Alfenas 
Doutora em Prótese Bucomaxilofacial pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp); atualmente, é 
professora da Faculdade de Odontologia da UFJF, onde também orienta o grupo “Reabilitação protética de pacientes com 
perda de substância bucal e facial”
elizabethalfenas@bol.com.br
http://www.ufjf.br/odontologia/
http://lattes.cnpq.br/2743544673971110
https://www.facebook.com/protesemaxilofacialufjf
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As próteses são produzidas com 
material aloplástico - que não é 
do próprio organismo - modelado 
para substituir parte da face de 
um paciente, refazendo nariz, 
orelha ou olho, dando aspecto de 
naturalidade ao rosto
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Allah também é 
brasileiro

Raul Mourão (repórter) e Hugo Queiroz (bolsista de Jornalismo da Diretoria de Comunicação/UFJF)

TESES

Estudo retrata o islã na Região Sudeste, analisa o perfil de comunidades e revela tensões em 
relação à tendência de se tornarem menos vinculadas à cultura árabe

TESES

Momento de fé, comandado pelo sheik Amr Mohamed Amin 
em mesquita localizada em Juiz de Fora (MG)
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TESES

O ritual em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo deu lugar a cinco 
orações diárias também a Deus - 

Allah, em árabe (a grafia Allah, em árabe, 
foi mantida porque reforça o significado 
de o único deus da religião e é adotada 
por pesquisadores) - mas único em vez da 
trindade cristã no cotidiano do ex-diácono 
Bernardo. “Estava com a ordenação pres-
biteral marcada, aí conheci uma pessoa 
que me deu o Alcorão. Li a primeira su-
rata [capítulo], tive uma grande emoção. 
Quando cheguei à segunda, chorava como 
criança. Eu era muçulmano internamente. 
Em três anos de islã, aprendi muito mais 
do que em toda a minha vida de católico.” 
A história do ex-seminarista, cujo nome 
verdadeiro foi preservado, integra a tese 
de Edmar Avelar de Sena sobre caracterís-
ticas do islã no Sudeste do Brasil, defen-
dida no Programa de Pós-graduação em 
Ciência da Religião da Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora (UFJF). O estudo mostra 
tendências, tensões internas, processos 
de identificação e similaridades entre co-
munidades que professam essa fé.
A vida do ex-clérigo revela, ao menos, três 
aspectos da pluralidade das comunidades 
muçulmanas no campo religioso brasilei-
ro. O primeiro é o crescimento de adeptos 
sem origem árabe, indicando propensão à 
abertura e à universalização do islã ante 
sua histórica composição, no Brasil, por 
grupos étnicos, principalmente, sírio-li-
baneses. Conforme a comunidade a que 
pertencem, os novos fiéis tendem, em 
diferente intensidade, a se identificar ou 
não com culturas árabes. O segundo pon-
to é a ruptura com referências religiosas 
pregressas. “Tudo que diz respeito às vi-
vências anteriores é, de certo modo, enca-
rado como um desvio”, resume Sena. “Por 
isso, os novos integrantes consideram-se 
revertidos em vez de convertidos, por en-
tenderem que o homem nasce submisso 
a Allah, mas, como nesses casos, seguiu 
outra fé até encontrar a muçulmana para 
reversão”, acrescenta o professor Volney 
Berkenbrock, orientador da pesquisa.
Outro traço é o empenho de convertidos 
na divulgação do islã. “Embora não se fale 
de proselitismo oficialmente, tal postura 
faz parte do conceito de religião vivido pe-
los recém-convertidos”, afirma o autor da 
tese, exemplificando com a fala de um ex-
-evangélico, para quem a religião deve ser 
levada a todos os lugares que não conhe-
cem o islã, principalmente aos jovens. No 

Rio de Janeiro, a difusão ocorre por meio 
da distribuição de livros, palestras em es-
colas e visita à mesquita, como também 
há o interesse de moradores em conhecer 
as práticas islâmicas. Sena foi entendê-
-las de modo sistemático. Estudou três 
sociedades beneficentes - estrutura na 
qual integrantes se organizam - de Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e São Bernardo 
do Campo (SP). A pesquisa etnográfica le-
vou três anos, incluindo aplicação de 120 
questionários. 
 

ISLÃ PLURAL
A tese, defendida em 2013, frisa que não 
é possível considerar a existência de um 
único islã no Brasil ou no mundo, distri-
buído em escolas e tradições. “Por terem 
se organizado a partir de diferentes gru-
pos étnicos, as comunidades muçulma-
nas produziram, cada uma à sua maneira, 
meios de manifestar seu ideal de identi-
dade. Em um campo religioso fluido como 
o brasileiro, o islã encontra espaço para 
demonstrar sua característica plural”, des-
taca o pesquisador.
Em São Bernardo (SP), a presença árabe 
é mais forte. A comunidade sedia o 
Centro de Divulgação do Islã para a 
América Latina (Cdial) e a seção brasileira 
da Assembleia Mundial da Juventude 
Muçulmana (Wamy, na sigla em inglês). 
Há feira com produtos típicos e um 
restaurante. “Os convertidos se esforçam 
em estudar a língua árabe, usam 
vestimentas tradicionais nas reuniões 
de sextas-feiras e intercambiam em 
países árabes. Ademais, há contingente 
significativo de descendentes de sírios 
e libaneses. Muitos sheiks, mesmo 
brasileiros, mantêm o caráter étnico da 
religião”, explica Sena.
Em Belo Horizonte (MG), há tensões 
resolvidas “no jeito mineiro”, 
discretamente, entre convertidos e 
imigrantes. A própria sociedade já se 
separou e voltou a se reorganizar. Os 
questionamentos giram acerca da 
predominância de imigrantes e seus 
descendentes na diretoria da sociedade, 
hábitos e a forma com que estabelecem 
regras por sustentarem economicamente 
a mesquita. “É uma disputa velada. 
Porém, mesmo diante do conflito, os 
membros insistem na ideia de que ela é 
unida e que não há divisões”, conclui Sena.

No Rio, o islã é menos caracterizado 
por grupo étnico - a maioria dos 
componentes, na época do estudo, era 
de convertidos, 55%; e imigrantes, 35%. 
Em março de 2015, o percentual foi a 
75%, segundo o presidente da sociedade 
local, Mohamed Zeinhom Abdien. Essa 
estrutura mais abrasileirada influencia 
a relativa resistência da comunidade ao 
arabismo sob o argumento de que não é 
preciso seguir culturas do Oriente Médio 
para ser muçulmano. A língua árabe, no 
entanto, é valorizada, como em todo o 
mundo, na liturgia. Abdien explica: “Não 
seguimos a cultura árabe, mas sim a 
religião, o Alcorão e o comportamento 
de nosso profeta. A mesquita é a casa de 
Deus onde todos entram. Não tem a ver 
em ser árabe ou mais liberal”.

A pluralidade percebida no Brasil não im-
pede a formação de laços identitários, 
como o desejo de uma comunidade uni-
versal, a Ummah. “A amálgama que sus-
tenta esse ideal é a união pela fé em um 
Deus único e em seu mensageiro”, explica 
Sena. Outro ponto em comum surge do 
incômodo com estereótipos, ainda mais 
em tempo de grupos terroristas muçul-
manos. “Queremos mostrar o contrário do 
que se passa na mídia, como a violência 
do Estado Islâmico. Muçulmanos não são 
sinônimos de terroristas, de fanáticos. 
São religiosos. Esses comportamentos 
são individuais”, destaca Abdien. Para o 
líder, classificar todos os muçulmanos 
como terroristas é dizer que brasileiros 
também o são quando criminosos cris-
tãos incendeiam pessoas em favelas.

“Cada [grupo religioso] tem o 
direito de gritar o que quiser, 
desde que não acuse ou menos-
preze a religião do outro. Tanto 
que todos os países muçulmanos 
têm igrejas, sinagogas. Não existe 
opressão, porque não há fé com 
força. Dá para conquistar respeito 
das pessoas com força e dinheiro, 
mas nunca o coração e o amor 

delas”

(sheik Amr Mohamed Amin)
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JUIZ DE FORA
E O ISLÃ
Juiz de Fora (MG) também possui sua 
sociedade muçulmana beneficente, sob 
orientação do sheik Amr Mohamed Amin. 
“A maior parte dela é de brasileiros. A 
gente acredita em Deus, nos anjos, nos 
profetas mensageiros, e nos livros sa-
grados - o de Abraão, o Torá, os Salmos, 
o Evangelho e o Alcorão. Cada [grupo re-
ligioso] tem o direito de gritar o que qui-
ser, desde que não acuse ou menospreze 
a religião do outro. Não existe opressão, 
porque não há fé com força. Dá para con-
quistar o respeito das pessoas com força 
e dinheiro, mas nunca o coração e o amor 
delas”, sentencia.

“Apesar de usar o véu chamar mais aten-
ção do que não usá-lo, no Brasil, ainda é 
melhor, porque é ao objeto que chama 
atenção, não ao corpo”, argumenta outra 
muçulmana Lynick Abiorana, de 17 anos, 
há sete meses revertida. Há mais tempo 
como muçulmano, Julio Ferreira frequen-
ta a mesquita local há 14 anos e percebe 
que fatos “no mundo islâmico refletem 
aqui, seja com a procura por informação 
ou opiniões negativas da população”. Já 
Wesley Filgueiras cogitou ser seminarista 
na Igreja Metodista, mas há sete meses 
tornou-se muçulmano. O que mais o sur-
preende positivamente é a disciplina e a 
irmandade pregadas. “Não há distinção 
de classe. As pessoas se ajudam, são hu-
mildes e não tentam se mostrar mais que 
as outras.”

Leia a entrevista com o sheik da Sociedade Beneficente Muçulmana de Juiz de Fora, Amr Mohamed Amin, no site da “A3”: www.ufjf.br/revistaA3
Centro de Divulgação do Islã para a América Latina: www.islambr.com.br
Assembleia Mundial da Juventude Muçulmana (Wamy - Brasil): www.wamy.org.br
Edmar Avelar de Sena: doutor em Ciência da Religião pela UFJF, professor do Departamento de Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG) - bit.ly/lattesEdmar
Volney Berkenbrock: doutor em Teologia pela Faculdade de Teologia Católica da Universidade Federal de Bonn (Alemanha); professor do Departamento de Ciência 
da Religião do Instituto de Ciências Humanas e do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião da UFJF - volney-berkenbrock.com

Uma das integrantes da comunidade é a 
historiadora e psicanalista Leila Moraes 
de Souza, que aderiu ao islã há dois anos, 
mas seu interesse pela religião remonta 
à infância. Foi dando aulas em curso pre-
paratório para ingresso na UFJF que se 
aprofundou na história árabe e conheceu 
mais o islã com ajuda de ex-aluna. Além 
de redirecionar sua religiosidade e sentir 
benefícios, a vida como mulher muçul-
mana trouxe novos hábitos: a consulta a 
homens médicos é feita acompanhada, o 
cabelo é coberto com véu e a carne suína 
é repelida. “Foi Deus quem orientou. Não 
estou aqui para julgar o que Ele determi-
nou”, afirma Leila, explicando que escritu-
ras islâmicas trazem recomendações para 
o cotidiano.
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Direitos humanos e corporações:
a UFJF no debate mundial provocado 
pela ONU e sociedade civil
Universidade é pioneira na criação de centro de estudos, no Brasil, sobre transgressões 
cometidas por corporações transnacionais
Ady Carnevali
Repórter

O termo “multinacional”, empresa 
que opera e/ou fabrica em mais de 
um país, vem sendo superado por 

“transnacional”, corporação que não tem 
capitais originários de um país específico 
e não necessariamente domina o pro-
cesso de produção em seus diferentes 

segmentos. Neste 

sistema, cada produto pode ter compo-
nentes fabricados em regiões distintas 
do mundo e ser montado em outra loca-
lidade. A busca por mão-de-obra barata, 
benefícios fiscais e acesso a financia-
mentos estatais flexíveis cria gigantes 
sem endereço fixo e uma arquitetura 
empresarial de complexos organogramas 
de gestão, diluindo responsabilidades e 
transmutando ações.
Com faturamento maior do que grande 

parte das nações (a receita bruta anual 
da Walmart ou da Shell, por exemplo, su-
pera o PIB de mais de 160 países; a Goo-
gle tem praticamente o mesmo “valor de 
mercado” do Brasil, assim como a IBM 
equivale a um México), as transnacionais 
exercem influência nas decisões gover-
namentais, na aprovação de leis e no 
próprio (des)equilíbrio econômico entre 
países. Sua atuação em regiões com me-
canismos protetivos frágeis tende a gerar 
distorções e entraves socioambientais. 
Empresas petroleiras, mineradoras, de 
tecnologia ou vestuário, entre outras, são 
acusadas de graves violações de direitos 
humanos - como trabalho escravo, negli-
gência no manejo de recursos naturais e 
degradação de comunidades -, em geral 
promovidas por suas subsidiárias ou 
terceirizadas, em países periféricos, de 
legislações débeis e sistema de poderes 
corrompido.
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O debate na Organização das Nações 
Unidas (ONU) começou na década 
de 1970, mas apenas em 1999 foi 
formalizado um projeto mais abrangente. 
A Rede Pacto Global nasceu para 
incentivar “multinacionais” a adotarem 
dez princípios, entre eles, a proteção 
aos direitos humanos. Hoje, a rede 
conta com oito mil empresas; mais de 
650 no Brasil. Embora não seja código 
de conduta obrigatório, a iniciativa 
conseguiu estabelecer diretrizes que 
basearam a criação da ISO 26000 de 
Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) e Sustentabilidade. No entanto, 
a ausência de regras eficientes na 
responsabilização de transnacionais 
e a articulação de organizações civis 
pressionaram a ONU a novas ações. 
Em 2011, a entidade adotou outro 
conjunto de princípios, dessa vez voltado 
especificamente para direitos humanos, 
elaborado pelo professor John Ruggie, da 
Universidade Harvard. Já em 2014, entrou 
na agenda a criação de um “tratado 
vinculante”, para impor obrigações 
jurídicas às corporações.
 

UM NOVO CAMPO DE 
ESTUDO E O PAPEL 
DA UNIVERSIDADE
O julgamento de denúncias contra as 
transnacionais caberia a quais órgãos 
internacionais? Violação de direitos 
humanos pode ser considerada crime 
contra a humanidade? O que fazer quan-
do empresas tornam-se maiores que 
países, exercendo o papel de coloniza-
dores do século XXI? Para estudar estas 

e outras questões, a University of Essex 
(Inglaterra), criou o Business and Human 
Rights Project. O projeto é vinculado ao 
tradicional Centro de Direitos Humanos 
da instituição e dirigido pelo professor 
Sheldon Leader, cujo trabalho consiste no 
aconselhamento e na formação sobre o 
tema em todo o planeta.
Baseadas na experiência inglesa, as 
professoras da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), Maíra Fajardo e Manoela Roland, 
criaram, em 2012, o projeto Homa (na 
língua esperanto, “humano”), um centro 
de estudos para o aprofundamento de 
pesquisas neste novo campo, incipiente 
no mundo e praticamente desconhecido 
no Brasil. O objetivo é mapear pesquisas 
sobre violações cometidas pelas transna-
cionais, com foco global e atenção espe-
cial aos países do eixo Sul-Sul (América 
Latina, África e Ásia), além de incentivar 
publicações acadêmicas e contribuir para 
o debate, na esfera da ONU ou mesmo 
em fóruns alternativos.
Em três anos de atuação, o Homa, em 
parceria com a Fundação Ford, já pro-
moveu dois seminários internacionais, 
com os principais expoentes do assunto, 
inclusive o professor Leader; participou 
de congressos mundiais; e passou a ser 
reconhecido como um ator social atuante 
e importante para a discussão, sendo 
convidado a integrar a Rede de Revisão 
de Salvaguardas do Banco Mundial. O 
centro prepara agora a publicação da 
primeira revista brasileira voltada para di-
reitos humanos e empresas, que reunirá 
artigos de pesquisadores da área.
“O Brasil é um dos países com Judiciário 
mais contrário ao tema dos direitos 
humanos e empresas, em grande parte 

porque os profissionais não foram 
preparados para esta discussão. A 
universidade é um centro de pesquisa e 
formação e precisa enxergar este campo, 
trazer o debate de ponta, produzir 
conhecimento e impactar os futuros 
advogados, juízes e promotores”, analisa 
Maíra, coordenadora do Homa de 2012 
a 2014. Sua visão é compartilhada por 
Bruno Milanez, pesquisador do Grupo 
Política, Economia, Mineração, Ambiente 
e Sociedade (PoEMAS), da UFJF. Doutor 
em política ambiental e professor 
do Departamento de Engenharia de 
Produção e Mecânica, ele defende a 
atuação em pelo menos duas vias. “A 
academia precisa aprofundar o debate 
ético com os alunos sobre direitos 
humanos e, por meio de pesquisa e 
extensão, identificar violações e dar 
apoio técnico aos grupos afetados, 
de forma a ajudá-los a lutar por seus 
direitos.” 

VIOLAÇÕES,
“DES-ENVOLVIMENTO” 
E LIMPEZA DE MARCA

Na perspectiva dos direitos humanos, 
definições enraizadas na sociedade são 
colocadas em xeque. “O que significa 
desenvolvimento? Um dado objetivo 
seria a arrecadação dos municípios, a 
oferta de empregos diretos e indiretos. 
Mas, por outro lado, a chegada de uma 
empresa pode acabar com a atividade 
econômica do lugar e criar desemprega-
dos que não serão absorvidos”, pondera 
Maíra. Já o pró-reitor de Extensão da 
UFJF, Leonardo Carneiro, que atua em 
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pesquisas ligadas à geografia agrária, 
comunidades tradicionais e territorialida-
des afro-brasileiras, fala em “des-envol-
vimento”. “As empresas chegam onde já 
há um grupo envolvido com o lugar; por 
exemplo, numa colônia de pescadores, e 
acabam com o envolvimento das pessoas 
com aquele espaço. Isto é tratado como 
positivo, como desenvolvimento, quando, 
na verdade, existe um ‘des-envolver’, a 
extinção da organização social e ambien-
tal que ali existia.”
O déficit entre a incidência de transna-
cionais e legislações ineficazes culmina 
com fenômenos de desterritorialização, 
marginalização e degradação (alcoolis-
mo, miséria, prostituição e alto índice de 
suicídios) de comunidades inteiras e gera 
a sensação coletiva de impotência. Para 
o advogado do Projeto de Empresas e 
Direitos Humanos da ONG Internacional 
Conectas e professor da FGV Direito de 
São Paulo, Caio de Souza Borges, “existe 
um descolamento entre as categorias e 
os institutos do direito empresarial e dos 
direitos humanos, o que gera um vácuo 
de responsabilização da pessoa jurídi-
ca, algo que se comprova pela postura 
hesitante de muitas cortes de estender 
à matriz responsabilidade pelos atos de 
suas subsidiárias”. Borges chama atenção 
para a dificuldade de se levantar o “véu 
corporativo” e para a rigidez das regras 
que protegem investimentos de empre-
sas transnacionais nos países receptores.
O quadro é tão complexo que a criação do 
Grupo de Trabalho (GT), pela ONU, para 
discutir exclusivamente a questão dos di-
reitos humanos e a aprovação do código 
de conduta obrigatório, enfrenta, por um 
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Inspiradas na experiência da Universidade de Essex (Inglaterra),professoras Manoela Roland 
e Maíra Fajardo criaram o projeto Homa,com o fim de desenvolver estudos e participar do 
debate sobre os crimes cometidos pelas corporações internacionais

VIOL AÇÕES INTERNACIONAIS 



31A3 - Maio a Outubro/2015

VIOL AÇÕES INTERNACIONAIS 

internacional específico. Mas há quem 
defenda que o Tribunal Penal Interna-
cional incorpore violações contra direitos 
humanos cometidos por empresas como 
crimes contra a humanidade.
Já no âmbito das Nações Unidas, a Conec-
tas, que acompanha os trabalhos do gru-
po responsável pelo tratado vinculante, 
faz ressalvas quanto à morosidade. “O GT 
tem pautado sua atuação por um ‘debate 
construtivo’ entre as partes, ao invés de 
priorizar a busca por remédios efetivos, 
à semelhança de demais Procedimentos 
Especiais da ONU. Isto tem travado o 
desenvolvimento de soluções concretas”, 
avalia Borges.
O Brasil encontra-se em situação sui 
generis. Pode ser visto como “vítima” da 
exploração de transnacionais “estrangei-
ras”, como também tem suas empresas 
acusadas de cometer violações em outras 
regiões, em especial na África, e no 
próprio território nacional. O país, que já 
vinha sofrendo acusações de agir com le-
niência quanto a abusos (em casos como 
Belo Monte, expansão do agronegócio e 
desapropriações para obras da Copa e do 
Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, entre 
outros), agravou a desconfiança. Na 
votação do tratado vinculante, na ONU, 
foram 20 votos a favor, 14 contra e 13 
abstenções, entre elas, a da representa-
ção brasileira.
De acordo com o chefe da Divisão de 
Direitos Humanos do Ministério das 
Relações Exteriores, Pedro Saldanha, o 
Brasil tentou incluir a questão na reso-
lução já existente - o que determinaria a 
criação de um grupo intergovernamental, 
com países ricos e pobres, para discu-
tir o assunto -, mas a reação contrária 

lado, a resistência de países mais ricos, 
que defendem adoção voluntária dos 
princípios pelas empresas; e, por outro, 
desconfiança por parte de sindicatos, que 
temem pela segurança dos empregos. Já 
as organizações civis acusam as corpo-
rações de tentarem “capturar” o debate 
e aderirem a normas não penalizantes 
apenas para “limpeza de marca”. Críticas 
neste sentido são recorrentes em relação 
a modelos de “responsabilidade social” 
adotados no Brasil. “Muitas empresas 
entendem estas práticas apenas como 
compensatórias. Exploram, mas, ‘em 
compensação’, patrocinam atividades 
para a comunidade. São iniciativas trata-
das como ‘favores’, e utilizadas em ações 
de marketing”, diz Manoela Roland, 
coordenadora do Homa.

O DEBATE MUNDIAL 
E A POSIÇÃO DO 
BRASIL
Para Manoela, o momento é delicado 
em relação aos direitos humanos, devido 
à flexibilização de salvaguardas. “Para 
atrair empresas, estão sendo exigidos 
menos condicionantes, por exemplo, em 
financiamentos por bancos de desenvol-
vimento. Um tratado internacional único 
inibiria a competição nestes moldes.”.
Por outro lado, a sociedade civil “transna-
cional” articula movimento paralelo, que 
reúne mais de 600 associações - inclusi-
ve o Homa -, com o intuito de apresentar 
subsídios para um projeto mais represen-
tativo das partes envolvidas. Na pauta, a 
discussão sobre a criação de um tribunal 
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dos países desenvolvidos fez com que 
Equador e África do Sul apresentas-
sem proposição separada. “O Itamaraty 
optou pela abstenção por entender que, 
naquele momento, não seria o caminho 
mais construtivo para chegar ao objetivo 
final”, explica. “Um instrumento multi-
lateral pode ser muito útil, mas de nada 
vai adiantar sem uma negociação com 
os países desenvolvidos, pois há o risco 
de o tratado não ser ratificado em seus 
territórios, já que depende, para isso, da 
aprovação dos congressos nacionais”. 
Saldanha enfatiza, porém, a posição 
favorável do Brasil à regulação e ao 
trabalho pela busca de um diálogo mais 
amplo.

PERSPECTIVAS, 
SURPRESAS E 
CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTO
Embora EUA e União Europeia, contrá-
rios à aprovação do código obrigatório, 
tenham anunciado que não vão cooperar 
com o GT criado pelas Nações Unidas; 
movimentos paralelos apresentam força 
inédita e a própria ONU surpreende em 
suas ações. Segundo o doutor em Direito 
Internacional Raphael Vasconcelos, que 
cumpre o mandato brasileiro na Secreta-
ria do Tribunal Permanente de Revisão do 
Mercosul, o órgão acompanha o debate 
de forma sistemática, mesmo havendo 
restrição de atuação.
“O Tribunal do Mercosul foi criado para 
tratar exclusivamente das questões co-
merciais entre países, mas, embora não 



32 A3 - Maio a Outubro/2015

VIOL AÇÕES INTERNACIONAIS 

32 A3 - Maio a Outubro/2015

cuide diretamente de violações cometi-
das pelas empresas, a participação nos 
fóruns ajuda a identificar elementos de 
direitos humanos que permeiem todas as 
áreas e possam ser levados em conta nas 
decisões. A suspensão do Paraguai do 
Mercosul, em 2012, por ruptura da ordem 
democrática, é um exemplo. Não há me-
canismos próprios de proteção à pessoa 
no Mercosul, mas devemos considerar a 
transversalidade dos direitos humanos 
para embasar decisões jurídicas”, diz.
Já a diretora executiva da Rede Brasileira 
Pacto Global, Renata Seabra, afirma que 
fazer o básico já não é mais suficien-
te. “Não adianta criar uma política de 
marketing descolada da realidade. Os 
mecanismos de accountability ou pres-
tação de contas existem, mas podem e 
devem ser mais utilizados pelas empre-
sas. Há modelos internacionalmente 
aceitos de relatórios de sustentabilidade, 
como o GRI (Global Reporting Initiative), 
que divulgam desempenho econômico, 
ambiental, social e de governança da 
instituição. Esse comprometimento é 
cada vez mais urgente e necessário para 
a própria segurança operacional das 
organizações.”
A análise de indicadores financeiros tam-
bém aponta para perfil mais exigente dos 
investidores. Na Bolsa de Valores de São 
Paulo (BM&FBovespa), na análise do pe-
ríodo de dezembro de 2009 a 11 de março 
de 2015, enquanto o índice Ibovespa 

apresenta queda de 28,7%, o ISE (Índice 
de Sustentabilidade Empresarial) acumu-
la alta de 20,4%. O ISE reúne empresas 
que atendem a critérios internacionais de 
sustentabilidade, baseados em eficiência 
econômica, equilíbrio ambiental, justiça 
social e governança corporativa. Para a 
adoção do novo modelo de negócios, a 
BM&FBovespa estimula a integração de 
informações financeiras e não financei-
ras. O documento “Relate ou Explique”, 
por exemplo, traça a radiografia de 
relatos das empresas sobre publicação de 
informações não financeiras ou explica-
ções de por que ainda não o fazem.
Para Manoela Roland, embora não haja 
consenso, existe hoje uma atmosfera 
diferente. “Há um ano, quando se falava 
em aprovação pela ONU da negociação 
do tratado vinculante, as pessoas 
riam. Existe certa surpresa sobre o 
momento internacional de impacto das 
organizações civis, desde a Primavera 
Árabe, passando pelas manifestações 
de 2013 no Brasil, até a articulação dos 
movimentos sociais, em Genebra. As 
dificuldades são enormes, mas existem 
surpresas positivas. ”Já Maíra Fajardo 
lembra que está em curso a discussão 
sobre a própria concepção do que é 
atividade empresarial. “Estão surgindo 
nos Estados Unidos, por exemplo, 
modelos de negócios que visam lucro, 

mas também têm como objetivo a busca 
de soluções para problemas no seu 
setor.”
As duas defendem que o Homa discuta 
proposições para além do formato 
ultrapassado de “responsabilidade 
social”. “Podemos ainda não saber o 
que somos exatamente, mas sabemos 
o que não queremos ser”, diz Manoela, 
adiantando possibilidades como 
especialização em salvaguardas sociais e 
ambientais, análises de financiamentos 
públicos, estudo dos processos de 
resistência das comunidades e de 
perspectivas jurídicas e políticas. 
“A universidade precisa produzir 
conhecimento, pesquisa analítica 
e, muitas vezes, incorporar-se na 
agenda política, o que é complexo, mas 
inevitável.”
Para Raphael Vasconcelos, graduado 
na UFJF, reside no mundo acadêmico a 
chance, a longo prazo, da transformação 
de paradigmas. “O Direito Empresarial é 
marginalizado dentro do próprio Direito. 
Cabe às universidades a produção de 
novos saberes, porque é embasado nes-
tes saberes que o legislador vai propor e 
votar leis. No Brasil, porém, este papel 
parece ainda subestimado, algo menor, e 
iniciativas como a do Homa contribuem 
para uma visão mais ampla sobre o 
tema.”
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“Quando negócios não são apenas negócios – as corporações multinacionais e os direitos humanos”.
John Gerard Ruggie. Editora Planeta Sustentável.

+ MAIS

www.projetodhufjf.com.br
www.essex.ac.uk/ebhr
www.conectas.org
www.pactoglobal.org.br

www.stopcorporateimpunity.org
www.panoramaofbrazilianlaw.com
www.revistastpr.com
www.ufjf.br/poemas
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ESPECIALISTAS INTERNACIONAIS
DEBATERAM O TEMA NA UFJF

“O princípio fundamental é evitar o 
dano, ao invés do pensamento de 
que se pode pagar pelo dano. Entre 
princípios financeiros e de direitos 
humanos, temos que decidir qual é a 
prioridade quando há conflito” 

(Sheldon Leader, diretor do Projeto 
Empresas e Direitos Humanos da 
Universidade de Essex – Reino Unido)
 

“Desde o ano 1.600, os britânicos e 
suas empresas incorporaram formas de 
colonizar países. No século XXI, é preciso 
questionar os fundamentos do mercado 
para além do pré-marketing e olhar para 
além do Estado. A sociedade civil tem 
papel chave, mas a agenda está sendo 
colocada apenas pelo Norte; as vozes do 
Sul do Globo não estão sendo ouvidas” 
(Surya Deva, doutor em Direito 
Internacional, professor da Universidade 
da Cidade de Hong Kong)
 

“Atrás de toda mineradora, por 
exemplo, há uma instituição financeira 
forte e esta instituição deve impor 
limites. E a sociedade e os advogados 
devem usar estratégias variadas, 
inclusive fora do meio jurídico, para 
denunciar abusos” 
(Bonita Meyersfeld, diretora do Centro 
de Estudos Jurídicos Aplicados da 
Universidade de Witwatersrand, 
Johanesburgo, África do Sul)

Em abril de 2015, a Universidade reuniu especialistas no II Seminário Internacional de Direitos Humanos e Empresas.
Destacamos três depoimentos, confira a seguir:



34 A3 - Maio a Outubro/2015

ENCONTROS POSSÍVEIS

As universidades e 
as questões hídricas 

e ambientais
Rodrigo Barbosa (diretor de Comunicação da UFJF) 
Thiago Andrade (bolsista de Jornalismo da Diretoria de Comunicação/UFJF)
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Na mesma roda de conversa, o 
Secretário Executivo do Ministério 
da Educação (MEC), um professor 

titular da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), um doutorando, uma mes-
tranda e uma graduanda. Na pauta, como 
a educação e a Universidade em parti-
cular podem contribuir para encontrar 
os caminhos com que a sociedade, local 
e global, deve conduzir a questão dos 
recursos hídricos. Um debate que tenta 
montar um quebra-cabeça e encontrar 
respostas para indagações que vão muito 
além de questões técnicas ou de supos-
tas verdades. Uma convicção percorre 
toda a conversa: a de que, para encontrar 
as tais respostas, para propor novos mo-
delos, as Universidades precisam fazer 
novas perguntas.
Uma das chaves para que estas novas 
perguntas sejam formuladas está na 
construção de novas formas de relacio-
namento e transdisciplinaridade. Novos 
formatos, integrando pessoas e conhe-
cimentos, como fez este bate-papo pro-
movido pela “A3”, que reuniu o secretário-
-Executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa; o 
professor titular da UFJF, especialista em 
ecologia aquática, Fábio Roland; o dou-
torando do Programa de Pós-graduação 
em Ecologia da UFJF, Rafael Almeida; a 
mestranda do mesmo programa Gabriele 
Quadra, que, como  Rafael, graduou-se 
em Ciências Biológicas pela UFJF; e a 
graduanda em Engenharia Ambiental na 
UFJF e bolsista de Iniciação Científica, 
Maria Clara dos Santos.

- Fábio Roland: Você sabe melhor do 
que nós que o Brasil é o único país do 
mundo com nome de árvore, e isso me 
dá muito orgulho. Digo sempre aos cole-
gas que não são brasileiros esse detalhe 
tão especial. No mapa do mundo, é o 
país das águas. Cerca de 15% da água 
doce disponível da Terra está reservada 
em rios, lagos, águas subterrâneas do 
território brasileiro. A biodiversidade 
é, senão a maior, uma das maiores 
do planeta. A geopolítica, no sentido 
macroclimático, mais recentemente, 
tem colocado o Brasil no cenário inter-
nacional, vide os relatórios do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC). A economia e a 
produção de bens primários dizem res-
peito, de fato, à sua riqueza hídrica. E 
também, porque não dizer que a cultura 
poética está muito associada à água. 
Guimarães Rosa é o maior exemplo. As 
ciências aquáticas brasileiras estão se 
destacando no cenário internacional, 
isso eu não tenho a menor dúvida. Os 
números da Capes são absolutamente 
fascinantes. A ecologia brasileira é a 
18ª do ranking internacional, na frente 
de países com larga tradição em ciência 
e desenvolvimento de pesquisas. Mas, 
ao mesmo tempo, historicamente, os 
ecossistemas aquáticos do Brasil têm 
sido objeto de um absoluto descaso hu-
mano. A minha pergunta pode até soar 
genérica, mas é quando, como e porque 
nos perdemos na gestão, administração 
e na importância da relação da socie-
dade, do povo brasileiro, nos seus mais 
diferentes segmentos, com os recursos 
aquáticos?

- Luiz Cláudio Costa: Minha carreira foi 
construída na Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), na área ambiental, e depois 
fui chamado para o campo da educação, 
o que faço com muita alegria, afinal, a 
educação é o caminho para tudo que você 
está dizendo. Nós conhecemos a his-
tória, a incursão política e a construção 
social do Brasil e tudo isso nos leva onde 
estamos hoje. Ao olharmos os modelos 
europeus, asiáticos ou onde quisermos 
olhar, notamos que não há avanço sus-
tentável e desenvolvimento sem educa-
ção. E quando eu falo de desenvolvimen-
to, estou falando de desenvolvimento 
econômico, social, ambiental e humano. 
Precisamos compreender que desenvolvi-
mento só se dá, de fato, com a educação. 
Educação em termos de escolhas, educa-
ção que informa, não uma educação que 
globaliza os modos de consumo, porque 
a única coisa que nós temos efetivado 
é o consumo. O desejo de felicidade, o 
padrão de busca de um jovem africano, é 
o mesmo de um jovem europeu. Por uma 
questão de valores, estamos nessa situa-
ção e precisamos resolver. Os programas 
ambientais do mundo, pelos números 
que você disse, pela nossa história, não 
se resolvem sem participação efetiva do 
Brasil. Tenho dito isso em vários fóruns 
internacionais sobre questões climáticas 
e educacionais. Acho que nós, brasileiros, 
conhecendo nossa trajetória, estamos 
em um momento importante e decisivo 
da nossa história, e devemos fazer exa-
tamente essa reflexão que você propõe. 
A nossa construção ao longo do tempo 
nos levou a essa situação. Agora, temos 
consciência, tecnologia, valores, determi-
nação. Temos modelos de disputa. Não 
dá para ter ingenuidade, pois sabemos 
que existem modelos econômicos que 
têm interesses, e isto é um fato. Se 
observarmos quais são as indústrias que 
mais vendem no mundo, vamos entender 
melhor a questão da lucratividade, por 
exemplo. Neste contexto, precisamos 
fazer reflexões profundas sobre valores, 
nossa história e como nos relacionamos 
com as questões ambientais. Quando se 
chega ao Brasil com o modelo europeu, 
vamos voltar lá no nosso descobrimento. 
Os índios conviviam harmonicamente 
com a natureza e receberam a mensa-
gem de que o modo de vida deles estava 

“Para propor 
novos modelos, 
as Universidades 
precisam fazer 
novas perguntas”
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“Ao olharmos os modelos 
europeus, asiáticos ou onde 
quisermos olhar, notamos que 
não há avanço sustentável e 
desenvolvimento sem educação”
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equivocado. Lamentavelmente, vimos 
uma cultura ser dizimada por outra, que 
chegou com propostas econômicas de 
alienação de todo tipo, inclusive religio-
sa. Essa é uma história complexa, mas 
tenho convicção que estamos avançando. 
É preciso destacar a universidade neste 
cenário: não existe outra instituição que 
tenha a obrigação de propor novos mode-
los. A universidade, na hora em que pas-
sa a repetir modelos, perde a capacidade 
reflexiva e de propor novas soluções. 
Cabe às universidades formar tecnica-
mente e profissionalmente os jovens, 
mas elas precisam fazer novas pergun-
tas. Elas não podem fazer as perguntas 
de sempre, pois se fizerem as perguntas 
de sempre, as “portas não serão abertas”, 
e o desafio será maior ainda. Este é um 
ponto central, que se aplica a todos os 
campos e, é claro, também à questão dos 
recursos hídricos.

- Fábio: As mudanças climáticas têm 
sido o mote de muitos fóruns e discus-
sões, e mundialmente vistas como as 
grandes vilãs dos problemas ambien-
tais. De fato, as mudanças climáticas, 
especialmente no Brasil, país tropical, 
têm consequências incontestáveis. 
Aqui, como em outros países tropicais, 
a mudança de temperatura é um fator 
menos relevante que o fator chuva. 
A intensidade dos ciclos de chuva no 
Brasil tem sido profundamente alte-
rada, com incidência clara nos últimos 
anos. Usando a imagem da monta-
gem de um quebra-cabeça, é como 
se jogássemos várias peças no chão e 
fôssemos montar um quadro. Então, 
pergunto: considerando as várias peças 
da estrutura social, principalmente po-
lítica, do Brasil, que historicamente tem 
dificuldade de se articular em termos 
de diálogo, como o país pode construir 
um quadro harmônico em relação aos 
recursos de água? Como unir forças das 
diferentes partes da sociedade para 
conseguir resolver esse problema?

- Não existem soluções simples para pro-
blemas complexos. São complexos por-
que envolvem a essência do ser humano, 
nossa essência na Terra, independente 
de nossa qualificação profissional, das 
nossas atividades. É por isso que não dá 
para se ter preconceito. Essencialmente, 
somos todos iguais, independente da cor 

da pele, do gênero, da orientação sexual 
ou da classe social. A única essência que 
nos une é que todos buscamos a felicida-
de. Felicidade é mais que um desejo do 
homem, independente da crença religio-
sa. Qual é o modelo de felicidade? Qual 
é o indicador que eu tenho de felicidade? 
É o indicador de consumo? É o indicador 
das minhas impressões? Muitas vezes 
tentamos globalizar isso. Acontece que 
nossos bens são finitos, então, por mais 
que o Brasil tenha muita abundância de 
água, tudo é finito. E mais do que isso, 
existe um custo para a disponibilidade 
dessa água, é preciso organizar recursos. 
Mas aí entra também nossa relação com 
o ambiente. 

É preciso desenvolvimento, porque sem 
ele não haveria todos os avanços que te-
mos hoje. Os campos de medicina, enge-
nharias, e todos outros têm que conviver 
com a questão ambiental. Portanto, é 
natural que tenhamos grupos que ten-
cionem as forças de formas diferentes, 
por diversas razões. Para resolver esta 
equação, este quebra-cabeça, como você 
diz, é preciso fazer novas perguntas, para 
buscar novas respostas. E aí, entramos 
na questão da universidade novamente. 
Não há saída sem a questão da educação, 
mas no sentido mais amplo. Educação 
no sentido de fazer profundas reflexões 
sem modelos prontos, sem ter um lado 
dizendo onde está a verdade. Para apon-
tar novos rumos, temos que fazer novas 
reflexões, novos debates, fora dos velhos 
modelos, pois não são eles que vão trazer 
a libertação que buscamos.

- Maria Clara: Diante de tudo que foi 
falado, e sabendo que as universidades 
públicas brasileiras estão se consoli-
dando em termos de qualidade cientí-
fica, observamos que há um expressivo 
número de ações nas políticas edu-
cacionais para a pós-graduação, que 
vem alcançando níveis e números de 
excelência no âmbito internacional. As 
universidades brasileiras estão prepa-
radas para lidar com a crise hídrica? 
A internacionalização da ciência e da 
tecnologia brasileira, citando o Ciência 
sem Fronteiras, deve contemplar de 
maneira específica as questões ligadas 
aos recursos hídricos?

- A história da educação brasileira é 
curiosa. A universidade mais antiga 
do Brasil não tem mais que cem anos. 
E hoje, o Brasil já é o 13° produtor 
em conhecimento novo no mundo, 
participando com 2% dos artigos 
científicos do planeta, com contribuições 
relevantes na área ambiental. Então, 
as universidades estão avançando 
quantitativamente e qualitativamente, 
e essa é uma política que temos 
que continuar. Nesse avanço, as 
universidades precisam entender que 
temos diversos espaços pedagógicos de 
aprendizado, não só a sala de aula, que 
é fundamental, é claro, assim como a 
experiência do professor, o diálogo. Mas 
precisamos, cada vez mais, promover 
interações entre as áreas, pois as áreas 
dividem conhecimento, de fato, mas 
não dividem a natureza. Eu costumava 
brincar com o reitor lá em Viçosa que 
o estudante das ciências humanas só 
encontra um estudante das ciências 
exatas se os dois namorarem, e não 
devia ser assim. Deveríamos estar 
debatendo mais para compreender o 
todo, e não ficar somente olhando a 
questão pontual, que, muitas vezes, 
a especialização na universidade nos 
leva. Acredito que, para formular 
as novas perguntas, como eu disse, 
novas formas de relacionamento, e 
transdisciplinaridade são necessárias. 
A universidade tem esse compromisso. 
A internacionalização é fundamental, 
mas deve ter diversas vertentes. O 
Ciência sem Fronteiras é uma vertente 
que mudou o país e fez com que 101.400 
jovens ganhassem mais experiência. 

“Os problemas 
ambientais do 
mundo não se 
resolvem sem 
a participação 
efetiva do 
Brasil”
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Para mim, o mais importante é que 
eles retornem às suas universidades e 
façam novas perguntas, pois, se fizermos 
um programa desses e as perguntas 
forem as mesmas, atingiremos 
parcialmente nossos objetivos. Acho, 
também, que temos que fazer, cada 
vez mais, as universidades buscarem 
uma internacionalização solidária. 
Precisamos olhar para nossos vizinhos 
de frente, conhecer a realidade africana, 
por exemplo, saber o que se passa 
naquele continente e não ter só as 
informações dadas pela imprensa. 
A internacionalização precisa ter 
um aspecto solidário, ambiental e 
precisa conhecer culturas. Acho que 
nós, brasileiros, também devemos 
repensar: o que conhecemos da cultura 
sul-americana? O que conhecemos, 
de fato, da cultura latino-americana? 
Como nos relacionamos com isso? 
A questão ambiental passa por uma 
reflexão individual que questiona: 
“quem eu sou no planeta”? Eu sou 
um indivíduo com meu ego ou um ser 
coletivo que entendo que minhas ações 
têm consequências nos outros, e a dos 
outros têm consequências em mim? Essa 
posição é extremamente importante. 
Para isso, se estou disposto a participar 
daquilo que chamamos de aldeia global, 
de mundo global, é preciso respeitar 
culturas, diferenças, comportamentos. É 
preciso discutir essas questões em todos 
os cursos, e não somente em alguns 
cursos específicos. Tudo faz parte dessas 
novas atitudes que vão nos levar a novas 
perguntas e a novos modelos.

- Gabriele Quadra: As pesquisas na área 
de ciências aquáticas têm mostrado 
um crescente arsenal de publicações 
descrevendo problemas que afetam os 
ecossistemas aquáticos. Sabemos que 
os problemas relativos aos recursos 

hídricos não são atuais, como a polui-
ção por influências urbanas e agrícolas, 
em diversas escalas, como eventos 
climáticos extremos que ocorrem em 
diferentes regiões e biomas brasileiros. 
Mas, no entanto, nos últimos tempos, 
a água virou notícia e  um problema 
de disponibilidade humana e geração 
elétrica. Um turbilhão de informações 
chega aos cidadãos brasileiros pela 
mídia. Dentro desse contexto e no atual 
cenário, qual é o papel da imprensa? 
Uma imprensa sem objetivos políticos 
eleitoreiros e que tenha fundamentos 
conscientizadores sustentado em bases 
científicas?

- É fundamental para a sociedade uma 
mídia livre, que reflete. Acredito que 
uma mídia pode até escolher um lado, 
desde que o declare. Nossa liberdade de 
imprensa deve ser completa, precisamos 
disso. Críticas e reflexões são importan-
tes. Precisamos saber da responsabi-
lidade social. A mídia vive de temas. O 
grande tema aparece e a mídia o levanta. 
Isso aconteceu em relação às mudanças 
climáticas. Estive na conferência de Kioto 
(Japão) e me lembro que houve avanços 
noticiados pela mídia, mas que com o 
tempo entraram na rotina, e isso é natu-
ral porque outros assuntos surgem.

Enfim, há também o jornalismo cientí-
fico, e a partir daí, podemos fazer uma 
nova pergunta: se estamos criticando 
esse sistema, porque as universidades 
não criam uma mídia que tenha um tom 
científico? Temos os cursos de comu-
nicação social nas instituições. Então 
por que não se constrói uma mídia em 
rede com outros cursos, onde assuntos 
serão debatidos com opiniões científicas, 
respeitando as diferenças? Muitas vezes 
ficamos propondo modelos quando nós 
mesmos podemos fazê-los. É claro que 

dá trabalho. Temos soluções, proposições 
que podemos complementar para várias 
das nossas questões. Até já temos isso. 
Na mídia digital podemos encontrar 
informações que fazem contrapontos 
com a grande mídia e nos permitem fazer 
reflexões, mas eu reitero: cabe a nós 
sempre provocar e fazer novas pergun-
tas. As pessoas que transformaram a 
humanidade fizeram novas perguntas.

- Rafael Almeida: A sociedade brasilei-
ra vive a cultura da abundância, e um 
desafio na articulação entre ciência, 
educação e governança é eliminar essa 
cultura. Como podemos atingir as par-
celas mais carentes da população diante 
de tantos outros problemas sociais que 
ainda precisam ser solucionados?

- Vou fazer um contraponto. Se nós 
pegarmos essas parcelas mais carentes, 
elas têm a cultura da carência. Nós tínha-
mos pessoas nesse país (e ainda temos 
na África, por exemplo) com carência de 
alimento, esgoto e rede pluvial, apesar 
de todos os avanços dos últimos tempos. 
Então, nesse momento, nessa tensão 
social, como dizer a essas pessoas que 
elas devem economizar água? O primeiro 
passo - e o Brasil já está dando - é ser um 
país socialmente mais justo. É preciso 
dar oportunidade de habitação, saúde e 
educação. Fazendo isso, saímos da cul-
tura da carência, onde falta o básico para 
sobreviver. No Brasil, isso está mudando, 
os indicadores mostram. Quando muda 
o patamar social podemos chegar na cul-
tura da abundância, onde se acredita que 
o recurso é infinito. Aí entra a questão 
educacional e de hábitos repetitivos que 
constroem a cultura de uma sociedade. 
A cultura vem da soma de experiência, 
de valores que são incorporados e nós 
reagimos de acordo. Por isso, eu digo 
que é um problema complexo, mas a 

“Por que os cursos de Comunicação das Universidades 
não constroem uma mídia em rede com outros 
cursos, onde assuntos vão ser debatidos com opiniões 
científicas, respeitando as diferenças?”

ENCONTROS POSSÍVEIS
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saída é a educação. No entanto, deve 
ser uma educação feita para reflexão 
e não apenas para informar. É preciso 
transformar o dado em informação; a 
informação em conhecimento; e o conhe-
cimento em valores para a vida. Esse é 
o nosso desafio. Muitas vezes paramos 
nos dados. Algumas vezes paramos na 
informação. Com mais dificuldade vamos 
para o conhecimento. E aí, o grande salto 
entre o conhecimento e os valores com-
portamentais é complexo. Vou dar um 
exemplo: a temperatura hoje no país está 
em 18°: esse é um dado. Se eu disser que 
a média desse país é de 21°, estou dando 
uma informação. Mas o conhecimento só 
vem da explicação do porquê da diferen-
ça, se é uma questão climática ou de mo-
mento, por exemplo. Se eu parar no dado 
ou na informação não ganhamos quase 
nada, mas, se a partir do conhecimento 
gerarmos valores, a sociedade avança.

- Fábio: O Brasil está trabalhando para 
mudanças imediatas, uma delas é o 
Ciência sem Fronteiras. Não existe 
exemplo igual no mundo. Sempre sou 
questionado por pessoas de fora do país 
sobre o Programa. Em cima da cadeia 
que o senhor citou agora a pouco, não 
seria o momento, via Capes, de a pós-
graduação brasileira criar um programa 
(virtual, que seja), não dedicado a uma 
área em particular, mas uma espécie de 
plano decenal para colocar a educação 
em um novo cenário? Por exemplo, 
em 2025, o Brasil teria alguns milhares 
de doutores e técnicos, juntando 
universidades e institutos federais 
de educação, para proporcionar o 
desenvolvimento desta cadeia dando 
informação, conhecimento e para 
fortalecer valores como mudança dos 
padrões comportamentais?

- O Brasil possui o Plano Nacional de 
Educação, e ele é muito simples. São 20 
metas qualitativas e quantitativas para 
dez anos, para graduação e pós-gradu-
ação. Essas metas existem. O Ciência 
sem Fronteiras já começou a fazer isso 
e temos que fazer mais, mas o Plano já 
nos norteia para avançar na inclusão de 
jovens na educação básica e na superior. 
Temos um problema grande no Brasil que 
é o ensino médio. A grande questão da 
exclusão na educação. Enquanto a classe 
média alta tem presença forte no ensino 
médio, as classes mais vulneráveis estão 
ausentes. Enfim, temos grandes desa-
fios, e vamos enfrentar juntos, como 
Ministério da Educação, como sociedade, 
como Brasil.

“É preciso transformar o dado 
em informação; a informação em 
conhecimento; e o conhecimento 
em valores para a vida. Esse é o 
nosso desafio. Muitas vezes nós 
paramos nos dados. Algumas 
vezes paramos na informação. 
Com mais dificuldade vamos para 
o conhecimento”

“A questão ambiental passa por uma reflexão 
individual que questiona: ‘quem eu sou no planeta?’”

ENCONTROS POSSÍVEIS
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O plantio da maconha 
visto pela ótica social
Quem são as pessoas responsáveis pela produção de Cannabis sativa no Brasil? Como é a 
relação de trabalho dos agricultores que fazem parte do início do processo de produção de 40% 
da maconha consumida no país? Estudo da UFJF se dedica, há mais de dez anos, a responder 
questões como essas

Bárbara Duque
Repórter

Sementes da Canabbis 
sativa, cuja maior 
concentração de plantio 
ocorre, atualmente, no 
médio e no submédio 
São Francisco
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O que leva agricultores a fazerem 
parte de um esquema criminoso, 
deixando vulnerável não só a pró-

pria vida, como a de sua família? Olhar 
de forma diferenciada para esses atores 
fundamentais no processo de produção 
de maconha no Brasil motivou a inves-
tigação inédita feita por pesquisadores, 
liderados pelo sociólogo e professor da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF), Paulo Cesar Pontes Fraga. 
Aproximadamente 40% da maconha 
consumida no Brasil são plantadas em 
solo nacional, sendo o médio e o submé-
dio São Francisco a maior área de concen-
tração da cultura de Canabbis sativa. Uti-
lizando, principalmente, a caatinga e as 
chamadas ilhas do São Francisco (maior 
rio do Nordeste brasileiro), famílias in-
teiras, hoje, sobrevivem financeiramente 
em função desta atividade. Os estudos 
de Fraga se dedicam há mais de dez anos 
a compreender a dinâmica da cultura 
desta planta e as relações estabelecidas 
entre os envolvidos.
Dados, tanto sociológicos quanto finan-
ceiros, trazem à luz questões sobre como 
se dá o aliciamento dos trabalhadores; as 
relações trabalhistas; a forma de remu-
neração; e o envolvimento das famílias 
dos trabalhadores no negócio. 
A pesquisa deixa claro que o fator prin-
cipal para essas famílias se bandearem 
para a atuação em uma economia ilícita 
são problemas estruturais que prati-
camente inviabilizam financeiramente 
as culturas lícitas tradicionais na região 
como a cebola, o pimentão ou o algodão. 
Segundo Fraga, esses trabalhadores 
são agricultores por profissão e, pelos 
relatos, tentaram por anos sobreviver 
da atividade legal. Dificuldades como a 
falta de incentivos governamentais, para 
infraestrutura de escoamento da pro-
dução, ausência de políticas agrícolas e 
financiamentos, aliado a longos períodos 
de estiagem são os principais motivos 
apontados por eles para justificar suas 
atuais condições.
“Os problemas das plantações lícitas, vão 
desde o cultivo, passando pela comer-
cialização e distribuição da mercadoria”, 
diz Fraga. “Incentivos como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricul-

tura Familiar (Pronaf), que poderiam mi-
nimizar esse problema, têm distribuição 
desequilibrada. O Nordeste, região onde 
se concentra a maioria dos brasileiros que 
depende da economia familiar, se benefi-
cia de parte bem inferior a outras regiões 
como o Sul do país que recebe a maior 
parte deste financiamento.” Ele ressalta 
que o Sul é a região onde os agricultores 
familiares são mais capitalizados, mais 
organizados e possuem maior apoio do 
governo.

INVESTIMENTOS EM 
ESCALA COMERCIAL 
Nos anos 80, a cultura da maconha no 
Brasil passa a receber investimentos 
em escala comercial, e neste momento 
se consolida o Polígono da Maconha, 
localizado no médio e submédio do 
Rio São Francisco e famoso por sediar 
extensas plantações de Cannabis até os 
dias atuais. Conhecido, em outro mo-
mento como Polígono da Seca, a região 
é dominada por duas situações: grandes 
concentrações de terras (fruto de antigas 
iniciativas governamentais para estí-
mulo da agroexportação); e agriculturas 
familiares. 
No vácuo do fracasso do projeto de região 
exportadora e das iniciativas de irriga-
ção, a cultura da Cannabis ganhou força 
e passou a ser uma realidade e, muitas 
vezes, a única chance de sobrevivência 
de famílias da região. Tal produção supre 
somente uma demanda interna, mais 
especificamente um consumo do próprio 
Nordeste, visto que a droga utilizada em 
outras regiões do país é, em sua maioria, 
importada, do Paraguai. 
O estudo aborda com críticas a atuação 
da polícia para conter essa economia que 
vem se tornando cada vez mais forte. Se-
gundo eles, a forma de agir focando nos 
flagrantes, nas repressões, na expropria-
ção sumária das terras e na erradicação 
da planta apenas obteve efeito contrário: 
houve expansão da área de cultivo com a 
migração do plantio para outras regiões. 
Preferencialmente, nas caatingas, áreas 
de proteção ambiental onde não há poli-
ciamento regular.

UM HOMEM 
CHAMADO 
FULGÊNCIO 
Paulo Fraga iniciou sua investigação 
a partir da morte de uma importante 
personalidade ligada ao conflito, uma das 
maiores lideranças da região, Fulgêncio 
Manoel da Silva. Ele teve uma história 
ligada à defesa das causas dos trabalha-
dores daquela região e foi morto em 1997, 
depois de fazer denúncias relacionadas 
ao tráfico e ao crime organizado. 
Fraga o conheceu e pode acessar o 
conteúdo de algumas dessas acusações 
que ressaltavam como os traficantes 
aliciavam os agricultores da região. 
Então, surgiu o interesse de desenvolver 
uma pesquisa mais aprofundada sobre 
a dinâmica dos plantios de Cannabis, fo-
cando na atividade agrícola, abordagem 
praticamente inexistente na literatura.
A partir das dificuldades enfrentadas por 
trabalhadores sobreviverem do cultivo 
lícito, outros fatores são decisivos para 
a expansão do plantio da maconha. Essa 
planta possui um ciclo curto de vida, 
aproximadamente três meses, propician-
do retorno rápido do investimento. Além 
disso, é resistente a pragas, fato que eli-
mina a necessidade do uso de agrotóxico, 
e possui baixa deterioração, o que facilita 
o armazenamento e a comercialização. A 
colheita pode ser guardada por até oito 
meses, para esperar o melhor preço.
As pesquisas apontam para a articulação 
que movimenta este comércio ilícito, 
feito basicamente por pessoas da própria 
região, sem envolvimento de grandes 
organizações criminosas internacionais. 
Grupos familiares locais são apontados 
como os responsáveis por financiar o ne-
gócio, desde o fornecimento de insumos, 
até a comercialização da mercadoria.
As principais cidades dominadas por es-
ses grupos, com poderes estabelecidos, 
são Cabrobó, Floresta e Belém de São 
Francisco, em Pernambuco, região com 
índices de violência altíssimos. Apesar 
dos riscos, “convencer um trabalhador ru-
ral a trocar a cultura tradicional, que mal 
consegue sustentar a família, acaba se 

41A3 - Maio a Outubro/2015



42 A3 - Maio a Outubro/2015

PESQUISA

tornando uma missão fácil. Quando vis-
lumbram a substituição de um trabalho 
cheio de incertezas - como a de perder 
a produção em decorrência do clima ou 
por dificuldade de escoamento - por uma 
cultura cujos insumos são oferecidos com 
fartura e o produto final possui um valor 
de mercado infinitamente maior, restam 
poucas dúvidas. Na maioria dos casos, 
eles planejam permanecer nesta ativi-
dade apenas por pouco tempo”, explica 
Fraga.  
Dentre as entrevistas feitas pelo pesqui-
sador, o relato do agricultor Sebastião 
exemplifica bem essa relação: “Vários 
colegas já trabalhavam no plantio, e as 
diárias do cultivo eram bem superiores 

às recebidas na lavoura de produtos agrí-
colas tradicionais. Na minha cidade, as 
pessoas envolvidas com o plantio tinham 
renda de R$ 2 mil a R$ 3 mil, quantia 
superior ao trabalho de quatro ou cinco 
meses em outros cultivos”. 

O HOMEM E O 
PROCESSO DE 
TRABALHO
Em 2006, era estimado que aproximada-
mente 40 mil camponeses estivessem 
ligados ao plantio de maconha, direta ou 
indiretamente. Segundo pesquisas, não 

há registros de uso tradicional da maco-
nha na região de plantio, porém, é uma 
prática antiga, mas sempre atrelada à 
comercialização e não ao uso tradicional. 
Dentre as formas de trabalho propostas 
pelos chamados “patrões” do tráfico, 
quatro são as mais convencionais. Uma 
delas é o modelo de agricultura familiar. 
Nela, o plantio é feito em terras geral-
mente púbicas, o agricultor financia a 
plantação, vende a intermediários, até 
chegar ao consumidor final.
Outra forma: um grupo de agricultores 
se reúne, compra as sementes, escolhe 
a terra, geralmente de difícil acesso, 
e planta ali por um período.  Existe,  
também, a relação assalariada, na qual, 

3A3- Abril a Setembro/2014
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ao final do ciclo, o agricultor recebe uma 
quantia em dinheiro por meio de diárias. 
Por fim, o sistema de meeiro, pelo qual 
o agricultor recebe as sementes e fica 
responsável pela plantação, depois os 
gastos são calculados, então, o lucro é 
dividido entre as partes.
A Cannabis não é uma planta de caatin-
ga, ela precisa de água em abundância, 
portanto, a importância em utilizar as 
terras nas margens do São Francisco, 
ou mesmo as chamadas ilhas fluviais. 
Em caso contrário, torna-se necessária a 
irrigação por galões de água de até 200 
litros, ou o sistema de sangrias - buracos 
nas tubulações para levar água até as 
roças. O plantio é feito, normalmente, 
em pequenos pedaços de terra, em 
lugares de difícil acesso, camuflado com 
outras plantações, para evitar o acesso 
da Polícia Federal. São covas de 1m² com 
seis a oito pés da erva em cada.
Os desafios de trabalhar em cultura ilícita 
são diversos. Apesar de ser uma opção 
sustentável, coloca a vida do agricultor 
e de seus familiares em risco. São ao 
mesmo tempo vitimas e cúmplices. Na 
maioria das relações de trabalho é deles 
a responsabilidade de “tomar conta” da 
plantação, ou seja, durante os três meses 
de cultivo da safra, os agricultores devem 
morar nas roças, evitando o roubo. Como 
se trata de uma atividade ilícita, não há 
lei que os ampare. Quando sabem que 
a Polícia Federal descobriu uma planta-
ção, os trabalhadores imediatamente 
abandonam as terras, evitando a prisão. 
Como os terrenos, geralmente também 
não pertencem a eles, são de vizinhos ou 
do Estado, apesar do alto risco, o prejuízo 
é menor.

Paulo Cesar Pontes Fraga
Pós-doutor na École de Criminologie da Universidade de Montreal (Canadá); doutor em Sociologia pela Universidade 
de São Paulo (USP); atualmente é professor adjunto e membro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Socias da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

+ MAIS

paulo.fraga@ufjf.edu.br
http://www.ufjf.br/ich/
http://lattes.cnpq.br/0477617276709551

Paulo Fraga, pesquisador da UFJF: “Os problemas das plantações lícitas vão desde o cultivo, 
passando pela comercialização e distribuição da mercadoria. Incentivos como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que poderiam minimizar esse 
problema, têm distribuição desequilibrada. O Nordeste, região onde se concentra a maioria 
dos brasileiros que depende da economia familiar, beneficia-se de parte bem inferior a outras 
regiões como o Sul do país que recebe a maior parte deste financiamento”
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O olhar atento do pesquisador 
na corrida contra a extinção 
das toninhas
Mestre em Ecologia pela UFJF, Federico Sucunza Perez, busca ajustar as metodologias 
utilizadas no levantamento sobre as populações deste pequeno cetáceo.
Estima-se que existam menos de 20 mil ao longo da costa do Brasil 

Carolina Nalon
Repórter
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Alguma criança curiosa prova-
velmente já perguntou ao seu 
professor como é possível contar 

os animais na natureza, talvez mais 
precisamente, os ameaçados de extinção. 
Na verdade, a pergunta não precisa vir 
de uma criança, pode estar na cabeça de 
muitos de nós, inclusive, de cientistas. 
Catalogar as espécies requer dedicação 
e investimento e, ainda que o monito-
ramento via satélite tenha permitido 
avanços na área, é o bom e velho olho 
humano aliado à matemática os res-
ponsáveis pelo diagnóstico da fauna na 
Terra.
Trabalhos de observação são fundamen-
tais para avaliar de forma cada vez mais 
precisa a população de espécies de ani-
mais, contribuindo para traçar estraté-
gias de conservação. Na América do Sul, 
o pequeno cetáceo mais ameaçado de ex-
tinção é a toninha (Pontoporia blainvillei), 
um tipo de golfinho, com comprimento 
total entre 121cm e 177cm, e que só existe 

na região costeira do oceano Atlântico 
Sul ocidental, entre o Estado do Espírito 
Santo e a Argentina. 
O animal recebe atenção de pesqui-
sadores de instituições brasileiras e 
internacionais, dentre eles, o mestre em 
Ecologia pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), Federico Sucunza Pe-
rez. O seu interesse é ajustar as metodo-
logias utilizadas no levantamento sobre 
as populações de toninha. A estimativa é 
de que existam menos de 20 mil ao longo 
da costa do Brasil, no entanto, “grande 
parte dos estudos realizados até hoje não 
utilizaram fatores de correção adequados 
para calcular o número de animais duran-
te a realização de levantamentos aéreos”. 
Os fatores de correção podem ser enten-
didos como variáveis que impactam nos 
dados sobre a população.
As observações usadas na sua disserta-
ção foram feitas por meio de sobrevoos 
com helicóptero na Baía da Babitonga 
(SC), situada na foz do rio Palmital, pró-
xima à cidade de Joinville e à ilha de São 
Francisco do Sul. O local é um estuário, 
onde se encontram águas doces e salga-
das e há abundância de alimento, vida 

marinha e alta densidade de toninhas. 
Também foram consideradas 120 horas 
de sobrevoo em avião bimotor realiza-
dos entre 2011 e 2014 pelo pesquisador 
do Instituto Aqualie, Daniel Danilewicz, 
Perez e outros dois estudiosos, por toda 
extensão de costa brasileira onde há a 
ocorrência da espécie. 
Na Baía da Babitonga, a intenção foi esti-
mar o viés de disponibilidade da toninha. 
Isso significa calcular o percentual de 
animais disponíveis para serem contados 
pelo observador durante a passagem 
do avião. Até hoje, esse percentual 
havia sido considerado a partir de dados 
coletados em plataformas em superfície 
(embarcações, por exemplo), e indicavam 
que apenas 2% do total de toninhas 
daquele local estariam disponíveis. Já os 
sobrevoos realizados por Perez indicaram 
um viés de 0,38 (ou 38%), confirmando 
a relevância do uso de helicóptero para 
este tipo de pesquisa.
Isso não quer dizer que, contando os 
animais avistados, basta fazer uma regra 
de três e chegar ao total da população. 
Existe outro fator importante: o viés de 
percepção. Foi essa segunda variável 
que Perez procurou analisar durante os 
sobrevoos de avião pela costa. Ela indica 
a falha humana, a perda dos observado-
res. “Partia-se do pressuposto que havia 
perda, mas esta ainda não havia sido 
mensurada de forma robusta e tampouco 
sabiam-se as principais causas para esta 
perda. Os resultados do nosso estudo 
indicaram que a experiência do obser-
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vador é fundamental para o trabalho de 
pesquisa.”  
Assim, se o sobrevoo é feito sem consi-
derar os ajustes, poderá subestimar ou 
sobre-estimar o tamanho populacional. 
“Vamos supor que fazemos um estudo 
para calcular esse fator de correção e 
através dele determinamos que 80% dos 
animais são perdidos pelos observado-
res no avião”, exemplifica o orientador 
da dissertação, Alexandre Zerbini. Isso 
significaria que a população é bem maior 
do que a avistada, e, ao comparar com os 
índices de mortalidade, poderia resultar 
em percepções diferentes sobre a vulne-
rabilidade da espécie.
Doutor em ciências aquáticas e da pesca 
pela Universidade de Washington, em 
Seattle (EUA), Zerbini conduz projetos 
de pesquisa com cetáceos nos oceanos 
Atlântico, Antártico e Pacífico Norte. 
Ele é coordenador científico do Instituto 
Aqualie e membro de diversos conse-
lhos e organizações ligadas a mamíferos 
marinhos. Ao lado do professor da UFJF 
Artur Andriolo, contribui para tornar o 
programa de Pós-graduação em Ecologia 
da instituição uma referência em pesqui-
sas com cetáceos.

A toninha encontra-se no “Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção” classificada como “em 
perigo”. A nomenclatura é usada quando uma espécie está enfrentando um risco muito alto de extinção na 
natureza. Depois desse estágio, há apenas mais um: o de “criticamente em perigo”, antes do desaparecimento do 
animal. Atualmente, é proposta a existência de nove populações da espécie: cinco habitando águas costeiras do 
Sudeste e do Sul do Brasil, e quatro distribuídas ao longo do Uruguai e da Argentina.
A maturidade sexual do animal acontece por volta dos quatro anos e a reprodução é de um filhote por ano.
A gestação dura 11 meses e a amamentação até nove meses. Não há iniciativas bem sucedidas de reprodução e 
desenvolvimento da toninha em cativeiro, e os filhotes sem mães dificilmente sobrevivem.
Conforme o relatório do “Livro Vermelho”, estimou-se uma mortalidade anual de mais de 700 toninhas para todo 
o Rio Grande do Sul. Entretanto, análises de viabilidade populacional sugerem que as que habitam as águas 
costeiras do Sudeste e do Sul do Brasil são as que apresentam o maior risco de colapso.

Raio X

PESCA É A 
PRINCIPAL INIMIGA

A principal causa de morte das toninhas 
é a captura acidental em redes de pesca. 
Barcos pesqueiros disputam os cardumes 
com essas espécies. E o incremento da 
atividade está diretamente relacionado 
à redução da população. Quando são 
lançadas de volta ao mar, muitas já 
estão mortas e as carcaças aparecem 
depois nas faixas de areia do litoral. As 
atividades portuárias, a ocupação do 
litoral e a poluição das águas são outros 
fatores determinantes na mortalidade.
O trabalho para contar os animais 
vivos na natureza vai ao encontro da 
igualmente necessária mensuração da 
mortalidade. É o percentual resultado 
dessa conta que indicará a necessidade 
de políticas de preservação ambiental. 
Segundo a Comissão Internacional da 
Baleia (CIB), a retirada de pequenos 
cetáceos da natureza deve ser inferior a 
2% da população para ser sustentável.
Assim, pesquisadores trabalham em vá-

rias frentes: na observação das espécies 
no seu habitat; junto aos pescadores 
para tentar descobrir mais sobre o com-
portamento do animal; na identificação 
deles; e nas causas da mortalidade. No 
Projeto Toninhas, da Universidade da 
Região de Joinville, patrocinado pela 
Petrobras, equipes patrulham as praias 
recolhendo as carcaças para serem estu-
dadas. Há também pesquisadores que 
acompanham os barcos pesqueiros colo-
cando marcadores nas toninhas captura-
das, e esforços, inclusive, com parcerias 
internacionais, para monitoramento via 
satélite na região da Baía da Babitonga.
“Há vários projetos de pesquisa com 
golfinhos e baleias no Brasil e alguns já 
começam a produzir informações impor-
tantes sobre abundância e tendências 
populacionais sobre diversas espécies. 
Em geral, eles estão focados em po-
pulações costeiras e, portanto, ainda 
há muito a fazer, principalmente, para 
espécies oceânicas, às quais em breve 
estarão vulneráveis a potenciais impac-
tos associados à exploração do pré-sal no 
Sudeste do Brasil”, avalia Zerbini.
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DISSERTAÇÃO

PRÓXIMAS ETAPAS
Já aprovado para o doutorado, também 
no Programa de Pós-graduação em Eco-
logia da UFJF, Perez planeja agora aplicar 
a metodologia de sobrevoo para apontar 
o viés de disponibilidade em outro local, 
de condições bastante diferentes da Baía 
da Babitonga; em Ubatuba (SP). “Lá as 
águas são bem claras, ao contrário da 
Baía. A ideia é tirar uma média entre os 
dois fatores encontrados e aplicar para 
toda a costa brasileira.”
Ele também pretende utilizar novos 
métodos que permitam compreender 
como a densidade da espécie se distribui 
no espaço. “Essa informação será muito 
útil para delinear estratégias de manejo 
das atividades humanas com potencial 
impacto para a conservação da toninha.” 
Adicionalmente, ele pretende monitorar 
as atividades pesqueiras realizadas no 
Espírito Santo e no Rio de Janeiro para 
tentar apontar os índices de captura aci-
dental na região. “Com isso conseguimos 
traçar uma expectativa para a população 
no futuro, avaliando os riscos para as 
próximas décadas.”

Federico Sucunza Perez
Mestre em Ecologia pela UFJF, tem participado, desde 2007, de vários projetos de pesquisa na área de ecologia e 
conservação de aves e mamíferos marinhos.

+ MAIS

http://lattes.cnpq.br/5946094315610144
fsucunza@gmail.com

Alexandre Novaes Zerbini
Doutor em ciências aquáticas e da pesca pela Universidade de Washington em Seattle (EUA); professor no programa de 
Pós-graduação em Ecologia da UFJF; coordenador cientifico do Instituto Aquallie; e pesquisador associado ao National 
Marine Mammal Laboratory (EUA) e à Cascadia Research Collective

http://lattes.cnpq.br/3384930091715913
alex.zerbini@noaa.gov

http://www.ufjf.br/ecologia/
http://www.aqualie.org.br/
http://www.projetotoninhas.org.br/

Imagens geradas durante os sobrevoos de helicóptero na Baía da Babitonga em 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=visW822nFeI

Documentário “Toninhas, no limite da sobrevivência - Mundo Marinho” (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=s6ahuMzKbMU

O pesquisador Federico Sucunza Perez realizou sobrevoos com helicóptero na Baía de Babitonga 
(SC), estuário onde há água doce e salgada, abundância de alimento e alta densidade de toninhas
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Os 50 anos de um modelo 
vanguardista de ensino
Nascido à sombra da ditadura, o Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) mantém ideais de liberdade, democracia e respeito à diversidade
Ady Carnevalli
Repórter

No palco, dois “meninos maluqui-
nhos”, o sonhador e o que fazia 
acontecer. A peça, interpretada 

pelos alunos, divertia a plateia. Perto 
dali, nascia uma canção para a menina 
mais bonita da escola. Já a vida do garoto 
tímido se esvaía em suor. Esquecera o 
texto do jogral e teria que improvisar. 
Em cada canto, pulsavam emoções e 
descobertas. Aqueles dias permanecem 
na memória de alunos, professores e 
funcionários que comemoram, em 2015, 
os 50 anos do Colégio de Aplicação João 
XXIII da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF).

Inaugurado na ditadura militar, o então 
Ginásio de Aplicação, Demonstração e 
Experimentação conservava a essência 
de vanguarda em um cenário obscuro e 
de proibições. As raízes inconformistas 
foram herdadas da antiga Faculdade de 
Filosofia e Letras (Fafile). Com o golpe de 
1964, a Fafile era considerada um centro 
subversivo. Mas a necessidade de treina-
mento de professores para o Magistério 
levou à criação, em 1965, de um curso 
ginasial, em sua sede, incorporada depois 
pela UFJF. A ligação, porém, era mais que 
física. “A história do Colégio é marcada 
pela manutenção do espírito “fafiliano 

e pelo modelo de excelência em sua 
ação educativa”, observa seu fundador, o 
professor emérito da UFJF, Murilio Hingel, 
antes diretor da Fafile, e, quase 30 anos 
depois, ministro da Educação. 
O pensamento crítico e a liberdade de 
criação, incentivados pelo Colégio, são 
tratados com orgulho por protagonistas 
de épocas diferentes. O menino que 
apenas sonhava, hoje salva vidas. Médico 
em Belo Horizonte (MG), Alberto Vergara 
lembra um tempo de rico aprendizado. 
“Entrei em 1969. Naquela época, o ensino 
era massacrante, os alunos obrigados 
a repetir, a decorar o que livros e pro-

Estímulo à criatividade: as atividades artísticas fazem parte da grade curricular, que oferece inglês em todas as séries, 
aulas estendidas de sociologia e filosofia e, ainda, música e literatura
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fessores diziam. No João, não. Éramos 
incentivados a pensar.” Ao lado, a esposa 
Mônica, dentista, tece os mesmos elo-
gios (sim, eram colegas na escola). 

Mas, enquanto Alberto e Mônica nem 
sonhavam com o namoro, a beleza de ou-
tra menina aflorava o talento de Márcio 
Itaboray. “Através do Clube de Inglês, o 
‘Corujinha’, realizamos o Festival de Mú-
sica, em 1969, e ganhei o Prêmio ‘Fora de 
Série’ com uma música para ela”, conta. 
Seguiu carreira nos palcos e em outra 
paixão, a medicina. Já o orador do impro-
viso ainda participaria, em plena quarta 
série, de um “protesto” em sala de aula, 
contra o golpe no Chile. Flávio Cheker 
formou-se professor, elegeu-se vereador 
por cinco mandatos e hoje é secretário 
de Desenvolvimento Social da Prefeitura 
de Juiz de Fora. “Tudo enche a alma de 
saudade: os colegas, os professores, os 
estagiários, o Seu Raul...”

 INOVAÇÕES 
PEDAGÓGICAS
Os Colégios de Aplicação são unidades de 
educação básica, mantidas e administra-
das por instituições federais de ensino 
superior. Sua finalidade é desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e exten-
são, com foco nas inovações pedagógicas 
e na formação docente, o que significa 
proporcionar oportunidades de prática 
em sala para novos professores e esta-
giários de cursos superiores. Em todo o 
mundo, há pouco mais de cem colégios 
deste tipo. No Brasil, são 17. O João XXIII 
se diferencia por ser unidade acadêmica, 
ou seja, ter assento no Conselho Superior 
da UFJF. 
Se quando inaugurado contava só com 
as quatro séries do “ginásio” (quinta a 
oitava), hoje oferece as nove do ensino 
fundamental e as três do ensino médio. 

Na grade curricular, aulas de inglês em 
todas as séries, aulas estendidas de so-
ciologia e filosofia, e atividades voltadas 
para música, literatura e esportes, entre 
outras. 
Além disso, 90% dos professores pos-
suem mestrado ou doutorado e traba-
lham em regime de dedicação exclusiva, 
o que permite a participação em projetos 
de treinamento profissional, extensão 
e iniciação científica, em parceria com a 
UFJF. Mantém convênios com outras uni-
versidades para programas de doutorado 
destinados aos professores e, neste ano, 
inicia o intercâmbio entre alunos com o 
Maraigerfjord Gymnasium, da Dinamarca. 

PARA ALÉM DAS 
SALAS DE AULA
O Colégio utiliza também recursos tec-
nológicos na educação, como a biblioteca 
virtual infantil, mas o caráter da forma-
ção crítica continua ligando gerações. 
Alunos e ex-alunos compartilham um 
script de “Tags” que definem uma 
dimensão histórica diferenciada: família, 
liberdade, amizade, respeito e cidadania 
vêm sempre acompanhadas da expres-
são “para além das salas de aula”. 
A advogada Graciela Marques lembra o 
modo de condução da ex-diretora Lucy 
Brandão. “Primava por garantir respeito 
entre professor e aluno de forma humana 
e com a disciplina necessária.” Dos três 
filhos de Graciela, dois estudaram no 
colégio. Luiz Henrique cursa arquitetura 
na UFJF e está em intercâmbio na Itália, 
pelo Ciência sem Fronteiras, do Governo 
federal. A mais nova, Isabela, chegou 
este ano ao ensino médio.

A completar 50 anos, o João XXIII se prepara para oferecer aulas em tempo integral 

“Lutamos para dar um ensino 
de qualidade para todos, 
esse é o compromisso da 
escola pública, a transmissão 
do conhecimento de forma 
humanizada e consciente da 
diversidade social” 
(Andrea Vassallo Fagundes, 
diretora do Colégio de 
Aplicação João XXIII)
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Já a economista Cristiane Gravina guarda 
a primeira impressão não muito favorá-
vel, em 1979. “Eu chorava com a feiura 
do Colégio, mas, depois de alguns dias, 
a aparência deixou de fazer sentido. Ele 
passou a significar minha segunda casa, 
minha família, meus melhores amigos. 
Lembro-me da diretora Lucy e dos pro-
fessores, que moldaram meu caráter com 
valores éticos, disciplina rígida e calor 

humano. O hino do Colégio era lindo e 
expressões como ‘obrigado’, ‘com licença’, 
‘por favor’, fundamentais”, conta. Hoje, a 
filha Victoria está terminando o ensino 
médio. 
Assim como Jayme Salles de Almeida 
Neto. Dezesseis anos e já de malas pron-
tas para a Europa. Há 11 anos no Colégio, 
resume sua história em uma frase: “Eu 
sou o João XXIII” e enfatiza a forma de 
ensino “muito além do decoreba”. 

DIVERSIDADE E 
CONSTRUÇÃO DE 
NOVOS HORIZONTES
Até meados da década de 80, a forma 
de ingresso do aluno era por concurso. 
Mesmo com diferenças sociais, eram 
selecionados os mais bem preparados 
em conteúdo. Hoje, o desafio é maior. A 
entrada, feita por sorteio, destaca novas 
complexidades, impondo ainda mais a 
ênfase na diversidade. No último sorteio, 
1.670 concorreram a 75 vagas. “É o reco-
nhecimento da comunidade”, observa a 
diretora Andrea Vassallo Fagundes.
Diante de perfis tão diferentes, a mon-
tagem das turmas segue critérios de 

Primeira sede do colégio, na Avenida Rio Branco, onde atualmente funciona a Casa de Cultura da UFJF

heterogeneidade: quanto mais diversa, 
melhor. Os resultados surpreendem. Em 
provas do Processo de Ingresso Seletivo 
Misto (Pism), vestibular seriado da UFJF, 
mantém média de 70% de aprovados. 
“Lutamos para dar um ensino de qualida-
de para todos, esse é o compromisso da 
escola pública, a transmissão do conheci-
mento de forma humanizada e conscien-
te da diversidade social.” 
Dos 1.350 matriculados, cerca de 700 
participam de projetos de extensão. A 
escola também abre as portas para o en-
sino a mais de 300 alunos fora da idade 
escolar. Há atendimento especial para 
deficientes, projetos para aqueles em 
situação de vulnerabilidade, e ações para 
alimentação saudável. E se prepara para 
um voo mais alto: o funcionamento em 
tempo integral. Cerca de R$ 14 milhões 
serão investidos na construção de piscina 
coberta, refeitório, 12 novas salas e 
anfiteatro. “Não queremos o aluno mais 
tempo por mais tempo, mas mais tempo 
com qualidade”, diz Andrea. 
No convívio de diferenças, o espírito da 
antiga Fafile é mantido. Talento, inquie-
tações e descobertas semeiam, ao sabor 
dos tempos, novas raízes de liberdade e 
tolerância. E o Colégio multiplica suas se-
des em cada um de seus novos cidadãos.  

Dos 1.350 matriculados, 
cerca de 700 participam 
de projetos de extensão. 
A escola também abre 
as portas para o ensino 
a mais de 300 alunos 
fora da idade escolar. Há 
atendimento especial para 
deficientes, projetos para 
aqueles em situação de 
vulnerabilidade, e ações 
para alimentação saudável
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Escola para professores e alunos: oferecendo as nove séries do ensino fundamental e as três do ensino médio, a instituição é, ainda, um lugar de 
prática para os futuros docentes

EMOÇÕES COMPARTILHADAS

“Percorrer os 50 anos de existência do João XXIII é caminhar ao longo de emoções, dúvidas, certezas, alegrias e realizações. A 
trajetória da escola é um longo trabalho de aprendizado feito com muito amor. Várias gerações foram formadas e passaram a 
mostrar a marca de um ensino preocupado com a valorização do homem a serviço da comunidade.”
(Lucy Maria Brandão,  ex-diretora)
 
“Estudei no fim da década de 1970. Época da Tia Lucy, diretora que conquistou nosso carinho. Do Pável, da Valéria, do Sérgio, 
do Dario e de tantos outros professores que se tornaram amigos eternos. Recebi conhecimento, mas, sobretudo, formação. O 
João XXIII ensinava o conteúdo das matérias como nenhum outro, mas não tentava colocar ninguém dentro da caixa. Tínhamos 
liberdade e éramos estimulados a pensar, a questionar, a discordar. E a criar. Todos saímos maiores do que entramos, saímos 
cidadãos. Falo com orgulho de onde vim.” (César Menezes, repórter dos jornais de rede nacional da TV Globo, em São Paulo)
 
“A passagem pelo João XXIII representou uma etapa de desenvolvimento pessoal tão rica que só pode ser bem entendida muito 
depois. O encontro com colegas e professores que continuam amigos até hoje. A necessária dose de contestação para lidar com 
o ambiente de disciplina da década de 1970. Os bons momentos, mas também as contrariedades. Tudo em apenas quatro anos. 
Aprendizado para toda a vida, como deve ser.” (Paulo Barone, doutor em Física, professor da UFJF e membro da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação)
 
“Nesta escola-modelo, direção, corpo docente e funcionários construíram uma prática educativa equilibrada, para formar e 
informar seus alunos, num ambiente democrático. Guardo fortes lembranças de um trabalho gratificante e alegre convivência. 
Entre as mais tocantes, conservo o texto original da apresentação de uma quinta série, irrequieta, mas respeitosa, em um 
“Jornal Falado”, cujos primeiros versos dizem ‘Da D.Ruth tu esperes tudo, até um pau ela pode te dar, ela atinge até os mudos, 
mas na amizade você pode confiar’.” (Ruth Hargreaves, ex-professora e ex-secretária da Presidência da República do 
Governo Itamar Franco)
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“Pode ser lugar comum hoje, mas, além de um excelente ensino, havia preocupação na formação 
de cidadania, construção de espírito crítico e ética. Esse colégio ainda ecoa em mim. Lá, o mundo se 
apresentava além das salas de aula em atividades de música, artes, desenho, oficinas literárias, viagens 
e paixões. Trago comigo vários professores como Pável, Lucy Brandão, Ney,  Neuza Salim... Quando me 
perguntam como era o João XXIII, exemplifico que voltávamos, espontaneamente, no outro turno, para 
cuidar da escola.” 
(Paulo Bonfatti, doutor em Psicologia Clínica, Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, professor do 
Centro de Ensino Superior-JF)
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L ANÇAMENTOS

Hora de colocar a leitura em dia com 
os lançamentos da Editora UFJF
Tecnologia, filosofia, biologia... as opções deste semestre da Editora UFJF abordam temas atuais e estimulam o leitor a pensar nas 
mudanças que afetam diretamente o seu dia a dia, sem que ele perceba. Lauriana G. de Paiva-Guttierrez nos mostra, segundo o 
prefácio de Gaudêncio Frigotto, que “a ideologia do choque tecnológico como estratégia de inclusão social é um refinamento da 
ideologia do capital humano e das noções de sociedade do conhecimento...”. Saulo de Freitas e Fátima Caropreso levam o leitor a 
compreender a situação atual da psicologia, seja como ciência ou como profissão e, por fim, vamos conhecer, por meio de Raquel 
Rennó e Pau Alsina os monstros que convivem conosco de forma natural, “produzindo uma nova natureza que não exime de uma 
biopolítica específica que regula e normativiza a vida”. Então, é hora de por a leitura em dia.

Fernando Lobo
Repórter

A obra mostra o papel da arte na 
mudança de percepção sobre o nosso 
ambiente, abordando a relação entre arte 
e ciência e seus impactos nas esferas 
social, ética e epistemológica da nossa 
contemporaneidade. Segundo as autoras, 
“pragas, epidemias, monstros e quimeras 
têm representado historicamente 
o reverso da norma, aquele ‘outro’ 
que deve ser eliminado da Terra e ser 
enterrado no inferno do impossível”.

ENTRE MONSTROS 
E QUIMERAS: 
ARTE, BIOLOGIA E 
TECNOLOGIA

Raquel Rennó e Pau Alsina
116 páginas - R$ 35

A partir de uma discussão a respeito da 
crise estrutural do trabalho e do desen-
volvimento capitalista no Brasil, a autora 
discute a concepção em voga de que a 
partir da inclusão digital e do choque 
tecnológico grande parte dos problemas 
sociais e educacionais é resolvida, além 
de mostrar como o capitalismo vem pau-
tando o sistema educacional com uma 
lógica mercantil.

O FETICHE 
TECNOLÓGICO NA 
EDUCAÇÃO 
Lauriana G. de Paiva-Guttierrez
204 páginas - R$ 42

A reflexão histórica e filosófica para 
a psicologia é fundamental devido 
à fragmentação de seu campo de 
conhecimento, à diversidade de objetos 
de estudo, métodos de investigação e 
teoria, e ao constante questionamento 
sobre sua cientificidade. A obra auxilia 
na compreensão da situação atual da 
psicologia a partir da investigação de 
suas origens, de seu percurso histórico e 
seus pressupostos filosóficos.

TEMAS ATUAIS 
EM HISTÓRIA E 
FILOSOFIA DA 
PSICOLOGIA

Saulo de Freitas Araujo e Fátima 
Caropreso
294 páginas - R$ 57

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

Temas Atuais em História e Filosofia da Psicologia
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FÁTIMA CAROPRESO
ORGANIZADORES

SAULO DE FREITAS ARAUJO

SAULO FREITAS DE ARAUJO possui graduação em Psicologia
pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1997), mestrado
em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos (2000)
e doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de
Campinas / Universität Leipzig (2007). Atualmente é professor
adjunto do Departamento de Psicologia e do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFJF. É também diretor do
NUHFIP (Núcleo de História e Filosofia da Psicologia Wilhelm
Wundt) da UFJF e editor-chefe da Revista Psicologia em
Pesquisa (UFJF). Autor dos livros Psicologia e neurociência:
uma avaliação da perspectiva materialista no estudo dos
fenômenos mentais (Editora UFJF, 2010), O projeto de uma
psicologia científica em Wilhelm Wundt: uma nova interpretação
(Editora UFJF, 2011),  Ecos do passado: estudos de história
e filosofia da psicologia (Editora UFJF, 2013), e de vários
capítulos de livro e artigos em periódicos especializados.

FÁTIMA CAROPRESO possui graduação em Psicologia pela
Universidade Federal de São Carlos (1999), mestrado em
Filosofia (2002) e doutorado em Filosofia (2006) pela mesma
instituição. Realizou estágio de pós-doutoramento  no Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de
Campinas. Atualmente é professora adjunta do Departamento
de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
da UFJF. Escreveu os livros O nascimento da metapsicologia:
representação e consciência na obra inicial de Freud
(EDUFSCar e FAPESP, 2008), Freud e a natureza do psíquico
(Anna Blume e FAPESP, 2010) e Entre corpo e consciência:
ensaios de interpretação da metapsicologia freudiana
(EDUFSCar, 2011, co-autoria com R. T. Simanke), além de
vários capítulos de livro e artigos em periódicos especializados.

A reflexão histórica e filosófica é fundamental para qualquer área de conhecimento.
No entanto, no caso da psicologia, tal reflexão parece ser ainda mais fundamental,

devido a uma série de fatores relacionados, sobretudo, à fragmentação de seu campo
de conhecimento, à diversidade de objetos de estudo, de métodos de investigação
e de teorias, assim como ao constante questionamento acerca da sua cientificidade.

Desde o fim do século XVIII, a história da psicologia tem sido marcada pelo surgimento
de inúmeros projetos de conhecimento psicológico, com variados graus de autonomia

em relação às demais disciplinas, como a filosofia ou a fisiologia. Cada uma dessas
propostas tem definido objetos de estudo distintos (a consciência, o inconsciente,
o comportamento, a cognição etc.) e adotado métodos e pressupostos específicos
para abordá-los, frequentemente sem estabelecer qualquer diálogo entre si, o que

dificultou e continua a dificultar a integração e a evolução da psicologia como área de
conhecimento científico. Se quisermos, pois, compreender não só o passado, mas também
a situação atual da psicologia – seja como ciência ou profissão –, a investigação de suas

origens, de seu percurso histórico e de seus pressupostos filosóficos torna-se imprescindível.
Tendo isto em vista, o Núcleo de História e Filosofia da Psicologia Wilhelm Wundt (NUHFIP)

e o Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPG-PSI) da Universidade Federal
de Juiz de Fora inauguraram uma linha de pesquisa inteiramente voltada para a investigação

dos fundamentos históricos e filosóficos da psicologia. O livro que o leitor tem em mãos
evidencia os primeiros frutos desse projeto.

                                                             
Os organizadores

9 788576 722144

ISBN 57672214-49788

A arte sempre desempenhou um papel fundamental na mudança de percepção sobre 
o nosso ambiente. A relação entre arte e ciência culminou em práticas artísticas que buscam 
obter um impacto nas esferas sociais, éticas e epistemológicas da nossa contemporaneidade.  A 
produção da natureza não pode deixar de ser política, porque seu futuro não deixa de tecer 
relações de poder entre os diferentes atores que participam do entramado. As ciências da vida são 
ciências do político e a vida genetizada é tecnobiopolítica, resultado de matéria e semiose que se 
entrelaçam em relações de poder que buscam construir uma noção de vida que se apresenta 
como algo dado e natural, ainda que, na verdade, seja resultado de um complexo processo sócio-
histórico de longa duração. 

A arte aplicada à biotecnologia está em contato com novas subjetividades, novas 
formas de vida e marca discursos e modos de expressão que colocam em destaque as 
problemáticas que existem detrás da especi�cidade das ferramentas da biotecnologia.  Re�etem 
tensões entre movimentos presentes nas duas áreas, mas também tratam de um panorama mais 
amplo da sociedade. A vida se torna informação genetizada e, portanto, manipulável, 
decomponível e transformável, como um novo ecossistema que deve ser produzido mediante 
quimeras biotecnológicas. Esse novo bestiário biotecnológico contemporâneo desfaz as 
taxionomias clássicas da história natural, produzindo híbridos e combinações inéditas que 
transcendem toda classi�cação tradicional, passando de fantasias impossíveis a tecnologias 
cotidianas. 

Pau Alsina e Raquel Rennó

Raquel Rennó (São Paulo, 1972) é professora adjunta do Centro de 
Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas � CECULT da Universidade 
do Recôncavo da Bahia e professora do mestrado em Artes, Cultura e 
Linguagens do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz 
de Fora. Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2007). É consultora dos cursos de 
extensão universitária em Arte e Tecnologia e membro do conselho de 
redação da revista ARTNODES da UOC (Universitad Oberta de 
Catalunya).  Pesquisadora-líder do grupo de estudos em Práticas Artísticas, 
Espacialidade e Ciências da Vida (PAEC/CNPQ) e membro do 
International Society for Biosemiotics, do International Center for Info 
Ethics (ICIE) e do Bioart Society (Helsinki). Participa de projetos de 
pesquisa e experimentação em arte e cultura digital com artistas e 
pesquisadores latino-americanos e europeus na Associação Cultural 
ZZZINC (Barcelona). Membro da ONG Outras Tribos-Bailux, que atua 
no âmbito da inclusão digital e preservação cultural com ativistas e 
lideranças da comunidade Pataxó de Aldeia Velha. Co-dirige o festival 
Tropixel, nodo brasileiro do Pixelache (Finlândia), plataforma 
transdisciplinar para artes experimentais, design, pesquisa e ativismo. 
Mais informações em: www.raquelrenno.net

Pau Alsina (Barcelona, 197�) é doutor em Estética e Filoso�a da 
Cultura, especializado em história e teoria das intersecções entre arte, ciência 
e tecnologia. Professor e pesquisador dos Estudos de Artes e Humanidades 
da Universitat Oberta de Catalunya. Professor do mestrado em Curadoria 
em Arte Digital da Escola Superior de Design da Universidad Ramon Llull. 
Membro do grupo de pesquisa em Arte, Arquitetura e Sociedade Digital 
(AASD) da Universidade de Barcelona e do Grupo de Estudos em Praticas 
Artísticas, Espacialidade e Ciências da Vida (PAEC) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Co-fundador, juntamente com a LEONARDO-
International Society of Art, Science and Technology e a Universidade de 
Atenas, da YASMIN, rede de arte, ciência e tecnologia (ACT) dos países 
mediterrâneos. Colaborou com diversas instituições públicas e privadas na 
elaboração de políticas culturais vinculadas à arte e a cultura digital. Desde o 
ano de 2002 é diretor da ARTNODES, revista acadêmica de arte, ciência e 
tecnologia, onde coordenou diversos monográ�cos e tem publicado diversos 
livros, capítulos e artigos sobre as relações entre arte, ciência e tecnologia 
(especialmente sobre bioarte). Atualmente pesquisa a perspectiva 
neomaterialista na arte, na arqueologia dos meios e a aplicação da teoria de 
ator-rede no contexto da arte e cultura contemporânea. 
Mais informações em: http://paualsina.wordpress.com
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As contribuições da 
psicologia cognitiva 
na educação

Com o processo de democratização do ensino, praticamente, 
a totalidade de crianças e adolescentes das camadas 
populares e historicamente excluídas ingressaram na 

escola. Porém, segundo o doutor em Sociologia, Celso de Rui 
Beisiegel, há inadequação entre os conteúdos transmitidos pela 
escola e as expectativas e as necessidades da nova clientela.
A educadora com título em Psicologia Educacional, Cecília 
Collares, e a pesquisadora e doutora em Psicologia Escolar, 
Marilene de Souza, abordam a previsão dos professores com 
relação ao fracasso escolar de seus alunos, logo no início do ano 
letivo e a confirmação desta previsão ao final do ano.
Os trabalhos da pós-doutora em Educação, Guiomar de Mello, e 
do pesquisador e educador, Sergio Leite, alertam para o fato de 
o professor focar o fracasso escolar nas próprias características 
dos alunos, isentando a si e a escola de responsabilidade.
Tanto Collares, Leite e Mello consideram o fracasso escolar 
como um fenômeno complexo, movido por fatores intra e 
extraescolares, sendo nos fenômenos intraescolares que os 
educadores devem agir. Para tanto, é fundamental que os 
docentes reflitam criticamente a respeito de seus métodos 
e técnicas de ensino e de seus preconceitos, para que operem 
mudanças que levem à efetiva aprendizagem de seus alunos. 
Sozinho e sem conhecer outras possibilidades, estudos e 
teorias sobre os condicionantes envolvidos no processo ensino-
aprendizagem, não terá condição de fazer uma autocrítica que o 
leve a mudar sua postura.
Para esta reavaliação, a psicologia cognitiva pode contribuir 
com elementos que ajudam na reflexão sobre a compreensão 

Maria de Fátima Godinho Morando Kalil Patricio* 
Eunice Maria Godinho Morando**

*Doutoranda e mestre em Educação; professora do Ensino Básico Técnico e Tecnológico no Colégio de Aplicação João XXIII da UFJF; f.morando@hotmail.com

**Mestre, aposentada pelo Colégio de Aplicação João XXIII da UFJF; emorando@hotmail.com
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da criança como um ser ativo, que elabora e verifica hipóteses e 
constrói conhecimento.
O epistemólogo suíço Piaget traz elementos essenciais à 
construção do conhecimento, como: a importância da interação 
do sujeito com o meio na construção do conhecimento, através 
dos processos de assimilação, acomodação e equilibração; o 
professor como mediador do processo ensino-aprendizagem; 
a participação ativa do aluno para o desenvolvimento de sua 
inteligência e aquisição do conhecimento; o desenvolvimento do 
julgamento moral; a visão de que o erro permite compreender as 
operações intelectuais realizadas pela criança; e a lógica do seu 
pensamento na construção dos seus esquemas conceituais.
Psicólogo e teórico do ensino como professo social, o bielo-
russo Lev Vygotsky contribui com conceitos fundamentais, a 
saber: relação dialética entre indivíduo e sociedade; relevo dado 
às funções psicológicas superiores; conceitos de mediação e 
de zona de desenvolvimento proximal; importância atribuída 
à linguagem; e interdependência entre conceitos cotidianos e 
científicos.
Esta gama de elementos da área da psicologia cognitiva dá 
sustentação à análise do processo ensino-aprendizagem. Por 
isso, o psicólogo escolar é o profissional mais indicado para 
analisar, discutir e criticar as situações apresentadas no cotidiano 
da instituição, bem como para apresentar e desenvolver com 
todos os envolvidos na escola, mudanças significativas que 
contribuirão para um melhor desenvolvimento e desempenho 
acadêmico dos alunos.

Ilu
st

ra
çã

o:
 R

an
ie

l A
nd

ra
de



54 A3 - Maio a Outubro/2015

INICIAÇÃO CIENTÍFIC A

Pesquisadora traça genograma de famílias 
com doença hemorrágica hereditária 

*Estudante de Jornalismo; bolsista da Diretoria de Comunicação da UFJF

Thiago Andrade*

Para aprimorar o conhecimento sobre 
a Doença de Von Willebrand (DVW) 
nas cidades mineiras de Governador 

Valadares e Belo Horizonte, a professora 
da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) Cibele Velloso trabalhou junto aos 
Hemocentros da Fundação Hemominas 
coletando dados familiares e construindo 
os genogramas de famílias que possuem 
membros afeados pela doença. A pesqui-
sa foi uma das vencedoras do 20º Semi-
nário de Iniciação Científica da instituição, 
em 2014.
Na maioria dos casos, a DVW é determi-
nada por herança genética causada por 
diminuição ou disfunção da proteína que 
auxilia a coagulação sanguínea, o fator de 
Von Willebrand (FVW). Além de avalia-
ções clínica e laboratorial realizadas para 
o diagnóstico, é importante analisar a his-
tória familiar para ajudar na classificação 
do tipo da doença, pois há seis subtipos 
distintos, e orientar a família e possíveis 
membros afetados. A pesquisa está em 
andamento, mas 360 pacientes já tive-
ram seus diagnósticos concluídos. Das 88 

famílias identificadas, 50 foram analisa-
das e seus genogramas “desenhados”. 
Diferentemente da Hemofilia A, que cau-
sa sangramentos e é mais conhecida pela  
população e profissionais de saúde, a DVW 
apresenta complexidade no diagnóstico, 
pois requer procedimentos de alto custo, 
quase sempre não disponíveis nos labo-
ratórios ou hemocentros, e muitas vezes 
imprecisos. “As dificuldades surgem por-
que os fenótipos dos pacientes variam ao 
longo do tempo, e as mutações do FVW 
podem ter efeitos complexos. Portanto, a 
fronteira entre fenótipo normal e anormal 
não é facilmente definida. É um grande 
desafio para os hematologistas distinguir, 
diagnosticar e tratar casos suspeitos”, ex-
plica Cibele. Segunda ela, esses fatores 
levam a um relativo negligenciamento da 
doença, embora sua prevalência na popu-
lação seja semelhante à Hemofilia A, que 
atinge um a cada dez mil homens. 
Despreparo e desinformação sobre a do-
ença dificultam seu entendimento. Por 
isso, o genograma, também chamado de 
“álbum de família”, torna-se mais impor-

tante, pois mostra graficamente a estru-
tura e o padrão de repetição nas famílias, 
sendo dividido em entrevista, registro, 
classificação e diagnóstico. “Ele permite 
leitura rápida e abrangente da organização 
familiar, facilitando a percepção do médi-
co sobre a relação do problema clínico com 
o contexto familiar. Também possui cunho 
educativo, permitindo ao paciente e à fa-
mília terem noção de relações e distúrbios 
que os afetam.” 
Os resultados das avaliações clinicas, la-
boratoriais e os genogramas foram in-
cluídos nos prontuários dos pacientes e 
poderão ser utilizados pelo médico para 
diagnosticar  e identificar outros mem-
bros da família afetados. “Promovemos 
encontros com profissionais de saúde 
dos Hemominas e produzimos cartilha de 
orientação com os principais aspectos da 
DVW. Dados clínicos e laboratoriais estão 
disponíveis em um banco informatizado 
construído ao longo do projeto, sendo ali-
mentado com novas informações e dispo-
nibilizado para futuras investigações.”

Trabalho, realizado nas cidades mineiras de Governador Valadares e Belo Horizonte, 
foi um dos vencedores do 20º Seminário de Iniciação Científica da UFJF, em 2014
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A maioria está sempre certa?

Na atualidade, é muito comum se atrelar o conceito de 
democracia à ideia de que a maioria decide. Basta um 
impasse para que alguém sugira a votação como forma de 

decisão. Eis que aparece, como meio de resolução dos problemas 
cotidianos, o topos da maioria decide.
É possível formular pelo menos três questionamentos sobre 
tal técnica de decisão: o conceito de democracia se exaure com 
a ideia de que a maioria decide ou, em outras palavras, com o 
direito ao voto?; é possível ter uma ditadura da maioria?; é 
possível efetivar a Democracia desrespeitando o direito das 
minorias?
O termo grego topos, compõe a palavra tópica. Tópica é uma 
técnica argumentativa baseada nos chamados lugares-comuns 
da argumentação e dirigida à resolução de problemas específicos 
inseridos no discurso. Tal técnica argumentativa é, quase 
sempre, utilizada para o convencimento do(s) interlocutor(es), 
sendo apoiada em fórmulas resolutivas - os chamados topoi - e 
opiniões aceitas por todos, pela maioria ou pelos mais sábios e 
famosos, que Aristóteles nominava de endoxa.
Na área jurídica, também é possível encontrar lugares-comuns 
(topoi), tais como “in dubio pro reo”, “supremacia do interesse 
público sobre o interesse particular”, “não tirar proveito da 
própria ilicitude”, etc, como coloca um dos principais autores da 
área de Filosofia do Direito, Theodor Viehweg. Tais expressões 
são lugares-comuns, aceitas por todos, pela maioria ou pelos 
considerados mais sábios e notáveis, sendo empregadas, na 
prática forense, para solucionar problemas específicos inseridos 
no discurso jurídico. Assim, em um exemplo simplista, quando o 

juiz está em dúvida se absolve ou não o acusado, costuma inserir 
o topos do in dubio pro reo no discurso jurídico e decidir: “diante 
da dúvida, absolvo o réu.” O tema, contudo, não se restringe à 
Ciência Jurídica.
Voltemos ao topos da maioria decide. Quando se fala em 
democracia, o topos mencionado já faz parte do senso-comum, 
afinal, para muitos, não há democracia sem direito ao voto, não 
há democracia sem a ideia de que o direito da maioria deve ser 
sempre respeitado e cultuado.
Contudo, o pensador búlgaro Elias Canetti nos alertou que não 
é raro encontrar sociedades autoritárias que se baseiam na 
ideia acima apresentada. Não é difícil deparar com massas que 
oprimem aos que pensam ou atuam de forma diferente do grupo 
majoritário. Em suma, na história da humanidade, há ditaduras 
que se apoiam, justamente, no topos de que “a maioria decide”, 
fazendo isso com total desrespeito ao direito das minorias. 
Não é difícil imaginar que alguns ditadores, seguros de seu 
carisma perante às massas, submetem seu nome às eleições 
periódicas como forma de se perpetuar no poder. Não é à toa que 
o jurista alemão, James Goldschmidt, alertou para os perigos do 
absolutismo da maioria.
Não quero defender que o topos da maioria é descartável, 
errôneo, ou algo semelhante, mas, apenas, deixar inquietudes no 
ar: afinal, a maioria está sempre certa? Os déficits de democracia 
de um país são resolvidos, simplesmente, com o topos da maioria 
decide? Como ficam os direitos das minorias? A democracia se 
esgota com o exercício do direito ao voto?
É algo que deixo, intencionalmente, para a reflexão. 

Dhenis Cruz Madeira*

*Doutor, mestre e especialista em Direito; professor dos cursos de graduação, especialização e mestrado da Faculdade de Direito da UFJF

cruzmadeira@hotmail.com
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“Marx pode sair” é fruto de duas forças. Como força 
produtiva, o curta nasce de um processo que se 
tornou uma alternativa no contexto de produções 

cinematográficas independentes. Dispondo de acesso barato 
ou direto aos meios de produção - empecilho para gerações 
anteriores de cineastas independentes -, realizadores da nova 
geração têm hoje condições de colocar em prática essa vocação 
que está no cerne da realização cinematográfica: a criação 
coletiva. Os realizadores de “Marx pode sair” há algum tempo 
defendem esse modo de trabalho e a partir dessa lógica, agora, 
colheram seu melhor fruto.
Mas este processo alternativo não teria, por si, impacto efetivo 
se não resultasse num arejamento estético. Quanto à sua força 
criativa, há uma onda que passa pelo filme e cujo impacto ele nos 
devolve de um modo preciso. Podemos situá-lo no horizonte do 
cinema contemporâneo marcado por uma retomada de estéticas 
realistas, por um “Retorno do Real”, para usar o termo de uma 
importante obra de Hal Foster. A estilística cinematográfica 
realista, inicialmente associada à leitura que o crítico francês 
André Bazin fez de filmes lançados no início dos anos 40, tem 
recentemente ganhado novas formas. De forma brevíssima, o 
realismo cinematográfico pode ser entendido como estilística 
entre o clássico e o experimental. Ele não é clássico porque 
a cadeia de causas e efeitos entre as ações dos personagens 
não é tão preponderante; mas também não é “conceitual” a 
ponto de exigir, através de recursos como a metalinguagem, 
o distanciamento e a complexidade formal, dentre outros, um 
distanciamento do espectador. O realismo resolve a narrativa 
e o estilo na concretude de uma imagem que busca nos dar 
impressões, mais do que razões sobre o que os personagens 
fazem em cena. O espectador do filme realista é aquele para 
quem a experiência do filme se dá como um real em si mesmo, 
essencialmente aberto, por um lado, mas concreto, por outro: 

não há questões de fundo ou uma “tese” subjacente.
Neste sentido, há em “Marx pode sair” uma situação básica 
inicial que dispara uma cadeia de reações, mas não propriamente 
de ações. Uma carta, encaminhada a um grupo de jovens, lida 
por um homem, dizendo que Marx deve ficar protegido na casa 
deles por um tempo indeterminado, motiva uma nova situação. 
Esta é a única “motivação” dramática. A partir disso, a estadia de 
Marx repercute no dia a dia desses jovens. Mas essa repercussão 
no cotidiano deles não é trabalhada como conjunto de ações, 
visando restabelecer uma ordem perdida. São intensidades de 
sentimento que a câmera passa a captar. Apesar de tudo, as coisas 
caminham e, afinal, há um encontro, uma festa. E é nela que 
aquele cotidiano ligeiramente perturbado se reorganiza. Depois, 
de novo a festa, o carnaval, quando Marx pode, finalmente, sair 
de casa. Por que estava confinado? Do que precisava se proteger? 
Não são só perguntas; são lacunas narrativas. A câmera e a 
montagem não estão preocupadas em reconstituir o desvio da 
órbita narrativa ou abrandar nossas dúvidas sobre as causas que 
perturbaram aquele universo, mas de ver a nova dança desse 
mundo em torno daquela sala e, depois, daquela rua em festa. 
Nada se restabelece, mas entramos em novas relações, abertas, 
com aquele mundo e, sobretudo, com aqueles personagens. 

“Marx pode sair”
 https://www.youtube.com/watch?v=7JNfts_pKgg

“Marx pode sair” participou do Festival Primeiro Plano 
Juiz de Fora e Mercocidades, em 2014, e recebeu o Prêmio 
Incentivo Primeiro Plano. O filme tem direção de Carol Caniato, 
Eduardo Malvacini, Otávio Campos, Rafaella Pereira de Lima 
e Stephanie Costa. No elenco, Analu Pitta, André Medeiros, 
Murilo Teixeira Diniz e Maximiliano López. Todos atuais e ex-
alunos da Faculdade de Comunicação (Facom) da UFJF

As forças de “Marx pode sair” 
Nilson Alvarenga*

*Doutor em Filosofia pela PUC-RJ; graduado em Comunicação pela UFJF; atualmente ministra as disciplinas Introdução ao Cinema; Fotografia; e Direção em 

Cinema na Faculdade de Comunicação da UFJF; e Estética, Cinema e Comunicação no Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFJF

CINEMA

Cena do curta premiado no 
festival Primeiro Plano
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As árbitras brasileiras em destaque 
no futebol masculino

As mulheres enfrentaram historicamente inúmeras barreiras 
para sua inserção no esporte, entre elas culturais, sociais e 
de gênero. No Brasil não foi diferente, impedidas a princípio, 
discriminadas por longo período e imprescindíveis no presente, 
passaram de expectadoras a protagonistas, e provocaram 
transformações no âmbito do esporte e das práticas corporais 
de uma forma geral, que foi da proibição inicial da inserção em 
atividades consideradas tipicamente masculinas, como futebol, 
até a condição de medalhistas olímpicas, em 1996.
Neste cenário, em 1967 forma-se pela Federação Mineira de 
Futebol a primeira árbitra de futebol no mundo, a brasileira 
Léa Campos. A liberação do diploma de Léa Campos pela 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) só ocorreu em 1971, e o 
direito de exercer esta atividade em 1972, por meio de intervenção 
do presidente Emílio Garrastazu Médici.
Os pesquisadores Fabio dos Reis e Ivan Arruda, doutor e mestre 
em Educação, respectivamente, denotam em seu trabalho 
que depois da superação de muitas barreiras surgiram outras 
mulheres na arbitragem brasileira, como Silvia Regina, Aline 
Lambert e Ana Paula Oliveira, primeiro trio feminino a comandar 
uma partida masculina, no Campeonato Brasileiro Série A, em 
2003.
Falar de futebol, que representa e integra a identidade nacional 
não significa afirmar que seu acesso tenha sido igualitário para 
todos os grupos que se encantaram com a sua prática. Desde 
o surgimento no Brasil, esta modalidade ancora profunda 

desigualdade de gênero, cujos desdobramentos ainda se fazem 
sentir na atualidade. Na arbitragem não foi diferente, em 
levantamento realizado em 2014, encontramos disponível no site 
da CBF, em seu quadro, um total de 478 oficiais de arbitragem 
(árbitros e assistentes), sendo 404 homens e 74 mulheres.
A chegada da mulher ao futebol profissional pressupõe a 
superação de novas barreiras como a aprovação em testes físicos, 
nos quais existem índices para homens e mulheres. Entretanto, 
para a mulher apitar partidas masculinas deve atingir o índice 
masculino, o que se constitui em uma nova desigualdade de 
gênero imposta pelo esporte.
No início de 2015, destacamos alguns avanços importantes 
neste campo, com mulheres comandando partidas masculinas 
nos campeonatos estaduais. No pernambucano, a partida entre 
América e Ypiranga foi comandada por um quarteto feminino, 
dirigido pela árbitra Ana Karina, da Fédération Internationale 
de Football Association (Fifa). Já pelo carioca, a partida entre 
Friburguense e Macaé foi conduzida por um quarteto de 
mulheres também, comandado pela árbitra Simone Xavier (Fifa). 
O mineiro contou com a presença da assistente Janette Arcanjo 
(Fifa) em suas duas primeiras rodadas.
A representatividade feminina na arbitragem nacional é baixa, 
entretanto, tem conquistado grandes avanços. Dar visibilidade 
a essas mulheres é importante para o encorajamento de outras 
jovens no futebol profissional.

Ludmila Nunes Mourão*
Igor Chagas Monteiro**

*Doutora em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho (UGF); professora da graduação e do mestrado da Faculdade de Educação Física e 
Desportos (Faefid) da UFJF;  mouraoln@gmail.com

** Mestrando em Educação Física Associado entre UFV/UFJF, com a dissertação Mulheres de preto: trajetórias na arbitragem do futebol profissional; bacharel e 
licenciado em Educação Física pela UFJF; igao_fjvniteroi@hotmail.com
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Do 
pensamento 
que não se 
rende

De corpo e alma à frente de seu tempo, a escritora, 
jornalista e publicitária Marilda Ladeira faz da palavra um 
exorcismo pessoal de tudo o que a incomoda, varrendo de 

forma tempestuosa temas que falam não apenas a um círculo 
intelectual ávido por autenticidade, mas, sobretudo, a uma 
sociedade que insiste em não enxergar além dos ângulos de seu 
próprio interesse. A obra “Preto no branco – Crônicas de ontem, 
hoje, amanhã”, que reúne parte de seus artigos publicados no 
jornal juiz-forano“Tribuna de Minas” no decorrer dos anos 1980, é 
a prova de que a autora nunca se deixou calar pelas contingências, 
e não o fará mesmo agora, com o avanço do tempo. Ao contrário, 
ela se assegura, com a empreitada deste livro, que suas flechas 
continuem a chegar certeiras ao alvo das muitas dores de uma 
década que oscilou entre a opressão e a libertação, mostrando-
se atípica para a cultura, a política, a economia, o social. Para o 
bem e para o mal. 
Com duas únicas interseções nos anos de 1990 e 2001, suas 
crônicas, neste livro, são peças de um puzzle enigmático, que 
se mostra por inteiro quando reunidas, permitindo a visão do 
global. Ao leitor atento, Juiz de Fora deixa de ser o centro de 
um universo particular, para representar os acontecimentos 
que marcaram o Brasil a partir de 1981. A exceção a seu olhar 
para além de si mesma está no comovente artigo “Um Carnaval, 
um Natal, um poema”, escrito em dueto com o médico Milton 
Ladeira, em despedida à jornalista Francesca Ladeira, filha de 

ambos, e com quem ela própria dividia a redação do “Tribuna de 
Minas”. Seu relato como mãe enlutada transborda em emoção, 
com a energia de uma represa que se rompe para desaguar, 
surpreendentemente, em palavras gentis e elegantes, bem 
ao estilo da jovem que partia deixando um vácuo na vida dos 
familiares, dos amigos e da imprensa.
A energia dos pensamentos da autora gerou artigos como 
”Usuários da razão”, “A primeira vitória” e “A riqueza do Festival”, 
abordagens preciosas sobre a história juiz-forana, trazendo a 
nós, leitores, a oportunidade de retomar uma memória capaz de 
resgatar a nossa própria identidade, como povo, como cidadãos. 
Seus artigos oscilam entre a beleza de uma poética particular 
e o exercício universal da cidadania. Sempre polêmica, Marilda 
Ladeira sabe, como poucos, colocar o dedo na ferida, opinando, 
denunciando, defendendo seus pontos de vista. A profissional 
que irrompia na redação, emoções à flor da pele, para se 
posicionar sobre um ou outro assunto, mantinha essa mesma 
paixão na escrita. E o resultado está aí, para quem, como ela, 
só se contenta com a ousadia. “Preto no branco – Crônicas de 
ontem, hoje, amanhã” é um compêndio de apenas parte de seu 
pensamento publicado. Então, urge que venham os próximos. 

Katia Dias
Repórter

LITER ATUR A
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Auschwitz e Birkenau: nas paredes 
impregnadas de morte, uma memória 
viva que precisa ser compartilhada

ENSAIO FOTOGR ÁFICO

Ana Cristina Oliveira Ajub*

Fotos: Fernando Priamo

Quando pensamos em viajar de 
férias para os países do Leste da 
Europa, em 2012, não me ocorreu 

de imediato que o roteiro incluía os 
campos de concentração de Auschwitz 
e Birkenau, na Polônia. Afinal, visitar o 
mais terrível campo de extermínio de 
judeus criado pelos nazistas não seria 
propriamente um passeio de férias e nem 
apenas uma oportunidade de conhecer 
mais de perto esse capítulo grotesco da 
história mundial.

Setenta anos depois da libertação dos 
prisioneiros pelas tropas soviéticas, tudo 
o que vivemos naquele dia de outono 
e guardamos no coração voltou aos 
nossos pensamentos. Ver a emoção 
dos sobreviventes nas reportagens que 
marcaram a data foi como reviver a dor 
das famílias separadas e mortas. Tudo 
isso experimentamos, meu marido 
Fernando Priamo (repórter fotográfico do 
jornal juiz-forano “Tribuna de Minas”) e 
eu, naquele dia em Auschwitz.

Era uma manhã cinza, fria e chuvosa no 
dia em que chegamos a Auschwitz. O 
céu parecia chorar e o silêncio pesava o 
ar, a ponto de incomodar os ouvidos. No 
portão de entrada, avistamos o cartão 
de visitas dos nazistas - “O trabalho 
liberta” (em alemão, Arbeit macht frei) -, 
instalado em meio às cercas eletrificadas 
que contornam todo o campo; foi como 
voltar no tempo e ouvir os passos dos 
soldados da SS (organização paramilitar 
ligada ao partido nazista e a Adolf 

O lema nazista, “O trabalho liberta”, instalado em meio às cercas eletrificadas que contornam todo o campo, é a primeira visão dos visitantes

Caminhar pelas vias do maior campo de extermínio de judeus é experimentar
sentimentos e emoções dolorosas deste capítulo grotesco da história mundial
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Hitler) marchando sobre o cascalho 
úmido. Naquele momento, começamos 
a entender o que nos esperava naquele 
lugar: um sentimento de medo e horror 
nunca experimentado em livros, filmes e 
relatos sobre a Segunda Guerra.
Através de nossos olhos, o filme de 
horror nazista repetia-se em silêncio
. Impossível esconder a emoção que 
arrebatava todos os visitantes. Com 
olhos cheios de lágrimas e o coração 
apertado fomos conduzidos por entre 
os pavilhões, onde os prisioneiros eram 
mantidos à beira da morte.

Entre os pertences dos judeus, histórias que jamais 
foram contadas de pessoas que tiveram suas vidas 
bruscamente interrompidas

Câmara de gás com capacidade de exterminar centenas de pessoas de uma só vez. No 
teto estão os pontos pelos quais o cyclon B era lançado
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Pelo caminho, a parede de fuzilamento 
ainda guardava marcas das balas. Mais 
adiante, as forcas onde, aleatoriamente, 
os soldados escolhiam as vítimas do dia. 
À frente, o bloco 10, no qual o médico Jo-
sef Mengele fazia experiências macabras 
com mulheres e gêmeos, mutilando os 
prisioneiros como se fossem nada. Cada 
vez mais difícil segurar o choro.
A descida até a cela de São Maximilian 
Kolbe - frei polonês que se ofereceu para 
morrer no lugar de dez prisioneiros e que 

foi canonizado pelo Papa João Paulo II 
como símbolo da resistência e da fé -, 
reacendeu naquele momento um fio de 
esperança em nossa alma, como se no 
cubículo restassem vestígios de calor hu-
mano. Mas não. Quando pensamos que 
poderíamos respirar um pouco, diante 
de tanta crueldade, deparamo-nos com 
a parede na qual os prisioneiros eram 
enterrados vivos. 
Não há como descrever o que vimos e 
sentimos.

Os milhares de óculos usurpados dos judeus pela máquina nazista, assim como todo o tipo de pertences, eram enviados para Berlim e reaproveitados

Para quem visita Auschwitz, é difícil conter a emoção ao passar pelos pavilhões nos 
quais os prisioneiros eram mantidos à beira da morte
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Na fábrica de morte, milhares de sapatos expostos forçam os visitantes a lembrarem 
que, ali, 1,1 milhão de pessoas foi brutalmente assassinada em cinco anos
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Interior do bloco da morte: impossível não experimentar sentimento de medo e horror ao 
caminhar pelo bloco no qual os judeus aguardavam, sem esperanças, pela morte
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DO TERMINAL 
DA MORTE ÀS 
CÂMARAS DE GÁS
Auschwitz é fábrica de morte. Estima-
se que ali cerca de 1,1 milhão de pessoas 
foram brutalmente assassinadas em 
cinco anos. A estação de trem que para 
nós, mineiros, é portadora de boas 
notícias, no campo de concentração 
era a porta de entrada para o inferno: o 
terminal da morte.
Entre tantos horrores que vivenciamos, 
os piores foram as câmaras de gás e o 
crematório. As paredes impregnadas 

Cela para onde eram levados prisioneiros que aguardavam condenação

Resistência e fé: cela de São Maximilian Kolbe, frei polonês 
que se ofereceu para morrer no lugar de dez prisioneiros e 
que foi canonizado pelo Papa João Paulo II 
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* Pós-graduada em Assessoria de Comunicação pela Faculdade Estácio de Sá; graduada em Comunicação Social pela UFJF; atualmente é assessora de 
Comunicação no Instituto de Laticínios Cândido Tostes

de morte, os pequenos buracos no teto 
pelos quais o gás venenoso zyklon B era 
despejado, as portas onde os prisioneiros 
eram encontrados aglomerados na ilusão 
de conseguirem escapar, tudo nos fazia 
doer o coração. Os milhares de pertences 
originais usurpados dos prisioneiros, 
como roupas, óculos, sapatos, cabelos, 
pastas de documentos e até bonecas e 
roupas de crianças estão lá, em exposi-
ção.
Instintivamente, começamos a rezar. 
Uma oração silenciosa que permanece 
até hoje e deve durar para sempre. A 
memória é viva e precisa ser compartilha-
da enquanto tivermos forças para lutar 
contra os pequenos auschwitz do dia a 
dia: preconceito, intolerância e desamor.

Cercas eletrificadas contornam todo o campo de concentração e, caminhar por ali, é como voltar no tempo e ouvir os passos dos soldados 
nazistas marchando sobre o cascalho

Difícil conter a emoção ao avistar o muro de fuzilamento - que ainda guarda as mar-
cas das balas - , destino final de um povo dizimado simplesmente por ser judeu
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Santos, santas milagrosas,
Do mundo celestial,
Ajudai-me, um mau aluno
Que não quer mais tomar pau.

Valei-me, São João Del Rey
Pra que só caia na prova
Esse pouquinho que sei.

Ó, Conceição do Mato Dentro
Colocai sabedoria 
Em minha cabeça de vento 

Protegei-me, São Domingos da Prata. 
Fazei com que a matemática
Não precise ser tão exata. 

Perdoai, minha Santana do Deserto,
Esse aluno pecador
Que nunca viu um livro aberto. 

São Tomé das Letras, vós que estais alerta, 
Ajudai-me! Para que na múltipla escolha
Eu sempre encontre a letra certa.

Nesse instante o céu se abre
Ao som de um forte trovão
E o coro desses santos
Ecoa na amplidão:

“ _ Ó caríssimo vagabundo
Pare de nos amolar. 
Agora, melhor que a reza, 
É o senhor ir estudar.” 

* Formado em Comunicação Social pela UFJF, tem mais de 20 livros publicados para crianças e jovens. É um dos fundadores do Museu da Pessoa (SP) e, hoje, 
cuida de projetos editoriais na instituição. Este poema inédito faz parte do livro “Pelas cidades de Minas”, no qual a matéria prima é retirada dos mapas e dos 
nomes dos  853 municípios mineiros

LEIA ME

Oração do mau aluno
José Santos*
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Desapegue!

Divida sua pesquisa 

com a gente.

A equipe de 

comunicação da UFJF 

tem compromisso com

a divulgação científi ca.

Nosso trabalho é 

deixar todo mundo 

saber o que você está 

fazendo... 

Entre em contato!
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A instalação “Colorhidro” foi criada 
por alunos do Bacharelado em Ar-
tes, sob orientação do professor do 
IAD/UFJF, Ricardo Cristófaro


