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QUANTOS 
PROFESSORES NEGROS 
VOCÊ TEM?

Você já se perguntou hoje? Nós sim. 
Em novembro de 2015, lançamos a campanha que 

levantou debate nacional. 

A discussão ainda não acabou.
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EDITORIAL

Este espaço de texto que abre 
a edição de uma revista é 
tradicionalmente utilizado pelo 

editor para uma breve apresentação. 
Aqui, ele fala um pouco sobre os 
objetivos, as pautas e os bastidores 
do número que está chegando a seu 
público e apresenta, de forma sucinta, as 
reportagens e os principais destaques da 
edição. Seria uma forma de pegar o leitor 
pela mão e conduzi-lo a um passeio pelas 
páginas que se seguem.
Pois vou pedir licença a você que me 
lê agora para dar um rumo diferente a 
esta prosa inaugural da nona edição da 
revista “A3”. Tenho algumas boas razões 
para arriscar outros tons neste editorial, 
entre elas o fato de que este é um texto 
de despedida. Estou encerrando uma 
breve, porém intensa e rica, aventura 
como editor-chefe desta que, mais 
que a revista de jornalismo científico e 
cultural da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), consolida-se hoje como 
uma das mais importantes publicações 
de divulgação da ciência no país. Esta 
condição pessoal me confere o direito de 
fazer afirmações deste tipo (ainda que 
possam soar como imodestas) e o dever 
de aproveitar o espaço derradeiro para 
um testemunho.
Neste curto período de pouco mais de um 
ano com a responsabilidade de coordenar 
os trabalhos da “A3”, não foram poucas 

as ocasiões em que tive a alegria de 
testemunhar o reconhecimento do 
público em relação à qualidade e à 
relevância desta iniciativa editorial 
da nossa Universidade. Palavras de 
estímulo dos nossos pesquisadores, 
demonstrações de vivo interesse 
da comunidade acadêmica em levar 
exemplares da revista para todos 
os cantos do país, reconhecimento 
de especialistas e colegas de ofício, 
espaço destacado em eventos: são 
diferentes as manifestações que me 
permitiram aquilatar o lugar que a revista 
conquistou no cenário da divulgação da 
ciência produzida nas universidades e 
instituições de pesquisa brasileiras.
É nesta condição de testemunha - e não 
de eventual colaborador - que me dirijo 
ao amigo leitor. Se fui privilegiado com 
estes instantes de reconhecimento que 
vieram de variados tipos de público, 
vivenciei o prazer de conviver bem de 
perto com os responsáveis por tão bem 
conquistá-los. Assim, escolhi aproveitar 
esta prerrogativa de “editor-chefe” 
para delatar o que está por detrás 
deste projeto, garantindo seu sucesso 
e permitindo que a revista chegue a 
sua nona edição em cinco anos (sem 
dúvida um feito tanto na história das 
publicações de divulgação científica 
quanto no difícil cenário da comunicação 
nas instituições públicas brasileiras).

Saiba, leitor, que o segredo encontrado 
é da maior simplicidade. Uma equipe 
apaixonada. Vi de perto o brilho nos olhos 
de jornalistas, designers, produtores. 
Acompanhei (e ajudei a provocar) 
debates acalorados sobre o melhor tema, 
a melhor abordagem, a melhor imagem, 
a melhor edição. Vivenciei experiências 
intelectuais, culturais e humanas 
inesquecíveis nas reuniões da equipe 
com o generoso grupo do Conselho 
Editorial, formado por alguns dos mais 
destacados pesquisadores da instituição, 
nos diferentes campos do conhecimento. 
Senti a pulsação dos textos e dos 
redatores por trás dos textos, cientes de 
que suas matérias, se não vão mudar o 
mundo, vão fazê-lo um pouco melhor. 
Assisti a ansiedade e depois a vibração e 
o prazer de tocar e folhear a revista assim 
que chega da gráfica. 
A delação pede nomes? Estão todos 
ali, caro leitor, no canto esquerdo da 
página seguinte. A cada um deles, 
meu agradecimento pela oportunidade 
de compartilhar esta aventura, ainda 
que por um tempo tão breve. O maior 
prêmio para este delator foi a chance 
de participar de um pedaço desta 
história, criada e conduzida por uma 
apaixonada equipe de servidores públicos 
e colaboradores. Que eles sigam, 
apaixonados sempre por sua bela missão.

Rodrigo Barbosa
(editor-chefe)

Delação premiada
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O futuro da
“Primavera 
Silenciosa”

Na luta por qualidade de vida, alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos, apresentam-se como 
a melhor solução. Mas então por que o país continua abusando dos venenos agrícolas com um 
crescimento de 700% em 40 anos?

Bárbara Duque
Repórter

A sociedade vivencia momento con-
flitante, entre o acesso à informa-
ção e a dificuldade em se lidar com 

dados alarmantes disponibilizados diaria-
mente por mídias sociais ou oficiais. A 
produção e a distribuição de um volume 
incalculável de notícias resulta, muitas 
vezes, em uma população angustiada e 
indecisa.. Um dos temas responsáveis 
por essas incertezas é a alimentação. 
Especificamente a questão dos efeitos 
nocivos dos agrotóxicos, mobiliza parte 
da sociedade que busca o consumo de 
produtos orgânicos. Afinal, moramos 
em um país cujo modelo econômico está 

dependente do agronegócio e que mais 
consome agrotóxico no planeta. Como 
salienta o Dossiê da Associação Brasilei-
ra de Saúde Coletiva (Abrasco), o Brasil 
possui modelo agrícola conservador, de 
monocultura químico-dependente, com o 
objetivo de alimentar o ciclo dos agro-
combustíveis, da celulose ou do ferro-a-
ço, e não as pessoas. 
O título deste texto faz menção à pri-
meira publicação a causar turbulências, 
abordando possíveis danos provocados 
por agrotóxicos. A cientista norte-ame-
ricana Rachel Carson, publicou, em 1962, 
o livro “Primavera Silenciosa” - refe-

rência ao silêncio dos pássaros mortos 
pela contaminação dos agrotóxicos -, 
um alerta para os males causados pelo 
dicloro-difenil-tricloro-etano (DDT), o 
primeiro pesticida moderno. Advertia 
sobre efeitos nefastos ao meio ambiente 
e ao homem, uso indiscriminado, agra-
vado pelo baixo custo e de fácil produção 
caseira. Em 1972, o DDT foi proibido nos 
Estados Unidos, e o nome da autora, que 
morreu na primavera de 1964, foi incluído 
na lista das cem pessoas mais influentes 
do século XX, da revista “Time”. Em 1992, 
a obra foi considerada a mais relevante 
dos últimos 50 anos.
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A história do uso de agrotóxico no mundo 
teve como marco a Revolução Verde nos 
anos 1950. Os pesticidas foram imple-
mentados para potencializar a produção 
extensiva de commodities agrícolas, para 
controlar doenças e aumentar a produti-
vidade. O Ministério do Meio Ambiente 
descreve o agrotóxico como substância e 
produtos que visam alterar a composição 
de flora ou fauna, para preservá-las da 
ação danosa de seres vivos nocivos. 
Segundo o Ministério da Agricultura, 
o Brasil é um dos líderes mundiais em 
produção e exportação de produtos 
agropecuários. É o primeiro produtor e 
exportador de café, açúcar, etanol de 
cana-de-açúcar e suco de laranja. Em 
2014, ficou entre os dez maiores produ-
tores e exportadores mundiais de grãos 
e carnes. Esta alta produtividade levou 
o país a ganhar o primeiro lugar em con-
sumo de agrotóxicos. “A nossa produção 
agrícola está cada vez mais dependente 
dos agrotóxicos e fertilizantes químicos”, 
enfatiza o professor e pesquisador do De-
partamento de Farmácia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), Carlos 
Henrique Fonseca.  
O Brasil já ultrapassou o consumo de um 
bilhão de litros de agrotóxicos por ano. 
São mais de 434 princípios ativos e dez 
mil formulações liberados no país. O uso 
de agrotóxicos na agricultura passou de 
2,7 kg por hectare em 2002,  para 6,9 kg 
em 2012, e, nesse mesmo ano, segundo 
o IBGE, os produtos mais usados fo-
ram considerados perigosos ou muito 
perigosos, com 64,1% e 27,7% do total de 
produtos comercializados no ano. 
Dos 50 produtos mais usados nas lavou-
ras, 22 são proibidos na União Europeia. 
Em julho de 1989, foi sancionada a lei 
7.802, e, em 2002, o decreto que a regu-
lamenta, definindo o processo de registro 
de produto agrotóxico no Brasil, exigência 
do Governo para comercialização e apli-
cação dessas substâncias. Para que um 
produto seja liberado no país é necessário 
registro em três órgãos.
O Ministério da Saúde, representado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), é o responsável pela avalia-
ção toxicológica; definição dos limites 
máximos de resíduos; e monitoramen-
to toxicológico. O Ministério do Meio 
Ambiente, por meio do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente (Ibama), faz o 
monitoramento ambiental e a avaliação 

ecotoxicológica e, por fim, o Ministério da 
Agricultura avalia eficiência agronômica; 
fiscaliza os agrotóxicos nas importações 
e nas fábricas; o registro; e coordena 
ações de fiscalização no país. Para um 
novo produto ser comercializado no Brasil 
é preciso ser menos tóxico do que outros 
disponíveis no mercado. O objetivo é esti-
mular o desenvolvimento de tecnologias 
menos nocivas.
O  pesquisador da Faculdade de Econo-
mia da UFJF Lourival Oliveira, ressalta 
que há problemas de regulamentação. 
“Os Estados Unidos, por exemplo, fortes 
no agronegócio, têm legislação mais 
rigorosa. Muitas coisas liberadas aqui, 
não são permitidas lá, e outras que no 
Brasil estão sendo proibidas agora, lá já 
não existem há muito tempo”. Segundo 
ele, outro fator preocupante é a falta de 
preparo de quem manipula os agrotóxi-
cos nas lavouras. “Não há treinamento 
e segurança do trabalho no campo. Os 
órgãos responsáveis liberam o uso com 
quantidade pré-determinada, porém, 
essas orientações muitas vezes não são 
seguidas. Há uso abusivo, o que causa 
danos à saúde do trabalhador, do consu-
midor e ao meio ambiente.” 

PARTE FRÁGIL DA 
CADEIA
O consumidor e o responsável pela mani-
pulação do veneno no campo são a parte 
mais frágil da cadeia. Para a pesquisa-
dora do Departamento de Nutrição da 
UFJF Larissa Mendes, estudos recentes 
mostram a relação dos agrotóxicos 
organofosforados, utilizados na agricul-
tura, à perda auditiva. Outro problema 
seria a associação da exposição aos 
agrotóxicos com tumores da infância, e 
possível relação entre esclerose sistêmica 

e níveis séricos - quantidade de deter-
minada substância no sangue - elevados 
de organoclorados. “Porém, como o uso 
de agrotóxicos é relativamente recente, 
acredita-se que os impactos serão obser-
vados no futuro, caso nenhuma medida 
seja tomada para sua diminuição.”
A Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO)
determina a ingestão diária aceitável 
(IDA) e o limite máximo de resíduo 
(LMR) condicionantes para a liberação de 
agrotóxicos no Brasil. Conforme a Anvisa, 
se ingerirmos alimentos contaminados 
por agrotóxicos em quantidades dentro 
dos valores IDA não sofreremos dano à 
saúde. Em 2001, foi iniciado o Programa 
de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 
em Alimentos, coordenado pela Anvisa, 
para avaliar continuamente os níveis de 
resíduos de agrotóxicos nos vegetais 
consumidos no país. Até 2012, o progra-
ma havia acumulado 20 mil amostras 
analisadas, em 22 alimentos de origem 
vegetal. Segundo Larissa, essa é a fonte 
de dados mais importante para a segu-
rança do consumidor.

ORGÂNICOS: 
CULTURA 
ALTERNATIVA
Até a década de 70, as críticas à cha-
mada Revolução Verde eram centradas 
nas questões econômicas, sociais e 
fundiárias, sem restrição aos padrões 
agroquímicos. Nos anos 1980, grupos 
começaram a organizar eventos sobre 
cultura alternativa, abrangendo termos 
como alimentos orgânicos.
Hoje, a ausência de pesticidas e bactérias 
resistentes a antibióticos ou a redução 

A nomenclatura para se referir a agrotóxico provoca debates. Muitos 
defendem o uso das palavras “defensivo agrícola” ou “pesticida”. 
Porém, com base no argumento de que ambos os termos reforçariam 
o caráter positivo do produto, estudiosos rechaçam, pois, no primeiro 
caso, indicaria erroneamente que as plantas são completamente 
vulneráveis às pragas, além de esconder o efeito nocivo à saúde 
humana e ao meio ambiente. E no segundo, como sendo um produto 
prejudicial somente às pragas.

ALIMENTAÇÃO
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do impacto ambiental, conquistam os brasileiros. 
Larissa alerta que a melhor forma de garantir um 
alimento nutritivo e livre de agrotóxicos, é saber a 
procedência. Morango, pimentão e tomate, são os 
campeões de contaminação. O consumidor deve 
levar em consideração aspectos como sazonalidade 
e proximidade da produção. 
Alimentos orgânicos vêm de produções que respei-
tam a sustentabilidade econômica, ecológica e am-
biental, não utilizando agrotóxicos, adubos químicos 
e sementes transgênicas. As certificações também 
são maneiras de garantir a qualidade do produto. 
“Os certificados, emitidos por empresas credencia-
das pelo Governo, atestam o fator de qualidade do 
alimento. Com validade definida e revalidação peri-
ódica, agregam valor econômico e credibilidade aos 
alimentos. Caso o produtor ou processador deixe de 
cumprir os requisitos, o certificado perde a validade”, 
esclarece Fonseca.
Além da credencial emitida por empresas, existe 
hoje a possibilidade das certificações participati-
vas, emitidas por um grupo estruturado que reúne 
produtores e outras pessoas interessadas. Por meio 
desta organização, todos tomam conta de todos e se 
visitam, para garantir a qualidade orgânica.
O pesquisador lembra que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) indica como ter alimentação segura: 
lavar bem; manter crus e cozidos separados; cozi-
nhá-los bem; mantê-los em temperaturas corretas; 
e usar água potável e matérias-primas seguras. 
“Esses procedimentos independem se são alimen-
tos industrializados ou de associações de produtos 
orgânicos certificados. O consumo de orgânicos 
com identificação de origem e procedência é o ideal, 
por ser produzido livre de insumos artificiais como 
adubos químicos, agrotóxicos, produtos de uso 
veterinário, aditivos químicos sintéticos (corantes, 

aromatizantes e emulsificantes), hormônios, 
antibióticos e organismos geneticamente 

modificados. Desta forma, têm quali-
dade nutricional e sensorial supe-

riores aos cultivados em grande 
escala.”

AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme o projeto Organics Brasil, da Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (ApexBrasil), o mercado de 
orgânicos cresce de 30% a 40% ao ano e 
movimentou mais de R$ 2 bilhões em 2014. 
Segundo o Governo, a agricultura familiar 
responde por cerca de 70% dos alimentos 
consumidos no país - mandioca (87%); feijão 
(70%); carne suína (59%); leite (58%); carne 
de aves (50%); e milho (46%). Dados de 2014 
apontam que 84% das propriedades rurais 
possuem áreas até um hectare. Em 2013, o setor 
respondeu por 38% do Valor Bruto da Produção 
Agropecuária e por 74,4% da ocupação de pessoal 
no meio rural.
Na UFJF, o Núcleo de Geografia Espaço e 
Ação (Nugea) e o Núcleo de Agroecologia se 
dedicam à pesquisa e ao desenvolvimento 
de projetos de extensão em agroecologia. O 
grupo, liderado pelo pró-reitor de Extensão 
e professor do Departamento de Geografia, 
Leonardo Carneiro, implementa processos de 
construção e disseminação do conhecimento a 
partir de saberes acumulados por agricultores 
e os desenvolvidos pela ciência agroecológica, 
viabilizando a sustentabilidade dos sistemas de 
produção e o desenvolvimento local sustentável.
Agroecologia é a produção de alimentos 
saudáveis, conservando os recursos naturais. 
É a substituição de tecnologias baseadas em 
insumos “químicos e/ou agrotóxicos” por 
tecnologias baseadas em insumos “naturais 
ou orgânicos”. Segundo Carneiro, a agricultura 
familiar agrega saberes de várias áreas, 
principalmente os tradicionais, que não só produz 
alimentos mais saudáveis, como colabora para 
o equilíbrio do ecossistema e para melhoria da 
justiça social.

ALIMENTAÇÃO
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+ MAIS
Carlos Henrique Fonseca
Professor adjunto do Departamento Farmacêutico da UFJF/
Governador Valadares
carlos.fonseca@ufjf.edu.br
http://lattes.cnpq.br/2209651443623054
 
Lourival Batista de Oliveira Júnior
Professor adjunto do Departamento de Economia e Finanças
e diretor da Faculdade de Economia da UFJF
oliveira.junior@ufjf.edu.br
http://lattes.cnpq.br/7973732333120150
 

COMPRA DIRETA 
DE AGRICULTORES 
FAMILIARES
Em 2015, a UFJF aderiu à Política de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar (PAAFamiliar), no seu Colégio de 
Aplicação João XXIII, que atende a alunos 
do ensino fundamental e do médio. A 
diretriz, em âmbito federal e estadual, 
determina que parte dos recursos para 
aquisição de alimentos deve ser usa-
da para compra direta de agricultores 
familiares, promovendo sustento mais 
saudável por meio de produtos orgânicos, 
preservação de recursos ambientais e 
enriquecimento da cultura e produção lo-
cais e regionais. Carneiro afirma que mel, 
banana, bolo e biscoito já são provenien-
tes da agricultura familiar e inseridos na 
merenda dos alunos. O objetivo é ampliar 
o projeto para atender à Universidade.

ALIMENTAÇÃO

Produtores de alimentos orgânicos respeitam a sustentabilidade econômica, ecológica e 
ambiental, não utilizando agrotóxicos, adubos químicos e sementes trangênicas

Larissa Loures Mendes
Professora adjunta do Departamento de Nutrição da UFJF
larissalouresmendes@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/9480592766110055
 
Leonardo de Oliveira Carneiro
Pró-reitor de Extensão
Professor adjunto do Departamento de Geociências da UFJF
leo_car@terra.com.br
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PESQUISA

Pesquisadora 
desenvolve fl ywheel 
para veículos elétricos

Usado para armazenar energia cinética, protótipo 
do dispositivo vem sendo construído pela UFJF em 
parceria com instituições brasileiras e sueca

Carolina Nalon
Repórter

Considerando que carros elétricos 
já são realidade em alguns países, 
na Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) uma pesquisadora 
pretende contribuir com o estudo e o 
desenvolvimento de um dos primeiros 
volantes de inércia no Brasil, cuja 
tecnologia permite armazenar, por meio 
da cinética, a energia elétrica fornecida 
a um veículo. O volante, que nada tem 
a ver com a direção do carro, é mais 
conhecido em inglês como flywheel, e 
cumpriria boa parte da função da bateria 
- componente que aumenta muito o 
valor de comercialização dos carros 
elétricos, além de pouco ecológico. O 
equipamento, de alto valor tecnológico 
agregado, já foi utilizado para dar ainda 
mais potência aos carros de Fórmula 1, 
por exemplo.

Para entender o funcionamento do 
flywheel basta pensar em um peão. 
Você enrola a corda, depois a puxa 
bem rápido, soltando o brinquedo para 
girar. Ele roda sozinho a partir da força 
cinética e, em determinado momento, 
cai, por causa do atrito com o ar e com 
a superfície do chão. O flywheel é como 
um volante ou uma roda. Ele recebe 
um primeiro impulso elétrico (como 
sua mão quando puxa a corda do peão) 
e, então, começa a girar armazenando 
energia cinética. Quanto mais alta for 
sua rotação, que pode chegar a 60 mil 
por minuto, e menor atrito houver no seu 
funcionamento, mais tempo irá girar, 
armazenando energia. A partir então 
de um conversor, o carro se alimenta 
dessa energia cinética, utilizando-a na 
aceleração.

A pesquisadora Janaína Gonçalves de 
Oliveira, professora do curso de Engenha-
ria Elétrica, atua junto da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da 
Universidade Federal Fluminense (UFF)  
e da Uppsala University, na Suécia, no 
desenvolvimento do protótipo e das 
estratégias de controle para que ele 
funcione. Financiado pelo conselho de 
pesquisa sueco, o projeto começou em 
2012 e receberá apoio até 2016. No Brasil, 
coordena a pesquisa o professor da UFRJ, 
Richard Magdalena Stephan, e na Suécia, 
o professor de Uppsala, Hans Bernhoff. 
“A cooperação com a Suécia não abre 
apenas novos horizontes de pesquisa, 
como também permite aumentar a 
sinergia entre universidades brasileiras. 
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Além disso, sendo um professor mais 
velho, fico extremamente motivado ao 
trabalhar com jovens dinâmicos, como a 
Janaína. Na verdade, foi ela quem abriu 
as portas da nossa cooperação com a 
Suécia, após a excelente tese de doutora-
do que defendeu em Uppsala”, comenta 
Stephan.
Na UFJF, há três bolsistas de inicia-
ção cientifica e um aluno de mestrado 
envolvidos com o projeto. As demais 
instituições também têm a colaboração 
de estudantes, da graduação ao douto-
rado. “Até agora, o projeto já permitiu 
grande intercâmbio de alunos e professo-
res. Foram no total sete visitas entre as 
universidades brasileiras e a de Uppsala. 
Para o próximo ano, planejamos novas 
visitas, incluindo alunos de graduação da 
UFJF”, conta a professora, que concluiu, 
em 2011, seu doutorado na instituição 
estrangeira.

POR DENTRO DO 
SISTEMA
Cada instituição envolvida aplica sua 
expertise para otimizar o funcionamento 
do flywheel. O desafio é minimizar as 
perdas ao máximo, garantindo sua 
rotação por maior tempo possível, e 
controlar seu desempenho de forma 
inteligente. Isso ocorre por meio 
do desenvolvimento de diferentes 
componentes, os quais incluem: uma 
câmera de vácuo, dentro da qual o 
volante irá girar; um sistema de levitação 
magnética, que elimina o atrito mecânico 
entre as peças; e um sistema de 
controle.
A UFJF cuida da parte da conversão 
elétrica e do controle do equipamento, 
permitindo uma maior inteligência no 
fornecimento e gasto de energia (ou en-
trada e saída), que se dá utilizando uma 
máquina elétrica acoplada ao volante, ou 
seja, um motor-gerador.
A entrada e a saída desta máquina pro-
duzem um sinal elétrico alternado, que 
precisa ser controlado e modificado a fim 
de que o flywheel possa ser conectado às 
mais diversas aplicações. A pesquisadora 
explica que é esse sistema de controle o 
responsável pelo correto acionamento da 

máquina, importante para que ela opere 
com alto rendimento, baixa vibração e 
dentro das condições de velocidades 
adequadas ao seu desenho.
“Pesquisas com a finalidade de projetar 
sistemas de armazenamento eletrome-
cânicos mais eficientes, incluindo mate-
riais capazes de suportar altas velocida-
des, sistemas de levitação magnética e 
diferentes tecnologias de máquinas, vêm 
sendo desenvolvidas. Porém, muito resta 
a ser feito a fim de fornecer soluções 
competitivas”, ressalta Janaína.

APLICAÇÕES
O grupo de pesquisa ainda não definiu 
qual seria a aplicação do flywheel desen-
volvido neste projeto. A proposta inicial, 
segundo Janaína, é de que o protótipo 
seja pensado para um ônibus, cujo trajeto 
e velocidade facilitem a projeção sobre o 
consumo médio de energia necessária. 
O fato de o ônibus não precisar de um 
desempenho robusto, ou seja, não atingir 
altas velocidades, também é um ponto a 
favor, já que o flywheel aumenta o peso 
do veículo. “Pode-se citar, ainda, a dispo-
nibilidade de maior espaço para inserção 
do dispositivo rotativo, o que se torna 
um grande desafio quando pensamos em 
carros de passeio.”
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 “A cooperação com a 
Suécia não abre apenas 
novos horizontes 
de pesquisa, como 
também permite 
aumentar a sinergia 
entre universidades 
brasileiras. Além 
disso, sendo um 
professor mais velho, 
fi co extremamente 
motivado ao trabalhar 
com jovens dinâmicos”
(Richard Magdalena Stephan, 
professor da UFRJ)

Cada uma das instituições envolvidas,  UFJF, UFRJ, UFF  e a sueca Uppsala University, 
desenvolve uma parte do fl ywheel. A UFJF cuida da conversão elétrica e do controle do 
equipamento
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Na Fórmula 1, o uso do flywheel foi des-
cartado pelo perigo na situação de uma 
colisão. Devido a alta rotação, os frag-
mentos de suas peças seriam lançados 
com um força e alcance similar ao de 
uma metralhadora. Outras aplicações do 
dispositivo, porém, também podem ser 
citadas, como em máquinas de constru-
ção e de carga, estações de recarga de 
energia elétrica, balsas, metrôs e trens 
de superfície.
Na verdade, o mecanismo do flywheel é 
conhecido há décadas, mas ganhou aten-
ção especial a partir dos anos 1990 com 
a possibilidade de uso de materiais mais 
leves e de sistemas magnéticos para 
levitação. Carros da Jaguar e da Volvo já 
fizeram uso da tecnologia. 

Em Londres, 500 ônibus com flywheels 
devem chegar às ruas em breve, de acor-
do com artigo publicado na revista cientí-
fica “Energies”. O equipamento permitirá 
que o veículo acelere de zero a 50 km/h 
e recupere energia na frenagem, gerando 
uma economia  de 20% a 25% de diesel, 
o que significa menos 5,3 mil litros de 
combustível por ano, por ônibus.
 

INTEGRAÇÃO COM 
REDES ELÉTRICAS 
INTELIGENTES
Outro possível uso de flywheels está 
nas redes elétricas inteligentes. Com o 
aumento da geração de eletricidade por 
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Janaína Gonçalves de Oliveira e equipe (da esquerda para a direita, Vinícius Monteiro; Pedro Henrique; Yuri Calil; Bernardo Musse; Breno 
Miranda; e Nathan Lima) trabalham no desenvolvimento do protótipo e das estratégias de controle para que ele funcione
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meio de fontes de energia renováveis, 
como fotovoltaica e eólica, localizada 
agora mais próxima das unidades consu-
midoras, sistemas de armazenamento 
podem ser muito úteis na difícil tarefa 
de balancear geração e consumo, uma 
vez que a variação da energia gerada por 
essas fontes não pode ser controlada.
A grande demanda por energia em uma 
residência ocorre geralmente após as 
18h, quando os moradores estão em casa 
e há um maior número de aparelhos liga-
dos, como televisores, ar condicionados 
e chuveiros. Já os picos da produção de 
energia elétrica a partir de placas solares 
acontecem durante o dia. E, por isso, com 
a utilização de um sistema de armaze-
namento seria possível entregar essa 
energia aos consumidores nos horários 
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de maior necessidade, entre 18h e 20h.
O grande gargalo, porém, para a insta-
lação de sistemas de armazenamento 
domésticos, seja um flywheel ou uma 
bateria, é o alto custo, cujo retorno 
financeiro seria longo se não impossível. 
Por isso, boa parte dos consumidores 
opta por um sistema combinado: utiliza 
painéis solares para aquecer a água da 
residência (e isso pode ser feito ao longo 
do dia), e continua usando a energia 
fornecida pelas distribuidoras para outras 
finalidades.
Outro problema, ainda exclusivo de 
países mais desenvolvidos, como a 
Alemanha, é a alta taxa de produção de 
energia pelos próprios consumidores, que 
pode sobrecarregar a rede de distribuição 

e, inclusive, afetar o custo da energia, 
devido a interrupções no fornecimento 
por tais fontes. Ao mesmo tempo em 
que incentiva o uso dos renováveis - as 
fontes eólicas, solares e de biomassa são 
responsáveis por quase 30% da energia 
consumida no país -, o Governo alemão 
precisa subsidiar as usinas de carvão, in-
dispensáveis para garantir o fornecimen-
to contínuo dentro do território, criando 
um paradoxo em relação aos impactos no 
meio ambiente. 
Entre as alternativas para resolver esses 
impasses, além da busca por tornar as 
formas de armazenamento de energia 
mais competitivas do ponto de vista 
técnico e econômico, as pesquisas de Ja-
naína também apostam no controle dos 

conversores, utilizados na integração das 
fontes renováveis com redes elétricas, 
permitindo o gerenciamento inteligen-
te da produção de energia. Do inglês 
smartgrid, a rede elétrica inteligente usa  
tecnologia da informação para trazer 
mais eficiência, confiabilidade e susten-
tabilidade ao sistema elétrico. 
Janaína desenvolve seus estudos por 
meio do Simulador em Tempo Real 
(RTDS), no qual esses sistemas e compo-
nentes são modelados em um ambiente 
computacional que permite interface 
com equipamentos reais de integração. 
Dessa forma, estratégias de controle 
são aplicadas com menor custo e risco 
se comparados a testes inteiramente 
experimentais. A pesquisa, apesar de ter 
ligação com a construção do flywheel, é 
decorrente de projeto com financiamento 
nacional, por meio do CNPq e da Fape-
mig. “O RTDS é um equipamento muito 
importante para pesquisas de diversos 
professores no curso de Engenharia 
Elétrica, sendo a UFJF uma das oito 
universidades nacionais a contar com tal 
tecnologia.”

+ MAIS
Janaína Gonçalves de Oliveira
Doutora em Tecnologia pela Universidade de Uppsala (Suécia); professora adjunta na Faculdade de Engenharia Elétrica da UFJF, 
atuando na graduação e na pós-graduação stricto sensu; trabalhou como pesquisadora no Centro de Pesquisas da GE no Rio de 
Janeiro; tem experiência em controle de sistemas e eletrônica de potência aplicados ao armazenamento de energia e energias 
renováveis

janinhaoli@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/7072017865332999
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“Pesquisas com a fi nalidade de projetar sistemas de 
armazenamento eletromecânicos mais efi cientes, 
incluindo materiais capazes de suportar altas 
velocidades, sistemas de levitação magnética e 
diferentes tecnologias de máquinas, vêm sendo 
desenvolvidas. Porém, muito resta a ser feito a fi m 
de fornecer soluções competitivas”
(Janaína Gonçalves de Oliveira, pesquisadora da UFJF)
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Na cidade, de 
camarote
Enobrecimento desigual de bairros e zonas centrais reurbanizadas expulsa antigos moradores, 
incha periferias e provoca conflitos ao redor do mundo

Raul Mourão
Repórter

Quando aquele bairro outrora 
desvalorizado vira moda, onde 
o boteco pé-sujo deu lugar ao 

pub, o galpão industrial virou galeria 
de arte, e os antigos moradores 
mudaram ou não se reconhecem mais 
como pertencentes ao local: isso tudo 
pode ser sinal de gentrificação. Esse 
nome tão estranho quanto polêmico 
foi aportuguesado do inglês para 
indicar o enobrecimento de áreas antes 
degradadas ou desvalorizadas, seguido 
pela expulsão direta ou indireta de seus 
moradores, em geral, de renda mais 
baixa e padrão cultural diferente. O 
processo ocorre por meio de programas 
de reurbanização, revitalização e nichos 
imobiliários como também pode ser 
induzido por iniciativas particulares e 
de grupos que vão se estabelecendo 
na região e remodelando-a. O bairro se 
torna tendência na cidade, o que, por 
sua vez, atrai classes sociais mais altas 
interessadas no espaço ressignificado. 
Os exemplos se distribuem 
ao redor do mundo, do 
Rio de Janeiro a Londres 
(Inglaterra). A mudança é 
apresentada como uma das 
soluções para a economia, o 

turismo, a modernização, e para a 
redução da violência, da degradação 
e do desemprego. Mas os resultados 
são controversos,gerando conflitos e 
disputas. Quem vai pegar o camarote, 
a galeria ou ficar em pé no teatro da 
cidade? 
É certo que a gentrificação assume 
diferentes cartazes, atores e efeitos, 
conforme o cenário em que se encontra. 
O conceito foi cunhado, em 1964, para se 
referir à invasão da classe média baixa e 
alta em bairros de Londres, habitados por 
trabalhadores, o que alterou o perfil local. 
O termo gentrificação ou enobrecimento 
urbano vem do inglês “gentrification”, 
forma derivada do verbo “gentrify”, 
que significa tornar uma área 
passível para uso de pessoas de 
classe social mais alta. A palavra 
foi adotada do francês 

arcaico “genterise”, que significa de 
origem gentil, nobre. A inserção de novos 
empreendimentos imobiliários eleva 
o preço do solo, atrai investimentos e 
afasta o antigo morador para a periferia. 
O fenômeno também foi observado em 
inúmeras cidades, como Nova York (EUA), 
Barcelona (Espanha), Pequim (China) 
e Recife, assumindo características 
próprias. Ou seja, pode-se falar em 
um modelo à brasileira, em áreas 

carentes de infraestrutura. “Em 
comum, esses processos 

demonstram uma 
disputa pelo espaço 
urbano entre diferentes 
usos. A fundamental 
diferença entre eles é 
a capacidade de gerar 
renda e isso significa 
que os usos menos 
competitivos serão 
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Segundo o pesquisador do Observatório 
das Metrópoles e da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) Orlando dos 
Santos Júnior, não se pode falar em pos-
sível gentrificação em toda a região, pois 
há setores densamente povoados, como 
o bairro da Gamboa. “Mas ela pode ocor-
rer em subsetores com potencial cons-
trutivo, onde há vazios urbanos, galpões 
demolidos ou onde houve remoção.” Boa 
parte dos empreendimentos era para o 
perfil de classe média alta. A pressão de 
movimentos sociais foi necessária a fim 
de incluir condições para a permanência 
de moradores, a atração de outros com 
renda inferior e uma ocupação heterogê-
nea. Entre as iniciativas estão a meta de 
construir ao menos dez mil habitações de 
interesse social e o programa de locação 
social, pelo qual o interessado com faixa 
de renda específica pagaria aluguel mais 
barato. 
“Não é, no entanto, descartado o risco 
de enobrecimento com impacto social 
negativo. Mesmo que o morador consiga 
se fixar, no início, pode não se manter ou 
conviver no novo padrão”, alerta o pro-
fessor da Faculdade de Comunicação da 
UFJF Wedencley Alves. Ainda conforme 
Alves, a intervenção no Rio é sustentada 
“no discurso muito forte do medo e da 
viabilidade econômica”. A retórica é dife-
rente da usada em outra grande reforma, 
na cidade, iniciada em 1903, com a qual 
a operação atual é comparada. Em prol 
da modernidade e da vigilância sanitária 
à época, era preciso abrir as vias urba-
nas, como se fossem vias aéreas, para a 
cidade respirar melhor e evitar o contágio 
de doenças. Expulsa, a população, sem 
assistência, subiu morros para formar 
favelas ou ampliá-las. 

DEGRADADA,
MAS VIVA
Operações semelhantes se sucederam no 
país, como no Pelourinho, em Salvador, 
nos anos 1990, e o cancelado proje-
to Nova Luz, em São Paulo, em 2013. 
Muitas ações têm o discurso de dar vida 
à área, “revitalizá-la”. Para a professora 
Marina, a “revitalização” é construída por 
“uma narrativa ideológica de que a área 
abarcada por esses projetos está ‘morta’ 
e ignora as inúmeras apropriações popu-
lares do espaço em questão”. A pesqui-
sadora acrescenta: “Para ficar claro: não 
quer dizer que a área não necessite de 
investimentos públicos e privados ou não 
tenha ocorrido o esvaziamento de certas 
localizações urbanas pelas elites políti-
cas e econômicas. Pelo contrário, esse 
processo ocorreu. O que é discutível é a 
desconsideração de usos popu-
lares, que se tornam ‘inade-
quados’ frente à imagem 
competitiva prevista 
nos projetos de 

expulsos daquela localização”, explica 
a professora do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) Marina 
Toneli Siqueira. 
Um dos aspectos da gentrificação é a 
criação de novo significado para a área. 
“O local pode ter sido violento ou estig-
matizado, por ter sido frequentado por 
população de baixa renda ou associado a 
outros preconceitos. Mas é vendido com 
nova imagem, um modelo para a cidade”, 
afirma a professora da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) Luciane 
Tasca. Em geral, conforme a pesquisado-
ra, a área possui serviços de transporte, 
saneamento, acesso à internet ou apre-
senta menos custos para que sejam ins-
talados. Considerando essas facilidades 
estruturais, a viabilidade econômica ou 
turística, o Estado e a iniciativa privada 
mostram novo interesse em reurbanizá-
-la, como ocorre no Rio de Janeiro.  

UM PORTO PARA
SE FIXAR
Impulsionada pelas Olimpíadas de 2016, 
a operação urbana Porto Maravilha, no 
Rio, está modificando a região portuária 
da cidade, incluindo o Centro e bairros 
vizinhos, em área de cinco milhões de 
metros quadrados - tamanho semelhan-
te à Zona Sul. Antes relegada a segundo 
plano, a região ganhou reformas de 
espaços públicos, museus, túneis, hotéis, 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT - tipo de 
bonde contemporâneo), torres comerciais 
e se despediu da via elevada da Perime-
tral. A quantidade de moradores na área 
subirá dos 32 mil para cem mil habitan-
tes até 2021. Mas quem irá usufruir das 
novas maravilhas, ter acesso aos bens e 
serviços?
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‘revitalização’ - usualmente isso significa 
a expulsão dos mesmos para a abertura 
de espaço (literal e figurativo) para usos 
e usuários mais rentáveis. São projetos 
excludentes socialmente, e a falta de 
participação popular efetiva na definição 
dos seus rumos não é um mero acaso”.
Em Juiz de Fora, não há um apontamento 
claro sobre gentrificação, uma vez que 
o processo pode levar anos. O professor 
do Departamento de História da UFJF 
Marcos Olender, menciona o projeto de 
revitalização da Praça da Estação, no 

Centro, como potencial segregador. Sem 
ter saído do papel, a ideia era também 
“reabilitar” a praça histórica como polo 
cultural e gastronômico, inspirado na 
Lapa, bairro boêmio do Rio. “Poderia 
haver clara substituição de usuários do 
local. Por que não manter o hortifrúti, 
utilizado por quem passa ali, um bote-
quim e ter um restaurante mais requin-
tado? A cidade é para diferentes grupos, 
e isso evitaria o uso da praça somente à 
noite.”

ESPECULAÇÃO SOBE 
O MORRO
Na comunidade do Vidigal, no Rio de 
Janeiro, a história é diferente. “Neste 
caso, o agente do processo não é o poder 
público, como é na região portuária. 
No Vidigal, ele cria condições para a en-
trada do mercado, mas não é o principal 
fomentador. A realidade urbana também 
é distinta, inclusive quanto à regulariza-
ção do uso do solo. É possível que a gen-
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Morro do Vidigal: vista panorâmica do mar, localização e mais segurança atraem novos moradores
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Via expressa elevada perimetral foi demolida para dar lugar a novo projeto urbano na região 
portuária do Rio de Janeiro, que inclui Museu do Mar, VLT e Museu do Amanhã (à direita)



17A3- Janeiro a Junho/2016

URBANISMO

trificação ocorra de forma mais lenta”, 
explica o professor Santos Júnior. Com 
vista para o mar, localizado entre Leblon 
e São Conrado, dois bairros nobres, o 
local foi, em 2012, um dos primeiros a ter 
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e 
a despertar interesse de novos morado-
res. Profissionais de arte e cerca de 500 
estrangeiros estão entre os vizinhos, 
segundo a Associação de Moradores da 
Vila do Vidigal, atraídos pela hospitalida-
de, localização e movimento cultural.
“Há um pouco mais de segurança.
As crianças podem brincar mais livre-
mente, as pessoas podem transitar na 
comunidade e opinar. Muita coisa era con-
trolada pelo poder paralelo. Hoje há mais 
turismo, e o comércio está se expandindo”, 
descreve o presidente da associação, 
Marcelo Silva. Houve relativa melhoria de 
infraestrutura ao lado de persistentes la-
cunas em transporte público, saneamento 
e saúde. Vieram também os apelidos 
de favela chique, hype ou da Globo, e o 
aumento do custo de vida. 
Uma série de debates, no Vidigal, 
discutiu a elevação de preços no bairro, 
a gentrificação e a regulamentação 

fundiária. “Temos mais turistas visitando 
o Morro Dois Irmãos, na região, mas isso 
está acabando um pouco com a mata 
nativa. Houve o aumento de preços 
no comércio e de imóveis - é bom para 
quem quer vendê-los. Há um tempo, 
uma casa que valia R$ 10 mil, hoje sai 
de R$ 100 mil a R$ 300 mil, dependendo 
da localização. Mas vários que pagam 
aluguel estão se mudando do Vidigal ou 
aprendendo a viver em casas menores 
e quitinetes - mesmo assim caras”, 
aponta Silva. Moradores reclamam, 
ainda, de engarrafamento no trânsito 
e festas caras, embora haja parte deles 
beneficiada com o movimento.

CEREAL ASSASSINO?
A mudança no uso dos bairros e de 
frequentadores assumiu outra feição, 
em Londres, com protestos em um dos 
distritos da moda, Shoreditch. Reduto de 
imigrantes asiáticos, a região virou foco 
de artistas, jovens hipsters (associados 
à cultura alternativa), lojas vintage, gra-
fites em muros, bares descolados e ga-
lerias de arte. A remodelação do espaço 
por esses grupos atraiu turistas, grandes 
companhias, como Google, e elevou o 
preço do aluguel. “Não queremos aparta-
mentos de luxo que ninguém pode pagar, 
queremos habitação realmente acessível. 
Não queremos bares bonitinhos de gim 
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Antigo distrito com fábricas, Shoreditch virou 
bairro da moda, em Londres; a urbanização 
do centro financeiro e histórico da cidade é 
criticada por privilegiar escritórios e não atrair 
residentes.
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ou brioches [duas tendências hipsters no 
bairro], queremos comunidade”, brada o 
manifesto da marcha no Facebook. 
Durante o protesto, em setembro de 
2015, cerca de 200 pessoas munidas de 
tochas, máscaras e faixas, jogaram tinta 
em uma loja de cereais matinais e ame-
açaram incendiá-la. O café Cereal Killer, 
um trocadilho com “assassino em série”, 
virou símbolo de gentrificação, após o 
vídeo de uma entrevista dos proprietá-
rios tornar-se viral em mídias sociais. 
Eles foram questionados se a população 
local teria condições de arcar com o preço 
da tigela de cereais com leite a partir de 
2,50 libras (R$ 14,45) e disseram que tal 
condição não era culpa deles.
A manifestação foi criticada por focar o 
pequeno empreendedor, e não em cor-
porações fomentadoras da especulação 
imobiliária e em políticas de urbanismo. 
“Miraram o Café,  possivelmente, porque 
queriam atenção da mídia. A violência 
sem sentido nunca é a resposta. Gentri-

ficação e limpeza social são um imenso 
problema que afeta diferentes áreas em 
Londres. Mas as pessoas deveriam se 
informar adequadamente sobre isso e 
entender que mirar negócios indepen-
dentes não é a escolha certa quando se 
quer combatê-las”, argumenta o gerente 
de mídias sociais e supervisor do Café, 
Kevin Ellsworth, em entrevista à “A3”. A 
loja continua recebendo ameaças, ainda 
que trotes.   
“O protesto não diz para ‘banir todos os 
pequenos negócios’ - diz que uma marca 
clássica de gentrificação é precisamente 
a mudança de um grupo social e econo-
micamente privilegiado para uma área. 
Consistentemente direcionar esse tipo 
de ataque a empresas - pequenas ou 
grandes - que simbolizem gentrificação 
poderia realmente parar ou reduzir o au-
mento dos aluguéis comerciais na área, 
amenizando processos de remanejamen-
to urbano”, contrapõe um dos ativistas 
do movimento, Dan Laverick. A posição 

é radical? O argumento é de que mais 
violenta é a mudança dos moradores 
para outras periferias por não arcarem 
com os preços. Novas marchas foram 
agendadas, o café ganhou visibilidade e 
abriu uma filial. 

MINHOCÃO, TERRA 
ABAIXO
Para evitar ou amenizar esses e outros 
efeitos negativos da gentrificação, São 
Paulo tem um prazo relativamente longo 
para buscar soluções: 2029. Essa é a 
data-limite estipulada pelo plano diretor 
paulista para desativar a via expressa 
elevada Presidente Costa e Silva, conhe-
cida como Minhocão. O elevado está na 
rota diária de 70 mil veículos desde o 
Centro à Zona Oeste. E, nos seus 45 anos 
e 3,4 quilômetros de extensão, também 
levou sombra, poluição sonora e atmos-
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Cereal Killer: Alan e Grary Keery, donos do café especializado em cereais, tiveram a loja atacada por 
manifestantes contra a gentrificação; caixa de cereais é arma de grafite em Londres
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Núcleo de Pesquisa Geografia Espaço e Ação: www.ufjf.br/nugea
Laboratório de Patrimônios Culturais: www.ufjf.br/lapa
Núcleo de Estudos Arquitetura e Sociedade: www.ufjf.br/neas
Observatório das Metrópoles - Caderno especial sobre gentrificação: www.observatoriodasmetropoles.net

férica. A desvalorização imobiliária e a 
degradação ao redor trouxeram um as-
pecto positivo: a população de renda um 
pouco mais baixa conseguiu arcar com os 
custos de morar no Centro. Cerca de 230 
mil vivem no entorno da via. 
O plano diretor prevê a desativação do 
Minhocão sem especificar em que trans-
formá-lo. Há sugestões para demoli-lo a 
fim de dar lugar a uma avenida arboriza-
da, mantê-lo para virar parque elevado 
ou corredor de ônibus. A proposta do 
parque linear é rejeitada pelo Movimento 
Desmonte o Minhocão, pois a estrutura 
continuaria a criar sombra e infiltração 
e interessaria mais a visitantes. “Resido 
há 17 anos nas proximidades do famige-
rado Minhocão e, de dois em dois meses, 
temos que desmontar as cortinas e lavar, 
pois ficam pretas, tal a poluição. Conse-
gue-se lavar as cortinas. E o pulmão dos 
moradores? Por que não seguimos o bom 
exemplo dos cariocas que demoliram a 
medonha Perimetral e no lugar estão 
construindo bela avenida, novo cartão 
postal”, defende um dos diretores do 
movimento, Francisco Gomes Machado.  
O receio quanto à gentrificação já come-
çou caso não haja planejamento adequa-
do para não expulsar a população local. 
“Há o risco de os moradores, há anos em 
área degradada,  não aproveitarem os 
benefícios da mudança, pois o valor dos 
imóveis aumentaria. Até que ocorra a 
desativação, o Estado teria de elaborar 
mecanismos para conter a supervaloriza-
ção”, avalia o professor Olender.

MEDIDAS NOBRES
Algumas soluções para reduzir a gen-
trificação são criar zonas de especial 
interesse social; regular melhor o mer-

cado imobiliário; aumentar o imposto 
na transação de compra de imóveis de 
moradores com determinado tempo de 
residência ou criar lei especial de inquili-
nato. A professora Marina Siqueira frisa 
que essas medidas devem incluir pro-
gramas de habitação de interesse social 
“bem localizada e projetada; diversidade 
na provisão de unidades, com tamanhos 
distintos para compra e aluguel; além da 
aplicação do IPTU progressivo no tempo e 
desapropriações - instrumentos previstos 
no Estatuto da Cidade - para edificações 
que não estiverem cumprindo sua função 
social e seu ajustamento para o interes-
se coletivo, e também a participação e 
o controle social em projetos, revisões, 
orçamentos e em todas as etapas do 
planejamento e apropriação”. 
Na França, a fim de reduzir a pressão do 
mercado, o imposto é mais alto na com-
pra de casas de idosos. Em Nova York, a 
construção de um prédio de 55 andares, 
no Brooklyn - outro bairro às voltas com o 
enobrecimento -, só foi autorizada quan-
do a empresa destinou 700 das 2.200 
unidades a preços abaixo do usual. “Para 
acabar com a gentrificação, teríamos que 
acabar com as lógicas de apropriação da 
terra urbana simplesmente pelo valor 
de troca e da desconsideração de sua 
importância para comunidades, famílias 
e indivíduos como valor de uso”, ressalta 
Marina. Com o modelo urbanístico atual, 
há o inchaço de periferias, para onde o 
ex-morador do Centro ou da área gentrifi-
cada levará suas demandas de assistên-
cia à saúde, transporte e educação. “Os 
mais pobres também querem morar mais 
perto do trabalho, ter acesso a ruas mais 
limpas, a espaços culturais”, ressalta a 
professora do Departamento de Geogra-
fia da UFJF Clarice Cassab. Todos querem 
uma cidade tipo camarote.  
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Futuro do Minhocão em São Paulo: 
demolir ou virar parque elevado?
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Esperança que 
transforma
Grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) mostra a 
importância do protagonismo da gestão da educação para elevar o rendimento escolar. 
Caso Herval da Cruz Braz no foco da análise

Bárbara Duque e Flávia Lopes
Repórteres

Que fatores relacionados à gestão 
escolar, à relação com os alunos e 
às metodologias de ensino podem 

contribuir para a construção de uma 
escola eficaz? Por que escolas dentro de 
uma mesma rede de ensino apresentam 
resultados tão diferentes? Atrás de 
respostas a questões como estas, 
pesquisadores da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) de áreas diferentes 
se unem para analisar indicadores e 
observar experiências concretas.
Estimulado pelo Edital 2010, do 
Programa Observatório da Educação, 
resultado da parceria entre Capes, 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) e Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão (Secadi), um grupo de 
professores da UFJF iniciou um projeto 
de pesquisa multidisciplinar na área 
de Educação. Para o pesquisador da 
Faculdade de Educação e coordenador 
do projeto, Eduardo Magrone, o 
estudo teve substancial valor já na sua 
origem, por reunir pesquisadores de 

Eduardo Magrone: “Não resta dúvida de que realizando algo de forma colaborativa os resultados 
são mais profícuos, completos e aderentes à realidade social.”
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campos distintos, todos com histórico 
na investigação sobre educação, para 
desenvolver um trabalho em conjunto. 
“Não resta dúvida de que realizando algo 
de forma colaborativa os resultados são 
mais profícuos, completos e aderentes à 
realidade social.”
O ensino fundamental no Brasil é 
monitorado desde 2007 pelo Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). Os dados levantados 
definem indicadores a respeito de 
fluxo escolar e desempenho dos alunos 
nas avaliações. Esses índices trazem 
informações fundamentais para 
subsidiar o desenvolvimento de políticas 
educacionais direcionadas e capazes de 
repercutir em evolução na qualidade da 
educação.
O grupo de pesquisa da UFJF Equidade, 
Políticas e Financiamento da Educação 
Pública reuniu investigadores das 
áreas de Educação, Ciências Sociais e 
Economia para executar o projeto Análise 
da evolução da Educação Básica no 
Brasil a partir dos indicadores de fluxo 
e proficiência. O trabalho analisou os 
dados disponíveis que demonstravam 
gargalos e desafios importantes no 
fluxo da educação fundamental pública. 
Os exames lançaram mão de dois 
indicadores, as médias de desempenho 
em Português e Matemática, medidas 
por exames padronizados.
De acordo com os pesquisadores, para 
traçar diagnósticos e diretrizes para 
a educação é preciso verificar suas 
características, observar os alunos com 
seus anseios e conflitos peculiares. “É 
importante também dirigir um olhar 
atento para as experiências de sucesso 
e fracasso da escola pública e, a partir 
desse olhar, buscar reflexões que 
possam caracterizar a construção dessa 
escola eficaz”, esclarece a integrante 
do projeto Bruna Lourdes de Araújo 
Barros. Ela ressalta a necessidade de 
a escola cumprir seu papel de inclusão 
social, o que muitas vezes não acontece 
porque “vários educadores vão para as 
salas de aula submersos no processo 
de alienação. Isso ocorre porque não há 
criatividade nem saber transformador, 
que acaba promovendo um ensino 
raso, distante da realidade dos alunos e 
permitindo, assim, uma escola pública de 
exclusão, ao contrário do que se espera”.

UM CASO
CHAMADO HERVAL
Por estímulo da própria Capes, o projeto 
ultrapassou o objetivo inicial da análise 
dos dados. Seu propósito passou a ser 
de fato observar aqueles casos que, 
por alguma razão, destoam dos índices 
levantados. Quais fatores influenciam 
para que haja exemplos contraditórios 
aos dados gerais? Neste momento, 
o grupo foi apresentado ao projeto 
piloto, desenvolvido em Juiz de Fora 
(MG), chamado Centro Educacional de 
Referência Herval da Cruz Braz.
A experiência inovadora desenvolvida 
no colégio, cujos resultados eram 
surpreendentes, sobretudo levando-se 
em consideração o perfil dos alunos, 
chamou a atenção de pesquisadores. 
Segundo Magrone, que também é 
pesquisador do Programa de Pós-
graduação em Educação (PPGE), as 
pesquisas investigam fatores associados 
ao desempenho, à aprendizagem e ao 
fluxo escolar. “É fundamental investigar 
como escolas dentro de uma mesma 
rede podem apresentar resultados tão 
diferentes.”
Criada em 2010, a escola-modelo surgiu 
a partir de um anseio de educadores de 
implantar em Juiz de Fora um espaço 
de referência para práticas educativas 
oferecendo, aos alunos, um ensino 
adequado às suas necessidades. 
Além disso, o projeto visava a redução 
da defasagem de alunos no ensino 
fundamental e o abandono da escola. 
Desenvolvido pela Secretaria Municipal 
de Educação de Juiz de Fora, sob o 
comando da professora da UFJF Eleuza 
Barboza, o Centro Educacional tinha 
como público-alvo os alunos do sexto 
ano matriculados em escolas da rede 
pública municipal com, pelo menos, três 
reprovações em sua trajetória escolar. 
Conforme o diretor na época da 
implantação do centro educacional 
e hoje mestrando em Educação pela 
UFJF, Geraldo Pereira Silva, mais do que 
reduzir essa defasagem idade/série, 
o projeto tinha o intuito de incluir no 
ambiente da escola estudantes que 
tinham históricos de indisciplina ou 
inadequação e que, muitas vezes, eram 
excluídos dos sistemas de ensino e 

estigmatizados como “alunos-problema” 
ou “irrecuperáveis”. “Queríamos criar uma 
outra relação. Nosso slogan era ‘Aqui 
você é mais’. Deixávamos claro que o 
passado deles não nos interessava e que 
tinham a oportunidade de reconstruir 
suas histórias. Depois de seis meses era 
visível a mudança de suas relações com 
violência, drogas e escola.”

TRANSFORMAÇÃO
“Quando fui chamada para mudar de 
escola, topei o desafio de estudar no 
Herval. Achava que seria só mais uma 
escola igual às outras, mas a experiência 
foi muito diferente. O Herval mudou 
a minha vida e a de muitas pessoas). 
Prossegui com os estudos, terminei o 
ensino médio e tenho um sonho que 
pretendo realizar: ser engenheira.” Para 
Paolla Florentino Castro, a possibilidade 
de ingressar no ensino superior deixou 
de ser um sonho distante. O fato de 
ter sido reprovada três vezes) antes 
mesmo de chegar ao sétimo ano não 
desanimou a estudante, que conseguiu, 
na nova escola, recuperar a autoestima 
para ter a esperança de que é possível 
a transformação pela educação. Uma 
trajetória que poderia ter sido bem 
diferente, se não fosse seu ingresso no 
Herval. 
Em uma das pesquisas do grupo, 
Cristiano Fagundes Guimarães 
de Almeida, analisou o trabalho 
desenvolvido pela equipe de Matemática 
do centro educacional. Ele destaca 
as intervenções diferenciadas, como 
o laboratório de Matemática, e o 
compromisso dos professores em 
envolver os alunos e compreender as 
reais dificuldades que enfrentavam no 
aprendizado da disciplina. 
Já em relação ao ensino da Língua 
Portuguesa, Bruna destaca as inciativas 
desenvolvidas e as diversas mudanças 
de planos empreendidas ao longo dos 
anos letivos para alcançar um real 
envolvimento dos alunos e despertar o 
interesse pela disciplina. “Não bastava 
envolver os alunos em atividades 
elaboradas, criativas e interativas; era 
preciso envolvê-los numa proposta que 
fizesse parte de seu mundo.” Uma das 
iniciativas bem-sucedidas foi a criação de 
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um caderno de receitas, trabalho que foi, 
inclusive, premiado nacionalmente
(ver quadro acima).
Outra pesquisa, da área de gestão 
escolar, é desenvolvida pelo ex-diretor, 
Geraldo Pereira. No trabalho, traça os 
principais desafios de implementar 
uma escola-modelo dentro da rede e 
os resultados a partir da criação deste 
novo projeto. As pesquisas sobre o 
Centro Educacional no Observatório já 
foram relatadas pelo grupo em diversos 
congressos nacionais e internacionais e 
serão reunidas em um livro, conforme 
Magrone.

COMPROMISSO COM 
A EDUCAÇÃO
Para atuar no projeto da escola-modelo, 
conforme o ex-diretor, os professores 
da rede municipal participaram de uma 
seleção para as 21 vagas oferecidas e 
podiam pleitear a transferência, caso 
se identificassem com a proposta. Era 
preciso expressar, em um memorial, 
os motivos pelos quais gostariam de 
trabalhar com adolescentes com o perfil 
indicado. Os alunos com três ou mais 
reprovações, de escolas com maior 
índice de estudantes nessas condições, 
também tinham a possibilidade de 
escolher se queriam ser transferidos para 

o centro educacional, localizado longe 
de suas casas (a escola funcionava no 
Centro de Juiz de Fora), para recuperar 
o tempo perdido e concluir o ensino 
fundamental em dois anos, proposta que 
foi encarada por 324 jovens.
As disciplinas foram organizadas pela 
Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental, 
com um núcleo comum. Mas a proposta 
foi acrescida de outras atividades no 
contraturno regular, como sala de leitura, 
oficinas de dança, música e a criação de 
uma rádio da escola, na qual os alunos 
elaboravam a programação. 
Segundo Pereira, o projeto sofreu muitas 
resistências, tanto da sociedade, quanto 
da academia e da própria rede, que 
o consideravam “segregador”. Outro 
movimento veio da vizinhança da escola 
que pediam a saída dos alunos daquele 
espaço. “Nas primeiras semanas o 
desafio foi imenso. Reuníamos alunos 
de 21 bairros diferentes da cidade em 
um mesmo local. Mas a equipe era 
muito comprometida. Trabalhávamos 
temas como violência e drogas de forma 
interdisciplinar. Depois de seis meses era 
visível a mudança de suas relações com 
violência, drogas e escola. Eles tinham a 
opção de voltar para a escola de origem, 
mas não queriam.”

UMA RELAÇÃO DE 
CONFIANÇA
“Os professores acreditam na gente. 
Quando sair daqui, vou estar no primeiro 
ano do ensino médio e os professores vão 
sentir orgulho de mim.” O depoimento 
da aluna Bruna, da Turma “Imburana” 
do Herval, sintetiza bem a mudança 
nas relações entre professores e alunos 
implantadas com o projeto da escola-
modelo. Segundo o ex-diretor do centro 
educacional, os desafios em trabalhar 
com alunos em defasagem série-
idade e histórico escolar marcado por 
problemas de indisciplina eram imensos. 
Principalmente, pelo fato de que muitas 
vezes a escola de origem não sabia como 
incluir os alunos com esse perfil, o que 
acabava gerando absenteísmo, piora nos 
níveis de aprendizagem e a consequente 
evasão. “Recebíamos alunos no sexto 
ano com situação de analfabetismo.”
Uma das iniciativas foi, no momento 
do ingresso, realizar um nivelamento 
para conhecer a situação de cada 
aluno. As avaliações foram realizadas 
pelo Centro de Políticas Públicas e 
Avaliação da Educação (Caed) da UFJF, 
que acompanhou os alunos a cada seis 
meses, comparando os resultados com 
dados do Programa de Avaliação Básica 

IDENTIDADE E MEMÓRIA
O projeto pedagógico “Cultura de Sabores - Resgatando Valores”, de-
senvolvido pelas professoras Bruna Loures de Araújo Barroso e Ma-
ria Elisabeth Perotti de Oliveira com a participação de cerca de cem 
alunos do Herval foi um dos vencedores da sétima edição do Prêmio 
Professores do Brasil, promovido anualmente pelo Ministério da Edu-
cação (MEC), em 2013. O caderno conta com 104 receitas culinárias 
realizadas por pais ou responsáveis pelos estudantes, acompanhadas 
das lembranças e comentários de cada participante e de ilustrações. 
O trabalho concorreu com outros 3.220 relatos de experiências de 
educadores de escolas públicas em todos os estados brasileiros.

opção de voltar para a escola de origem, 

IDENTIDADE E MEMÓRIA
O projeto pedagógico “Cultura de Sabores - Resgatando Valores”, de-
senvolvido pelas professoras Bruna Loures de Araújo Barroso e Ma-
ria Elisabeth Perotti de Oliveira com a participação de cerca de cem 
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de Minas Gerais (Proeb) para os quinto 
e nono anos do ensino fundamental. 
Foram analisados fatores extraescolares 
e intraescolares com potencial de 
influenciar no aprendizado dos alunos. 
No momento do ingresso na escola, 
48,7% dos estudantes encontravam-
se na faixa do padrão “baixo” de 
desempenho. Ao final do ano, observou-
se um considerável avanço, quando cerca 
de 80% dos estudantes já estavam 
avaliados nos padrões “intermediário” e 
“recomendado”.
O que chama a atenção, no entanto, é 
o salto de proficiência dos alunos. Na 
chamada Avaliação Diagnóstica (AD), 
ou seja, média da nota dos alunos antes 
do projeto em Português foi 176,5. Já no 
primeiro ano de atividade, chegou a 197 e 
207,2 no ano seguinte. Em Matemática, 
a AD foi 181 e na avaliação final a média 
subiu para 201,1. Comparando com a 
distribuição dos alunos do quinto ano 
avaliados é possível observar, em um 
curto período de tempo, um salto e uma 
aproximação com a média da rede.
A partir do diagnóstico, segundo Pereira, 
várias inciativas foram adotadas, 
como o nivelamento a partir do projeto 
de letramento desenvolvido pelas 
professoras da Faculdade de Educação da 
UFJF, Lúcia Cyranka e Terezinha Barroso.
Na avaliação diagnóstica, é possível 
perceber um desempenho bem inferior 
dos alunos do Herval na comparação com 
os resultados do Proeb de estudantes 
do quinto ano para Língua Portuguesa 
e Matemática, o que comprova a 
conturbada trajetória escolar dos alunos 
selecionados e a necessidade de uma 
intervenção direta em seu aprendizado. 
Enquanto a média da rede estadual 
gira em torno de 216,2, a diagnóstica do 
Herval foi de 176,5. Em Matemática, a 
da rede ficou em 230,3, enquanto a do 
Herval foi de 181,0. 
Apesar dos bons resultados alcançados, 
o projeto não se estabeleceu nos moldes 

+ MAIS
Eduardo Magrone - http://lattes.cnpq.br/0261655106007003
Fernando Tavares Júnior - http://lattes.cnpq.br/2464181759809989
Flávia Lúcia Chein Feres - http://lattes.cnpq.br/8054315662265191
Ricardo da Silva Freguglia - http://lattes.cnpq.br/1290479848909932

Artigo: Uma nova escola para uma nova sociedade - http://bit.ly/artigoherval

O ex-diretor, Geraldo Pereira, desenvolve, atualmente, pesquisa na área de gestão escolar, traçan-
do os principais desafi os de implementar uma escola-modelo dentro da rede.

a partir dos quais foi concebido. A 
transferência da unidade para outro 
espaço, bem menor e com pior estrutura 
foi um dos fatores que prejudicou o 
desenvolvimento da escola-modelo. 
Professores, alunos, demais educadores 
e pessoas envolvidas e beneficiadas pelo 
projeto buscaram apoio da sociedade e 
poder público, por meio de audiências, 
abaixo-assinados e petições. 

Para a estudante Gabriela Toledo Paes, 
“o colégio é bom, os professores ótimos, 
mas o lugar atual é péssimo. Aprendi 
coisas que não aprendi em outros 
colégios e não quero que o Herval acabe 
agora.” É preciso um terreno fértil para 
que a esperança continue a florescer e 
transformar.
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Natureza aliada 
à Engenharia
O comportamento de morcegos, formigas e mesmo o sistema imunológico dos 
humanos são a base para os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Otimização 
Heurística e Bioinspirada (Gohb) da UFJF
Laís Cerqueira Fernandes
Repórter

Com o passar dos séculos, obser-
vamos a evolução das espécies 
selecionar e privilegiar, combinando 

elementos de melhor raciocínio e gené-
tica, os quais apresentam características 
e comportamentos que levam ao triunfo 
de suas raças. Esse processo ainda 
ocorre nos dias de hoje; capaz de buscar 
inspiração para aprimorar desde suas 
técnicas de sobrevivência até suas obras 
de arte, o ser humano não age diferente 
quando o assunto é ciência. Na Universi-
dade Federal de Juiz de Fora (UFJF), um 
grupo de pesquisa representa os que 
ainda celebram a fonte mais antiga e 
confiável de inspiração, responsável por 
ditar as regras para a vida neste planeta: 
a natureza.
Criado em 2011, o Grupo de Otimiza-
ção Heurística e Bioinspirada (Gohb) se 
dedica a aperfeiçoar projetos de Enge-
nharia, usando conceitos observados nas 
adaptações biológicas da vida no planeta, 
passando por formigas e até por nós, hu-
manos. Um de seus campos, a otimiza-
ção, a qual busca o melhor desempenho 
possível de um projeto, é combinada às 
noções de heurística e bioinspiração para 
resolver problemas com maior eficiência 
e menor custo, englobando desde produ-
ções e projetos acadêmicos até tecnolo-
gias presentes no mercado.
Três dos professores do grupo, Ivo Chaves 
da Silva Júnior, Leonardo Willer e Bruno 

Dias, citam projetos bioinspirados e expli-
cam por que são diferenciados. Dois deles 
são inspirados no comportamento animal 
- morcegos e formigas - e, o último, na 
forma como o nosso sistema imunológi-
co nos defende de invasores nocivos.
Os projetos bioinspirados, mesmo sendo 
baseados em comportamentos diferen-
tes, têm vantagens em comum, e as 
mais visadas são o impacto ambiental 
menor ou nulo e a diminuição expressiva 
dos custos do empreendimento, tanto 
para aliviar o bolso do consumidor quan-
to o balanço de empresas: “Elas podem 
economizar até milhões”, aponta Dias. 
Além disso, o efeito da bioinspiração 
na Engenharia acarreta na redução do 
esforço computacional, evitando que 
as máquinas sejam sobrecarregadas, 
calculando um número gigantesco 
de probabilidades, o que duraria um 
tempo elevado, às vezes impraticável 
de ser esperado por quem necessita 
de desempenho. Para alcançar o 
melhor resultado possível, o sistema 
bioinspirado busca por soluções 
chamadas de ótimas, ou seja, as que 
melhor atendem as exigências do 
problema, resolvendo-o com mais 
eficiência. Confira na página 26 como 
os projetos da UFJF encontram o ponto 
ótimo.

COMPUTAÇÃO 
EVOLUCIONÁRIA
Os algoritmos bioinspirados, também 
conhecidos como técnicas de computa-
ção evolucionária, movimentam o campo 
da Engenharia ao oferecerem soluções 
múltiplas e viáveis, dependendo da ne-
cessidade e da demanda do consumidor, 
sendo ele uma empresa ou um cidadão 
comum que utiliza energia.
O conceito de heurística também é explo-
rado, como esclarece Willer. “É um conhe-
cimento aplicado para a resolução de um 
problema quando não é viável usar um 
método matemático clássico.” E quando 
isso acontece? Quando usar um método 
clássico levaria meses ou até anos. “A 
melhor forma de garantir uma solução é 
você testar todos os pontos”, prossegue 
Willer. “Contudo, para muitos problemas 
com os quais trabalhamos, testar todos 
é inviável computacionalmente; precisa-
mos de uma resposta mais rápida.”
Para isso, todas as possibilidades são 
“pinceladas” ao invés de analisadas à 
exaustão. Usando um grupo de variáveis 
que atuam em uma espécie de inteligên-
cia coletiva, vão se adquirindo o máximo 
de informações possíveis sobre cada um 
dos pontos, buscando um direcionamen-
to para os mais promissores. 
“É uma forma inteligente de investiga-
ção”, define Willer.

PESQUISA
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MORCEGO
Inspiração: Ecolocalização de morcegos
Na natureza: O morcego emite sons que se propagam pelo espaço; eles alcançam e “batem” em 
objetos pelo caminho, como pedras ou insetos. Os sons voltam em forma de ecos para o morcego 
pois, através deles, compreende a localização dos objetos e até detalhes como formato, textura e 
velocidade
Na Engenharia: O chamado “Bat Algorithm” (Algoritmo Morcego) é a base de uma plataforma 
computacional que localiza e define pontos ótimos para a ocorrência de uma melhor distribuição 
de geração de energia, melhorando potência e capacidade do sistema, reduzindo perda energética. 
Por meio do algoritmo, um determinado número de “morcegos virtuais” se deslocam repetidas 
e variadas vezes por cenários possíveis, calculando o melhor desempenho do sistema de energia 

FORMIGA
Inspiração: Comportamento de colônias de formigas
Na natureza: As formigas depositam feromônio (hormônio que as “atrai” e é reconhecido por todas da espécie) pelos caminhos para chegar ao 
alimento. “Quando encontra um caminho mais curto entre a fonte de comida e o ninho, a formiga, logicamente, o percorrerá mais vezes do que 
as demais que percorrerão o caminho mais longo”, aponta Junior. Maior será a quantidade de feromônio depositado nesse trajeto eficiente e, 
consequentemente, maior será o número de formigas atraídas por ele. Elas usam, então, uma espécie de inteligência coletiva
Na Engenharia: O algoritmo “AntColonyOptimization” (Otimização por Colônia de Formiga) é usado para determinar uma estratégia diária de 
programação da operação de sistemas termoelétricos de geração, visando identificar quais unidades termoelétricas serão economicamente mais 
vantajosas se colocadas em operação,  de modo a atender a demanda de energia elétrica, satisfazendo as restrições operacionais e funcionais do 
sistema. Com a estratégia bioinspirada, evita-se a explosão combinatória de alternativas e diminui-se a probabilidade de soluções de pobre qualidade 
como, por exemplo, seria o caso de um caminho que, mesmo que levasse à comida, exigisse o dobro de tempo necessário

 As formigas depositam feromônio (hormônio que as “atrai” e é reconhecido por todas da espécie) pelos caminhos para chegar ao 

SISTEMA IMUNOLÓGICO
Inspiração: Sistema imunológico dos animais vertebrados
Na natureza: Nosso sistema imune realiza a chamada proteção adaptativa: faz nosso corpo ajustar-se da melhor forma possível para combater um 
invasor patogênico, o agente que traz a doença. Para isso, nossas células chamadas linfócitos produzem anticorpos que, por sua vez, se adequam 
e evoluem para combater os invasores. Com isso, o processo não acontece instantaneamente, pois há uma busca pelas células mais eficientes em 
produzir os anticorpos mais eficazes, ou seja, nosso corpo se esforça para encontrar uma solução ótima para nos proteger
Na Engenharia: “O Sistema Imunológico Artificial (SIA) emula este tipo de inteligência de proteção adaptativa do nosso corpo para verificar, por 
exemplo, qual topologia seria a mais eficiente para uma rede de distribuição com presença de geradores eólicos, o que vai gerar menos perdas”, 
ressalta Willer. O objetivo é reconfigurar uma rede de distribuição de energia para reduzir suas perdas técnicas; para isso, são redefinidos os estados 
das chaves acopladas às linhas de distribuição, definindo quais posições delas - abertas ou fechadas - serão mais vantajosas. Ao invés de testar todas 
as possibilidades possíveis, o que sobrecarregaria o sistema e levaria um tempo enorme, a solução bioinspirada analisa as possibilidades de forma 
direcionada e investe nas que apresentam melhor desempenho

PESQUISA
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“Sabemos de duas máximas: que a fun-
ção do engenheiro é resolver problemas 
e que a natureza, por ser sábia, é uma 
grande fonte de inspiração”, enfatiza o 
pesquisador Silva Júnior. “Juntando essas 
noções, nossa intenção é observar o 
comportamento e as melhores interações 
animais para analisar como conseguiría-
mos aproveitá-los para resolver nossas 
questões de Engenharia, tanto acadêmi-
cas, científicas ou do mercado.” Ele  tam-

bém ressalta a diferença primordial entre 
o método bioinspirado e os clássicos, 
baseados em pilares da matemática: “Os 
clássicos normalmente são unimodais, 
dão uma única solução. Já os bioinspira-
dos são multimodais; não oferecem só 
uma, mas seus algoritmos geram várias 
soluções possíveis, o que, para determi-
nados problemas, é algo ainda mais van-
tajoso ter mais de uma opção, pois pode 
existir algum tipo de restrição tática ou 

+ MAIS
Bruno Henrique Dias
bruno.dias@ufjf.edu.br
http://lattes.cnpq.br/0551171976628693

Ivo Chaves da Silva Junior
ivo.junior@ufjf.edu.br
http://lattes.cnpq.br/6893941321946438

Leonardo Willer de Oliveira
leonardo.willer@ufjf.edu.br
http://lattes.cnpq.br/9223644407644508

Grupo de Otimização Heurística (GOHB)
http://www.ufjf.br/gohb/

operacional para inviabilizar uma das 
soluções possíveis de ser operada.”
Willer é categórico: afirma que a abor-
dagem bioinspirada é uma revolução no 
campo da Engenharia. “Depois de tantas 
mentes e ideias brilhantes na história da 
humanidade, chegou o momento de re-
conhecermos que a natureza é a fonte de 
muitas formas de inteligência. Enxergar 
essa nuance não deixa de ser revolucio-
nário em um campo tão antigo quanto a 
matemática e suas engenharias.”

 

A EVOLUÇÃO É O 
FUTURO
Para Dias, o importante é estar em 
constante evolução e sempre buscando 
aprimorar o lucro e o desempenho das 
soluções. “Quando o processo de tomada 
de decisões é dinâmico, precisamos de 
soluções igualmente vivas”, aponta, an-
tes de ressaltar mais um dos pontos po-
sitivos da área bioinspirada: “São esses 
tipos de ferramentas que continuarão se 
destacando futuramente, e também nos 
ajuda a engajar estudantes nesse tipo de 
pesquisa”.
Apesar de relativamente recente, o Grupo 
de Otimização Heurística e Bioinspirada 
acumula mais de 30 orientações - de 
mestrado, doutorado ou iniciação cien-
tífica -, e contabiliza cerca de 50 artigos 
publicados. Em Minas Gerais, o grupo 
se destaca como o maior e mais produ-
tivo na área de otimização bioinspirada, 
atraindo cada vez mais interessados no 
campus em aprender e multiplicar esse 
conhecimento.

PESQUISA

Os projetos bioinspirados, nos quais trabalham os professores Ivo Júnior, Bruno Dias e Leonardo 
Willer, têm vantagens como impacto ambiental menor ou nulo e  diminuição dos custos do em-
preendimento, aliviando o bolso do consumidor e o balanço de empresas concessionárias
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A luz que não 
conhece barreiras
Tema da última edição da Semana de Ciência e Tecnologia, a luz é objeto de pesquisa de 
diversos campos dentro da UFJF, dos mais tecnológicos aos mais abstratos.

Carolina Nalon
Repórter

Se Thomas Edison pudesse observar 
os trabalhos científicos de hoje, 
confirmaria a lendária premissa 

de que gênio é 1% inspiração e 99% 
transpiração. É o que tenta retratar a 
“A3”, quando descortina o processo de 
pesquisa na Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF). A invenção da lâmpada 
elétrica incandescente, em 1879, além 
de permitir as duas coisas - a inspiração 
para milhares de outras descobertas e 
muita transpiração por parte dos pes-
quisadores -, pode ser entendida como 
ponto de partida para essa reportagem 
sobre o emprego da luz nas diferentes 
áreas do conhecimento, da Engenharia 
à Ciência da Religião (partes deste texto 
foram originalmente publicados no portal 
da UFJF em outubro de 2015, durante a 

21ª Semana de Ciência e Tecnologia, cujo 
tema foi “Ciência, Luz e Vida”). Nem a 
incrível capacidade inventiva de Edison, 
autor de mais de mil patentes, poderia 
vislumbrar a criação de tantos novos 
parâmetros a partir da luz, como as apli-
cabilidades da fibra óptica ou a criação do 
LED orgânico.
Responsável por causar uma revolução 
nas telecomunicações, a fibra óptica foi 
concebida pelo indiano Narander Kapany, 
em 1955, inicialmente para uso na Me-
dicina. A expansão do empreendimento 
para as redes de telefonia e dados foi 
possível por meio dos estudos de Charles 
Kao, Nobel de Física em 2009. Desde 
então, os trabalhos iniciados por ambos 
não parecem encontrar barreiras. 
 

No Laboratório de Instrumentação e Tele-
metria (Litel) do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Elétrica, coorde-
nado pelo professor Alexandre Bessa, os 
estudos com o material são direcionados 
ao aperfeiçoamento da comunicação de 
dados e ao desenvolvimento de sensores. 
Além da busca pelo aumento da velo-
cidade de transmissão de dados - hoje 
pode chegar a centenas de terabits por 
segundo -, muitas pesquisas são dire-
cionadas para a segurança do serviço. É 
a comunicação quântica, em que as par-
tículas de luz (fótons) serão a base para 
o transporte de dados que auxiliarão na 
criptografia da internet, tornando-a mais 
segura. A criptografia e a capacidade de 
multiplexar (enviar vários feixes de luz ao 
mesmo tempo na fibra, representando os 
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Laboratório onde é desenvolvida 
a tecnologia Li-Fi que utiliza a 
variação na emissão de luz de Led 
para conexão à internet
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canais) e,  consequentemente, integrar 
maior número de usuários ao meio, 
serão o diferencial. Em tempos em que a 
segurança na rede é debatida e questio-
nada, o aprimoramento da comunicação 
em fibra óptica aparece como uma das 
soluções.
No caso do uso da fibra óptica como sen-
sor, o Litel aplica a tecnologia para medir 
aspectos da qualidade da água e do leite, 
como salinidade, condutividade, turbidez 
e acidez (pH). Também são feitos testes 
com sensores de deformação, tempera-
tura, corrente elétrica, detecção de gases, 
entre outros. As áreas beneficiadas pelas 
pesquisas com a fibra óptica são varia-
das, desde exames e procedimentos mé-
dicos, como endoscopia, até construção 
civil, com uso dos sensores para medir 
oscilações em estruturas de pontes.
O incontestável ganho das últimas 
gerações a partir da fibra óptica não 
ofusca outras novidades em relação ao 
uso da luz nas telecomunicações. É o 
que mostra o Li-Fi (Light Fidelity) ou VLC 
(Visual Light Communication). Ao invés 
de utilizar a fibra como condutora ou as 
ondas de rádio, como no caso do Wi-Fi, 
a transmissão de dados pela Li-Fi ocorre 
pela variação na emissão de luz de LED. 
“A luminária piscará numa frequência 
que não é perceptível ao olho humano, 
acima de 30kHz, por exemplo. À medida 
que piscar transmitirá uma informação”, 
explica o estudante do oitavo período 
de Engenharia Elétrica Ruan Ferraz, que 
quer se envolver com estudos neste 

campo.
“Começamos a explorar esse tema, que 
será base para tese de doutorado de um 
aluno, além de propiciar envolvimento de 
discentes em outros níveis. Não temos 
conhecimento desse tipo de pesquisa de 
sistemas eletrônicos de iluminação no 
Brasil”, diz o professor e coordenador do 
Núcleo de Iluminação Moderna (Nimo) da 
Faculdade de Engenharia, Henrique Bra-
ga. Além de enveredar por esses novos 
caminhos, como a pesquisa em Li-Fi, o 
Nimo atuou de forma pioneira no projeto 
de iluminação eficiente do campus da 
Universidade, empregando luminárias 
LED. “Estabelecemos potência, distân-
cia e melhor localização dos postes. O 
projeto luminotécnico envolveu estacio-
namentos, escadas e vias. O campus é 
um grande laboratório para nós, porque 
estimamos o impacto dessa tecnologia 
e sua manutenção. Um dos objetivos do 
núcleo é avaliar diferentes aplicações de 
LEDs, para contribuir e buscar a ilumina-
ção mais adequada e sustentável. “Ilumi-
nar bem é uma tarefa que vai perseguir a 
humanidade.”

LÂMPADAS 
MALEÁVEIS E 
ORGÂNICAS
Uma rápida retrospectiva histórica pode 
ser capaz de justificar o próposito sugeri-
do por Braga. Desde a mais significativa 

ENERGIA QUE VEM DO SOL
Na Faculdade de Engenharia há 264 painéis solares fotovoltaicos para pesquisa 
e redução do gasto com energia da unidade. Desde 2011, o Laboratório Solar 
Fotovoltaico foi responsável pela produção de aproximadamente 77 MWh de 
energia limpa. “Isso evitou a emissão de 54 toneladas de dióxido de carbono, 
caso fosse utilizada fonte de combustível fóssil”, explica o coordenador do 
laboratório, André Ferreira. A capacidade de produção é de 30 kWp  (Wp ou Watt-
pico é a medida usada para painéis solares, correspondendo  à potência máxima 
oferecida pelo aparelho em condições ideais), no entanto, o laboratório só injeta 
metade disso na rede elétrica, o restante é usado para pesquisas científicas e 
tecnológicas. “A energia elétrica que chega às residências brasileiras é provinda 
predominantemente de usinas hidrelétricas. Com a escassez hídrica, uma 
porção significativa está sendo gerada em usinas termoelétricas, com elevada 
emissão de poluentes”, ressalta ele, sobre a necessidade de investimentos em 
fontes alternativas.

criação de Thomas Edison, outras con-
tribuições (como as lâmpadas de neon, 
fluorescentes, halógenas e de sódio) 
tiveram importante papel até a chegada 
dos diodos emissores de luz (LED), que 
vêm se confirmando como o futuro da 
iluminação. 
A aposta nos LEDs não se limita às van-
tagens mais diretas frente a outras lâm-
padas, como tempo de vida útil, grau de 
luminosidade e menor consumo. Mas 
também as suas potencialidades. Basta 
pensar em TVs de alta definição que po-
dem ser enroladas e levadas de um lugar 
a outro sem esforço. Ou papéis de parede 
emissores de luz, painéis eletrônicos mon-
tados em roupa e lâmpadas maleáveis e 
orgânicas. 
O que era apenas imaginação há pouco 
tempo, torna-se realidade na tecnologia 
dos LEDs feitos de materiais orgânicos, os 
Oleds.
Além de belos, práticos, econômicos 
e versáteis, seus resíduos são quase 
totalmente reaproveitados, sendo, 
portanto, considerada tecnologia verde.
Através da estimulação por corrente 
elétrica, os Oleds emitem luz própria em 
azul, verde e vermelho, responsáveis por 
gerar toda a gama de cores que o display 
precisa para formar a imagem. Esse fenô-
meno, a eletroluminescência, possui base 
em processos conhecidos de luminescên-
cia orgânica que ocorrem na natureza, 
como a luz de vagalumes.
Os professores do Departamento de Físi-
ca Benjamin Fragneaud, Cristiano Legna-
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ni, Indhira Maciel e Welber Gianini Quirino 
produzem e caracterizam esses dispositi-
vos para otimizar o processo de fabrica-
ção e encontrar novas aplicações para os 
Oleds. O grupo trabalha no Laboratório 
de Eletrônica Orgânica e busca entender 
os mecanismos da tecnologia, além de 
melhorar características como consumo 
de energia e preço de produção, tornan-
do-os mais viáveis economicamente. 
As possibilidades são infinitas. Como os 
compostos químicos podem ser aplicados 
em superfícies muito finas e flexíveis, é 
possível criar projetos com estruturas de 
diversas formas, o design depende só da 
criatividade do pesquisador.

LUZ E SOMBRA
A luz é protagonista para além das áreas 
tecnológicas. Natural ou artificial, é fun-
damental para as artes, da capacidade 
primeira de enxergar até a produção de 
projeções; do aproveitamento dos raios 
solares nos vitrais medievais à repre-
sentação de luz e sombra em pinturas; 
da transformação da energia luminosa 
em elétrica para alimentar instalações 
artísticas à reflexão sobre o uso das co-
res; e dos efeitos que essas cores podem 
produzir, como despertar emoções ou 
criar ilusões de profundidade.
A forma como os artistas usavam a luz 

ditou padrões estéticos desde a anti-
guidade. “A representação de figuras 
ornamentais, até a cultura grega clássica, 
era chapada. Não havia preocupação com 
a volumetria, responsável pela sensação 
de que o espaço pode ser habitado pelo 
olhar”, diz o diretor do Instituto de Artes 
e Design (IAD) Ricardo Cristófaro. O pro-
cesso de representação de luz e sombra, 
responsável pela ilusão de trimendisio-
nalidade foi dominada no Renascimento 
(séculos XV e XVI). A descoberta da tinta 
a óleo no século XIII foi importante para 
esses avanços, pois seu uso facilitava a 
criação do efeito de profundidade. No 
Barroco, o acentuado contraste entre 
claro e escuro intensificou esse efeito, 

Eletroluminescência: estimulados por corrente elétrica, os Oleds emitem 
luzes azul, verde e vermelha. Fenômeno tem base em processos de 
luminescência orgânica encontrados na natureza, como a luz dos 
vagalumes
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Equipamento utilizado por pesquisadores na UFJF testa a qual-
idade da água utilizando fibra óptica
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ampliando os limites do realismo. A luz 
é projetada para guiar o olhar do obser-
vador até o acontecimento - geralmente 
dramático - principal da obra.
“Gradativamente, a partir do final do 
século XIX, são formadas alianças mais 
estreitas entre o que ocorre na ciência e 
o experimentalismo artístico. A partir do 
século XX, o artista trabalha a possibili-
dade de fazer o que circulava no mundo 
moderno (avanço tecnológico, mecânico, 
técnico, hidráulico) ser aparato artísti-
co”, explica Cristófaro. “Toda tecnologia 
que surge acaba sendo um potencial de 
linguagem para os artistas”, completa 
a pesquisadora Adriana Gomes. Para 
Cristófaro, os pioneiros no uso da luz ar-
tificial na arte se valeram do audiovisual. 
Dadaístas e surrealistas usaram a tecno-
logia do cinema para produzir obras com 
narrativa distinta, com a possibilidade 
de pensar a luz emanada nos projetores 
como um elemento plástico.
Nos anos 1960, com a TV, os primeiros 
experimentos feitos na área da video-

arte refletiram sobre novas formas de 
trabalhar percepção e luz. “Quando uma 
tecnologia surge e os artistas se voltam 
a ela, é possível que um novo campo se 
abra, mas isso não acaba com a lingua-
gem anterior. Se sobrepõe, numa linha de 
evolução de tecnologias em linguagem. 
Todo trabalho de arte perpassa pela luz: 
ou como a imagem é gerada ou represen-
tada”, afirma Adriana.

SERES ILUMINADOS
Na esteira da arte, a luz segue até a 
religião. O fato de os artistas serem 
considerados seres iluminados, capazes 
de expandirem a visão sobre si mesmos, 
aponta para o conceito metafórico de 
luz, comum em práticas religiosas e de 
espiritualidade. Tanto no Ocidente quan-
to no Oriente, divindades são a imagem 
e o caminho para alcançar o ideal. No 
hinduísmo, mestres e gurus auxiliam os 
praticantes a buscar a iluminação, pois 

são a extensão da divindade na forma 
humana, ajudando a eliminar a escuridão 
do outro e do ego.
Segundo o professor de Ciência da 
Religião da UFJF Dilip Loundo, o ego e a 
solidão estão associados à escuridão e, 
dessa forma, um dos pontos comuns das 
tradições ocidentais e orientais está em 
atribuir à luz a forma de estar no mundo. 
Para ele, reconhecer-se enquanto ser 
“ignorante” é essencial para a iluminação 
pessoal, a fim de enfraquecer o ego e 
expandir a percepção. Esse propósito é 
importante do ponto de vista do forta-
lecimento da relação das pessoas com a 
espiritualidade num momento em que 
a aplicabilidade das práticas religiosas 
é um desafio pela imposição de certos 
comportamentos por parte das institui-
ções. É a  luz, no seu sentido figurado, 
que eleva a reflexão em direção ao ato 
de se conhecer e de enxergar a relação do 
homem com o mundo.

O italiano Caravaggio utilizou muito em suas 
obras os tons terrosos contrastando com os 
fortes pontos de luz
(Caravaggio, Supper at Emmaus - 1601-1602, 
National Gallery, London)
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Por quê?

“É impossível fugir da palavra. Ela fala sem que se fale dela. Quando se tenta 
sem êxito falar nela ou falar-se dela, só se permite que ela se cale. Apenas 
quando se deixa deixar o todo da palavra viver na vida, e enfim ela te suicidar 

(antes a você suicidá-la), se pode anunciar que a palavra vem aí, e pronunciá-la em alto 
e bom som para que ela viva sem você, mas se relacione com você, em todos os seus 
descontornos.” 
O trecho de “Suicídio a dois”, do poeta Lucas Zylber, retrata o drama da palavra não 
dita, de um tema sufocado, proibido, mas que atinge níveis de epidemias globais. Es-
tima-se que uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo, deixando a pergunta 
que desafia quem fica: Por quê?

COMPORTAMENTO
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Oitocentos mil suicídios ocorrem por ano em todo o mundo, mais do que todas as guerras 
atualmente em curso no planeta. Na América Latina, o Brasil é o quarto em termos 
percentuais e o primeiro em números absolutos. São 12 mil por ano, um a cada 45 minutos.

Ady Carnevalli (Repórter)
Jordan Pereira (Bolsista de Jornalismo da Diretoria de Comunicação/UFJF)

De acordo com relatório divulgado em 
2014 pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 800 mil suicídios são registrados 
por ano em todo o planeta, mais do que 
todas as guerras em curso atualmente. 
O mapa se refere aos 60 países - em 
194 integrantes da OMS - que mantêm 
dados sobre o assunto. A questão é 
tratada como problema de saúde pública. 
E, ao contrário do que se prega, três em 
cada quatro casos acontecem em países 
pobres e emergentes e não entre os mais 
ricos. 
Entre 2000 e 2012, de acordo com o 
documento, cinco países da América 
Latina tiveram aumento de ocorrências. 
O Brasil é o quarto em termos percentu-
ais e o primeiro em números absolutos. 
São 12 mil suicídios por ano, um a cada 
45 minutos, com acentuado crescimento 
entre as mulheres. 

CULTURAS 
DISTINTAS 
E DOGMAS 
RELIGIOSOS
Na sociedade ocidental são fortes as 
evidências de suicídios “anômicos” e 
“egoístas”, vinculados a angústias indi-
viduais. Já nas culturas não ocidentais, 
existem historicamente mais suicídios 
“altruístas”, em favor da sociedade e da 
honra própria e da família, ou “fatalis-
tas”, como a prática dos kamikases e dos 
homens-bomba, em nome de uma causa 
ou religião.
No Ocidente, os dogmas religiosos têm 
papel diferente. Confrontado pela igreja 
donástica, que venerava como santas 
as pessoas que se jogavam das alturas 
para atingirem o céu, Santo Agostinho, 
em 395 d.C, dá nova abordagem ao sexto 
mandamento. “Não matarás” ganha o 
complemento “nem a outro nem a si 

próprio”. O suicídio passa a ser o maior 
dos pecados. Quem tirasse a própria vida 
não era enterrado em cemitérios cristãos 
e tinha seus bens tomados pelo Estado. 
Paradoxalmente, aquele que atentasse 
contra si mesmo poderia ser condenado 
à pena de morte. Somente em 1918, a 
Igreja, do Papa Bento XV, passa a tratar o 
suicídio como “insanidade” e tema a ser 
estudado pela Psicologia, mas as duras 
legislações perduraram. Por exemplo, na 
Inglaterra, até 1961, e na Índia, até 2015, 
quem tentasse suicídio respondia a um 
processo criminal.

ATO SOCIAL, DIREITO 
E LIVRE ARBÍTRIO
O mapa global indica forte aumento 
de casos em tribos indígenas do Brasil, 
do Canadá e da Austrália, entre outros. 
Conflitos de cultura e pela terra, doenças 
pelo contato com a civilização urbana e 
alcoolismo estão entre as causas. Para o 
professor do Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF), João Dal Poz Neto, “o suicídio 
é um ato social generalizado e apresenta 
certa constante, mas a ideologia político-
religiosa nos impede de vê-lo como tal”.  
Atuante na área de etnologia indígena, 
ele relata estudo feito na tribo Sorowa-
ha, no Norte do país, onde o índice de 
adultos que se matam chega a 80%. “É 
a morte padrão deles, não significando 
que não haja tensão no grupo, mas eles 
têm uma visão diferente do ato, como 
uma forma de refazer laços sociais. Por 
outro lado, o aumento de casos em uma 
população pode indicar  que algo não 
está bem. A ‘padronização’ do suicídio 
também acontece na nossa sociedade, 
mas ‘aqui’ ele é tratado como epidêmi-
co, contagioso, o que acaba cerceando a 
informação.”

COMPORTAMENTO

Na última década, o maior fluxo de 
informações lançou luz ao debate sobre 
“suicídio assistido” em países europeus e 
e em vários estados dos Estados Unidos. 
Suas legislações passaram a permitir 
ao paciente terminal maior de idade 
que autorize médicos a prescreverem 
drogas letais dando fim assim ao seu 
sofrimento. As discussões que deram 
voz aos pacientes conseguiram mudar 
sensivelmente a opinião das populações 
envolvidas.
Já o direito ao suicídio para as demais 
pessoas é encarado com extrema cautela 
pela Medicina, em especial pelas áreas 
que cuidam de transtornos mentais 
tratáveis. Para o professor de Psiquiatria 
da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e vice-presidente da Associa-
ção Latino-Americana de Suicidologia, 
Humberto Correa Filho, a escolha entre 
viver ou morrer é legítima e depende do 
livre arbítrio de cada um. “Temos, entre-
tanto, que considerar que, para o pleno 
exercício do livre arbítrio, a capacidade 
de julgamento deve estar preservada, e 
é justamente isso que a doença mental 
prejudica: o discernimento da realidade.”

O SUBMUNDO DA 
INTERNET E O PAPEL 
DA IMPRENSA
Fatos, fotos e detalhes em tempo real, 
listas de músicas para suicídio e orien-
tações de como praticá-lo frequentam 
o submundo da internet. Nas mídias 
convencionais, silêncio, por um lado, ou 
sensacionalismo e glamourização, por 
outro, expõem extremos perigosos. A 
percepção de que informações ficcionais 
e não-ficcionais podem influenciar o ato 
remete a Goethe, em 1774, quando jovens 
teriam atentado contra si próprios após 
lerem o livro “Os sofrimentos do jovem 
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Werther”. O fenômeno originou o termo 
“Efeito Werther”, usado para designar a 
imitação de suicídios.
O professor de Psiquiatria e Semiologia 
da Faculdade de Medicina da UFJF, Ale-
xander Moreira, cita o exemplo do metrô 
de Viena, capital da Áustria, onde casos 
de pessoas que se jogavam nos trilhos 
começaram a ser muito noticiados, em 
1986, gerando novos casos, formando 
um círculo vicioso que só terminou após 
articulação entre a Associação Austríaca 
de Psiquiatria e a mídia local. As notícias 
cessaram e a redução das mortes chegou 
a 75%. “Há correlação entre a frequên-
cia e o tamanho da cobertura da mídia, 
ainda mais se é feita de forma espetacu-
lar, com detalhes da vida da pessoa e do 
comportamento suicida. Quanto mais a 
pessoa em depressão ou com pensamen-
tos suicidas se identifica, especialmente 
quanto à idade e sexo, maior o risco. “Por 
outro lado, há pesquisas em que abordar 
o tema pode diminuir as taxas de suicídio 
em uma dada comunidade.” 
Em 2009, a Associação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP) lançou manual específico 
para a imprensa, no qual são condenados 

termos valorativos como “cometeu” e 
tentou “sem sucesso”, ou generalizan-
tes, como “suicidas”. Ainda é sugerida a 
omissão do local do fato, a fim de não 
popularizá-lo para tal fim. O principal 
alerta, porém, é de que o comportamento 
suicida é um ato de ambivalência entre o 
querer morrer e o querer viver de forma 
diferente.
De acordo com o jornalista André Triguei-
ro, participante do processo de revisão 
do manual, a recomendação é que se 
evite abrir espaços generosos para casos 
de suicídios. Por outro lado, afirma que 
“onde predomina o tabu e o silêncio, a 
tendência é o problema se agravar”. Au-
tor de livro sobre o tema, com mais de 30 
mil exemplares vendidos, Trigueiro não 
vê a internet como concorrente para o 
jornalismo, quando este segue um código 
de ética com critérios sérios, e ressalta o 
avanço do debate. “A campanha Setem-
bro Amarelo - criada pela Associação 
Internacional de Prevenção do Suicídio 
que instituiu 10 de setembro como o Dia 
Mundial da Prevenção -, por exemplo, 
ganhou as redes sociais e justificou a 

abertura de espaços inéditos nas mídias 
e instituições.”

98% DE CASOS 
PREVENÍVEIS
Enquanto especialistas falam em 90% 
de casos preveníveis, Humberto Filho vai 
além. Segundo ele, estudos de autópsia 
psicológica mais recentes mostram que 
98% das pessoas que se suicidaram te-
riam um diagnóstico psiquiátrico, mesmo 
que muitas vezes não diagnosticado ou 
tratado. Para ele, além dos perfis clássi-
cos de risco, envolvendo idosos, jovens 
de 15 a 30 anos e do sexo masculino, há 
fatores clínicos (doenças psiquiátricas, 
ideias ou histórico familiar de suicídio e 
tentativas já realizadas); e psicossociais, 
que remetem a estressores recentes, 
como desemprego ou  separação conju-
gal, e a abusos sofridos na infância. 
Ele afirma que o número de mortes por 
suicídio no Brasil é subestimado e fala 
em 30% de aumento em 20 anos. “Todos 
conhecemos casos de gente próxima 
que cometeu ou tentou suicídio, mas 

COMPORTAMENTO
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800 mil 
1 a cada 40 segundos
11,4 para cada cem mil habitantes

12 mil 
1 a cada 45 minutos
5,8 para cada cem mil habitantes
2000 a 2012: aumento total de 10,4%
aumento de 17,8% entre as mulheres 
aumento de 8,2% entre os homens

Para cada ato 
consumado
De seis a dez pessoas são diretamente 
impactadas
São estimadas outras dez a 15 tentativas 

• 70% a 90% das pessoas que se suicidaram 
avisaram de algum modo sobre a intenção

• O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens 
de 15 a 29 anos e apresenta alto índice nas faixas 
acima de 70 anos.

• 75% dos casos acontecem em países pobres e 
emergentes.

DADOS ANUAIS
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não falamos. No máximo, comenta-
mos à boca pequena. Não discutimos, 
não pesquisamos e não informamos. 
Durkheim, no Século XIX, descreveu que, 
quanto menores os laços sociais em uma 
sociedade, maiores as taxas de suicídio. 
A atual geração de jovens tem menores 
laços, famílias menos numerosas, maior 
individualismo, maior competição e o 
mundo virtual substituindo o real, além 
de maior acesso ao uso de álcool e outras 
drogas.” 
Já a coordenadora da Comissão de Estudo 
e Prevenção de Suicídio da ABP, Alexan-
drina Meleiro, observa que pesquisas de 
mapeamento genético conseguiram re-
lacionar 40 genes a comportamentos sui-
cidas. “Suicídio não tem vacina, mas se 
as causas forem devidamente tratadas, 
existe grande chance de evitar que o ato 
aconteça. A sociedade está mais depen-
dente da tecnologia e as pessoas mais 
isoladas. Diante de frustrações, pensam 
no fim. A solidão é um fator de predispo-
sição e a redução de relações interpesso-
ais pode se tornar um detonador.” 
A solidão, porém, nem sempre está 
vinculada a quem vive só. De acordo com 
a assessoria do Centro de Valorização 
da Vida (CVV), “relatos de pessoas que 
estão cercadas por outras, mas não 
conseguem conversar, serem ouvidas, 
impressionam, pois mostram a dificulda-
de de comunicação que temos de ouvir 

sem julgar quem pensa diferente, o que 
pode levar ao isolamento, à depressão 
e à vontade de não viver mais desta 
maneira”. 

SINAIS E MITOS
As músicas “Gloomy Sunday”, de 1933, 
do húngaro Rezso Seress, e “You Know, 
You’re Right”, de Kurt Cobain, da banda 
Nirvana, 60 anos depois, estão entre as 
últimas composições de seus autores an-
tes de tirarem a própria vida. A primeira 
teria influenciado mais de cem pessoas a 
fazerem o mesmo. Em comum, a melan-
colia e o desejo de ir para outro lugar. De 
70% a 90% das pessoas que se suici-
daram avisaram de algum modo sobre 
estes pensamentos. 
Após o suicídio de seu pai, a jornalista 
Paula Fontenelle decidiu buscar respos-
tas, estudou cartas de despedidas, ouviu 
relatos de quem já atentou contra si pró-
prio e entrevistou especialistas de todo o 
mundo. Os resultados, reunidos em livro, 
indicam os sinais mais exclusivos em 
pessoas com pensamentos suicidas. 
“Despedida de gente querida; 
organização financeira; desapego de 
coisas materiais, inclusive as de valor 
afetivo; e um que é estranhíssimo porque 
aponta para o outro lado, a melhora. Na 
verdade, pode ser um sintoma de que a 
decisão está tomada e o dilema acabou. 

Aí a gente ouve: ‘mas ele estava tão 
bem’, não é?” Segundo Paula, o mito 
mais difundido sobre o suicídio é achar 
que quem ameaça não faz. “Temos que 
partir do princípio de que não é natural 
um ser humano verbalizar querer morrer, 
e procurar ajudá-lo. É comum,  ainda, 
ouvir sobre ato impulsivo. Ao contrário, 
as pessoas dão sinais. Importante 
também desfazer a crença de que o foco 
de quem se suicida é morrer. O que ele 

COMPORTAMENTO
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“Todos conhecemos 
casos de gente 
próxima que cometeu 
ou tentou suicídio, 
mas não falamos. No 
máximo, comentamos 
à boca pequena. 
Não discutimos, não 
pesquisamos e não 
informamos” 
(Humberto Correa Filho, vice-presidente da 
Associação Latino-Americana de Suicidologia)
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quer é cessar a dor; por isso, se a fonte 
dessa dor puder ser removida ou tratada, 
a prevenção será possível.” 

PREVENÇÃO, 
PÓSVENÇÃO E 
AJUDA
Além de incentivos à pesquisas na área, 
ações de prevenção e de pósvenção (tra-
tamento aos chamados “sobreviventes 
de si mesmos”), a OMS sugere políticas 
públicas voltadas para o desarmamen-
to e para dificultar o acesso a produtos 
químicos letais. A quebra de sigilos de 
provedores e o combate a sites que inci-
tem o suicídio também são estratégicos. 
O Código Penal Brasileiro já trata como 
crime qualquer forma de instigação ou 
facilitação ao suicídio. 
Todos têm condições de ajudar a salvar 
uma vida. Para Alexander Moreira, é 
importante se aproximar de pessoas com 
sintomas que podem levar ao suicídio 
(depressão, isolamento, ausência de 
crenças e práticas religiosas, abuso de 
álcool e outras drogas), ouvi-la, deixar 
que fale de suas dificuldades, do medo 
e até dos pensamentos suicidas. Ouvir 
sem julgamentos e mostrar que muitas 
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pessoas também pensam em suicídio, 
mas acabam encontrando maneiras 
construtivas de lidar com as dificuldades. 
Pode-se ajudá-la a buscar apoio médico, 
de amigos, de familiares e de seu grupo 
religioso, por exemplo”. O Ministério da 
Saúde oferece acompanhamento psico-
lógico e psicoterápico, incluindo terapia 
ocupacional e assistência hospitalar. 
O país possui, hoje, 2.328 Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps), nos quais 
o paciente recebe atendimento próximo 
da família. Já o Centro de Valorização da 
Vida (CVV) presta apoio emocional sob 
total sigilo. Pelo telefone 141, em postos 
de atendimento ou via internet, recebe, 

por ano, um milhão de contatos de pes-
soas querendo desabafar, pedir ajuda ou 
simplesmente conversar.

CHEGAR ATRASADO
Quando o professor John Keating, no fil-
me “Sociedade dos Poetas Mortos”, fala 
que “medicina, lei, negócios e engenha-
ria são ocupações nobres para manter 
a vida, mas poesia, beleza, romance e 
amor razões para ficar vivo”, expõe o 
abismo entre vida e viver. E, a todo tem-
po, especialistas atentam para o fato de 
que as pessoas querem extirpar algo que 
está lhes fazendo mal em determinado 
contexto, em geral, reversível. 
O professor da Faculdade de Letras da 
UFJF, André Monteiro, trata o tema no 

por ano, um milhão de contatos de pes-
soas querendo desabafar, pedir ajuda ou 
simplesmente conversar.

“É importante desfazer 
a crença de que o foco 
de quem se suicida é 
morrer. O que ele quer é 
cessar a dor; por isso, se 
a fonte dessa dor puder 
ser removida ou tratada, a 
prevenção será possível.”

(Paula Fontenelle, jornalista)
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livro “Cheguei Atrasado no Campeonato 
de Suicídio”. “Por que abordar o assunto 
na poesia? Porque, apesar de ainda ser 
tabu, hoje é prática comum. Refiro-me a 
um suicídio mais sutil, a uma espécie de 
suicídio cotidiano, a uma sociedade que 
vive para diminuir a vida e não para am-
pliá-la, uma vida que é contra a própria 
vida, justamente porque aprendemos a 
utilizá-la o tempo todo, a torná-la útil, 
onde tudo tem que ter um ‘porquê’ e um 
‘pra quê”, avalia. 
Para Monteiro, “o senso comum acredita 

+ MAIS

Centro de Valorização da Vida
(www.cvv.org.br)

Associação Brasileira de Psiquiatria 
(www.abp.org.br)

Livros

“Viver é a melhor opção: a prevenção 
do suicídio no Brasil e no mundo”.
Autor: André Trigueiro. Editora Correio 
Fraterno. 

“Suicídio, o futuro interrompido”.
Autora. Paula Fontenelle. Editora 
Geração. 

“Cheguei atrasado no Campeonato de 
Suicídio”. 
Autor: André Monteiro. Aquela Editora.

Manual para a Imprensa (ABP):
(http://www.abp.org.br/portal/wp-content/upload/2013/10/Cartilha_ABP_2009_light.pdf)

Cartilha “Suicídio: Informando para Prevenir”, da ABP
(http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index9/?numero=14)
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que alguém se mata porque não deseja 
mais viver, porque não tem amor pela 
vida, mas isso nem sempre é verdade. 
Alguém pode se matar justamente pelo 
contrário: porque ama a vida, porque tem 
vida demais.” O livro, segundo o autor, é 
justamente uma tentativa de resistência 
ao suicídio coletivo, uma tentativa de 
chegar atrasado em todos os campeona-
tos em disputa. Afinal, para ele, “chegar 
atrasado é chegar sempre na hora certa 
de dobrar o nosso depois”.
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Resveratrol:
O  E L I X I R  E  O U T R A S  V I A S

Ilustração: Martina Fantini
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Especialistas em Drug Delivery alcançam resultados surpreendentes ao 
ministrar, pela pele, o composto presente no vinho tinto, apontado por seus 

efeitos rejuvenescedores e fotoprotetores. O índice de absorção do resveratrol 
pelo organismo passou de 0,01% para 64,96%

A busca do homem pelo elixir sagra-
do ou alimento capaz de proteger 
de todas as doenças, prolongando 

a vida indefinidamente, consta nos arqui-
vos humanos desde a Grécia antiga. Hoje, 
mesmo sabendo que um só composto 
não seria dotado de tal milagre, continu-
am os estudos incansáveis dos princípios 
ativos capazes de manter o organismo 
mais jovem e imune a doenças. 
Um desses componentes, bastante 
conhecido, é o resveratrol. Presente em 
alimentos como uva, amora e amendoim, 
é responsável pela proteção natural da 
planta contra fungos, bactérias e toxinas, 
chamado de fitoalexina. Pelo seu poder 
de defesa comprovado nas plantas e 
outros tantos benefícios no organismo 
humano atribuídos a ele, o resveratrol é 
um dos focos de investigação do grupo 
liderado pelo pesquisador da Universida-
de Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcos 
Brandão.

Segundo ele, um fato que chama a 
atenção da classe científica é o “paradoxo 
francês”. Apesar de ser um país onde se 
consome muita manteiga, creme de leite, 
queijos e carne, a população apresenta 
baixos índices de doença coronariana. 
Esse fenômeno tem sido atribuído, entre 
outras coisas, ao consumo de vinho tinto. 
“Os franceses, assim como os povos que 
vivem no Mediterrâneo, têm como ele-
mento cultural consumir em quantidade 
moderada o vinho tinto durante grande 
parte da vida. Dentre os componentes 
da bebida, já houve estudos conclusivos 
sobre o poder preventivo do resveratrol, 
presente em alta quantidade nas uvas, 
principalmente nas vermelhas”, informa 
Brandão.
A partir dessas descobertas, diversos 
estudos voltaram o olhar para essa subs-
tância. Perceberam, por exemplo, que 
apesar de todas as vantagens do resvera-
trol, ele não age sozinho, a sinergia com 

outros componentes do alimento torna 
seu efeito tão poderoso. Como acontece 
com qualquer substância de interesse 
científico, é preciso isolá-la para melhor 
compreendê-la. Desta forma, foi cons-
tatado o poder deste princípio ativo. O 
desafio encontrado é transformar essa 
substância em um fármaco de igual efici-
ência, mesmo de forma isolada.
O Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ci-
ências da Saúde (Nupics) da UFJF, do qual 
Brandão faz parte, é referência em “drug 
delivery”. São pesquisadores especialis-
tas em desenvolver o melhor sistema de 
transporte de fármacos para o organis-
mo. “Cada princípio ativo é absorvido de 
uma maneira individualizada pelo corpo 
humano. O trabalho que desenvolvemos 
no laboratório é, a partir da substância 
isolada, descobrir qual é a melhor manei-
ra de ministrá-la, para obter no organis-
mo o efeito esperado.”

Bárbara Duque
Repórter
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O objetivo de isolar o princípio ativo é 
potencializar seu poder. No entanto, 
muitas vezes quando encapsulado, 
alguns compostos não respondem da 
mesma maneira como quando ingeridos
in natura, no composto alimentar. No 
resveratrol, por exemplo, há benefícios 
comprovados a partir de sua ingestão 
parcimoniosa, por um longo período 
de tempo. Os estudos se atêm em 
beneficiar aqueles que não possuem 
os mesmos hábitos alimentares, mas 
desejam obter benefícios semelhantes 
em pouco tempo. Apesar de comprovada 
sua variedade de bioatividades, incluindo 
antioxidantes, anti-inflamatória, 
cardioprotetoras, antidiabetes, 
anticancerígena, e efeitos protetores 
neurais e renais, quando isolado e 
transformado em fármaco encapsulado, 

ele tem um índice de 0,01% de absorção 
pelo organismo.
A mestranda em Saúde Brasileira pela 
UFJF e integrante do grupo de pesquisa, 
Priscila Aparecida de Almeida, ressal-
ta que o resveratrol possui inúmeras 
propriedades farmacológicas relatadas 
na literatura. Do ponto de vista prático, 
destaca seu excelente poder antioxidan-
te. “Podemos empregá-lo no tratamento 
de patologias que possuem o estresse 
oxidativo envolvido na patogênese, além 
de ser um importante rejuvenescedor, 
possuindo aplicações dermatológicas 
potenciais. Associado a isso, outros 
trabalhos realizados pelo nosso grupo de 
pesquisa sugerem ações fotoprotetoras e 
despigmentantes para essa substância.” 

OUTRAS VIAS
A partir desses resultados, coube ao 
grupo um estudo refinado sobre outras 
vias de administração deste composto 
químico as quais apresentassem melho-
res resultados. Uma das especialidades 
do conjunto é utilizar como rota a pele e 
as mucosas, preferencialmente bucal e 
vaginal. “Nossa primeira experiência foi 
com cremes transdérmicos e o resultado 
foi excelente, tivemos um nível de absor-
ção pelo organismo de 64,96 %. Agora 
estamos testando as mucosas vaginal e 
bucal como via de permeação e a expec-
tativa é de resultados ainda melhores”, 
acrescenta Brandão.
Para Priscila, o maior desafio do estudo 
foi trabalhar com a inovação. Quando o 
trabalho começou não havia nada publi-
cado a respeito de pesquisas de perme-
ação de resveratrol em pele humana. “O 
resultado mais surpreendente foi cons-
tatar que a via transdérmica aparece, 
efetivamente, como uma alternativa em 
potencial para a administração do resve-
ratrol, em função do percentual elevado 
passível de permeação obtido.”
Segundo os pesquisadores, o problema 
de ministrar o resveratrol por via oral 
é o chamado metabolismo de primeira 
passagem, hepático. A maneira mais 
comum de ingerirmos os medicamentos 
é utilizando o trato gastrointestinal, por 
meio de comprimidos, encapsulados ou 
não. Porém,  quando o medicamento é 
engolido, ele passa pelo fígado onde é 
metabolizado. Dessa forma, muitos com-
postos, assim como o resveratrol, são 
excretados quase completamente. Esse 
efeito é denominado pelos cientistas 
de fraca biodisponibilidade oral, criando 
um dilema entre a sua grande eficácia in 
vitro e o seu baixo efeito in vivo, prin-
cipalmente porque é extensivamente 
metabolizada no corpo. Por este motivo, 
quando o indivíduo ingere o medicamen-
to e faz o exame de sangue posterior-
mente para detectar o índice presente 
na corrente sanguínea, os números são 
muito baixos. “Qualquer substância é 
estranha ao nosso organismo; a função 
do fígado é eliminar o que não parece 
natural, por isso, muitas vezes demons-
tra uma eficiência muito maior utilizar 
outras vias para a ingestão de medica-
mentos, como as transdérmicas, por 
exemplo,” completa Brandão. 

Marcos Brandão: “Dentre os componentes da bebida (vinho), já houve estudos 
conclusivos sobre o poder preventivo do resveratrol, presente em alta quantidade 
nas uvas, principalmente nas vermelhas”
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REFERÊNCIA 
NACIONAL
O desafio da equipe da UFJF é conseguir 
que esses princípios ativos cheguem à 
corrente sanguínea com elevado grau 
de eficácia, respostas farmacológicas 
maiores e baixa toxicidade ou risco de 
rejeição. O grupo é referência nacional em 
processos de permeação, como os tecidos 
funcionam como vias de passagem me-
dicamentosa. “Especializamo-nos nisso. 
Hoje podemos dizer que dominamos a 
técnica ‘drug delivery’, o que nos possibi-
lita estudar qualquer princípio ativo para 
realmente alcançar sua melhor eficácia”, 
explica Brandão. 
Ao iniciar novo trabalho, o grupo dedica-
-se aos estudos minuciosos do princípio 
ativo de interesse, seus efeitos e como 
reagem no organismo. Em seguida, são 
feitos os testes in vitro, laboratoriais. 
Estudantes participam de todas as fases 
do processo, desde a iniciação científica, 
atividade da graduação, até o doutorado. 
A cada passo dado e resultados inédi-
tos alcançados os alunos, junto com os 
professores envolvidos, elaboram artigos 
científicos para compartilhar o conheci-
mento com a comunidade acadêmica. “É 
preciso um estudo detalhado e atento 
das características físico-químicas das 
substâncias e das condições do procedi-
mento, incluindo as atividades farmaco-
lógicas determinadas na literatura, para 
podermos estabelecer o protocolo experi-
mental mais adequado e, assim, atender 
aos nossos objetivos”,afirma Priscila.
Com esses resultados serão desenvolvi-
dos os medicamentos, formulações que 
associadas a cremes, adesivos transdér-
micos ou pastilhas bucais, por exemplo, 
passarão pelos testes seguintes. As for-
mas de permeação mais utilizadas pelo 
grupo são a cutânea, a vaginal e a bucal. 

A próxima etapa da pesquisa é um dos 
diferenciais do Nupics, os testes ex-vivo. 
Para realizar os primeiros ensaios bioló-
gicos, são usados órgãos em ambiente 
artificial. O grupo utiliza normalmente 
pele humana e tecidos de suínos por 
serem semelhantes aos dos humanos. 
Por questões éticas, procuram resolver 
a maior parte das pesquisas em ani-
mais tradicionalmente da alimentação 
humana. “É natural comer carne suína ou 
bovina, por exemplo, neste caso, utiliza-
mos partes como orelha, vagina, intesti-
no. Desta forma, conseguimos promover 
ensaios extremamente eficientes, sem 
ferir a ética da pesquisa. Precisamos de 
animais para experimentos científicos, 
mas procuramos utilizá-los somente nas 
fases fundamentais. Esgotamos todas as 
possibilidades in vitro antes de passar às 
outras fases. Temos que realizar esforços 
no uso racional de animais de laborató-
rios e sempre com avaliação e aprovação 
do comitê de ética”, esclarece Brandão.
A escolha do porco para os experimentos 
se dá, também, pelo fato de as caracte-
rísticas físicas da mucosa desses animais 
se aproximarem muito dos tecidos dos 
seres humanos. Um exemplo dessa se-
melhança foi a utilização no tratamento 
de diabetes, durante muito tempo, de 
insulina de porco, com pequena modifi-
cação. Um dos testes desenvolvidos pelo 
Nupics é com a mucosa vaginal. Segundo 
os pesquisadores, é uma via importantís-
sima de permeação, levando o princípio 
ativo quase diretamente à corrente 
sanguínea.  

OUTROS ELIXIRES
Além do know-how alcançado pelo grupo 
nesses anos de experiência e dedicação 
ao tema, outras vantagens o tornam 
referência no mercado de permeação. Se-
gundo Brandão, os equipamentos dispo-
níveis no laboratório possibilitam maior 

precisão nos testes in vitro. “Dominar o 
uso dessa tecnologia nos deixa em iguais 
condições aos melhores laboratórios do 
mundo, facilitando  muito o processo 
científico. Alcançamos resultados mais 
ambiciosos antes mesmo de testar em 
peles humanas. Esses avanços tecnoló-
gicos permitem-nos chegar aos testes in 
vivo com a pesquisa bem mais avançada, 
eliminando o excesso de experiências em 
animais e humanos, contribuindo muito 
para as questões éticas tão debatidas 
atualmente.” 
O estudo do resveratrol é apenas um dos 
focos de concentração do grupo. Outro 
exemplo é o trabalho feito com o Pinus 
Pinaster. Os pesquisadores dedicam-se 
especificamente a estudar o princípio 
ativo presente nesta planta chamado 
Taxifolina, outro potente antioxidante. 
Pela primeira vez, foi descrita a perme-
ação deste princípio ativo via vaginal, e 
os resultados em experimentos ex-vivo 
foram surpreendentes. A Taxifolina 
também apresenta grande dificuldade de 
absorção pela via gastrointestinal. Este 
composto é objeto de estudo de alunos 
da iniciação científica, do mestrado e do 
doutorado. “Nosso primeiro compromisso 
é com a formação dos alunos. A missão 
do Nupics é investir em educação, pes-
quisa e inovação”, ressalta Brandão.
Outro fitonutriente recentemente muito 
estudado pelo grupo é o Galato de Epi-
galo Catequina, presente no chá verde. 
Feito a partir das folhas de Camellia 
sinensis (Theaceae), arbusto cultivado 
principalmente no Japão, na Índia, na 
China e no Sri Lanka, o chá possui gran-
des quantidades de polifenóis, a maioria 
catequinas. Elas apresentam uma forte 
ação antioxidante, antimutagênica (re-
duz a velocidade do envelhecimento), e 
são muito utilizadas como agentes para 
a prevenção de obesidade, hipertensão e 
diabetes. Com esta molécula, os testes
ainda são preliminares..
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Respeitável público!
Em pesquisa, jornalista e professora universitária analisa como as novas tecnologias da 
informação e da comunicação desestabilizam e ampliam questionamentos em torno do papel 
da imprensa, editoras e crítica enquanto supostos formadores de público

Flávia Lopes
Repórter

Três dias depois de lotar o “Sym-
phony Hall” - um dos palcos mais 
requisitados de Boston (EUA) -, 

Joshua Bell, um dos maiores violinistas 
do mundo, viveu experiência inusitada: 
tocou por 45 minutos em uma movi-
mentada estação de metrô na capital 
norte-americana, Washington, e não 
foi aplaudido. Nem mesmo a execução 
impecável de “Chaconne”, de Bach, de-

sacelerou quem passava pela estação. O  
experimento, promovido pelo jornal “Wa-
shington Post”, buscava discutir se um 
dos maiores instrumentistas da atuali-
dade seria reconhecido fora do contexto 
elitista da música erudita.
Mas a experiência traz, ainda, o questio-
namento sobre quais fatores atuam na 
formação de um público. E, também, a 
pergunta sobre quem é o público, essa 

figura cada vez mais desfragmentada 
que segue tão romantizada no imaginá-
rio sobre a audiência na atualidade. 
À procura de respostas sobre o público 
na contemporaneidade, a doutora em 
Literatura - Estudos Literários pela Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
Fernanda Fernandes, aprofundou suas 
pesquisas nos últimos quatro anos (parte 
delas na Universidade de Stanford/Ca-
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lifórnia/EUA, orientada pelo professor 
Gumbrecht Ulrich) e defendeu a tese 
“O Público na Cultura Contemporânea: 
Tempos e Lugares de uma Audiência 
Imaginada”, em 2015. 
Trabalhando com a questão do público 
na cultura desde quando era repórter 
do Caderno Dois, do jornal “Tribuna de 
Minas”, de Juiz de Fora (MG), prosseguiu 
com a temática no mestrado, também no 
Programa de Pós-graduação em Letras 
- Estudos Literários/UFJF, tendo como 
foco o grupo teatral Ponto de Partida. Na 
pesquisa, publicada em livro pela Funalfa 
(Prefeitura de Juiz de Fora), com  apoio da 
Lei Municipal Murilo Mendes e do progra-
ma da UFJF no qual estudou, observou 
como o grupo mantém público cativo por 
tanto tempo, mesmo mantendo suas 
características de companhia de inte-
rior (Barbacena/MG). Já na tese, foram 
escolhidos estudos de casos. “Mas não 
dá para ignorar espetáculos ou eventos 
presenciados ao longo de uma carreira e 
cujos dados são rarefeitos ou enviesados 
pela memória e cujo tom seria compli-
cadíssimo abordar nas formalidades de 
uma tese”, ressalta Fernanda.
O tema foi dividido a partir de três eixos, 
questionando a organização e os media-
dores do circuito cultural, a pornografia 
ou a questão moral como um possível 
desestabilizador de uma recepção con-
servadora e, por último, a reflexão sobre 
a literatura marginal e a ascensão dos 
saraus de poesia - espaços que promo-
vem deslocamentos, com o surgimento 
de novos públicos e atores na cena lite-
rária nacional, a partir de certa inclusão 
econômica ocorrida de uma parcela da 
população antes invisível na produção da 
vida cultural. 
Fernanda buscou enfrentar a complexi-
dade de articular a própria tradição, numa 
teoria crítica interdisciplinar. “Procurei 
identificar os ideais normativos da esfera 
e sondar as arenas discursivas da arte, 
bem como alguns de seus desdobramen-
tos nas práticas sociais, dando a ver obje-
tos contemporâneos. Muito se fala que o 
público está sumindo com a emergência 
das novas tecnologias de comunicação 
e informação. No trabalho procurei esse 
público, não no sentido da recepção, mas 
do ponto de vista do artista, do produto e 
da circulação.”

ESPAÇOS DE 
LEGITIMAÇÃO
A busca por um bom espaço nos ca-
dernos de cultura de grandes veículos, 
e boas críticas, é um dos anseios de 
artistas em suas estreias. Isso porque os 
veículos atuariam como “legitimadores” 
da qualidade de um produto cultural para 
seus públicos (leitores, espectadores). 
Para questionar as forças que regem 
esse mercado artístico, o artista plástico 
Yuri Firmeza criou o pseudônimo Sou-
zousareta Geijutsuka (algo como “artista 
inventado” em japonês) e enviou releases 
e fotos por meio de uma assessoria 
de imprensa fictícia, responsável pela 
apresentação às redações e oferta de 
entrevistas do artista japonês. Todo o 
trabalho seria via e-mail. A exposição 
Geijitsu Kakuu seria no Museu de Arte 
Contemporânea do Centro Cultural Dra-
gão do Mar, em Fortaleza (CE). O release 
utilizava palavras recorrentes do voca-
bulário da arte contemporânea, como 
tempo real, simultaneidade, supressão 
do espaço e imaterialidade. A pauta foi 
“comprada” pelos veículos, rendendo 
mais de uma página nos cadernos de 
cultura da imprensa cearense.
Na abertura da exposição, no entanto, 
não havia fotos ou objetos. Apenas có-
pias de e-mails e uma placa: “Exposição 
em desmontagem”, revelando a farsa. 
Com a “obra”, Firmeza quis mostrar como 
a arte e a cultura são suscetíveis a mani-
pulações de mercado e autenticadas pela 
imprensa e por instituições, revelando 
como essas instâncias de legitimação fa-
zem de alguém um artista, independen-
temente dos méritos e da qualidade da 
obra.  Para Fernanda, os veículos deixam 
de ser mediadores críticos entre obras ou 
questões culturais e seus públicos. “Tor-
na-se um jornalismo de serviço, reduzi-
do ao acompanhamento da agenda de 
estreias, lançamentos e opções de lazer, 
elaborado para um leitor-consumidor”. 

PORNOGRAFIA GERA
INSTABILIDADE
O tipo de pornografia que desestabiliza 
a recepção convencional é outro ques-
tionamento da tese, que analisou obras 
aceitas no consumo privado e outras 
que deslocam a discussão para a esfera 
pública. Para isso, Fernanda trabalhou 
com o quadro “A origem do mundo”, de 
Gustave Courbet, com o livro de poemas 
“Cosmologia do impreciso”, de Oswaldo 
Martins, que ganharam debate na esfera 
pública (e virtual). O primeiro, por ter cau-
sado a suspensão da conta do Facebook 
do artista dinamarquês Frode Steinicke, 
que postou a imagem em sua timeline. 
Já o segundo, por conta da repercus-
são da demissão do poeta e professor 
Oswaldo Martins de uma das escolas em 
que trabalhava após pressão de pais que 
argumentavam que “escrever poemas 
eróticos não é tarefa para um professor 
de seus filhos”.
Para ela, as obras analisadas têm o poder 
de desestabilizar recepções conservado-
ras, não pelo teor pornográfico, mas pelo 
fato de que, ao produzirem reações de 
censura, deslocam sua recepção para a 
esfera pública, promovendo o debate, e 
jogam luz sobre os valores da sociedade. 
Ao contrário do erotismo ou da porno-
grafia, elaborados e aceitos no consumo 
privado ou em determinadas situações 
sociais.

NOVAS VOZES E 
ATORES
A emergência de novos atores na cena 
literária encerrou o trabalho da pesquisa-
dora, que também analisou a ascensão 
dos saraus de poesia como novo espaço 
de fruição literária nas periferias. A partir 
da produção literária de Alessandro Buzo, 
nascido e residente na periferia de São 
Paulo e integrante do movimento Litera-
tura Marginal, Fernanda trabalhou com 
a obra “O trem: contestando a versão 
oficial”. No livro, o autor questiona a co-
bertura da imprensa sobre o incêndio em 
vagões da CPTM em que nenhum usuário 
de trem foi ouvido. “O povo era tratado 
como demônio incendiário em pessoa”, 
conforme Buzo. 

elaborado para um leitor-consumidor”. 
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Fernanda Fernandes: “Muito se fala que o público está sumindo com a emergência das novas tecnologias de comunicação e informação. No trabalho 
procurei esse público, não no sentido da recepção, mas do ponto de vista do artista, do produto e da circulação”

Na obra, ele dialoga com pessoas que 
vivem o dia a dia das periferias, produz 
identidade e atua na formação de novos 
leitores, à medida em que falam a mes-
ma língua. “A escolha de Buzo não tem 
relação com a qualidade do trabalho, mas 
buscava um outro tipo de discurso, que 
atinge um novo público que não se sentia 
representado nos veículos de comunica-
ção”, diz A pesquisadora.
No entanto, para ela, é nos saraus que 
se evidencia o empoderamento de uma 
camada da população que até então 
estava ausente ou pouco representada 
na vida pública. Ao visitar o sarau da 
Cooperifa, no extremo sul paulistano, 
observou um público interessado e 
participativo, mesmo após um dia de 
trabalho (os encontros ocorrem das 21h 
às 23h, nas quartas-feiras). Segundo a 
pesquisadora, o espaço reúne cerca de 

200 pessoas, chegando a 500 em datas 
especiais. O microfone é aberto e uns 
declamam poesias próprias ou de autores 
conhecidos, outros escutam e aplaudem. 
Não há regras. 
O corpo místico e a presença, temas 
trabalhados por Gumbrecht, tornam-se 
mais importantes nesse espaço. Em 
entrevista à revista “Ipotesi” (da Pós-
-graduação em Letras/UFJF), o professor 
de Stanford  ressaltou que a coisa mais 
“interessante em relação a um sarau 
talvez seja considerar que a qualidade 
não depende tanto da qualidade textual 
dos textos produzidos e recitados, mas 
do investimento afetivo e emocional das 
pessoas que ali estão”. Para Fernanda, 
além da formação de novos leitores e 
autores, o sarau preenche uma lacuna 
de “espaço comum e comungado que 
sindicatos, associações e partidos haviam 

perdido, já que todos podem participar 
da maneira como quiserem”. Um público 
com voz e vez.
Apesar de se apresentar como algo posi-
tivo e democrático, Fernanda não crê que 
o sarau possa ser visto como espaço que 
traria nova esfera para um novo público. 
“Há uma ideia paradoxal de unidade no 
público e de fragmentação da audiência. 
A diferenciação sempre existiu, porém, 
não era interessante ressaltá-la. O que 
observamos hoje é o enfraquecimento 
dos sistemas que sustentam jornais, 
editoras e instituições. Há outras tec-
nologias de visibilidade, dificultando, ou 
impossibilitando, uma tipologia univer-
sal. Estamos num momento muito mais 
complexo, no qual cabem mais variáveis 
e menos rótulos.”

+ MAIS
Vídeo do violinista Joshua Bell: http://bit.ly/Joshua_Bell
O trem: contestando a versão ofi cial - Alessandro Buzo
Clipping Yuri Firmeza - http://bit.ly/clippingyurifi rmeza

Artigo: “Que tipo de pornografi a desestabiliza uma recepção conservadora?” 
http://bit.ly/artigopronografi a
Entrevista: Alessandro Buzo http://bit.ly/entrevistabuzo
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Comunidade acadêmica e sociedade civil constroem juntas 
documento que traça diretrizes para a Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) até 2020

Mônica Calderano
Repórter

O Plano de Desenvolvimento Institu-
cional (PDI) que a Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora (UFJF) possui 

hoje é resultado de uma iniciativa histó-
rica. Pela primeira vez, o documento que 
apresenta as diretrizes para a instituição 
nos próximos cinco anos foi construído 
com ampla participação coletiva, fruto 
de várias oportunidades de debate e co-

laboração direta da comunidade. Foram 
convidados a abraçar essa missão não 
apenas aqueles que fazem parte da co-
munidade interna da UFJF - estudantes, 
professores e técnico-administrativos em 
educação (TAEs) -, mas toda a sociedade, 
que tem na instituição um de seus mais 
importantes símbolos de desenvolvimen-
to. Ao longo de 2015, em três períodos 

de consulta pública, via internet, foram 
colhidas cerca de 370 sugestões. Todas 
foram lidas e debatidas pela comissão 
designada pela Reitoria para a elabora-
ção do PDI, e a maior parte está incluída, 
inteira ou parcialmente, no documento 
final, aprovado pelo Conselho Superior da 
UFJF em meados de dezembro.

INSTITUCIONAL
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A professora do ensino médio e mora-
dora de Governador Valadares (MG) Ana 
Carolina Denadai viu no PDI a oportunida-
de de aproximar a instituição dos produ-
tores econômicos da região. “A presença 
de uma Universidade federal aqui traz 
grandes expectativas, e acho que esta 
troca - entre os que produzem conheci-
mento e os agentes econômicos - é justa 
e necessária.” A proposta da docente, 
incorporada ao documento final, é que 
a UFJF, por meio de seu campus avan-
çado, dialogue com setores industriais e 
tecnológicos de Governador Valadares, 
utilizando ferramentas para entender o 
arranjo produtivo local. Segundo consta 
no texto, a instituição deve começar a 
trabalhar neste sentido já no primeiro 
semestre de 2016, para que, em julho de 
2019, os resultados estejam alcançados.
A sugestão de Ana Carolina está incor-
porada à lista de ações que têm como ob-
jetivo “consolidar o desenvolvimento do 
campus de Governador Valadares”. Além 
desta, o documento destaca outras cinco 
metas para os próximos cinco anos: “ga-
rantir a excelência acadêmica; assegurar 
a democratização do ensino; promover 
qualidade de vida; otimizar processos 
organizacionais e infraestrutura; e for-
talecer a inovação social, a inserção e o 
desenvolvimento regional”. Cada uma de-
las está ancorada em dezenas de ações 
identificadas não só pela consulta pública 
como também por meses de trabalho de 
coleta de informações junto a todas as 
unidades acadêmicas.

VIA DE MÃO DUPLA
O professor do Departamento de Química 
da UFJF Alexandre Amaral Leitão decidiu 
reverter em favor da UFJF, por meio do 
PDI, as oportunidades de aprendizado 
que  tem tido dentro da própria institui-
ção. “O pesquisador que quer trabalhar 
em alto padrão tem a chance de interagir 
com grupos do mundo todo, o que nos 
dá a oportunidade de conhecer mode-

los que funcionam de fato e podem ser 
inspiração para nós.” No plano da UFJF, 
consta, agora, a orientação para que as 
pró-reitorias de Planejamento e Recursos 
Humanos incentivem a lotação de “TAEs 
administradores nas Unidades Acadê-
micas para assessoria aos diretores” ou 
implementem “assessoria administrativa 
via algum órgão ou setor da UFJF”. A 
sugestão de Leitão é resultado da sua 
percepção quanto às limitações que, 
muitas vezes, encontramos nos gestores 
brasileiros. “Não é questão de serem 
boas ou más pessoas, é que não temos, 
no Brasil, preparo para isso, não é a nossa 
tradição. E muitas vezes, professores 
bem sucedidos em docência e pesqui-
sa, quando são alçados a um cargo de 
gestor, acabam não fazendo um bom 
trabalho.” A proposta, agora, é que eles 
sejam assessorados por profissionais 
formados em gestão e possam, portanto, 
se dedicar ao que, de fato, estão prepa-
rados para fazer. O PDI orienta que esta 
mudança aconteça, gradativamente, até 
julho de 2019.

EIXOS TEMÁTICOS
O PDI, que tem status de planejamento 
estratégico, atende a uma exigência do 
Governo federal, por meio do Ministério 
da Educação (MEC), e será inserido no 
Plano de Desenvolvimento das Univer-
sidades Brasileiras. Para isso, o MEC es-
tabeleceu nove eixos temáticos a serem 
contemplados pelo documento: perfil 
institucional; projeto pedagógico institu-
cional; implantação e/ou desenvolvimen-
to de cursos (presenciais e a distância); 
perfil do corpo docente e técnico-admi-
nistrativo; organização administrativa 
da instituição; políticas de atendimento 
aos alunos; infraestrutura; avaliação e 
acompanhamento de desenvolvimento 
institucional; e aspectos financeiros 
e orçamentários. Dentro de cada um 
destes eixos estão importantes informa-
ções sobre a instituição, as atribuições de 

cada uma das suas unidades, o perfil dos 
servidores, as políticas de atendimento 
aos alunos e indicadores da atuação 
institucional ao longo dos últimos anos, 
além das diretrizes de gestão, que são o 
objetivo final de todo o processo.

AÇÕES CORRETIVAS
Embora o PDI seja um instrumento 
aberto, suscetível a transformações que 
circunstâncias distintas podem impor, as 
metas nele traçadas abrangem todos os 
níveis organizacionais - Reitoria, pró-
-reitorias, diretorias, órgãos suplemen-
tares, unidades acadêmicas e unidades 
administrativas - e serão monitoradas. 
Este trabalho é de responsabilidade 
da Diretoria de Avaliação Institucional 
e, caso sejam identificados atos em 
desacordo com o plano, serão elaboradas 
ações corretivas, para que seja retomada 
a trajetória prevista no documento.

A METODOLOGIA 
A construção desta edição do PDI co-
meçou ainda em 2014, por uma comis-
são nomeada especialmente para esta 
tarefa. O grupo deu continuidade à coleta 
de informações que já havia sido iniciada 
pelo então Escritório de Gerenciamento 
de Projetos, enviando um questionário a 
todas as unidades acadêmicas da UFJF 
e a algumas Unidades Administrativas, 
na intenção de identificar os objetivos 
de cada uma delas para os próximos 
cinco anos. Este material foi remetido 
às Pró-reitorias, para que fosse feita a 
priorização do que seria incluído na pri-
meira versão do plano. Entre abril e maio 
de 2015, a comissão solicitou a partici-
pação das entidades representativas de 
professores, técnico-administrativos e 
estudantes e, em seguida, foram feitas 
consultas aos diretores das Unidades Ad-
ministrativas e Acadêmicas. As consultas 
públicas, via internet, foram realizadas a 
partir de maio.

INSTITUCIONAL
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UM PLANO 
DEMOCRÁTICO
O vice-reitor no exercício da Reitoria da 
UFJF, Marcos Vinício Chein Feres, foi o 
presidente da  Comissão de elaboração 
do PDI. Confira as expectativas do atual 
gestor sobre o documento.

- Por que essa edição do PDI é tão repre-
sentativa para a UFJF?
- Pelo caráter de participação da comuni-
dade interna e externa. Como presidente 
da comissão, fui muito insistente nessa 
democratização por uma questão de 
princípio: um plano de desenvolvimento 

não pode ser construção de gabinete. Ele 
deve ser uma percepção do que a comu-
nidade deseja.

- Qual o mérito maior do PDI?
- O fato de se ter um processo demo-
crático, transparente e participativo de 
formulação de um plano de desenvol-
vimento institucional é um marco na 
concepção da gestão de uma universi-
dade. A representação do gestor estará 
limitada por este instrumento e, desta 
forma, há uma diminuição do voluntaris-
mo, do personalismo do dirigente. Não 
há uma camisa de força para o dirigente, 
mas uma orientação para não se perder 
de vista o que a Universidade pretende, o 
que a comunidade deseja.

- Com o documento pronto, como espe-
ra que a Universidade o veja?
- Como um espelho das diversas von-
tades das comunidades e, assim, deve 
ter um peso importante no processo 
decisório interno. Mas deve ser perce-
bido, também,  como um documento 
dinâmico. Nossas necessidades podem 
ser alteradas, e cabe ao gestor a sensibi-
lidade para reconhecer essas mudanças e 
atualizar o documento, sem que ele perca 
a essência de ser um plano orientador e 
estabelecedor de metas.

- A julgar pelas contribuições que 
chegaram à comissão, qual é a 
Universidade que a comunidade quer?
- Do ponto de vista interno, a Univer-
sidade ainda se preocupa muito com a 
ocupação do espaço. Mas percebemos, 
também, preocupação com os recursos 
humanos, com o acompanhamento das 
ações administrativas e, de um modo ge-
ral, inclusive na comunidade externa, há 
grande preocupação com a transparência, 
com o crescimento da Universidade, que 
deve ser estruturado, pensado. E, ainda, 
há a questão acadêmica. A comunidade 
interna, hoje, tem uma percepção muito 
clara do tipo de universidade que se 
pretende ter daqui a algum tempo em 
termos acadêmicos. A grande dificuldade 
é encontrar neste imaginário coletivo o 
tipo de administração que se quer para a 
Universidade. Precisamos pensar nesse 
amadurecimento, e o plano é importante 
porque traça a política no seu melhor 
conceito - a política que inclui todos nós 
no processo de construção das estraté-
gias da universidade pretendida. Cabe ao 
novo gestor, agora, com o documento, 
saber ler e compreender a comunidade 
que vai liderar. O PDI é um grande ins-
trumento, e deixá-lo para o novo gestor 
significa muito para mim, como educa-
dor, como pesquisador e como alguém 
que esteve na Reitoria.

INSTITUCIONAL

+ MAIS
Conheça o PDI:  ufj f.br/pdi
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O vice-reitor no exercício da Reitoria, 
Marcos Vinicio Chein Feres, presidiu 
a Comissão de Elaboração do Plano 
de Desenvolvimento Institucional
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DISSERTAÇÃO

No colo, 
o mundo 
inteiro

Dissertação apresentada no Programa de 
Pós-graduação em Ciência da Religião da 
UFJF propõe o resgate de valores e formas 
para garantir, a mães e a fi lhos, conexão 
capaz de mudar a sociedade

Mônica Calderano
Repórter
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DISSERTAÇÃO

No colo, 
o mundo 
inteiro

Imagine um jardineiro que tem, diante 
de si, sua tarefa diária. Ele precisa cui-
dar de um jardim. Tem, dentre outras 

variações, duas opções evidentes: pode 
objetivamente podar e aguar a plan-
ta, ou executar essas ações tendo em 
mente as necessidades, expectativas e o 
bem-estar não só daquele ser vivo, como 
também das pessoas que por ali passam 
todos os dias, dando ao seu trabalho 
uma outra dimensão. Pode cuidar da 
planta para que ela cresça simplesmente 
ou para que, crescida, segura  e plena, 
ela se integre ao mundo e contribua com 
ele. Com essa história, a doutoranda pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cia da Religião (PPCir) da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), Carolina 
de Carvalho Duarte Guimarães, clareia o 
conceito de Espiritualidade do Cuidado, 
cunhado pelo teólogo Leonardo Boff e 
ponto-chave de sua dissertação, apre-
sentada em 2015. No trabalho “A arte 
de cuidar: Espiritualidade do Cuidado 
na relação mãe bebê”, a pesquisadora 
aplica o pensamento de Boff à relação 
mãe e filho, enfocando uma possibilidade 
diferenciada de conexão, capaz de trazer 
benefícios não só para a família, como 
para toda a sociedade.
“O advento da ciência foi secando o 
encantamento do mundo”, diz Carolina, 
justificando a proposta de um olhar mais 
espiritualizado para o nosso entorno. A 
despeito dos benefícios trazidos pela 
tecnologia, os processos e as relações 
dos indivíduos foram se tornando cada 
vez mais operacionalizados, automáti-
cos e, de certa forma, desconectados de 
sua origem. “Hoje existe um processo 
de busca pelo resgate de sabedorias e 
valores essenciais. Há uma sede de va-
lores diferenciados e uma reação ao que 
estamos fazendo com nosso entorno”, 
reforça o professor do PPCir e orientador 
do trabalho, Faustino Teixeira.
O cuidado, explica a pesquisadora, 
aparece neste contexto como elemento 
importante pelo fato de que dá ao ser 

humano a possibilidade de agir de forma 
integrada, atenta e em comunhão com 
o outro. “Somos fruto do cuidado. Este 
é um dos fundamentos do humano.” E o 
cuidado no começo da vida tem um valor 
ainda maior pois é nesta etapa que se 
formam as bases mais sólidas de valores 
e potenciais do indivíduo. “A criança tem 
mais naturalidade, mais vulnerabilidade 
(do que o adulto), então é importan-
te ajudar as pessoas a entenderem a 
dinâmica de crescimento, alimentada por 
valores essenciais”, explica Faustino.
A responsabilidade, Carolina deixa claro, 
não é só da mãe, embora a dissertação 
dela se volte para a relação materno-
-infantil. A missão diz respeito a todos 
os cuidadores que acompanham os 
primeiros meses de vida nova: médicos, 
enfermeiros e, mais recentemente, dou-
las - mulheres que dão aconselhamento 
e assistência não médica (física, emo-
cional, informativa etc.) a parturientes 
antes, durante e depois do parto. 
A mãe, naturalmente, tem um papel in-
comparável neste processo, uma vez que 
apresenta, em seu próprio corpo, uma sé-
rie de alterações, nascidas no processo de 
gestação, que a tornam apta a oferecer o 
cuidado. Ela, em tese, se apresenta como 
a “cuidadora ideal”, mas o que um bebê 
precisa para se desenvolver com saúde 
emocional, afirma a pesquisadora, é de 
uma pessoa que se identifique com ele 
e conheça suas necessidades. O cuida-
do operacional, típico da sociedade de 
hoje, precisa dar espaço ao “cuidado de 
holding”, teoria do psicanalista e pediatra 
inglês Donald Winnicott, que sugere que 
a criança seja tratada a partir de uma 
identificação devotada a ela - e não de 
forma mecânica. Não se trata, portanto, 
de realizar essa ou aquela tarefa ao cui-
dar da criança, mas de realizar todas as 
tarefas do cuidar de forma plena, conec-
tada às necessidades do bebê, inspirando 
nele segurança, alegria e naturalidade.
Carolina exemplifica com o relato ouvido 
de uma mãe que, em certa ocasião, 

decidiu catar, na mão, os piolhos na 
cabeça da filha, antes de recorrer à 
medicação tradicional. “Não que não se 
deva medicar, conforme a necessidade de 
cada caso, mas existem cuidados que, na 
correria do dia a dia, qualificamos como 
desimportantes e acabamos por privile-
giar mecanismos que solucionam pro-
blemas sem passar pelo contato físico.” 
Com esse  pensamento, a pesquisadora 
defende a preservação, por exemplo, do 
tempo dedicado à brincadeira. “Quantos 
carinhos foram desperdiçados com o ad-
vento dos antitérmicos que desobrigam 
as mães e os pais de vigiar a febre fazen-
do compressa de álcool nas articulações 
para controlar a temperatura? Quantos 
bolos deixaram de ser batidos à mão? 
Quantas memórias afetivas deixarão de 
ser criadas por essa geração moderna de 
crianças conectadas mais na televisão, na 
internet, nos joguinhos etc. do que em 
interações afetivo-sociais?”
A decisão de revisitar estes valores e 
promover momentos de conexão tem 
evidente potencial para fazer bem às 
crianças envolvidas, uma vez que garante 
a transmissão de segurança - algo funda-
mental para o desenvolvimento emo-
cional saudável. Mas a transformação 
tem mérito ainda maior: criar condições 
de desenvolvimento e superação para 
toda a sociedade. “Somos uma socieda-
de consumista, com valores invertidos. 
Sentimo-nos atacados, com medo, 
somos impulsivos, quase não humanos”, 
avalia Carolina. “E o cuidado na primeira 
infância é o que pode trazer segurança 
e permitir o surgimento de seres mais 
generosos, conectados com o universo e 
capazes de devolverem ao mundo o bem 
que receberam”, defende. E Faustino 
completa: “A proposta, quando se pensa 
sob a ótica da espiritualidade do cuida-
do, é que os dedicados à relação com as 
crianças possam cultivar, fortalecer e 
irradiar valores que a sociedade de mer-
cado elimina ou obstrui. É um caminho 
de transformação muito bonito.”
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DISSERTAÇÃO

NOVA FORMA DE 
NASCER
Tais experiências de conexão são possí-
veis - e determinantes - desde a concep-
ção da criança até à idade adulta, mas 
ganham força ímpar no momento do 
nascimento, envolvendo não só a família, 

MAIS
Carolina de Carvalho Duarte Guimarães
Doutoranda pelo Programa de Ciência da Religião da UFJF; especialista em Violência Doméstica contra crianças e adolescentes pela USP (2002) e em 
Ciência da Religião pela UFJF (2013); educadora peri-natal e doula; coordenadora de grupos de gestantes, casais grávidos e grupos de mães-bebê
http://lattes.cnpq.br/3262094588886230
carolina@gerando.com.br 

Carolina Duarte: “Quantas memórias afetivas deixarão de ser criadas por essa geração moder-
na de crianças conectadas mais na televisão, na internet, nos joguinhos, do que em interações 
afetivo-sociais?
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Faustino Teixeira
Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana (1985), com estágio Pós-Doutoral realizado na Pontifícia Universidade Gregoriana; partici-
pou da criação dos cursos de especialização (1991), mestrado (1993) e doutorado (2000) em Ciência da Religião da UFJF, tendo sido o seu primeiro 
coordenador; atualmente é professor titular no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião na UFJF e pesquisador do CNPq
http://lattes.cnpq.br/1087558442862190
http://fteixeira-dialogos.blogspot.com.br
fteixeira@uai.com.br

como todos os profissionais responsá-
veis por assistir mãe e bebê. Por isso, a 
pesquisadora defende que a sociedade 
reveja a forma de lidar com o parto, res-
gatando valores ligados à sua “parcela de 
mistério”. “A trajetória humana passou a 
explicar e abandonou o espaço do sentir, 
do permitir, do deixar revelar. O homem 
e a mulher, ao falarem do nascimento, 

passaram a tratar a si próprios não mais 
como autores do fato, mas como coadju-
vantes, deixando que a tecnologia dirija 
seus passos.” Nosso modelo atual esta-
ria, na visão da doutoranda, nos privando 
de uma experiência potente de trans-
formação individual, familiar e social. 
“O emocionar que emerge do nascer em 
plenitude cria valores sociais humanos 
ligados a uma confiança primordial que 
contribui para a vivência espiritual ligada 
ao cotidiano e ao cuidado.”
O processo de preparação de Carolina 
para a dissertação abrangeu a coleta de 
depoimentos e a realização de entre-
vistas com profissionais envolvidos no 
cuidado espiritualizado de mães e filhos, 
além de Leonardo Boff. Ao teólogo, 
Carolina perguntou se, para mudar o 
mundo, é preciso mudar a maneira de 
nascer. “Nosso mundo é todo automati-
zado. Você vê a mãe que vai dar o parto, 
o filho que vai nascer, vê as tecnologias 
e só vê isso. Não vê tudo o que vem 
antes, tudo que está ao redor, e então 
não faz as conexões. Agora as conexões 
existem, estão aí, você respira o ar, você 
toma água, você usa os instrumentos, só 
que não conscientiza. Quanto mais você 
engloba, mais holística, mais includente, 
mais cuidadosa fica e se sente numa es-
pécie de sacerdócio a serviço do mistério”, 
ele expôs, antes de concluir. “Se tudo 
está ligado a tudo, tudo é uma cadeia, 
um pequeno elo pode transformar toda a 
cadeia. Não dentro de um velho para-
digma, mas dentro do novo paradigma 
que vê todas as conexões presentes ali, 
então mudar a forma de nascer é mudar 
o mundo.”
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L ANÇAMENTOS

Música, saúde e jornalismo estão 
entre os lançamentos da Editora UFJF
A relação entre música e técnica, da professora do Instituto de Artes e Design (IAD) da UFJF, Marta Castello Branco (ver mais na 
página 54); a obra de Luiz Beltrão e o jornalismo isento, que separa os relatos dos fatos da opinião dos autores, organizada pelos 
professores da Faculdade de Comunicação (Facom-UFJF) Iluska Coutinho , Jorge Felz e Guilherme Moreira Fernandes; e uma mostra 
do que é e como funciona no Brasil a medicina antroposófica, organizada pela professora da Faculdade de Medicina (Facmed-UJF), 
Vivianne Weil Afonso; são algumas das obras lançadas recentemente pela Editora UFJF. Confira as dicas e boa leitura!

Fernando Lobo
Repórter

A obra aborda as dimensões teóricas 
e práticas da medicina antroposófica, 
que possui bases e métodos distintos 
da tradicional biomedicina. Sua 
fundamentação é estudada a partir 
das obras de Goethe e Rudolf Steiner 
que, inspirado no primeiro, fundou a 
Antroposofia e a medicina antroposófica. 
O livro também aborda a situação da 
medicina antroposófica no Brasil e como 
as diferentes gerações de médicos vêm 
atuando na antroposofia e na relação 
com a biomedicina.

A MEDICINA ANTROPOSÓFICA 
COMO RACIONALIDADE MÉDICA E 
PRÁTICA INTEGRAL DE CUIDADO À 
SAÚDE: ESTUDO TEÓRICO,
ANALÍTICO E EMPÍRICO

Madel T. Luz (coordenadora)
Vivianne Weil Afonso (organizadora)
200 páginas - R$ 50

O livro é resultado de pesquisa desen-
volvida durante seis anos na Universität 
der Künste (Berlim, Alemanha), que 
revelou textos inéditos de Vilém Flus-
ser, abordando a relação entre música e 
técnica apresentadas em obras de Nono, 
Sciarrino e Saariaho, a partir do concei-
to de “aparato”, formulado por Vilém 
Flusser. Em complemento a este estudo 
encontram-se dois artigos sobre música 
de Vilém Flusser, escritos por ocasião de 
sua estadia no Brasil.

Marta Castello Branco 
296 páginas - R$ 67 

O debate sobre o lugar de informação 
e a opinião nos produtos jornalísticos, 
foco da obra de Luiz Beltrão, permanece 
atual e convida-nos à reflexão sobre 
o papel e as promessas do jornalismo 
na contemporaneidade. A oferta da 
informação isenta, a separação entre 
relato dos fatos e a opinião. Esses são 
temas abordados nesta obra, referência 
importante sobre o jornalismo opinativo, 
área ainda carente de produção. 

Luiz Beltrão
Organizadores: Iluska Coutinho, Jorge 
Felz, Guilherme Moreira Fernandes
120 páginas - R$ 35

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

O INSTRUMENTO MUSICAL
COMO APARATO

FORMAÇÃO DA
OPINIÃO PÚBLICA
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ARTIGO

Biobanco é aprovado para 
acesso às informações 
genéticas humanas

Estamos entrando em uma era na qual cada vez mais as 
doenças humanas estão sendo estudadas a nível celular e 
molecular, proporcionando um maior entendimento sobre 

os mecanismos biológicos das doenças. Este contexto promete 
impulsionar o paradigma da medicina personalizada, que propõe 
o delineamento de tratamentos médicos a partir da análise 
individualizada das características celulares e moleculares do 
paciente.
Os Biobancos são o principal recurso para a prática da medicina 
personalizada e pesquisa translacional, pois fornecem amostras 
biológicas, o substrato que viabiliza a descoberta de biomarca-
dores, polimorfismos e modelos experimentais para o estudo de 
doenças.
O Laboratório de Genética Humana e Terapia Celular (Genetec), 
localizado no Departamento de Biologia do Instituto de Ciências 
Biológicas, foi recentemente aprovado pela Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (Conep/Brasília) como o primeiro Biobanco 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Esse reconheci-
mento tem um impacto importante, pois estabelece critérios de 

Carlos Magno da Costa Maranduba*

qualidade para armazenamento de amostras biológicas huma-
nas, tais como células tronco obtidas da polpa dentária, do cor-
dão umbilical e do tecido adiposo, além de obtenção de materiais 
genéticos (DNA e RNA) de fluidos biológicos (sangue periférico e 
urina). 
O Biobanco Genetec conta com uma infraestrutura adequada para 
assegurar que as amostras biológicas humanas armazenadas e 
utilizadas em diversas pesquisas sejam da mais alta qualidade. 
Estas amostras estão armazenadas à temperatura -80° e -196° 
Celsius, necessária para conservação da integridade das amostras 
biológicas. Atualmente, quatro mestrandos e três doutorandos, 
além de alunos de iniciação científica já desenvolvem suas 
pesquisas contando com amostras estocadas e certificadas pelo 
Biobanco Genetec.
As amostras biológicas armazenadas no Biobanco são 
provenientes de pesquisas em desenvolvimento, as quais são 
aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
(CEP) da UFJF.

* Doutor em Biotecnologia na área de Genética Humana pela Universidade de São Paulo (USP); professor do Departamento de Biologia da UFJF; 
carlos.maranduba@ufj f.edu.br; carlosmaranduba@yahoo.com.br
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Ciência ecoa além 
das fronteiras

INICIAÇÃO CIENTÍFIC A

Estudante de Engenharia 
une intercâmbio e pesquisa 
e revela como tecnologias 
do amanhã podem ser 
desenvolvidas no âmbito 
científi co acadêmico

Laís Cerqueira Fernandes
Repórter

Nascido no interior de Minas Gerais, 
o estudante de Engenharia Elétrica 
da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF), Pristher Adelino Marques, 
estabeleceu seu foco já na adolescência: 
aproveitar o máximo de experiências 
para enriquecer sua vivência acadêmica. 
Persistente, o jovem de 24 anos diz que 
se dedicou, quando calouro, a aprender 
sobre o funcionamento e oportunidades 
que a Universidade oferecia. Resolveu 
unir as duas que mais encheram seus 
olhos: pesquisa e intercâmbio.
 

EXPANDINDO O 
CONHECIMENTO
Determinado a expandir o conhecimento 
não somente para fora da sala de aula, 
mas para além do país, no segundo 
semestre de 2013 ingressou na 
Universidade de Algarve, na cidade de 
Faro, em Portugal, pelo Programa de 
Intercâmbio Internacional de Graduação 
(PII-Grad), da Diretoria de Relações 

Internacionais da UFJF.
Em Algarve, aprofundou-se no ramo de 
sistemas de energia e controle. Atraído 
não só pela educação, mas também 
pela oportunidade de aprender em 
empresas estrangeiras, procurou estágio. 
“Insistiram comigo que seria difícil. 
Eu escutava o que eles tinham a dizer, 
mas não deixava aquilo me desanimar. 
Não podia deixar de aprender e colocar 
em prática o máximo que eu pudesse 
para trazer esse conhecimento de volta 
comigo para as pesquisas do meu país.”
 

COLABORAÇÃO 
MÚTUA
O estudante conseguiu vaga como 
voluntário na empresa Linergel e destaca 
como seu maior feito a instauração de 
um processo de avaliação de gasto de 
energia. “Nosso trabalho era analisar a 
opção mais vantajosa para o cliente, em 
qual ele economizaria mais, e até calcular 
o possível lucro caso empregasse os 

Biobanco é aprovado para 
acesso às informações 
genéticas humanas

Após a experiência internacional, Pristher Adelino Marques hoje atua no Laboratório de Eletrônica Orgânica da UFJF

serviços de uma determinada empresa 
de distribuição de energia. Aplicando 
tudo que tinha aprendido até ali e na 
UFJF, consegui calcular um sistema que 
diminuía em muito o tempo que levava 
para dar esse cálculo para os clientes. 
Tudo passou a ser resolvido em questão 
de minutos.”
Agora, munido desta experiência vivida 
na Linergel, Marques consegue examinar 
com novos olhos a pesquisa que auxilia a 
conduzir atualmente na UFJF, da mesma 
forma que seu conhecimento adquirido 
na Universidade o ancorou em sua expe-
riência internacional. Hoje, está inserido 
no Laboratório de Eletrônica Orgânica 
(LEO) da UFJF, ambiente que possibilita 
a Marques se dedicar aos estudos das 
chamadas células solares orgânicas e 
suas aplicações no campo da eletrônica. 
“É o futuro do futuro”, brinca o estudan-
te. Mas a brincadeira é séria: as tecno-
logias do amanhã já são desenvolvidas 
no âmbito científico-acadêmico. E, como 
a pesquisa, seu impacto desconhece 
fronteiras.

+ MAIS
Pristher Adelino Marques 
Graduando em Engenharia Elétrica com Habilitação em Sistemas de Potência na UFJF; membro do grupo de pesquisa Nanociências e Nanotecnologias; atua no 
Laboratório de Eletrônica Orgânica da UFJF
http://www.ufj f.br/nano/
pristher.marques@engenharia.ufj f.br

M
árcio Brigatto
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ARTIGO

Música e técnica

De uma forma geral, a música é associada à expressividade 
de instrumentistas ou à inspiração de compositores, 
deixando em segundo plano a compreensão da técnica 

envolvida em seu fazer, e da influência de seu aspecto material 
na própria expressão artística. Ainda que uma ‘ideia musical’ 
seja parte indispensável da experiência que vivenciamos ao ouvir 
música, ela é sempre mediada por algum aspecto material, como 
as cordas, as teclas ou as chaves de um instrumento, assim como 
pela voz humana.
A construção de instrumentos musicais, sua forma e propriedades 
determinam a música tão intensamente quanto a intenção 
dos músicos, sendo suas possibilidades parte da imaginação 
humana e, neste sentido, a técnica não se diferencia da própria 
música, mas ao mesmo tempo em que limita as possibilidades 
de expressão, justamente propicia a criação das mesmas. 
Ofertando a discussão sobre este tema ao público geral, a 
Editora UFJF acaba de lançar o livro “O Instrumento Musical 
como Aparato” (ver mais na página 51), que aborda a relação 
entre música e técnica com base no pensamento de Vilém 
Flusser, um filósofo judeu que viveu por mais de três décadas 

Marta Castello Branco*

no Brasil e fez da língua portuguesa o idioma de suas primeiras 
publicações. Flusser aponta para os limites da técnica, através 
do programa de cada objeto, o que na música, significa que cada 
instrumento é capaz de gerar sons específicos, que só podem ser 
transformados ao se construir novos instrumentos. Ao mesmo 
tempo, Flusser ressalta a criatividade humana frente à técnica 
e às suas limitações, assim como o surgimento de uma nova 
‘tecnoimaginação’ que justamente se inicia através do contato 
com a técnica, o que é apresentada no livro, no contexto da 
música contemporânea. 
Compositores como o italiano Luigi Nono (1924-1990) fazem 
de seu processo composicional uma descoberta de sons 
e possibilidades de espacialidade sonora, chegando, para 
tanto, ao desenvolvimento de novos usos de instrumentos 
acústicos e aparatos para a música eletrônica. Dedicar-se ao 
desenvolvimento de novas técnicas, instrumentos ou aparatos, 
significa igualmente um mergulho no imaginário musical 
humano, conduzindo a uma postura criativa e fecunda frente à 
técnica. 
 

* Doutora em Música pela Universidade de Artes de Berlim (Alemanha);  professora do Departamento de Música do Instituto de Artes e Design (IAD) da UFJF;  
martacastellobranco@yahoo.com.br
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Entre o erudito e o popular

Nascido em 2009, o curso de Música da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), sediado no Instituto 
de Artes e Design (IAD), produz frutos em projetos de 

pesquisa e extensão e em atividades artísticas, como concertos 
e recitais. A produção musical recente inclui CDs gravados e 
lançados em 2015, que demonstram a abrangência de interesses 
e as possibilidades de atuação abertas a alunos recém-formados 
ou ainda em graduação. 
“Quebra o Coco” é a gravação de estreia da soprano Andreia Lira, 
resultado do seu trabalho de conclusão do bacharelado na UFJF. 
Nele, ela revisita mais de um século do cancioneiro de câmara 
brasileiro, que mostra claramente a perfeita simbiose entre a 
linguagem musical erudita europeia e a efervescência de ritmos 
e melodias surgidos na Terra Brasilis pela interação de culturas 
e raças.
Desde os seus primórdios, como em “Coração Triste” e em 
“Trovas”, de Alberto Nepomuceno (1864-1920), na qual a 
influência da música romântica europeia é prevalente, passando 
por expoentes da escola nacionalista da primeira metade 
do século XX, influenciada pela visão estética de Mário de 
Andrade, até chegar à produção atual, estilisticamente plural 
e multirreferencial, em canções de Jorge L. Santos e Leandro 
Renó (ele também ex-aluno do curso de Música), compostas 
especialmente para a cantora e gravadas aqui pela primeira vez, 
o recital de Andreia Lira oferece-nos uma visão ao mesmo tempo 
panorâmica e detalhada das características que nortearam a 
composição da música vocal de câmara no Brasil.

Como não poderia deixar de ser, pelo caráter dominante da música 
erudita brasileira no século passado, os nacionalistas ocupam 
a porção maior do programa em canções que demonstram 
diferenças e similaridades da incorporação da matriz brasileira 
na obra de compositores de referência, como Francisco Mignone 
(“Dona Janaína”); Mozart Camargo Guarnieri (“Vamos dar a 
despedida”,  “Cantiga da Mutuca”, e a faixa-título “Quebra o 
Coco); Lorenzo Fernandez (“Canção do Mar”); Heitor Villa-Lobos 
(com a indefectível “Melodia Sentimental”); e autores menos 
conhecidos como Luciano Gallet (“Taieiras”). Como contraponto, 
Andreia Lira inclui “Lua Branca” e “ Não se impressione”, da 
pioneira Chiquinha Gonzaga (1847-1935) que, cruzando as 
fronteiras entre o erudito e o popular, foi pedra fundamental na 
construção da identidade musical brasileira. 
Na performance do repertório gravado, a soprano mantém a 
técnica vocal lírica, veículo originalmente pretendido pela maioria 
dos compositores representados no álbum e imprescindível 
para trazer à tona toda a gama expressiva contida em cada 
canção. Com uma interpretação plena de verve e timbre rico e 
perfeitamente ajustado ao universo musical de cada obra, e uma 
dicção que torna cada poema uma redescoberta, ela faz de seu 
CD de estreia um portfolio abrangente de seus amplos recursos 
artísticos, secundada por não menos talentosos intérpretes, 
como o pianista Marcos Paulo Lopes (recém-formado no curso 
de Música da UFJF e exímio camerista) e a percussionista Flávia 
Lima. 

Rodolfo Valverde* 

MÚSIC A

* Professor e coordenador do Bacharelado em Música do Instituto de Artes e Design (IAD) da UFJF
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ARTIGO

O presente artigo apresenta um projeto de extensão 
realizado em uma creche municipal de Juiz de Fora (MG), 
ao longo de 2015, no contexto da formação em serviço das 

educadoras, cujo foco é a problematização da organização dos 
espaços. O projeto adota abordagem interdisciplinar, propiciando 
o diálogo entre as áreas de Educação, Psicologia, Geografia e 
Arquitetura, e está fundamentado na perspectiva histórico-
cultural de Lev Vigotski, para a qual o espaço é concebido como 
um elemento relacional, simbólico e histórico, que se transforma 
ganhando outros contornos a partir das interações sociais. 
Partimos da ideia de que os aspectos físicos do ambiente e as 
formas como eles são vivenciados por adultos e crianças precisam 
ser problematizados pelas educadoras no planejamento e na 
organização espacial da creche, devendo considerar os bebês 
e as crianças pequenas como coautoras desses ambientes. 
Nesse sentido, a organização espacial, longe de ser neutra e 
universal, está vinculada a determinada concepção de criança, 
desenvolvimento e educação. 
As ações formativas têm sido planejadas a partir de pesquisa 
documental (projeto pedagógico da creche/2014 e projeto 
de trabalho “Reflexão dos espaços”/2013), observações 
participantes, notas de campo, registro fotográfico e fílmico 

Ana Rosa Costa Picanço Moreira*

de interações de bebês, crianças e educadoras com os aspectos 
físicos dos diferentes ambientes da instituição, envolvendo 
três bolsistas do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 
(Faced/UFJF) e uma doutoranda do Programa de Pós-graduação 
em Educação (Proped) da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). Os contextos da formação em serviço foram 
denominados encontros reflexivos por possibilitarem a reflexão 
crítica de modo colaborativo entre as educadoras e a equipe do 
projeto. Esses encontros têm abordado os seguintes aspectos: 
percepção espacial; espaços desejados; relação entre os espaços 
e as práticas pedagógicas; potencialização dos espaços; e 
participação das crianças e das famílias nas transformações 
espaciais. 
A reflexão crítica e conjunta tem oportunizado a desnaturalização 
do planejamento e da organização espacial, e a emergência 
de novos modos de arranjar os espaços, mais sensíveis às 
demandas de crianças e bebês, e, portanto, mais significativos 
para esses sujeitos. Destaca-se, assim, a relevância de projetos 
dessa natureza que contemplem ações compartilhadas entre a 
universidade e a creche na formação acadêmica de estudantes de 
Pedagogia e a formação continuada em serviço das educadoras 
da infância.

* Doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj);  professora da Faculdade de Educação da UFJF;  ana.moreira@ufjf.edu.br

A Universidade 
e a creche na 
formação de 
educadoras
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Mito-poética 
de um poeta 
escritor

Da lavra de Fernando Fiorese são conhecidas, dentre outras 
produções literárias, livros de poesia, como “Exercícios de 
vertigem & outros poemas” (1985); “Corpo portátil: 1986-

2000” (2002), espécie de recolta de (sua) “poesia até agora”; e 
“Dicionário mínimo” (2003), coletânea de poemas em prosa que, 
tal como o haviam realizado escritores como Charles Baudelaire 
(Paris, 1821-1867) e Oscar Wilde (Dublin, 1854 e Paris, 1900), 
consiste em um texto descritivo no qual se oferece um olhar 
sobre o mundo, no intuito de celebrá-lo ou, antes, manifestar 
perplexidade ante sua realidade tantas vezes dolorosa. Estes 
escritos primam pelas numerosas imagens poéticas — metáforas, 
personificações, efeitos de reiteração sonora, ritmo marcado 
pela repetição da estrutura compositiva — que, ao validar 
sua literariedade, conferem ao texto uma qualidade musical. 
Tanto quadro quanto canto, um poema em prosa apresenta 
e representa uma descrição da realidade mundana, que logo 
ressurgirá transfigurada pela imaginação do poeta, sempre 
refeita em modo lírico e original.
O autor pressente e prevê no emprego informado da palavra 
poética um modo exponencial de reflexão artística e de prática 
estética, ambas potencialmente transformadoras da existência 
cotidiana na medida em que a ela infundem um (novo) sentido.
Poeta, professor de Letras e ensaísta, Fernando Fiorese publicou 
“Murilo na cidade: os horizontes portáteis do mito” (2003), uma 
coleção de ensaios sobre Murilo Mendes (1901-1975), poeta e 
prosador nascido em Juiz de Fora, conhecido por seu entusiasmo 
pelo imaginário coletivo de Minas Gerais. 
Com o livro “Aconselho-te crueldade” (2010), Fiorese voltou-
se e se votou ao conto. Por transmissão oral ou em registro 

material pela escrita, algo sempre chega aos ouvidos ou passa 
sob os olhos, porque foi contado. Ouviu-se ou se leu uma estória, 
verdadeira e factual ou fictícia, ficcionalmente recriada. Escrita 
tersa e tensionada, uma vez que deve dirigir a atenção e o 
interesse, emocionados, do leitor ao núcleo pulsante do curto 
relato feito. Mito-poesia de corte filosófico, assomo estético e 
perspectiva literária.
“Um chão de presas fáceis” (2015), é um “romance de estrada”, 
aqui em transposição inter-significativa de um documentário 
concebido sob a forma de vídeo. O autor diz tratar-se de 
homenagem aos “verdadeiros autores e à gênese singular” 
do vídeo jamais realizado; há ainda a advertência de que 
“personagens e situações desta obra são reais apenas no 
universo da ficção; não se referem a pessoas, lugares ou fatos 
concretos”. Astúcia de ficcionista?
Mineiridade (essência e expressão identitária) e mineirice 
(caráter e atitude existencial), manifestações verbi-voco-visuais 
marcadas e marcantes; jamais estereotipadas. Matéria-prima 
e veio mito-poético da novel experiência ficcional de Fernando 
Fiorese. Romancista.

Aluizio R. Trinta*

LITER ATUR A

* Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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Paisagem de Porcelana
Claudia Nina*

Fotos: Roosevelt Nina**

“Em um país sem montanhas, as quedas são metafísicas. Uma pessoa pode afundar e 
ninguém vê o desaparecimento. Ninguém consegue despencar de colinas ou ladeiras;
a queda é do chão para o chão. Desmorona-se 
em um destroçamento de camadas internas, silenciosamente.”

ENSAIO FOTOGR ÁFICO
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“A primeira semana foi um tempo isolado no calendário dos horrores. Tempos 
de turismo. Foi quando passeamos em um campo de flores. Uma imensidão 
de coloridos. Nada ali parecia real de tão bonito. Senti pelas tulipas o mesmo 
falso amor que senti pelos holandeses – eram bonitos demais, não poderiam 

ser de verdade. Em um cenário em high definition, se eu tentasse pegar 
alguma das flores não conseguiria. De perto deveriam feder”.
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ENSAIO FOTOGR ÁFICO

“Em um país sem ruídos, as estações de trem são como um tronco seco – a vida 
emudecida, sem sinal de ninho. As poucas pessoas surgiam do nada e davam a impressão 

de marcharem para lugar nenhum. Mastigavam de boca aberta pães pretos cheios de 
sementes. O trem parecia levitar, não fazia barulho nos trilhos. (...) Barulhos são malvistos 

na Holanda, falta de respeito à agenda do silêncio”.

“As vozes eram abafadas como se um 
enorme saco e estopa estivesse na 

palma da mão de cada um dos raros 
habitantes que se aventuravam a sair 
da clausura para que a menor vontade 
de soltar um berro fosse sequestrada 

rapidamente. Tudo era abafado – a 
voz, o sol, a dor. Os embrulhos, 

novamente os embrulhos, o céu 
embrulhado também”.
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“Eu passava lentamente porque nunca tinha pressa e obser-
vava. Viviam dentro dos seus aquários, potinhos transparen-
tes; estavam dentro de um maior que era o país dos canais 
concêntricos. Eu e minha sombra andávamos concentrica-

mente ao redor dos famosos anéis de água”.
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“Meses de Holanda e eu ainda não tinha aprendido 
o óbvio: o país dos diques, que sofreu com tantos 
alagamentos históricos, ensinara os nativos a se 

vestir como quem vai cruzar o oceano, nunca se sabe 
quando um deles vai se romper e tudo se destruirá”.

“Era assim: podia-se ver o dentro dos quartos; 
o dentro dos guarda-roupas; o dentro dos 
armários da cozinha; o dentro do dentro – 

ninguém fazia nada de errado nunca? Janelas 
transparentes, cortinas transparentes, seres 

transparentes, vidas transparentes?”

ENSAIO FOTOGR ÁFICO
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“Em uma das ruas esmirradas, a calçada era tão 
estreita que mal cabiam meus pés de bota – por 

um triz não fui escavar as águas”.

“Assim que cheguei, a claridade dos dias 
longos me parecia azul.”
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ENSAIO FOTOGR ÁFICO

“Peguei o mapa e tentei entender as indicações. Descobri 
só naquele momento que Amsterdã tem a forma de uma 
ferradura – presságio de boa sorte? Acreditei. Embora não 

conseguisse fazer uma leitura clara de onde estavam meus pés 
nos desenhos do mapa, achei que seria divertido me perder 

um pouco. Mas logo depois veio o medo. Não podia me perder 
porque não haveria ninguém para me achar”.

“Dava para ver o chão avermelhado-sujo-escuro das ruas quando restava algum 
pedaço de chão sem pés de botas pesadas que marchavam. Pés com botas pesadas 
de guerra não andam, marchavam. A grande dúvida era por que motivo os holande-
ses não tiravam as botas mesmo no calor – alguns até usavam chinelos, mas os pés, 

muito brancos, ficavam estranhos; saudade das botas, pareciam dizer”.



“Alguém tinha levantado, enfim, a minha 
capa transparente – aquela que os 

estrangeiros ganham quando chegam à 
Holanda; o suvenir ao contrário que traz a 
frase inscrita na parte de trás: em vez de 

welcome lê-se “Serás invisível”

O Ensaio Fotográfico foi desenvolvido a partir de trechos do livro “Paisagem de Porcelana” (2014), da jornalista e escritora Claudia Nina, lançado pela Editora 
Rocco, ambientado em Amsterdã (Holanda)
* Doutora em Letras pela Universidade de Utrecht (Holanda); graduada em Jornalismo pela UFJF; colunista da “Revista Seleções” (Reader´s Digest); autora 
dos livros “Esquecer-te de mim” (2011)”; “A barca dos feiosos” (2011); “Nina e a Lamparina” (2013); conto “Na solidão da noite” (antologia “Vou te contar”, 
Editora Rocco, 2014); “A misteriosa Mansão do Misterioso Senhor Lam” ( 2015); e “A Repolheira” (2015) 
** Participou de mostras na antiga Funarte; no Museu de Arte do Rio Grande do Sul; no Museu de Arte Moderna e no Centro  Cultural da Justiça Federal, 
ambos no Rio de Janeiro; no Centro Cultural de São Paulo; em galerias de arte em Juiz de Fora (MG); vencedor do Prêmio Icatu das Artes; possui  trabalhos 
publicados nos livros “Fotografia no Brasil” e “Só existe um Rio”; atualmente, desenvolve trabalhos de cunho pessoal em fotografia e leciona em cursos de 
arte fotográfica

ENSAIO FOTOGR ÁFICO

“Toda a vez que abria o grande mapa 
do guia, eu podia jurar que as letras 
viravam de repente formigas, saíam 
do papel e escalavam meus braços 

e ombros, cansadas de viver aprisio-
nadas. Fiquei tonta: formigas, anéis 

concêntricos, tantos canais, ruas 
estreitas e idênticas umas às outras, 

tudo tão igual”.
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André Capilé*

não há que soprar nem madeiras 
nem metais se orquestra a virilha 

tecido teu mantô à mobília aferra 
a cachimanha de dígitos arrola se 
o caldo entorna a uva azeda e que 

perfume na suã seu cosmético? que 
lábia mostra ofício diário? a torcida 

me orgulha carrego no peito o escudo 

do mergulho quê me iliba se 
na despedida ária de bestas des

penteadas no escuro não conciliam? 
noturna cultivo pesadelos 

bu!
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LEIA ME

não tenho o concerto 
que a vida macumba. 

talvez a fissura — 
que me corre os dedos 

e se soma ao paladar — 
resolva a velha medida. 

sem bons bisturis; 
bem, como angular? 

como sondar, sem a febre, 
os ossos médios dos pés?

osso mais osso, arranca 
do rascunho um corpo. 

fixa o balanço e lambe 
o bico. dedos de embalo, 

o risco da sinistra. despoja 
e encurva a pose, a anca arisca. 

lá de fora a cutilada insiste 
a tudo que canta ao cansaço, 

uma canção brega pacaralho. 
corta de esguelha, o desenho 

— luz no vapor, trinca de espelho — 
limpo na tela. pensa o anúncio, o peso. 

pés comicham, tensos. avança: 
como arremedar fuligem, com 

qual arremate asfaltar nuvens?

*Doutorando em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-RJ; mestre em Estudos Literários pela PUC-RJ; graduado em Filosofia pela UFJF
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QUANTOS 
PROFESSORES NEGROS 
VOCÊ TEM?

Na foto, Marcone de 
Oliveira, o único negro 
entre os 36 professores do 
Departamento
de Química da UFJF.

#NÃOÉCOINCIDÊNCIA



A ilustração é criação de Afonso Rodrigues, que partiu da imagem do observatório (em construção na UFJF) e incluiu desenhos de constelações e antigos recursos de observação celeste.


