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Em complexo sistema que combina fundos federais, 
estaduais e municipais, União aporta menos de  
um terço dos recursos públicos destinados à área; 
83% do total é empregado no ensino básico  
e 17%  no superior

investimento 
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Quando o pardo é branco
Câmeras ocultas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos,  

no Rio de Janeiro, flagraram uma onça-parda... branca –  

ou leucística, no jargão técnico. “Foi o primeiro registro de 

leucismo na espécie”, diz a bióloga Cecilia Cronemberger, 

coordenadora do monitoramento que o Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) iniciou em 2010.  

O macho da espécie Puma concolor foi fotografado quatro vezes 

ao longo de 2013 aparentemente à procura de território,  

como é comum em jovens. Depois nunca mais foi avistado. 

Imagem enviada por Cecilia Cronemberger, 
estudante de doutorado na Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj)

FotolAb

Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br 
Seu trabalho poderá ser publicado na revista.
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  É sério que há mulheres dispostas a fazer 
transplante só para passarem por uma 

gravidez? Ser mãe adotiva é ser tão mãe como 
qualquer mulher que tenha parido um filho.
Thaís Valério 

Dengue e zika
  Os sintomas da dengue e zika são tão pa-
recidos. Muito estudo ainda é preciso, mas, 

mesmo assim, já é uma descoberta incrível 
(“Dengue pode gerar imunidade contra zika”).
Marisol Saldanha

Vídeos

  
Revoltante que mesmo com esse cenário 
da energia eólica nossos tomadores de 

decisão continuem insistindo em monstros 
como Belo Monte e Angra (“Ventos promis-
sores a caminho”).
André Luís dos Santos

 
Acredito que a biomassa também repre-
sentará uma grande parcela da matriz 

energética. Estão surgindo novas tecnologias 
bem promissoras.
Luiz Henrique Torres

Paulo Nogueira-Neto
  Uma história inspiradora, um legado 
incomparável! (“Morre Paulo Nogueira-

-Neto, pioneiro do ambientalismo no Brasil”).
André Toczeck  

Andujar e Yanomami
 Fotografias de uma realidade mais do que 
atual, em que vemos as comunidades in-

dígenas vivendo numa espécie de limbo cul-
tural (“Expressão Yanomami”, edição 276). 
Fragmentam-se na luta pela subsistência, de-
culturando-se.
Rodrigo Pissarra

Empreendedorismo
  Quem disse que ciência não tem a ver com 
empreendedorismo? (“O russo que sonha 

em mudar a saúde no Brasil”, edição 276).
Lívia Dias

Crocodilos
 Crocodilos com chifres me lembram as 
criaturas do conto “A cidade sem nome”, 

de H. P. Lovecraft (“O crocodilo com ‘chifres’ 
do Acre”, edição 276). Impressionante a varie-
dade biológica promovida pela seleção natural.
Leonam Loureiro 

Doença da laranja
 Uma notícia que os citricultores estavam 
aguardando (“Remédio para as laranjei-

ras”, edição 276).
Dante Efrom

Transplante de útero
  Isso só acontece porque fazemos ciência. 
Tanto projetos aplicados quanto pesquisa 

básica (“Transplante contra infertilidade”, 
edição 275).
Nathalia Moreschi Brandt 

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.

comEntários cartas@fapesp.br

A mais lida de fevereiro no Facebook
mEDicina   

Transplante contra a infertilidade   bit.ly/ig275infertilidade 

281.817 pessoas alcançadas 

2.064 reações 

126 comentários

2.220 compartilhamentos
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FundaÇão dE aMParo À PESquiSa do EStado dE São Paulo 

o sistema de financiamento público 
da educação no Brasil é uma cons-
trução institucional complexa. O 

arranjo amparado pela Constituição de 
1988 determina que esse processo seja 
financiado e administrado, de forma arti-
culada, pelas três esferas governamentais: 
municipais, estaduais e federal. A União 
deve aplicar ao menos 18% da receita da 
arrecadação de impostos na manutenção 
e no desenvolvimento da educação, or-
ganizando o fluxo de recursos; estados 
e municípios devem investir pelo menos 
25% dos seus orçamentos.

Em 2015, o país empregou R$ 305 bilhões 
em educação, dos quais 70% provieram de 
estados e municípios e 30% da União. Do 
total, 83% foram para a educação básica 
(ensino infantil, fundamental e médio). O 
principal mecanismo de financiamento é o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb). Pre-
visto para expirar no final de 2020, um dos 
desafios que se coloca é repensá-lo. Por ele 
passa quase metade do total investido (R$ 
150 bilhões) e 60% dos recursos destinados 
à educação básica pública.

O fim do Fundeb coloca em pauta ques-
tões como sua transformação em mecanis-
mo permanente de financiamento à educa-
ção, que já consta de Proposta de Emenda 
Constitucional, ou o aumento do volume 
de recursos. Esse ponto não é consensual 
entre especialistas – alguns argumentam 
que o gasto por aluno precisa ser maior; ou-
tros sinalizam que o aumento dos recursos 
nos últimos anos não foi acompanhado por 
melhorias de desempenho, o que indicaria 
a necessidade de melhor gestão. 

Ao observar o percentual médio do PIB 
dedicado à educação, o Brasil está na mé-
dia da OCDE, mas estima-se que 2,8 mi-
lhões de crianças estejam atualmente fora 
da escola. Sem um aumento de recursos, 

Mecanismos complexos
Alexandra ozorio de Almeida  |  dirEtora dE rEdaÇão

atender a lei, que determina a obrigato-
riedade da educação básica dos 4 aos 17 
anos, diminuiria o investimento por aluno. 
Segundo a própria OCDE, para apresentar 
melhores resultados, esse gasto per capita 
precisaria atingir um patamar cerca de 
quatro vezes superior ao atual.

A extensa reportagem de capa (página 
18) mergulha no sistema de financiamento 
da educação pública, propondo-se à di-
fícil tarefa de apresentar seus mecanis-
mos principais. Trata, inclusive, do ensino 
superior, que recebe 17% dos recursos e 
também enfrenta uma série de desafios. 

**

A OMS estima que 13% da população mun-
dial adulta seja obesa – entre os países da 
OCDE, mais da metade dos adultos apre-
sentava sobrepeso. A epidemia torna ainda 
mais relevantes os estudos sobre os me-
canismos fisiológicos que controlam as 
sensações de fome e saciedade, elementos 
centrais em estratégias de perda de peso.

Pesquisa de grupo do ICB-USP com 
camundongos descreveu mais um meca-
nismo de resposta do corpo à privação de 
alimentos (página 46). Já se sabia que o 
jejum induz a liberação de hormônio do 
crescimento, algo aparentemente con-
traditório. Por que, em um momento de 
escassez, o corpo acionaria um hormônio 
que faz o organismo gastar calorias, ao 
multiplicar e reparar células? Pesquisa-
dores mostraram que, nessas condições 
de privação, o hormônio deixa de influen-
ciar o crescimento: ele ativa uma região 
do cérebro que aumenta a fome e reduz o 
gasto de energia. Esse efeito nunca antes 
havia sido identificado. Agora é preciso 
verificar se ele pode ser observado em 
seres humanos; em caso afirmativo, será 
mais uma peça no quebra-cabeças sobre 
os motivos que costumam levar as dietas 
de emagrecimento a falhar.
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odepartamento de Defesa (DoD) dos  
Estados Unidos investirá US$ 7,6 milhões  
no desenvolvimento de um sistema de 

inteligência artificial capaz de avaliar  
a credibilidade de estudos em ciências sociais e do 
comportamento. Batizado de Score, sigla para 
Sistematizando a Confiança em Evidências e em 
Pesquisa Aberta, o programa vai durar três anos.  
O objetivo do Pentágono é criar uma ferramenta 
automatizada que atribua uma pontuação a 
resultados de pesquisas em disciplinas como 
psicologia, antropologia e sociologia, de acordo com 
o grau estimado de confiança. A classificação busca 
orientar usuários de informações científicas sobre  
o nível de incerteza das conclusões apresentadas. 

Segundo o antropólogo Adam Russell, 
coordenador da iniciativa, o Pentágono com 
frequência aproveita evidências coletadas por 
cientistas sociais e psicólogos para desenhar planos 
relacionados a desafios de segurança nacional, 

Um algoritmo para avaliar a credibilidade de pesquisas
Pentágono quer desenvolver ferramenta capaz de predizer se são fidedignos  
os resultados de estudos em ciências sociais e do comportamento

construir modelos envolvendo sistemas sociais 
humanos e orientar investimentos. “No entanto, 
trabalhos empíricos recentes e meta-análises 
mostram que a capacidade de reproduzir ou 
replicar esses resultados de forma independente 
varia de forma dramática”, escreveu Russell, que é 
gerente de programas da Darpa, a agência de 
pesquisa do Pentágono. Ele se refere à chamada 
“crise da reprodutibilidade”, uma sucessão de 
casos de artigos científicos, sobretudo em áreas 
como medicina, ciências da vida e psicologia,  
que caíram em descrédito porque seus resultados  
não foram confirmados em experimentos 
subsequentes. Um dos escândalos envolveu 
Diederick Stapel, professor de psicologia social  
da Universidade de Tilburg, na Holanda, que teve  
30 artigos retratados por manipulação de dados 
(ver Pesquisa FAPESP nº 190). Há três anos,  
uma colaboração internacional para investigar  
estudos de psicologia experimental só conseguiu 

Boas práticas
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reproduzir resultados obtidos em  
36 dos 100 artigos avaliados.

No mês passado, a Darpa anunciou 
que o programa terá como parceiro o 
Centro para Ciência Aberta (COS), 
organização não governamental 
vinculada à Universidade de Virgínia 
que tem experiência em replicação  
de experimentos científicos. O COS 
tornou-se conhecido por liderar,  
entre 2013 e 2018, a Iniciativa de 
Reprodutibilidade, um esforço para 
avaliar se 50 potenciais medicamentos 
contra câncer descritos em artigos 
científicos tinham mesmo chance de 
chegar às farmácias. “Avaliações sobre 
a credibilidade de pesquisa podem 
ajudar cientistas a selecionar objetos 
de investigação, agências a tomar 
decisões sobre o que financiar e 
formuladores de políticas públicas a 
selecionar as melhores evidências”, 
disse o biólogo Tim Errington, 
pesquisador do COS.

O programa Score será dividido em 
quatro fases. Primeiro, será montado 
um banco de dados com resultados  
de cerca de 30 mil artigos científicos, 
abastecido também com evidências 
extraídas dos próprios papers e 
informações de outras fontes, como o 
número de citações recebidas por cada 
trabalho, se seus dados primários 
estão disponíveis publicamente e se  
a pesquisa foi pré-registrada – uma 
garantia de que não houve alteração 
da hipótese a ser testada durante o 
curso do experimento. Essa etapa terá 
a colaboração de pesquisadores  
das universidades de Siracusa e da 
Pensilvânia. Em seguida, 3 mil desses 
artigos serão selecionados e 
especialistas se debruçarão sobre eles, 
atribuindo a cada um uma pontuação 
sobre a possibilidade aparente de 
terem os resultados replicados.

A ideia é prestar atenção especial 
em parâmetros que se relacionam com 
a qualidade dos resultados, como o 
tamanho de amostras, eventual 
conflito de interesses, reputação do 
autor e de sua instituição, entre outros. 
Depois, os procedimentos usados 
pelos especialistas para dar pontos  
a cada artigo serão analisados por 
cientistas da computação e servirão 
como base para a construção de 
algoritmos que reproduzam de forma 
automática o método adotado.  

Por fim, times de pesquisadores 
tentarão refazer os experimentos dos 
3 mil artigos a fim de avaliar se o 
algoritmo é mesmo capaz de predizer 
se são ou não replicáveis. “A proposta 
não é substituir homens por  
máquinas, mas encontrar a melhor 
maneira de combinar o trabalho dos 
dois”, disse Russell à revista Nature.

Há, naturalmente, o risco de 
fracasso. A Iniciativa de 
Reprodutibilidade, liderada pelo COS, 
mobilizou dezenas de times de 
cientistas e acabou gerando frutos 

restritos. Dificuldades para conseguir 
reunir condições apropriadas fizeram 
com que o programa se encerrasse 
depois de analisar menos da metade 
dos 50 estudos previstos. Ainda assim,  
de uma leva inicial de 10 estudos 
avaliados, apenas cinco foram 
considerados fidedignos – os demais 
chegaram a resultados inconclusos  
ou negativos. Adam Russell,  
o coordenador do Score, tem 
experiência em projetos com esse tipo 
de complexidade. Antes de trabalhar 
no DoD, gerenciou programas na 
Iarpa, agência vinculada ao escritório 
do diretor nacional de inteligência dos 
Estados Unidos especializada em 
projetos de alto risco envolvendo 
inovações. O órgão financia pesquisas 
em empresas e universidades 
envolvendo especialistas em 
matemática, ciência da computação, 
neurociência, psicologia cognitiva, 
entre outras. 

Para o psicólogo Brian Nosek, 
professor da Universidade de Virgínia 
e líder do COS, existe a chance de  
que o esforço dê errado e o programa  
falhe em fornecer uma visão fiel  
sobre a credibilidade de pesquisas, 
caso não consiga criar um banco de 
dados robusto ou realizar 
experimentos de reprodução de alta 
qualidade. Mas ele considera que o 
risco vale a pena. “Qualquer que  
seja o resultado, vamos aprender 
muito sobre os processos da ciência e 
como melhorá-los.” n Fabrício Marques

O objetivo não é 
substituir o 
homem pela 
máquina, mas 
combinar o 
trabalho dos dois, 
diz o antropólogo 
Adam Russell
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a conexão norte-americana

Comportamento inadequado de revisor

A controversa experiência de 
edição de genes de bebês na 
China, anunciada em novembro 
em um congresso em Hong Kong, 
pode ter contado com a 
participação ativa de um cientista 
dos Estados Unidos. O biofísico 
Michael Deem, professor da 
Universidade Rice, em Houston, 
está sendo investigado pela 
instituição por supostamente  
ter colaborado com o chinês  
He Jiankui, responsável pelo 
experimento que gerou dois bebês 
imunes ao vírus causador da Aids 
graças ao uso de uma técnica de 
edição genética, a CRISPR Cas9, 
em embriões. Pouco antes de fazer 
o anúncio público, Jiankui havia 
submetido um manuscrito à 
revista Nature descrevendo o 
experimento, que foi rejeitado 
pela publicação. E-mails que 
vazaram da investigação mostram 
que o nome de Deem aparecia no 
final da lista de autores do paper, 
sugerindo que ele foi o supervisor 
do trabalho. O pesquisador, que 
nega participação no experimento, 
já sofre as consequências do 
escândalo. Sua transferência  
de Rice para a City University de 
Hong Kong, onde ocuparia um 
cargo executivo, foi suspensa.

Deem foi o orientador do 
doutorado de Jiankui, entre 2007 
e 2010. Depois disso, seguiram 
trabalhando juntos e são coautores 
de oito artigos publicados.  
Há indícios de que, em 2017,  
o norte-americano participou, 
como membro da equipe liderada 
pelo chinês, de reuniões com 
voluntários, ajudando a 
recrutá-los e obtendo seu 
consentimento para a pesquisa. 
Seus advogados argumentam que 
Deem, embora seja autor de 
estudos teóricos sobre a técnica, 
não executou nenhum trabalho 
experimental, tampouco autorizou 
a inclusão de seu nome em  
artigos submetidos a revistas.

Nos Estados Unidos, a geração 
de embriões geneticamente 

modificados é proibida.  
A eventual participação  
de Deem em um experimento  
desse tipo no exterior não seria 
ilegal, desde que ele tivesse  
a aprovação de sua universidade, 
que diz não ter sido  
informada. Várias nações  
proíbem o expediente de 
 realizar experimentos  
eticamente questionáveis em 
países com regulação frouxa,  
por meio de colaborações. 
Recentemente, a União Europeia 
patrocinou um estudo  
sobre essa prática, vedada em 
pesquisas financiadas pelo  
bloco. O caso mais estranho  
foi o do neurocirurgião  
italiano Sergio Canavero, 
ex-professor da Universidade  
de Turim, que transferiu  
para a China sua pesquisa para 
realizar transplantes de  
cabeça em seres humanos –  
que acabou interrompida pelo 
governo chinês ainda  
na fase de experimentação  
animal. Segundo o estudo 

A revista Bioinformatics, da Oxford 
University Press, publicou um 
estudo de caso sobre má conduta 
em revisão de artigos científicos. O 
curioso é que o episódio envolveu 
um desvio cometido por um revisor 
do próprio periódico. Ele sugeriu  
a autores de um manuscrito a 
inclusão de mais de 30 citações a 
artigos dele próprio e deixou claro 
que o acréscimo influenciaria sua 
recomendação sobre a aceitação do 
paper. Uma investigação feita pela 
Bioinformatics confirmou o abuso e 
levou o pesquisador a ser banido do 
corpo de revisores da publicação. 

A revista resolveu reavaliar seus 
processos para evitar novos 
problemas e discutiu o tema com o 
Committee on Publication Ethics, 

fórum de editores sobre integridade 
científica, o que resultou em  
um novo conjunto de diretrizes.  
A recomendação para revisores é 
que se abstenham de sugerir um 
número exagerado de citações e 
sejam didáticos e transparentes 
sobre a importância de incluí-las. 
Os editores, por sua vez, devem 
fornecer normas concretas sobre  
o comportamento esperado dos 
revisores e verificar se eles estão 
pedindo a inclusão de seus próprios 
trabalhos. Já os autores devem 
avaliar se a inclusão de citações  
é pertinente e não acatá-la se 
acharem desnecessária ou 
imprópria, justificando sua decisão. 
Caso o revisor reaja de forma 
negativa, devem informar o editor.

europeu, exemplos semelhantes 
foram registrados em  
países da Ásia e da África. “Há 
casos em que claramente se 
trata de um artifício para evitar 
a legislação restritiva dos países 
da Europa”, disse à revista  
The Economist a professora  
de ética Doris Schroeder, da 
Universidade de Central 
Lancashire, na Inglaterra, que 
coordenou o levantamento. 
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Foram concedidos 21.591 títulos  

de doutorado no país em 2017, 

crescimento de 4,8% sobre os  

20.603 títulos concedidos em 2016

Mulheres receberam 11.751 

deles, ou 54% do total, 

participação que está nesse 

patamar desde 2014

Elas são maioria 

desde 2004. Em 1996, 

homens representavam 

56% do total

DaDos Títulos de doutorado no Brasil –  
participação feminina

FonTES 1996-2012 – MEstrEs E doutorEs 2015, CGEE (2016). 2013-2017 – PlataForMa suCuPira/CaPEs. Elaboração: ProGraMa dE indiCadorEs dE Ct&i/FaPEsP

Ciências humanas

Ciências da saúde

Linguística/Letras/Artes

Ciências biológicas

Multidisciplinar

Ciências agrárias

Ciências sociais aplicadas

Engenharias

Ciência exatas e da Terra

MAsCuLino 

fEMinino

fEMinino

mAScUlIno

mUlhErES nA lIdErAnçA

TíTUloS E PArTIcIPAção Por árEA E SExo Em 2017

Mulheres receberam 

a maioria dos títulos em 

seis das nove grandes 

áreas de pós-graduação 

(Capes)

a maior participação feminina ocorreu 

na área de ciências da saúde (67%),  

que também teve o maior número  

de títulos de doutorado concedidos em 

2017 (3.883, ou 18% do total)

Homens lideraram  

de forma significativa  

nas áreas de ciência exatas 

e da terra e das engenharias 

(ambas com 66%)

na área de  

ciências sociais 

aplicadas há ligeira 

vantagem para os 

homens (50,6%)

20011996 20021997 20031998 20041999 20052000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Títulos de doutorado por sexo do titulado – Brasil 1996-2017 (em milhares e porcentagem)

Títulos de doutorado por grande área e sexo do titulado (número e participação) – 2017
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Nos últimos meses, o início da construção de um ae-
roporto para receber voos internacionais em Chinche-
ro, no sudeste do Peru, despertou preocupação por 
potenciais danos aos sítios arqueológicos da região. 
A 3.762 metros de altitude, Chinchero abrigou um 
estado real inca no século XV e é patrimônio mundial 
da humanidade. Após o início das obras, cerca de 200 
arqueólogos, antropólogos, historiadores do Peru e de 
outros países encaminharam ao presidente peruano, 
Martín Vizcarra, uma carta solicitando a realocação 
do aeroporto. A carta foi acompanhada de um abaixo-
-assinado subscrito por mais de 3.400 pessoas até 
meados de fevereiro. Chinchero está a 30 quilômetros 
a noroeste de Cusco – capital do império inca por 
quase 300 anos, onde há um aeroporto que recebe 
voos regionais e 2,5 milhões de turistas por ano – e a 

alguns quilômetros ao sul do Vale Sagrado, por onde os 
incas iniciaram a expansão de seu império. Com o novo 
aeroporto, previsto para estar pronto em 2023, a região 
passaria a receber 6 milhões de visitantes ao ano. Para 
os governantes, o aeroporto trará desenvolvimento e 
empregos. Já os pesquisadores temem que seja acom-
panhado de mais trânsito e urbanização descontrolada, 
que podem danificar os sítios arqueológicos. A vizinha 
Machu Picchu, afirmam os pesquisadores, não teria 
como receber mais do que os atuais 2.500 visitantes 
diários. O planalto onde está Chinchero e os vales ao 
redor têm caminhos e canais construídos pelos incas 
e são considerados sagrados. “Corremos o risco de 
fazer o que os espanhóis não conseguiram: destruir 
tudo”, disse à Science a historiadora peruana Mónica 
Ricketts, da Universidade Temple, nos Estados Unidos.

Um polêmico 
aeroporto  
em terras 
sagradas incas

Notas

Machu Picchu, 
nos Andes 
peruanos, pode 
ganhar excesso 
de visitantes, 
alertam 
pesquisadores

1
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O Brasil não é conhecido por terremotos de grande 
poder de destruição. Não faz muito tempo, era 
comum se ouvir que o país é abençoado por estar 
livre de sismos. Os tremores detectados nos últimos 
anos, como o que afetou em 2015 Mariana, em Minas 
Gerais, indicam que isso não é verdade. Os terre-
motos no Brasil são de baixa a média magnitude, 
assim como os do centro-leste dos Estados Unidos 
e do interior da Austrália. Em comum, essas regiões 
dos três países compartilham o fato de serem áreas 
nas quais a litosfera, a camada mais superficial do 
planeta, é mais estável – essas áreas coincidem com 
o interior das placas tectônicas, os imensos blocos 
em que se divide a litosfera. “Acreditávamos que 
os sismos tivessem as mesmas características no 
interior desses países”, conta o geofísico Marcelo 
Assumpção, da Universidade de São Paulo (USP). 
Não foi o que ele e o geofísico Caio Ciardelli, seu 
orientando no doutorado, observaram. Examinando 
dados de seis tremores registrados entre 2010 e 
2015 e informações de outros 16 ocorridos anterior-
mente, eles estabeleceram o perfil dos terremotos 
brasileiros. Eles têm particularidades. Originam-se 
mais próximo da superfície, entre 1 quilômetro (km) 
e 10 km de profundidade, e liberam menos tensão, 
em geral acumulada em fraturas mais extensas nas 
rochas, do que os tremores dos outros dois países 
(Journal of South American Earth Sciences, 29 de 
janeiro). Por essas características, os terremotos 
brasileiros deveriam causar menos danos do que 
os norte-americanos e os australianos. “Só não cau-
sam menos estragos porque aqui as casas e outras 
construções não estão preparadas para suportar 
os tremores”, explica Assumpção.

Os brandos terremotos 
brasileiros

Raridades  
da flora de  
Cuba

A biblioteca da 
Universidade Cornell, dos 
Estados Unidos, tornou 
disponível on-line uma 
cópia digitalizada de um 
manuscrito  
sobre a flora de Cuba 
feito pela botânica  
norte-americana Nancy 
Anne Kingsbury 
Wollstonecraft  
(1791-1828) no início  
do século XIX, que nunca 
foi impresso e se 
considerava perdido 
(Cornell Chronicle, 30 de 
janeiro; Atlas Obscura,  
5 de fevereiro). Em 
março de 2018, o 
historiador cubano Emilio 
Cueto, que vive nos 
Estados Unidos, 
encontrou em um 
catálogo da coleção de 
documentos raros da 
biblioteca de Cornell um 
registro da única cópia 
do manuscrito Espécies 
de plantas e frutos da ilha 
de Cuba, em três volumes, 
com 220 páginas de 
texto, 121 aquarelas e 
análises das estruturas 
das plantas. O 
documento tinha sido 
doado em 1923 por 
Benjamin Kingsbury, 
professor da universidade 
e descendente de 
Wollstonecraft. Em uma 
palestra na universidade 
em novembro de 2018, 
Cueto apresentou o 
manuscrito, que 
considerou o mais 
abrangente trabalho 
sobre as plantas do 
período colonial da ilha, 
então sob domínio da 
Espanha. A botânica 
norte-americana se 
mudou para a província 
cubana de Matanzas em 

1817, após a morte do 
marido, Charles, e 
começou a estudar as 
árvores frutíferas 
existentes na ilha, como 
o cajueiro, a mangueira e 
várias espécies de citros, 
além de outras árvores, 
arbustos, palmeiras, 
orquídeas e bromélias. 
Ela reuniu suas 
observações em um 
manuscrito, enviou-o 
para publicação em 
Nova York e morreu 
poucos meses depois, 
sem ver a obra impressa. 
Wollstonecraft não 
permaneceu 
inteiramente 
desconhecida porque, 
dois anos antes, publicou 
na Boston Monthly 
Magazine um relato 
sobre a variedade das 
estalactites de cavernas 
de Cuba e a “folhagem 
fina, profunda e verde” 
que cobria o campo. Ela 
era tia da escritora Mary 
Shelley (1797-1851), 
nascida Mary 
Wollstonecraft Godwin e 
autora de Frankenstein, 
publicado em 1818.

Mariana, em 
Minas Gerais, 
afetada por um 
sismo em 2015

Reprodução de 
uma aquarela  
de Cactus 
grandiflora, feita 
por Nancy Anne 
Wollstonecraft
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Amostra do 
novo tecido, que 
sofre alterações 

na trama a 
partir de 

mudanças na 
temperatura e 

umidade

Um tecido fresco 
no calor e 
quente no frio

pesquisadores da 
Universidade de 
Maryland, nos  
Estados Unidos, e da 
Universidade de Xiamen, 
na China, desenvolveram 
um tecido de alta 
tecnologia capaz de, por 
si só, alterar sua trama 
em função do calor e  
da umidade e, assim, 
facilitar a regulação da 
temperatura corporal.  
O tecido é produzido 
com filamentos de 
triacetato de celulose 
recobertos com 
nanotubos de carbono. 
Quando a temperatura e 
a umidade aumentam, 
cada fio se comprime e a 
trama do tecido se torna 
mais aberta. Os poros 
maiores facilitam a 
evaporação do suor e a 
perda de calor. À medida 
que os nanotubos de 
carbono se tornam mais 
próximos uns dos outros, 
aumenta a capacidade 
do tecido de emitir 
radiação infravermelha  
e perder calor (Science,  
8 de fevereiro). Em um 
ambiente frio e seco,  
as fibras se tornam mais 
frouxas e os poros 

Abelhas  
Apis mellifera, 
como as da  
foto, poderiam 
aprender a 
reconhecer 
quantidades

Abelhas “aptas” a 
somar e subtrair
Como os chimpanzés, orangotangos, pombos e aranhas, as 
abelhas também teriam capacidade de aprender a reconhecer 
quantidades e identificar cores como representações simbólicas 
de adição e subtração. Em um experimento elaborado por 
pesquisadores do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, 
na Austrália, e da Universidade de Toulouse, na França, 14 
abelhas Apis mellifera foram colocadas em um labirinto em 
forma de Y e treinadas a reconhecer duas situações. Em uma 
delas, ao passar por uma placa com três quadrados pintados 
de amarelo, tinham de, em seguida, escolher o caminho com 
um quadrado a menos para receber glicose como recompensa 
– se erravam, recebiam uma solução amarga como punição. 
Na outra, depois de passar por dois quadrados azuis, tinham 
de escolher o caminho com três quadrados para serem recom-
pensadas. Cada abelha foi testada 10 vezes nos dois cenários. 
Na fase de aprendizagem, aumentou significativamente 
o número de escolhas corretas, indicando que as abelhas 
seriam capazes de relacionar cores a somas e subtrações 
(Science Advances, 6 de fevereiro). Na etapa seguinte, sem 
recompensa e punição, as abelhas passaram em outros dois 
testes de adição e dois de subtração. A quantidade e a forma 
dos elementos coloridos eram diferentes daquelas da fase 
anterior, para evitar que as abelhas escolhessem a resposta 
correta por memória. Elas se saíram melhor: acertaram entre 
64% e 72% das vezes, de acordo com o teste.

fecham, ajudando a 
reter o calor corporal.  
O tecido pode ser 
lavado e tingido e já foi 
patenteado. “Estamos 
interessados em 
comercializar o 
produto”, contou o 
pesquisador Min 
Ouyang, da 
Universidade de 
Maryland, ao jornal  
El País. Ele afirma que 
planeja aprimorar  
o desenho e o 
desempenho do tecido. 
Segundo os 
pesquisadores, o tecido 
poderia ser usado para 
fazer roupas esportivas. 
Uma possibilidade 
também imaginada 
seria usar seus 
componentes para 
produzir tintas que 
melhorassem a 
eficiência energética de 
edifícios. Existem outros 
materiais tecnológicos 
que facilitam a perda  
de calor, por refletirem 
a luz ou deixarem 
escapar a radiação 
infravermelha.  
Os autores afirmam, no 
entanto, que ainda  
não se havia obtido  
um capaz de se 
autorregular, de modo a 
armazenar calor no frio 
e fazer o oposto quando 
a temperatura sobe.

1

2



PESQUISA FAPESP 277  |  15

o errante 
polo Norte 
magnético

O polo Norte magnético, 
para onde aponta a 
agulha das bússolas,  
vem migrando mais 
rapidamente do que o 
esperado nos últimos 
anos do Canadá para a 
Sibéria, na Rússia. O 
deslocamento acelerado 
obrigou os especialistas 
no tema a atualizar o 
modelo magnético 
mundial (WMM) no início 
de fevereiro, quase um 
ano antes do planejado. 
desenvolvido em 1965 
pelo Centro Nacional de 
dados Geofísicos (NGdC) 
dos Estados Unidos e  
pelo British Geological 
Survey (BGS), no Reino 
Unido, o modelo é 
ajustado uma vez a cada 
cinco anos. A próxima 
atualização era esperada 
para o final de 2019,  
com o lançamento do 
WMM2020. A correção 
do modelo é importante 
porque ele orienta 
manobras militares e as 
rotas da aviação 
comercial, além das 
bússolas dos smartphones. 
há quase quatro séculos 
se sabe que o polo Norte 
magnético muda de 
posição, desde que o 
matemático britânico 
henry Gellibrand notou 
que, em 50 anos, ele 
havia se deslocado 
centenas de quilômetros 
para perto do polo Norte 
geográfico, no Ártico,  
a 90 graus de latitude 
norte. Os polos 
magnéticos são induzidos 
pelo movimento do ferro 
liquefeito no núcleo da 
terra. Após vagar pelo 
Ártico e pelo Canadá,  
por volta de 1860 o  
Norte magnético passou 

percurso 
estimado 
(1620-1850) e 
posições medidas 
(quadrados 
brancos) do polo 
Norte magnético

Megamonumentos podem ter surgido na frança

Stonehenge, no sul do Reino Unido, é o mais famo-
so monumento de pedra da Europa, com círculos 
concêntricos de rochas de até 5 metros de altura 
e 50 toneladas de peso. Como ele, há cerca de 35 
mil construções de grandes rochas, os megálitos, 
a maioria do Neolítico, período histórico entre o 
décimo e o terceiro milênio antes de Cristo (a.C.). 
Depois de analisar 2.410 datações por radiocar-
bono de sítios arqueológicos pré-megalíticos, 
megalíticos e contemporâneos não relacionados 
a essas estruturas em toda a Europa, a arqueólo-
ga Bettina Schulz Paulsson, da Universidade de 

Gotemburgo, na Suécia, concluiu que as primeiras 
estruturas desse tipo surgiram por volta de 6.500 
anos atrás na região da atual Bretanha, noroeste da 
França, e se espalharam em um primeiro momento 
para a península Ibérica, a Córsega e a Sardenha, 
no Mediterrâneo. Em uma segunda onda foram 
criados em outros pontos dos atuais Portugal e 
Espanha e também na Inglaterra, Escócia e Irlanda. 
Posteriormente, chegaram à Escandinávia (PNAS, 
11 de fevereiro). A distribuição geográfica dessas 
construções indica que a tradição megalítica se 
difundiu por rotas marítimas.

Stonehenge,  
no Reino Unido

a se dirigir para a  
Sibéria. Ao jornal The New 
York Times, o geofísico 
Andrew Jackson, do 
Instituto federal Suíço de 
tecnologia, relatou que 
um problema da área é  
a ausência de um modo 
eficiente para predizer 
quando e como o campo 
magnético do planeta  
irá mudar. 

Programa de 
medicamentos 
reduz mortes

Um programa do governo 
federal que ampliou o 
acesso a medicamentos 
contra doenças crônicas 
reduziu de modo 
significativo as mortes e 
internações associadas à 
hipertensão e ao diabetes, 
duas das principais causas 
de agravos à saúde e 
mortalidade no país. 
Implantado em 2004,  
o programa farmácia 
popular do Brasil tinha 
como meta completar,  
por meio de rede própria 
de estabelecimentos  
ou de convênios com 
estabelecimentos 
particulares, a distribuição 
de medicamentos, que já 
ocorria via farmácias de 
unidades de atendimento 

do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Em parceria 
com colaboradores do 
Instituto de Economia 
Aplicada (Ipea), Aléssio 
Cavalcanti de Almeida, da 
Universidade federal  
da paraíba (UfpB), 
examinou de 2003 a 
2016 os dados anuais de 
mortalidade e internação 
decorrentes de 
hipertensão e diabetes  
de 5.566 municípios.  
Ele notou que o farmácia 
popular levou a uma 
redução média anual  
de 27,6% nas 
hospitalizações e de 8% 
nas mortes associadas  
às duas enfermidades.  
O programa beneficiou 
até a população de 
municípios sem 
cobertura, que se valeram 
da rede de cidades 
vizinhas (Revista de Saúde 
Pública, 31 de janeiro). Fo
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Terminou em 13 de fevereiro, após quase 15 anos, 
uma das missões de exploração interplanetária mais 
bem-sucedidas e duradouras da Nasa, a agência es-
pacial norte-americana. Na Califórnia, engenheiros 
do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) realizaram 
a última tentativa de restabelecer contato com o jipe 
robótico Opportunity na superfície de Marte. Como 
ocorria havia meses, não obtiveram resposta. “Fize-
mos todos os esforços de engenharia razoáveis para 
tentar resgatar o Opportunity e determinamos que a 
probabilidade de receber um sinal é baixa demais para 
continuar as tentativas de recuperação”, afirmou em 
um comunicado à imprensa John Callas, gerente do 
projeto de exploração de Marte por jipes-robô. Após 
sete meses de viagem, o Opportunity pousou em 24 de 
janeiro de 2004 no Meridiani Planun, planície próxima 
ao equador do planeta vermelho – outro jipe, o Spirit, 
havia descido 20 dias antes na cratera Gusev, no lado 
oposto de Marte. Projetado para operar por 90 dias e 
percorrer 1 quilômetro (km), o Opportunity superou todas 
as expectativas. Funcionou por 14,5 anos, viajou por 
45 km explorando a paisagem pedregosa e poeirenta 
marciana e analisou amostras de solo. Seu maior feito 
foi encontrar evidências de que já houve água líquida 
no planeta em um passado distante. Em 13 de junho de 
2018, o jipe-robô foi engolfado por uma tempestade de 
poeira que envolveu o planeta e perdeu comunicação 
com a Terra – o Spirit já havia parado em 2011. Após 
oito meses e mais de mil tentativas de contato, a Nasa 
declarou concluída a missão do pequeno veículo, que 
estaria no Vale da Perseverança. “Não consigo imaginar 
um local mais apropriado para o Opportunity em Marte”, 
afirmou Michael Watkins, diretor do JPL.

A “morte” do jipe-robô 
Opportunity

os vencedores  
do prêmio Péter 
Murányi em 2019

O aplicativo para 
celulares SOS Chuva, que 
indica em quais cidades 
brasileiras chove no 
momento e a intensidade 
da precipitação, foi o 
primeiro colocado na 
edição de 2019 do prêmio 
oferecido pela  
fundação péter Murányi. 
A ferramenta usa dados 
de satélite e radares 
meteorológicos para 
informar a ocorrência de 
chuva e a probabilidade 
de chover nos próximos 
20 minutos, além da 
incidência de raios  
(ver pesquisa fApESp  
nº 260). Criado pelo 
meteorologista luiz 
Augusto toledo Machado 
e pelo especialista em 
programação luiz 
Eduardo Guarino de 
vasconcelos, ambos  
do Instituto Nacional de 
pesquisas Espaciais 
(Inpe), além de seis 
colaboradores, o 
aplicativo já foi baixado 
100 mil vezes. A segunda 
colocação foi para o 
trabalho dos agrônomos 
luiz Carlos federizzi e 
Marcelo teixeira pacheco, 
ambos da Universidade 
federal do Rio Grande do 
Sul (UfRGS), que 
desenvolveram cultivares 
de aveia adaptados às 
regiões subtropicais.  
O farmacologista João 
Batista Calixto, da 
Universidade federal de 
Santa Catarina (UfSC), 
ficou com o terceiro lugar 
por desenvolver um 
anti-inflamatório de ação 
local a partir do extrato 
da erva-baleeira  
(Cordia verbenacea), 
comercializado com o 
nome Acheflan.

tela do 
aplicativo SOS 

Chuva, que 
indica a 

precipitação em 
tempo real

Representação 
artística do jipe 
Opportunity 
em Marte
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Cada vez menos grandes animais

O consumo de carne e de ovos, a derrubada de 
matas para expansão do cultivo agrícola e da 
pecuária, a abertura de estradas, a interferência 
em rios para produção de energia, a poluição 
e outras ações humanas estão reduzindo no 
planeta a quantidade de animais silvestres de 
grande porte, a chamada megafauna, consti-
tuída por mamíferos, peixes, anfíbios, aves e 
répteis. Pesquisadores de cinco países (Estados 
Unidos, Austrália, México, França e Canadá) 
observaram uma redução nas populações de 
70% das 362 espécies de megafauna exami-
nadas; desse total, 59% estão ameaçadas de 
extinção (Conservation Letters, 6 de fevereiro). 
A caça para consumo de carne ou de ovos é o 
perigo comum a 98% das espécies ameaçadas. 
A situação é mais grave para os peixes cartila-

ginosos como os tubarões e as raias. A única 
espécie ameaçada de aves da megafauna, o 
avestruz-somali (Struthio molybdophanes), que 
vive na Etiópia, Somália e Quênia, é caçado 
por causa de sua carne, penas e couro. Entre 
os anfíbios, a salamandra gigante chinesa (An-
drias davidianus), que pode chegar a 1,8 metro 
de comprimento e mais de 40 quilogramas de 
peso, é considerada criticamente em perigo e 
tem sido caçada por ser considerada uma iguaria 
na Ásia. Pela mesma situação passa o tubarão-
-baleia (Rhincodon typus), cujas barbatanas, 
usadas no preparo de sopas, e carne também 
são valorizadas em mercados asiáticos. Nos 
últimos 250 anos, foram extintas nove espécies 
de megafauna, incluindo duas de tartaruga-
-gigante, uma delas em 2012, e duas de cervos.

3

Tubarão-baleia, 
considerado  

uma iguaria em 
países asiáticos



Versão atualizada em 11/03/2019

18  |  março DE 2019

alimentados por arrecadação tributária, regimes de 

financiamento à educação como o Fundeb, que expira 

em 2020, constituem desafio ao governo federal   

En e emnAGr g

cApA

O 
Brasil investiu R$ 304,8 bilhões em educação 
pública, em 2015. Desse total, R$ 212,3 bilhões 
(69,6%) foram financiados por estados e muni-
cípios, enquanto R$ 92,6 bilhões (30,4%) saíram 
dos cofres federais. Apesar de ser a maior arreca-
dadora de impostos, a União aporta menos de um 

terço dos recursos públicos destinados à educação. De acordo com 
os últimos dados disponíveis do Ministério da Educação (MEC), a 
maior parte dos recursos, R$ 253,3 bilhões (83%), foi destinada à 
educação básica. R$ 51,6 bilhões, ou seja, 17% dos investimentos, 
foram feitos em educação superior. Entre os muitos desafios que 
a nova administração federal tem pela frente está o de repensar o 
financiamento das 184 mil escolas públicas existentes no país. O 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), principal 
mecanismo de financiamento da educação básica, responsável por 
custear, em 2018, cerca de 40 milhões de matrículas e movimentar 
R$ 150,6 bilhões – o que representa cerca de 60% dos recursos 
destinados à educação básica pública –, expira no final de 2020. 

A Constituição Federal em vigor desde 1988 e a Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB), de 1996, estabelecem que a União, os estados e muni-
cípios devem atuar de maneira articulada para financiar as diferen-
tes etapas do ensino público. Responsável por gerenciar 47,5% das 
matrículas da educação básica, conforme dados do Censo Escolar 
divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
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r$ 153 bilhões

r$ 160 bilhões

r$ 167 bilhões

r$ 159 bilhões

r$ 168 bilhões

r$ 175 bilhões

r$ 200 bilhões

r$ 220 bilhões

r$ 241 bilhões

r$ 253 bilhões

r$ 277 bilhões

r$ 293 bilhões

r$ 302 bilhões

r$ 312 bilhões

r$ 310 bilhões

r$ 304 bilhões

2000

2006

2012

2003

2009

2015

2001

2007

2013

2004

2010

2002

2008

2014

2005

2011

r$ 3,95 trilhões

3,88%

4,01%

4,06%

3,82%

3,83%

3,86%

4,23%

4,40%

4,58%

4,81%

4,90%

4,99%

5,03%

5,06%

5,00%

5,08%

tOtAl invEstidO 
Em EducAçãO

pErcEntuAl 
dO piB

piB AnuAl

r$ 4,00 trilhões

r$ 4,12 trilhões

r$ 4,17 trilhões

r$ 4,41 trilhões

r$ 4,55 trilhões

r$ 4,73 trilhões

r$ 5,02 trilhões

r$ 5,28 trilhões

r$ 5,27 trilhões

r$ 5,66 trilhões

r$ 5,89 trilhões

r$ 6,00 trilhões

r$ 6,18 trilhões

r$ 6,21 trilhões

r$ 5,99 trilhões

investimento público direto em educação
aportes da união, estados e municípios dobraram em 15 anos  
(reais de 2015, deflator do piB, contas nacionais, iBGe)

* alGumas somas podem não Bater 
exatamente por eFeito de arredondamento 

fOntE Fapesp, com dados do inep, mec, ocde

distriBuiçãO dOs rEcursOs
crescimento de investimentos no ensino superior foi menor do que nas demais etapas 

(bilhões de reais de 2015, deflator do piB, contas nacionais, iBGe)*
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cionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do MEC, os 
municípios atuam na oferta de educação infantil 
(creche e pré-escola) e ensino fundamental, eta-
pas que atenderam, respectivamente, 8,7 milhões 
e 27,2 milhões de alunos, em 2018. Já as unidades 
federativas (os estados e o Distrito Federal) são 
responsáveis por escolas que atendem, priorita-
riamente, os anos finais do ensino fundamental e 
também o ensino médio – este último envolveu 
7,7 milhões de matrículas, em 2018. À União cabe 
prover educação superior e organizar o fluxo de 
recursos para equalizar o financiamento disponível 
às redes de ensino de estados e municípios, que 
também possuem autonomia para criar iniciativas 
no ensino superior. 

EducAçãO BásicA
De acordo com a Constituição, a União deve apli-
car, anualmente, ao menos 18% da receita resul-
tante de impostos na manutenção e no desen-
volvimento da educação, enquanto o percentual 
equivalente para estados e municípios é de 25%. 
Porém, a Emenda Constitucional no 95, de 2016, 
conhecida como emeda do teto, determinou que, 
em 2018, a União investiria em educação e ou-
tras áreas valor equivalente a 2017 mais a corre-
ção pela inflação. Isso significa que, desde o ano 
passado, o investimento em educação não mais 
acompanha eventual avanço da arrecadação tri-
butária e a União não necessariamente direciona 
à área ao menos os 18% resultantes da arrecada-
ção de impostos (ver box na página 24). “Esses 
percentuais devem ser destinados a ações para 
manutenção e desenvolvimento do ensino, as cha-
madas ações de MDE, sendo que o MEC, por um 
lado, e as secretarias de cada governo estadual e 
municipal, por outro, organizam a distribuição 
dos recursos”, explica Camillo de Moraes Bassi, 
técnico de planejamento e pesquisa do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

As ações de MDE envolvem itens como re-
muneração de pessoal, construção de escolas, 
renovação de infraestrutura e aquisição de ma-
terial didático, ficando de fora atividades que 
não apresentam relação direta com o processo 
pedagógico, como aquisição de merenda escolar 
e desenvolvimento de programas de assistência 
social nas escolas. Cerca de 60% do gasto médio 
anual de R$ 253,3 bilhões com educação básica 
(que inclui educação infantil, ensino fundamental 
e médio, além das modalidades de Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Especial) compõe 
o Fundeb, criado por Emenda Constitucional em 
2006 em substituição ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef ) e que fun-
cionará até 2020 (ver infográfico na página 23).

Em relação ao futuro do Fundeb, Caio Callega-
ri, coordenador de projetos do Todos pela Educa-

ção, defende a reorganização de seu mecanismo 
de distribuição, de maneira que municípios com 
menor arrecadação própria recebam uma parce-
la maior dos recursos do fundo. “Só uma parte 
dos impostos arrecadados por estados e muni-
cípios é redistribuída pelo Fundeb. Passa pelo 
seu mecanismo de repartição a parcela de 20% 
de alguns dos impostos vinculados à educação”, 
diz. Ele lembra que há uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) em trâmite no Congresso 
Nacional que defende a incorporação do Fundeb 
à Constituição, tornando-o mecanismo perma-
nente de financiamento à educação, ou seja, sem 
data para expirar. 

Bassi, do Ipea, destaca que outra meta para 
2020 envolve aumentar a quantidade de recur-
sos disponibilizados por meio do fundo, porém 
as fontes ainda não foram definidas. O pesqui-
sador informa que impostos municipais (IPTU, 
ISS e ITBI) não compõem o Fundeb, apenas os 
impostos dos estados (ICMS, IPVA, ITCMD), 
além da complementação da União. Já os muni-
cípios entram com a cota-parte do ICMS e IPVA. 
“Em síntese, 60% dos recursos do Fundeb origi-
nam-se dos estados, 30% dos municípios e 10% 
da União”, esclarece. Bassi defende que 5% do 
mínimo estabelecido pela Constituição, que não 
trafega pelo fundo, passe a transitar. Ele também 
sugere a incorporação de impostos municipais ao 
fundo. “Essas ações obrigariam a União a elevar 
sua participação na composição do fundo, já que 
ela tem o dever legal de aportar o equivalente a 
10% do valor total do fundo”, diz Bassi. 

Embora seja o principal responsável pelo cus-
teio da educação básica pública brasileira, o Fun-

taxas de matrículas em 2017
Atendimento da população em cada etapa do ensino

fOntE Anuário BrAsileiro 
dA educAção BásicA  
(pnAd contínuA), 2018

34,1%
da população  
de 0 a 3 anos 

matriculada em 
creches

93%
da população  
de 4 e 5 anos 

matriculada na 
pré-escola

97,7%
da população 
de 6 a 14 anos 
matriculada no 

ensino 
fundamental

67,5%
da população  

de 15 a 17 anos 
matriculada no 
ensino médio

19,9%
da população  

de 18 a 24 anos 
matriculada no 
ensino superior

educação básica 
obrigatória e gratuita dos 

4 aos 17 anos de idade
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deb não é a única fonte de financiamento à área. 
Outro mecanismo importante é o salário-educa-
ção, contribuição social recolhida de empresas 
vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, 
em uma alíquota que representa 2,5% da folha 
de pagamento. Do total arrecadado, 10% ficam 
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), órgão vinculado ao MEC, e, 
dos 90% restantes, 30% vão para a União e 60% 
são transferidos em cotas mensais diretamente 
às secretarias de educação de estados e municí-
pios, proporcionalmente ao número de matrículas 
em cada rede de ensino. Os recursos retidos pelo 
FNDE são aplicados em programas para custeio 
da merenda, renovação e ampliação da frota de 
veículos escolares, melhorias na infraestrutura 
das escolas, entre outras iniciativas. Bassi, do 
Ipea, observa que a dotação orçamentária do 
FNDE, em 2019, é de cerca de R$ 27,6 bilhões. 
De acordo com o pesquisador, em 2018, o valor 
total do salário-educação repassado a estados, 
municípios e o Distrito Federal foi de aproxima-
damente R$ 13,1 bilhões, sendo que São Paulo, 
por exemplo, ficou com R$ 5,1 bilhões. 

Especialista em política e gestão educacional, 
José Marcelino de Rezende Pinto, ex-presidente 
da Associação Nacional de Pesquisa em Finan-
ciamento da Educação (Fineduca) e professor da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-
-USP), explica que o restante do financiamento da 
educação pública advém dos recursos vinculados 
a impostos estaduais e municipais que não fazem 
parte do Fundeb, além de transferências volun-
tárias da União, que chegam às redes por meio 
de programas criados pontualmente pelo MEC. 

EnsinO supEriOr
Cerca de 20% da população entre 18 e 24 anos de 
idade está matriculada em um curso superior, e 
essa etapa da educação consome 17% dos inves-
timentos do país em educação pública. No caso 
das 63 instituições federais de ensino superior e 
seus cerca de 1,2 milhão de alunos, sua principal 
fonte de financiamento é o orçamento vincula-
do ao MEC, previsto na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) e proveniente do Tesouro Nacional – em 
2018, foram R$ 46,8 bilhões, incluindo recursos 
captados por meio de contratos e convênios es-
tabelecidos com gestões estaduais e municipais 
para executar projetos específicos, além de fontes 
complementares. “As universidades formalizam 
convênios para atender necessidades específicas 
como, por exemplo, assessorar um órgão público 
no desenvolvimento de determinadas políticas”, 
diz Emmanuel Zagury Tourinho, reitor da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA) e ex-presidente 
da Associação Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Superior (Andifes). 

A s universidades federais, constitucional-
mente, têm autonomia para realizar sua 
gestão financeira, mas, na prática, isso 

não é inteiramente respeitado, segundo Touri-
nho. Anualmente, elas elaboram e submetem ao 
governo federal suas propostas orçamentárias e 
são atendidas a partir de decisões dos ministérios. 
Entre os fatores que devem ser considerados na 
preparação do orçamento e na dotação dos recur-
sos estão a produção de conhecimento científico 
e patentes, o número de servidores, a quantidade 
de alunos diplomados e ingressantes e o tempo de 
duração dos cursos. “O orçamento do ministério 
para 2018 foi de cerca de R$ 109 bilhões, sendo 
que desse montante 43% se destinou às univer-
sidades federais”, conta Thiago José Galvão das 
Neves, coordenador do Fórum de Pró-reitores 
de Planejamento e Administração da Andifes. De 
acordo com ele, os recursos do Tesouro Nacional 
financiam atividades regulares das instituições, 
incluindo o pagamento de salários dos servidores 
(ativos, aposentados e pensionistas) e despesas 
como contas de água, luz, telefone, material de 
expediente, aquisição de equipamentos, cons-
trução de salas de aula e laboratórios. “Cerca de 
25% do orçamento das instituições federais é 
consumido pela folha de pagamento de aposen-
tados e pensionistas, de maneira que a despesa 
previdenciária é lançada indevidamente, como 
se fosse investimento em educação”, diz. O orça-
mento do MEC prevê o pagamento de professo-
res e pesquisadores, mas não financia atividades 
diretas de investigação científica. Para tanto, as 
instituições dependem principalmente da cap-
tação de recursos de agências de fomento como 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) e agências estaduais 
que custeiam o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa, tanto de professores quanto de alunos.

Tourinho explica que, até 2015, o orçamen-
to das universidades federais recebia reajustes 
anuais, que consideravam a expansão das matrí-
culas e das atividades de ensino e pesquisa. “Com 
isso, havia certa previsibilidade para planejar o 
desenvolvimento das instituições. Mas a partir 
de 2015 houve corte nos recursos de investimen-
to e congelamento do orçamento de custeio por 
parte do MEC”, informa. Segundo ele, a medi-
da gerou uma perda, considerada a inflação, de 
aproximadamente 20% no orçamento de custeio 
destinado às federais e de aproximadamente 70% 
nos recursos de investimento, ao mesmo tempo 
que o número de alunos matriculados no ensino 
superior seguiu crescendo, como resultado de um 
processo de expansão das universidades federais 
iniciado em 2004.

Além disso, entre 2000 e 2015, outras etapas 
da educação – infantil e ensino médio – apre-
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sentaram aumentos significativamente maiores 
nos investimentos, se comparadas à educação 
superior. Segundo Renato Pedrosa, professor 
do Departamento de Política Científica e Tec-
nológica da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), entre 2009 e 2015, os recursos dire-
cionados ao ensino médio e à educação infantil 
aumentaram em 49% e 75%, respectivamente 
(ver gráfico sobre distribuição dos recursos na 
página 19). “Já o ensino superior teve expansão 
de apenas 18% nos investimentos no período, 
mesmo tendo ocorrido grande ampliação da rede 
federal de universidade e institutos de tecnologia 
(IFETs)”, destaca.

Apesar de o avanço de investimentos no ensino 
superior ter sido menor em comparação com a 
educação básica, o investimento por aluno nessa 
etapa da educação se equipara ao de países como 
Portugal e Espanha, atingindo uma média anual 
de US$ 11,7 mil, enquanto nesses países europeus 
os valores são de US$ 11,8 mil e US$ 12,5 mil, 
respectivamente. “Porém, no Brasil, um quar-
to do valor do investimento no ensino superior 
corresponde a despesas previdenciárias, algo 
que não ocorre nesses países europeus”, destaca 
Tourinho. E, de acordo com a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), o Brasil gasta US$ 3,8 mil por ano por 
aluno no primeiro ciclo do ensino fundamental 
(até a 5ª série), valor que representa metade da 
média dos países filiados à organização, que é 
de US$ 8,7 mil. 

A ssim como as universidades, a Rede Fede-
ral de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica tem como fonte de financia-

mento principal os recursos do Orçamento Geral 
da União, repassados anualmente pelo Tesouro 
Nacional. Essa rede federal envolve cerca de 600 
instituições, entre Institutos Federais de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais 
de Educação Tecnológica e escolas vinculadas 
a universidades federais, além da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pe-
dro II, no Rio de Janeiro. Os valores repassados 
pelo Tesouro Nacional destinam-se a despesas 
de custeio e pagamento de pessoal, incluindo 
inativos e pensionistas. 

Roberto Gil Almeida, reitor do Instituto Fede-
ral do Triângulo Mineiro (IFTM) e presidente 
do Conselho Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (Conif ), explica que os institutos 
também podem receber aportes de emendas par-
lamentares. “Há, ainda, a possibilidade de arre-
cadação por meio de convênios fechados com as 
agências de fomento e até mesmo com empresas, 
com a finalidade de desenvolver projetos pon-
tuais.” De acordo com Almeida, do orçamento 

total do MEC, em 2018, o montante destinado 
a toda rede federal foi de R$ 14 bilhões, ou seja, 
cerca de 14% do total. “Os valores distribuídos 
anualmente aos institutos variam de acordo com 
a gestão orçamentária realizada pelo MEC. Em 
2018, o Conif calculou serem necessários R$ 3,9 
bilhões para garantir o bom funcionamento da 
rede, excluídas despesas de pessoal. Porém, o 

montante repassado foi de apenas 
R$ 2,1 bilhões”, lamenta Almeida.  

Além dos institutos federais, há os 
sistemas estaduais de formação pro-
fissional, como a Rede Paula Souza, 
em São Paulo, que também recebe 
aportes do MEC. No caso da Rede 
Paula Souza, seu orçamento é ela-
borado anualmente e enviado à Se-
cretaria de Planejamento e Gestão 
do estado, responsável por receber 
as propostas de todos os órgãos do 
governo. Assim como os institutos 
federais, essas instituições, além de 
recursos estaduais, também podem 
ser financiadas pelo Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), criado em 
2011 pelo governo federal. 

Se por um lado as instituições fe-
derais apresentam modelos similares de finan-
ciamento, por outro, as universidades estaduais 
contam com distintos sistemas para custear suas 
atividades. O país possui cerca de 40 instituições 
estaduais em 24 unidades da federação, com 800 
mil alunos matriculados. Haroldo Reimer, presi-
dente da Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), 
explica que em São Paulo, a partir do Decreto 
no 29.598, de 1989, as três universidades esta-
duais – USP, Unicamp e Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) – passaram a ser financiadas 
com repasses da arrecadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
Hoje, são repassados às universidades paulistas 
9,5% da arrecadação desse imposto. 

No Paraná, há sete universidades estaduais e 
a negociação do orçamento ocorre anualmente. 
Lá, a folha de pagamento e os encargos corres-
pondentes são de responsabilidade do governo do 
estado. Já em Goiás há um artigo na Constituição 
Estadual que obriga o repasse de 2% da receita 
líquida de impostos e transferências à Universi-
dade Estadual de Goiás (UEG), única instituição 
pública estadual de ensino superior do estado. A 
remuneração dos servidores inativos não entra 
na folha de pagamento da universidade, sendo 
custeada pelo instituto estadual de previdência 
do estado. “Em linhas gerais, na maioria dos es-
tados brasileiros o funcionamento é similar ao 
do Paraná. Ou seja, o estado assume a folha de 

Aumentar  
os recursos 
disponibilizados 
por intermédio 
do fundeb é uma  
das propostas  
para 2020
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Entenda o fundeb
tributos estaduais, transferências constitucionais dos estados para os municípios e da união para 
estados e municípios, além de recursos da união, alimentam o Fundo de manutenção e desenvolvimento 
da educação Básica e de Valorização dos profissionais da educação

O que é?
o Fundeb é um mecanismo 

de distribuição de recursos 

para toda a educação básica, 

da creche ao ensino médio

Como funciona? 
A distribuição das verbas é 

proporcional ao número de 

estudantes matriculados  

em cada rede de ensino  

e varia conforme a etapa e 

modalidade da educação, bem 

como o tipo de ensino – se  

em tempo parcial ou integral

quem financia? 
Ações para manutenção e desenvolvimento do ensino 

(mde). Aproximadamente 80% do financiamento da 

educação municipal é feito com recursos do fundo, 

conforme a união nacional dos dirigentes municipais 

de educação (undime). nos municípios mais pobres, o 

Fundeb financia 100% da educação. pelo menos 60% 

dos recursos devem ser utilizados para remunerar 

profissionais que exercem o magistério

R$ 136,9 bilhões 
em 2018

R$ 150,6 bilhões 
em 2018

58% 
para escolas da 

rede municipal

42% 
para escolas da 

rede estadual

R$ 13,7 bilhões 
em 2018

contribuição dos estados:  
20% da arrecadação  
de 3 impostos próprios  
(icms, ipVA e itcd)
               
transferências de 
impostos federais:  
Fpe e ipi-exportação
              
Aportes realizados  
pelos municípios:  
20% das transferências 
de impostos estaduais 
(icms e ipVA) e federais 
(Fpm, itr, ipi-ex)*

*receitAs própriAs de impostos municipAis não entrAm no Fundo. **os percentuAis podem VAriAr A cAdA Ano. fOntEs mec e Fnde/secretAriA do tesouro nAcionAl/JorGe cArVAlho (consed)/ ipeA e FineducA

Como o fundeb 
é composto

Como o Fundeb 
foi distribuído 

em 2016**

os recursos da 
complementação 
destinam-se a estados  
e municípios que,  
após a distribuição,  
não atingem a referência 
mínima nacional de  
“valor por aluno por  
ano”, estipulada  
pelo governo federal

complemento da união:  
valor equivalente a 10% 
da contribuição de 
estados e municípios



24  |  março DE 2019

pagamentos e a reitoria busca recursos com o 
governo para investir em desenvolvimento, ma-
nutenção e custeio de suas atividades”, esclarece 
Reimer, lembrando que quando não há um dis-
positivo assegurando determinado percentual 
de tributos ao ensino superior, como ocorre em 
São Paulo, se estabelece livre negociação entre as 
instituições e os gestores estaduais. “Com isso, as 
universidades podem ser prejudicadas em anos 
de menor arrecadação”, observa. 

Sobre a pós-graduação, Reimer explica que 
as universidades estaduais recebem do governo 
federal repasses para manutenção e criação de 
programas de mestrado e doutorado, como ver-
bas de suporte administrativo, além das bolsas de 
pesquisa das agências de fomento, a exemplo do 
que acontece com as instituições federais. “Cerca 
de 90% de toda produção científica brasileira é 
gerada em universidades públicas e as estaduais 
respondem por 40% dessa produção, que inclui 
patentes, dissertações, teses e livros”, contabiliza. 
Já em relação às instituições municipais, Reimer 
esclarece que, apesar de criadas pelas câmaras das 
cidades, elas podem cobrar mensalidades, que re-
presentam sua fonte prioritária de financiamento.

A cobrança de taxas (anuais ou mensais) por 
instituições de ensino públicas, principalmente 
no nível superior, é comum em diversos países. 
No Brasil, além das municipais, um exemplo com 
presença significativa em determinadas regiões 
são as universidades comunitárias. Nos países da 
OCDE, os pagamentos feitos por particulares às 
instituições públicas ou privadas alcançam quase 
um terço do total dos custos, dos quais 70% recaem 
sobre os estudantes ou suas famílias, representan-
do importante componente do financiamento do 
ensino superior. 

dEsAfiOs dOs invEstimEntOs 
A dinâmica atual de gastos públicos e o desem-
penho dos estudantes, nem sempre satisfatório 
no que diz respeito às avaliações da educação, 
suscitam debates sobre o melhor caminho para 
superar os desafios educacionais do país. Hoje, o 
percentual médio do PIB destinado à educação 
(incluindo do ensino fundamental até a educação 
superior), de 5%, conforme a OCDE, aproxima-
-se, por exemplo, dos 6% destinados pelos Esta-
dos Unidos às mesmas etapas do ensino, observa 
Tourinho (ver gráfico na página 25). “Porém, o 
PIB norte-americano, que em 2015 foi de aproxi-
madamente 18,1 US$ trilhões, conforme o Banco 
Mundial, é bastante superior ao brasileiro, que 
no mesmo ano foi de US$ 1,8 trilhão. Isso signi-
fica que, nos Estados Unidos, o investimento por 
aluno é muito maior do que o do Brasil”, enfatiza.

Andressa Pellanda, coordenadora executiva 
do movimento Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação, chama a atenção para o fato de os 

A emenda constitucional no 95, 
conhecida como “emenda do 
teto”, foi aprovada com o 
propósito de evitar o crescimento 
real do gasto público federal. em 
vigor desde 2017, estabeleceu que 
a partir de 2018 os desembolsos 
da união passariam a ser os 
mesmos do ano precedente, 
corrigidos pela inflação – no caso, 
revogando a obrigação de aplicar 
18% de suas arrecadações líquidas 
de impostos em educação. “ou 
seja, o orçamento de 2019 será o 
mesmo do ano passado, corrigido 
pela inflação”, esclarece Jorge 
Abrahão de castro, pesquisador e 
técnico aposentado do ipea. 

no entanto, o Fundeb e o 
salário-educação, principais fontes 
de financiamento da educação 
básica, ficaram de fora da regra, de 
maneira que seus valores não 
estão limitados aos montantes 
gastos no ano precedente, 
podendo ser ampliados caso suas 
fontes de financiamento se 
elevem. “isso significa que, no caso 
do Fundeb, a união segue 
obrigada a aportar um montante 
equivalente a 10% dos valores 
totais arrecadados pelo fundo, 
enquanto também deve seguir 
direcionando 2,5% da folha de 
pagamento ao salário-educação”, 
afirma castro. naércio menezes 
Filho, coordenador do centro de 
políticas públicas do insper, 
considera que a legislação não 
deve afetar o financiamento da 
educação básica, justamente por 
deixar de fora duas das suas 
principais fontes, o Fundeb e o 
salário-educação, diferentemente 
da educação superior, cuja 
distribuição de recursos está 
limitada ao investimento feito no 
ano precedente.

teto dos gastos

de acordo com carlos 
renato de melo castro, gerente 
de estudos econômico-fiscais 
do tesouro nacional, é possível 
que os gastos em educação 
aumentem por meio de uma 
“decisão alocativa” na 
elaboração do orçamento anual, 
ou seja, caso o governo federal 
decida destinar recursos de 
outras áreas para a educação. 
segundo ele, nos últimos anos, 
a área tem recebido um valor 
maior do que o mínimo 
constitucional de 18%. “em 
2017, 18% da arrecadação 
líquida da união representava 
r$ 49 bilhões e, no período, 
foram gastos r$ 63,2 bilhões, 
valor acima do mínimo exigido 
pela constituição”, diz. Ainda de 
acordo com melo castro, em 
2019, o valor mínimo que o 
governo federal deve aplicar em 
educação é de cerca de r$ 53 
bilhões – o orçamento aprovado 
foi de r$ 121 bilhões. 

“portanto, o teto de gastos 
não necessariamente resultará  
no congelamento dos 
investimentos educacionais, 
porém haverá uma pressão 
maior para que esses recursos 
não aumentem muito, porque 
estarão disputando espaço com 
outras áreas”, analisa caio 
callegari, do tpe. Já na 
avaliação de José marcelino,  
da usp, a emenda inviabiliza  
o cumprimento das metas  
do plano nacional de educação, 
pois, ao congelar os gastos 
primários federais, gera  
reflexos nos recursos de 
estados e municípios, 
impedindo a ampliação da 
oferta e a melhoria da  
qualidade do ensino público.
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ção não resultou em melhorias nos indicadores 
de desempenho escolar, como sinalizam os dados 
do Pisa (Programme for International Student 
Assessment). Dos 70 países avaliados em 2015, 
o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª 
em leitura e na 66ª colocação em matemática. 
“O estudo mostra que o aumento das despesas 
federais em educação não foi acompanhado por 
melhorias de desempenho dos estudantes”, ob-
serva. Naércio Menezes Filho, coordenador do 
Centro de Políticas Públicas do Insper, lembra 
que nos últimos 10 anos estudantes do ensino 
médio seguiram com notas baixas no Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb). “Defende-
mos que, antes de elevar os gastos em educação, 
é necessário melhorar a gestão desses recursos”, 
destaca. Para isso, ele propõe o aprimoramento da 
qualificação de gestores municipais em questões 
financeiras, bem como a elaboração de estudos 
comparativos para identificar fatores de sucesso 
e fracasso nas escolas. José Marcelino, da Fine-
duca, discorda dessa posição, afirmando que “a 
própria OCDE em seus estudos indica que, para 
fazer diferença, o gasto por aluno teria de atin-
gir patamares cerca de quatro vezes superiores 
aos valores atualmente praticados no Brasil”. n

Colômbia
us$ 293,5 

bilhões

itália
us$ 1,8 
trilhão

rússia
us$ 1,4 
trilhão

reino unido
us$ 2,8 trilhões

grécia
us$ 195,5 
bilhões

Noruega
us$ 386,7 

bilhões
estados unidos

us$ 18,1 

trilhões

chile
us$ 244 

bilhões

canadá
us$ 1,6 

trilhão

países da OCDE possuírem níveis diferentes de 
desenvolvimento e qualidade da educação. “A 
Noruega, por exemplo, não precisa incluir 2,8 
milhões de crianças, como o Brasil”, destaca. Ela 
diz que a Lei no 13.005/2014, do Plano Nacional 
de Educação (PNE), prevê, até 2024, que os in-
vestimentos em educação cheguem a 10% do PIB. 
“O cálculo tem por base o Custo Aluno-Quali-
dade [CAQ], mecanismo criado pela Campanha 
e que lista quais são os insumos de qualidade 
de uma escola e quanto eles custam, por etapa 
e modalidade da educação”, explica. Segundo 
ela, a ampliação dos investimentos é necessária 
para a incluisão de crianças e adolescentes que 
estão fora da escola e para melhorar a qualidade 
do ensino público. 

“O gasto mensal por aluno na rede pública cor-
responde a cerca de um quarto da mensalidade 
de uma escola privada de classe média”, enfatiza 
José Marcelino de Rezende Pinto, da FFCLRP-
-USP. Ele lembra que a população brasileira está 
envelhecendo e, portanto, existe uma tendência 
de redução na quantidade de pessoas em idade 
escolar. No final de janeiro, o Inep divulgou o 
Censo Escolar 2018, indicando que entre 2014 e 
2018 houve queda de 1,3 milhão nas matrículas 
da educação básica. “Porém, o efeito desse bô-
nus populacional se fará mais evidente somente 
após 2050, aliviando a demanda de vagas prin-
cipalmente no ensino fundamental, etapa cujo 
atendimento à população está universalizado”, 
alerta o pesquisador. 

Ao justificar a necessidade de acréscimo 
de recursos à educação, os pesquisadores 
destacam que a taxa de atendimento no 

ensino superior ainda é muito baixa, com cerca 
de 19,9% da população, segundo o governo fe-
deral, percentual que envolve as pessoas com 
18 a 24 anos (ver gráfico na página 20). No ensi-
no superior, Thiago José Galvão das Neves, da 
Andifes, lembra que as universidades apresen-
taram processo de expansão, nos últimos anos, 
com o aumento de vagas e a criação de novos 
campi, sobretudo no interior (ver reportagem 
na página 26). 

Carlos Renato de Melo Castro, gerente de estu-
dos econômico-fiscais do Tesouro Nacional, conta 
que, em 2017, o gasto da União em educação en-
volveu R$ 117,2 bilhões. Em 2008, os gastos totais 
do governo federal com a área envolveram R$ 61,4 
bilhões, com R$ 31,8 bilhões dirigidos à educação 
superior e profissional e R$ 18,9 bilhões à básica. 
“Isso significa que a expansão dos investimentos 
da União na área passou de 1,1% do PIB, em 2008, 
para 1,8%, em 2017”, diz. Os dados fazem parte de 
estudo do Tesouro Nacional divulgado no final 
do ano passado, que também identificou que o 
aumento dos investimentos federais em educa-

investimentos mundo afora
piB total e percentual do piB investido em educação,  
do ensino fundamental até a educação superior  
ano de referência: 2015

fOntEs educAtion At A 
GlAnce (ocde, 2018)/the 
World BAnk (piB dos pAíses 
em dólAres correntes)

5% 
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Configuração atual das instituições brasileiras 

de ensino superior reflete a incorporação de 

arranjos universitários de distintos países

Modelos
recriados

r
esponsável por 75% das matrículas em 
cursos de graduação no Brasil em 2017, 
conforme o último Censo da Educação 
Superior divulgado pelo Instituto Nacio-

nal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), a rede privada de instituições 
de ensino superior (IES) se expandiu a partir de 
1969, com a reforma universitária empreendida 
durante a ditadura militar (1964-1985). Segundo o 
filósofo Reginaldo Moraes, professor do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas (IFCH-Unicamp), a reforma 
flexibilizou as regras à abertura de instituições 
particulares, baseando-se no modelo universitário 
norte-americano que, entre outras características, 
se organiza em um sistema de créditos educativos. 

“A reforma mudou a lógica de estruturação 
dos currículos universitários em instituições 
públicas e privadas, que começaram a oferecer 
um núcleo comum e a possibilidade de os estu-
dantes cursarem créditos optativos no decorrer 
de sua trajetória acadêmica”, afirma o pesqui-
sador, coordenador de um projeto de pesquisa 
que comparou o ensino superior de quatro paí-
ses: Alemanha, Brasil, França e Estados Unidos.

Helena Sampaio, professora do Departamento 
de Ciências Sociais na Educação da Faculdade 
de Educação (FE) da Unicamp, conta que as pri-
meiras instituições privadas de ensino superior 
se estabeleceram no país no final do século XIX. 

“A primeira Constituição da República, de 1891, 
permitia a oferta de ensino superior pelo setor 
privado”, lembra. Segundo ela, até 1900 eram 24 
as escolas de ensino superior, públicas e privadas, 
número que subiu para 133 em 1930. 

De acordo com Moraes, com a reforma – apro-
vada em 1968 e colocada em prática a partir de 
1969 – o Ministério da Educação (MEC) flexibi-
lizou as regras à abertura de estabelecimentos 
privados. “A expansão da rede pública exigia 
investimentos maiores, por envolver atividades 
de pós-graduação e pesquisa, além da graduação 
propriamente dita”, informa o pesquisador. Além 
disso, o modelo dos Estados Unidos prevê a or-
ganização das universidades em departamentos, 
e não em cátedras vitalícias, a exemplo do que 
ocorria na França, diretriz que também motivou 
novas configurações nas universidades brasileiras.

Moraes detalha, ainda, que a reforma de 1969 
viabilizou multiplicar por 10 a quantidade de 
alunos matriculados, dos anos 1960 até meados 
da década de 1990. “Na época da reforma, os cer-
ca de 100 mil estudantes que cursavam o ensino 
superior no país estavam concentrados no Rio de 
Janeiro e em São Paulo”, afirma. Nos anos 1970, 
50% das matrículas no ensino superior estavam 
na rede privada, percentual que a partir de 1995 
ultrapassou a marca de 60% (ver gráfico ao lado). 

O sociólogo e cientista político Simon Sch-
wartzman, pesquisador do Instituto de Estudos 
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FontE IndIcAdorES dE cIêncIA, tEcnologIA E InovAção EM São PAUlo.  
p. 7,  Fapesp, 2004

FontE Censo da eduCação superior, 2017

Universitários no Brasil
evolução das matrículas do ensino superior, 
público e privado, entre 1960 e 2015

do Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro, vê 
distinção entre o panorama norte-americano e 
o brasileiro, onde hoje 50% dos alunos de gra-
duação estão matriculados em instituições que 
pertencem a uma das três grandes corporações 
atuantes no país – Kroton, Estácio e Ser. Para o 
pesquisador, a reforma criou um modelo univer-
sitário elitista e fechado, com o ensino superior 
se assemelhando ao modelo norte-americano 
em relação às instituições públicas que possuem 
atividades de pós-graduação e pesquisa. “No se-
tor privado brasileiro predominam instituições 
com fins de lucro, oferecendo, sobretudo, ensino 
noturno em áreas sociais, para estudantes mais 
velhos e com menor poder aquisitivo, que não 
ingressaram em instituições públicas. Nos Es-
tados Unidos, por outro lado, as universidades 
privadas, cujo modelo o Brasil copiou na déca-
da de 1960, são fundações sem fins lucrativos e 
altamente seletivas”, argumenta.

A expansão das faculdades privadas no Brasil 
teve novo impulso durante a gestão de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2003), com a aprovação 
de legislação que permitiu a abertura de insti-
tuições com fins lucrativos, diz Gladys Beatriz 
Barreyro, professora do Programa de Pós-gra-
duação em Educação na Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH-USP). Nos anos 1960, a rede privada era 
constituída principalmente por escolas sem fins 
lucrativos de origem religiosa – católica, angli-
cana ou metodista. 

A caracterização de uma IES como universi-
dade não é opção de sua mantenedora e depende 
de decisão do MEC. Porém, Sampaio lembra que 
a Constituição de 1988 estabeleceu o princípio 
da autonomia às universidades. “Com isso, após 
as instituições obterem autorização para se tor-
narem universidades, passaram a poder abrir e 
fechar cursos e aumentar e diminuir o número de 
vagas sem pedir autorização prévia do Conselho 
Nacional de Educação (na época Conselho Fede-
ral). Esse dispositivo constitucional estimulou a 
criação de universidades privadas por meio de 
processos de fusão entre escolas isoladas”, afirma 
a pesquisadora. Apesar da autonomia universitá-
ria para abrir e fechar cursos, o MEC pode, a pos-
teriori, decidir pela não aprovação dos mesmos.

Se desde 1945 as instituições privadas recebiam 
incentivos fiscais, foi a partir de 1995, destaca Mo-
raes, que o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) passou a ofertar 
linha de crédito destinada a financiar a constru-
ção e instalação dessas faculdades, por meio do 
Programa de Recuperação e Ampliação dos Meios 
Físicos das Instituições de Ensino Superior. A 
iniciativa privada, de orientação laica, já estava 
presente no país desde a década de 1970, mas após 
os anos 1990 o segmento deixou de ser dominado 
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por instituições confessionais sem fins lucrativos 
e passou a envolver grupos empresariais. 

Além disso, em 2004, o MEC passou a investir 
na expansão de instituições federais, com o obje-
tivo de ampliar a oferta de cursos de graduação 
fora das capitais e nas regiões Norte e Nordeste. 
O orçamento total das instituições federais de en-
sino superior, que naquele ano envolvia cerca de 
R$ 12 bilhões, com a criação de 18 novas universi-
dades e a instalação de 173 campi de instituições 
federais no interior do país, uma década depois 
superou R$ 40 bilhões. As matrículas nas regiões 
Norte e Nordeste, entre 2003 e 2013, cresceram, 
respectivamente, 76% e 94%.   

Barreyro explica que após 2009 o panorama 
das instituições privadas de ensino superior so-
freu nova alteração, com o ingresso de capital 
estrangeiro. “Com isso, embora haja influência 
do modelo norte-americano na constituição des-
se setor, a entrada de capital estrangeiro e o alto 
número de matrículas em faculdades que per-
tencem a grandes grupos educacionais fazem do 
Brasil um caso único”, avalia a pesquisadora. A 
partir de 2009, empresas estrangeiras também 
passaram a investir no ensino superior privado.

Nos Estados Unidos, destaca Moraes, há cerca 
de 100 universidades voltadas à pesquisa – dois 
terços delas são públicas e um terço privadas. 
Diferentemente do caso brasileiro, nenhuma des-
sas instituições tem fins lucrativos, mas todas as 
instituições cobram anuidade – nas públicas, o 
valor é inferior ao das particulares. Simon Sch-
wartzman, do Instituto de Estudos do Trabalho 
e Sociedade no Rio de Janeiro, explica que nos 
Estados Unidos são duas as possibilidades de 
prosseguir nos estudos, depois de concluída a 
educação básica. A primeira delas é oferecida nas 
escolas com cursos de curta duração, os commu-
nity colleges, e prevê dois anos de formação geral, 
incluindo disciplinas em áreas como negócios, 

saúde, artes e idiomas. Ao término desses dois 
anos, o estudante obtém o chamado associate 
degree. Depois, é possível aproveitar os créditos 
para entrar em uma universidade ou faculdade, 
obtendo o grau de bacharel e prosseguindo com 
os estudos de mestrado e doutorado. 

“No Brasil, importamos essa experiência apenas 
em pequena escala, por meio dos cursos de tecnó-
logos e engenheiros operacionais, que costumam 
durar três anos, a exemplo das Faculdades de Tec-
nologia [Fatec] de São Paulo”, diz Schwartzman. 

lEgAdo EUroPEU
Apesar de a referência mais recente ser a norte-
-americana, o ensino superior brasileiro tam-
bém reflete a incorporação de modelos criados 
na França e Alemanha. As experiências alemã 
e francesa serviram de base para as primeiras 
instituições, no início do século XX. A análise 
está no livro Modelos internacionais de educação 
superior – Estados Unidos, Alemanha e França 
(editora Unesp), de Moraes, Maitá de Paula e 
Silva e Luiza Carnicero de Castro, que propõe 
reflexões sobre o ensino superior nesses países. 

Moraes explica que o modelo francês, conce-
bido pelo imperador Napoleão Bonaparte (1769-
1821), envolvia principalmente o ensino de ciên-
cias aplicadas para formar burocratas aptos a 
desempenhar funções administrativas de Estado, 
por meio do estabelecimento de faculdades que 
atuavam isoladamente. Já o modelo alemão toma 
por base o projeto universitário de Wilhelm von 
Humboldt (1767-1835), linguista e fundador da 
Universidade de Berlim, em 1810, que defendia 
a união entre atividades de ensino e pesquisa e a 
oferta de cursos integrados, além de autonomia 
em relação ao governo central. 

No exterior, a criação das primeiras universida-
des teve início no século XII, no âmbito da igre-
ja católica, que priorizava a formação em áreas 
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como filosofia e teologia. “No século 
XIX, surgem modelos universitários 
que se contrapõem ao ensino medie-
val católico, incluindo tanto o alemão 
humboldtiano quanto o francês napo-
leônico. Ambos marcam a constituição 
da universidade brasileira”, resume 
Carlos Eduardo Vieira, professor de 
história da educação na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).

maria de Fátima Costa de Paula, 
do programa de pós-gradua-
ção em Educação da Univer-

sidade Federal Fluminense (UFF) e 
coordenadora do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Educação Superior, 
lembra que antes da criação das pri-
meiras universidades no Brasil – a 
Universidade do Paraná, atual Uni-
versidade Federal do Paraná, em 1912, 
a Universidade do Rio de Janeiro, em 
1920 (que se tornou Universidade do 
Brasil em 1937 e Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro em 1965), e a USP, em 1934 
– existiam escolas isoladas de ensino superior, 
incluindo faculdades de direito, politécnicas e 
de medicina, na Bahia, no Rio, em Recife e em 
São Paulo. “Essas escolas refletiam característi-
cas do modelo francês napoleônico, inicialmente 
centrado no ensino profissionalizante”, explica. 
“Por sua vez a USP, ao conceber a pesquisa como 
uma de suas atividades primordiais, incorporou 
influências do modelo alemão”, afirma Costa de 
Paula. Apesar de a preocupação inicial do modelo 
napoleônico ser profissionalizante, algumas ins-
tituições desde antes de unirem-se à universida-
de fomentavam atividades de pesquisa. Ao longo 
do Império, a Faculdade de Direito da USP, por 
exemplo, dividia seu curso em “ciências jurídicas” 

e “ciências sociais” e já outorgava título de dou-
tor mediante a apresentação de teses, mesmo sob 
forma muito distinta da produção científica atual.  

Bruno Bontempi Junior, do Departamento de 
Filosofia da Educação e Ciências da Educação da 
Faculdade de Educação da USP, aponta na mes-
ma direção ao lembrar que a instituição surgiu 
depois da Revolução Constitucionalista de 1932, 
com a pretensão de reformar o sistema univer-
sitário brasileiro. “Apesar do projeto envolver a 
vinda de professores franceses e italianos para a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o mo-
delo alemão prevaleceu na instituição.” Por outro 
lado, ele explica que a Universidade do Brasil, 
criada antes do Estado Novo (1937-1945), teve 
concepção nacionalista e uniformizadora, pre-
tendendo fomentar atividades acadêmicas com 
vistas ao desenvolvimento da nação e à formação 
de elites políticas e empresariais, além de formar 
professores para o ensino básico. 

Se hoje o modelo norte-americano predomina 
na educação superior do país, observa Costa de 
Paula, o conjunto variado de instituições também 
reflete a pluralidade de matrizes europeias. “O 
Brasil tem instituições mais voltadas à pesquisa, 
que podem ser consideradas legados do mode-
lo alemão, enquanto outras se dedicam mais ao 
ensino profissionalizante, alinhadas ao modelo 
francês”, conclui. n christina Queiroz
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entrevista

e
m seus artigos e livros, que combinam história, eco-
nomia, modelagem matemática, sociologia e antropo-
logia, o economista Francisco de Assis Costa explora 
a diversidade de estruturas e agentes produtivos da 

Amazônia. Professor e pesquisador do Núcleo de Altos Es-
tudos Amazônicos (Naea) da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), ele chama a atenção, em especial, para a produção 
extrativa e agrícola de um campesinato que remonta ao século 
XVIII e ainda constitui umas das bases da economia regional. 
Um conceito chave do trabalho de Costa é o de campesinato, 
definido como um conjunto de trabalhadores rurais que se 
organizam em unidades produtivas familiares. Para ele, a 
diversidade de formas de produção rurais e, de modo geral, 
dos agentes econômicos, tem implicações práticas sobre a 
criação de política de sustentabilidade na Amazônia. 

Nascido em Pedro Avelino, cidade do sertão do Rio Grande 
no Norte atualmente com cerca de 5 mil habitantes, casado 
com uma advogada e pai de duas advogadas, Costa publicou 
seu mais recente livro em fevereiro de 2019, A brief economic 
history of the Amazon: 1720-1970, e ainda neste ano deve sair 
outro, pela mesma editora, a Cambridge Scholars Publishing, 
sobre a tentativa fracassada da Ford de produzir borracha na 
Amazônia no início do século XX. Nesta entrevista, concedi-
da no final de fevereiro no escritório de sua casa em Belém, 
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hábitos ocidentais europeus foram pos-
tos na sua organização, como vestir rou-
pa, caçar com espingarda, usar pólvora 
e utilizar sal nos alimentos. As famílias 
começaram a usar o conhecimento sobre 
a natureza para satisfazer as novas ne-
cessidades e se fez um projeto colonial 
mercantilista articulado a uma estrutu-
ra camponesa. Daqui saía cacau, óleos, 
salsaparrilha, pimentas, cravo e outros 
substitutos das especiarias do Oriente. 
Em troca, os camponeses, que na verda-
de eram índios aculturados, recebiam 
pólvora, roupa, sal.

Como sua tese se liga com seu livro mais 
recente, o Brief history, que também 
trata de camponeses?
Ao longo do tempo fui adquirindo da-
dos para explorar os fenômenos de que 
me dei conta na tese. No livro, descrevo 
como funcionava o sistema econômico 
coordenado pelos religiosos. Os aldea-
mentos atendiam às necessidades uns 
dos outros. Os mais próximos de flores-
tas mais ricas se especializavam na busca 
das chamadas drogas do sertão, enquanto 
outros, como os da região do Salgado, no 
Pará, se dedicavam à produção de fari-
nha, pescado ou sal; no Marajó, gado; 
no Moju, aguardente. Os jesuítas chega-
ram a ter uma economia usurária, porque 

formavam uma poupança substancial e 
emprestavam a juros. Verifiquei também 
que a formação do campesinato cabo-
clo da Amazônia se acelerou a partir de 
1755, no segundo quinquênio da gestão 
do marquês de Pombal [Sebastião José de 
Carvalho e Melo, 1699-1782], que expul-
sou os jesuítas. Quando os aldeamentos 
foram desfeitos, os integrantes das famí-
lias nucleadas não voltaram a viver como 
índios. Viraram camponeses e começa-
ram a negociar com o regatão, um tipo de 
comerciante também novo, que vendia e 
trocava seus produtos praticamente em 
qualquer ponto dos rios, canalizando a 
produção local para o mercado mundial.

Como você define campesinato?
Um campesinato é um conjunto de cam-
poneses de um território definido. [Ale-
xander] Chayanov [economista, 1888-
1937] propôs uma teoria muito interes-
sante sobre a economia camponesa. Ele 
falava de empresa camponesa para se re-
ferir a uma família nucleada camponesa, 
com pai, mãe e filhos. Para ele, o que faz 
a empresa camponesa diferente é o fato 
de ser, ao mesmo tempo, família, quer 
dizer, unidade de consumo, e empresa, 
quer dizer, unidade de produção. Co-
mo empresa, uma família camponesa só 
emprega a si mesma e divide entre seus 
membros o lucro que obtém. Essas pecu-
liaridades ensejam uma economia muito 
especial, orientada pelo consumo. No 
início da colonização da Amazônia, não 
havia camponeses, apenas as tribos com 
famílias extensas e as fazendas dos co-
lonos, donos de sesmarias, baseadas em 
trabalho escravo. Os religiosos aldearam 
os indígenas e estimularam a formação 
de famílias nucleadas porque esse era o 
ideal cristão de família. Depois, no pe-
ríodo pombalino, se estimulou a misci-
genação em famílias nucleadas de por-
tugueses e índios. Quando se tornaram 
autônomas, essas famílias começaram 
a funcionar como famílias camponesas 
no sentido de Chayanov. Por fundirem 
conhecimentos e necessidades indígenas 
e europeias, passaram a ser camponeses 
bem especiais, que chamei de campesi-
nato caboclo amazônico. 

Os camponeses ainda são importantes 
na economia na Amazônia?
Sim, e é uma base quase sempre esque-
cida nas análises econômicas. De 15 
anos para cá a agricultura familiar está 

ele analisa a história, as perspectivas e 
os equívocos que regeram a economia 
desde os tempos coloniais na Amazônia. 

Você morava em Belém, mas foi para 
a Alemanha estudar a Amazônia, em 
1982. Por quê?
Em 1978, depois do curso de mestrado no 
Centro de Pós-graduação em Desenvol-
vimento Agrícola da Fundação Getulio 
Vargas do Rio de Janeiro [CPDA-FGV], 
retomei o cargo de coordenador técnico 
na Comissão Estadual de Planejamento 
Agrícola em Belém. Escrevi a dissertação 
sobre a experiência da Ford para produ-
zir borracha na Amazônia e pensei em 
fazer doutorado nos Estados Unidos, 
na época o destino preferido dos eco-
nomistas. Mas lá havia poucas alterna-
tivas para uma abordagem mais aberta 
da economia política como a que eu bus-
cava. Horácio Martins de Carvalho, que 
era professor no CPDA, estava entusias-
mado com o trabalho de Elmar Altvater 
(1938-2018), da Universidade Livre de 
Berlim, um importante economista po-
lítico da Europa, e sugeriu que eu fos-
se para a Alemanha. Eu não sabia uma 
palavra de alemão, mas fiz aulas diaria-
mente, escrevi o projeto e mandei para 
Elmar e para Manfred Nitsch, também 
da Universidade Livre de Berlim, e am-
bos me aceitaram. Cheguei lá em maio 
de 1982 com a intenção de continuar o 
estudo sobre as grandes empresas na 
Amazônia e confrontar com a dinâmica 
camponesa. Eu entendia que a forma-
ção dos camponeses já tinha sido expli-
cada pelos sociólogos que estudavam a 
Amazônia naquela época, como José de 
Souza Martins na USP [Universidade de 
São Paulo], Octavio Ianni [1926-2004] na 
PUC [Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo] e Otávio Guilherme Ve-
lho no Museu Nacional, mas depois vi 
que eles tinham examinado apenas os 
camponeses mais recentes. As análises 
históricas e econômicas não tinham sido 
feitas. Deixei de lado o grande capital e 
me concentrei no campesinato, que vi-
rou um livrão de 450 páginas. 

O que você descobriu?
Vi que os camponeses se formaram no 
século XVIII dentro de estruturas pree-
xistentes, que eram a dos aldeamentos 
religiosos. Os religiosos fizeram a decul-
turação dos povos indígenas, induzindo a 
formação de famílias nucleadas. Muitos 
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até mesmo aparecendo mais. No Censo 
Agropecuário de 2006, considerando as 
unidades produtivas com área menor 
que 200 hectares e com predominância 
do trabalho familiar, os camponeses res-
pondiam por 429.840 estabelecimentos 
do total de 444.622 da região Norte, com 
uma força total de trabalho de 1.088.441 
pessoas. Nos resultados preliminares do 
Censo de 2017, os camponeses aparece-
ram com 500.618 unidades produtivas e 
1.398.366 trabalhadores familiares. Outra 
comparação: em 2006, as formas cam-
ponesas reunidas representavam 75% do 
Valor Bruto da Produção [VBP] rural da 
região Norte. Os resultados prelimina-
res de 2017 não chegaram ainda no VBP.

No Brief history você critica a visão 
dos ciclos econômicos, como o da bor
racha. Por quê?
Essa visão esconde uma diversidade es-
trutural que precisa ser visualizada, sob 
o risco de se cometer impropriedades 
históricas e injustiças sociais. A historio-
grafia tradicional trata do cacau da Ama-
zônia e da cana-de-açúcar do Nordeste, 
que vinculavam o Brasil Colônia ao mun-
do, como sendo a chave de tudo, e o que 
está ao lado, que fornece produtos para 
o mercado interno, é obscurecido. No 
livro, mostro como a atividade de expor-
tação se combinava com a produção para 
o mercado interno e garantia o processo 
produtivo na Colônia. Esse é um ganho 
derivado da forma como busco a história 

econômica e da insistência em visualizar 
a diversidade de atores e de fundamen-
tos produtivos no sistema colonial por 
inteiro. Com a borracha temos o mesmo 
problema. A literatura clássica sobre a 
borracha, incluindo Arthur César Ferrei-
ra Reis [historiador, 1906-1993] e Euclides 
da Cunha [1866-1909], fala de “um grande 
seringal”, mas isso não é verdadeiro. Os 
camponeses formados no século XVIII 
é que começaram a produzir borracha 
e responderam sozinhos pela produção 
de 1850 a 1880. Foram 30 anos em que só 
havia camponeses caboclos produzindo 
borracha e quase ninguém falou deles. A 
partir de 1880 é que começou a se formar 
o grande seringal. A crise de preços de 
1910 destrói esse segundo arranjo pro-
dutivo, o dos grandes produtores, mas a 
estrutura camponesa permanece. 

Como fez para chegar a essas conclusões?
Só consegui fazer essa demonstração com 
o Sig-Fundiário [Sistema de Integração de 
Dados Fundiários e Ambientais, coorde-
nado pela UFPA e Ministério Público do 
Pará]. Examinei 4.125 registros de pos-
se de terras feitos entre 1892 e 1986 dos 
arquivos do Iterpa [Instituto de Terras 
do Pará] incorporados no Sig-Fundiário. 
Consegui mapear a estrutura agrária, por-
que as declarações de posse continham 
informações sobre o número de serin-
gueiras de cada propriedade. Os campo-
neses representavam 52% da capacidade 
produtiva de borracha do Pará no início 

do século XX. A produção voltou a cres-
cer nos anos 1930, com a venda de látex 
para empresas de São Paulo. O campesi-
nato manteve a base de exportação tam-
bém com o cacau e a castanha-do-pará; 
a borracha era apenas um dos itens do 
portfólio de produtos. Na década de 1970 
já existiam diferentes formas de campe-
sinato, o extrativista, o agrícola nordes-
tino, o japonês e outros. Cada um deles 
tem diferentes trajetórias tecnológicas. 

O que são trajetórias tecnológicas?
É um conceito que adaptei do economis-
ta italiano Giovanni Dosi para entender 
a economia da Amazônia. São diferentes 
convergências de sistemas produtivos, 
tanto camponeses quanto patronais, que 
levam a padrões de pecuária, de agri-
cultura e de sistemas agroflorestais e a 
formas mais amigáveis ou mais hostis de 
usar a terra. Os padrões produtivos têm 
uma dimensão institucional relevante, na 
qual se destacam formas de apropriação 
da terra, de acesso a conhecimento e a 
crédito. A maneira como se trabalham 
essas noções permite ver o conjunto das 
coisas. A tendência da economia tradi-
cional é ver as coisas como se os agen-
tes econômicos fossem únicos e todas 
as pessoas e estruturas fossem guiadas 
pelos mesmos princípios. As famílias 
camponesas tomam suas decisões a par-
tir de necessidades de seus integrantes, 
enquanto o empresário rural e o latifun-
diário se orientam exclusivamente pelo 
mercado. São diferenças fundamentais, 
que repercutem na economia e por isso 
têm de ser consideradas. Se há uma con-
tribuição que pretendo dar para a minha 
área, é demonstrar que é possível ana-
lisar uma economia considerando essa 
diversidade, que chamo de diversidade 
estrutural profunda.

Do que se trata exatamente?
Essa diversidade explicita as razões de 
múltiplos atores, porque existem campo-
neses de vários tipos, os que sabem lidar 
com a floresta e os que só sabem fazer 
agricultura. Há também formas empre-
sarias bastante distintas. Se suprimirmos 
as diferenças, descreveremos um mundo 
construído à imagem de só um tipo de 
agente ou estrutura, o que é incorreto 
cientificamente e injusto socialmente. 
Esse caminho leva a políticas ajustadas 
às necessidades de alguns grupos sociais, 
desconsiderando os outros. E nem sem-

A
r

q
U

IV
o

 P
E

SS
o

A
L

Costa, ao 
receber a espada 
de oficial da 
Marinha de 
Guerra, em 1972 



34  |  março DE 2019

pre as qualidades que se atribuem aos 
grupos privilegiados superam as dos des-
considerados. Numa ótica de desenvolvi-
mento sustentável, um grupo social cujas 
habilidades se voltam para a preservação 
dos recursos ecossistêmicos não pode 
ser tratado como atavicamente atrasa-
do e, portanto, passível de ser eliminado 
em nome do progresso, embora se pense 
assim em relação aos camponeses com 
trajetórias tecnológicas extrativistas ou 
agroflorestais. O que se chama de atraso 
pode ser formas sofisticadas de combinar 
sobrevivência social com a preservação 
dos ecossistemas. A política deveria for-
talecer essas trajetórias, cuidando para 
que a sobrevivência dos envolvidos fosse 
digna e cidadã. Pelas mesmas razões, não 
é adequado entender grupos sociais cujas 
posturas só se traduzem em economias 
de aniquilação de recursos ecossistêmi-
cos como intrinsecamente modernos, 
mas é como se procede em relação aos 
produtores em trajetórias de commo-
dities tradicionais como soja e gado. A 
política deveria torná-los efetivamente 
modernos, ecologicamente prudentes e 
socialmente corretos.

Como a indústria entra em sua pes
quisa?
Examino o papel da indústria local, 
igualmente obscurecida. Depois da crise 
de preços da borracha, quando se perdeu 
a capacidade de comprar fora, se desen-
volveu um parque industrial diversifica-
do para atender à demanda reprimida de 
produtos têxteis, de alimentos etc. No li-
vro, demonstro que a indústria passou de 
1,7% na virada do século XX para 18% da 
economia regional nos anos 1940. Tenho 
trabalhado com meu grupo de pesquisa 

para acompanhar o processo de desen-
volvimento industrial em torno do açaí 
e da produção de óleos, de fármacos e 
de cosméticos. Esses arranjos produtivos 
têm um componente industrial articu-
lado com a diversidade produtiva rural 
e múltiplas formas de sistemas agroflo-
restais. Entendemos, eu e meus colegas 
do grupo de pesquisa no Naea e na pós-
-graduação em economia da UFPA, que 
esses arranjos são estratégicos para se 
pensar o desenvolvimento da região com 
esperança de sustentabilidade ambiental 
e inclusão social. 

 
Outra contribuição sua foram as contas 
sociais alfa. Em que consistem?
É uma metodologia de produção de ma-
trizes de insumo-produto a partir da ma-
temática de Leontief [Wassily Leontief, 
economista, 1906-1999]. Essas matri-
zes descrevem as interações setoriais 
da agricultura, da indústria e dos servi-
ços e são usadas para calcular os valores 
agregados da produção de um país, por 
exemplo. As contas alfa descrevem essas 
relações invertendo a direção do cálcu-
lo, indo da informação mais elementar 
no nível do produtor até o nível de uma 
economia local ou regional. Com isso 
posso descrever economias locais res-
guardando sua diversidade estrutural. 
Apliquei essa metodologia para descre-
ver economias locais, como a do sudeste 
paraense, incorporando a mineração, ao 
lado de diferentes estruturas rurais, em 
interação com os setores urbanos, obser-
vando impactos ambientais derivados 
das diferentes atividades e da diversi-
dade de forma de produção rural. Mais 
recentemente, utilizei as contas alfa para 
analisar a economia do açaí.

Como está a economia do açaí?
Está crescendo muito, embora com pou-
co apoio do poder público. Em 2017, meu 
grupo viu uma nova trajetória tecnológi-
ca-industrial concorrendo com a que se 
desenvolve localmente há muito tempo. 
O método tradicional é bater o açaí sem 
atingir a capa de tanino em volta do ca-
roço, que deixa um gosto desagradável. 
Esse cuidado foi fundamental no desen-
volvimento da tecnologia local porque, 
se o batimento atinge o caroço mais for-
temente, estraga o sabor do açaí para a 
cultura local. No entanto, uma tecnologia 
genérica, para polpa de frutas, não tem 
esse cuidado e bate o açaí mais forte-
mente, o que deixa o gosto diferente. 
As máquinas são mais rápidas, portanto 
mais rentáveis, e têm sido adotadas por 
empresas produtoras, quando suas de-
mandas não atentam para o sabor tido 
pela cultura local como o do verdadeiro 
açaí. O consumo de açaí que surgiu re-
centemente em muitos lugares se orien-
tou por sua condição de superalimen-
to: as moléculas de antocianina é que 
importam; o sabor, derivado do teor de 
lipídios, não conta. A partir desse con-
fronto se estabelecem os princípios de 
uma concorrência que poderá decidir 
aspectos importantes dessa economia. 
O açaí será uma commodity genérica ou 
resguardará valor ligado ao seu terroir? 
Esta última possibilidade exige que en-
sinemos para o mundo o que é um bom 
açaí, como os franceses e os italianos 
fizeram com seus vinhos.

Como avalia a atuação do grande ca
pital na Amazônia? 
A década de 1970 representa um mo-
mento novo da história da Amazônia. A 
ditadura militar [1964-1985] começou a 
implantar um projeto de ocupação para 
a Amazônia, procurando atrair o capital 
de grandes empresas do Sudeste para 
os projetos agropecuários na região. O 
experimento da Ford de montar uma 
plantation de seringueiras nos anos 1920 
mostrou que as plantações homogêneas 
nessa região são muito vulneráveis. No 
segundo ano as seringueiras estavam 
infestadas de fungos. Levaram oito anos 
para encontrar uma técnica de conten-
ção do fungo, com três enxertias. A ho-
mogeneidade continua sendo um proble-
ma. Observando o passado e o que está 
em andamento, parece certo que as tec-
nologias baseadas na mecânica e na quí-
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Pedro, em Natal. Mas quatro anos depois 
vi que não dava e mudei para um colégio 
leigo. Meu pai, que era comerciante, me 
manteve estudando. Quando entrei na 
faculdade de economia em Natal, houve 
uma inundação em Pedro Avelino e meu 
pai perdeu grande parte do estoque de-
le. Nunca mais conseguiu se recuperar 
economicamente. Por sorte, ao mesmo 
tempo fiz uma licenciatura curta em ma-
temática, passei em um concurso público 
para professor de primeiro grau e, por 
ser estudante de economia, fui dar aula 
no colégio público mais importante de 
Natal, o Atheneu Norte-Riograndense. 
Assim pude me sustentar e ajudar meus 
irmãos que saíam de Pedro Avelino e 
minha família acabou se salvando do 
desastre total.

E sua passagem pela Marinha?
Me formei em economia em 1971, tra-
balhei em uma empresa de confecções 
de Natal, mas não estava contente com 
o salário e fiz concurso para o quadro 
complementar de oficiais da Marinha, 
formados em universidades civis. Fiquei 
um ano no Rio e vim para o estaleiro da 
Marinha aqui em Belém. Foi quando co-
nheci a Amazônia. Cheguei às 2h, de ma-
drugada, e assim que abri a porta do avião 
veio aquele bafo, que eu nunca tinha sen-
tido. Era outubro, o mês mais quente de 
Belém. O táxi me levou por um caminho 
que era quase só favelas, com palafitas, 
assustadoras. Não dormi naquela noi-
te. Às 5h estava na janela do hotel e vi 
a cidade. Uma cidade bela, mas muito 
sofrida, herdeira de um longo período 
de estagnação. A vida de oficial da Ma-
rinha durou dois anos, até eu entender 
que aquilo não valia a pena. O ambiente 
muito rígido e a lógica de organização 
do estaleiro onde trabalhava me inco-
modavam. Pedi demissão e comecei um 
curso de especialização em planejamen-
to agrícola, de seis meses, oferecido pelo 
Sistema Nacional de Planejamento Agrí-
cola [SNPA]. E depois o SNPA me ofere-
ceu uma posição de coordenador técnico 
na Comissão Estadual de Planejamento 
Agrícola que estava sendo formada em 
Belém. Em seguida voltei para o Rio para 
estudar no CPDA-FGV. Foi um momen-
to extraordinário de minha formação. A 
partir dali tive condições de reunir múl-
tiplas perspectivas teóricas e encontrar 
metodologias para articular diferentes 
formas de descrever a realidade. n

mica, que pressupõem homogeneidade e 
extensão de cultivos, têm uma vida útil 
bem mais curta na Amazônia do que em 
outras regiões do Brasil e do mundo. E, 
considerando a fragilidade dos solos da 
região, essas tecnologias impõem dificul-
dades enormes de regeneração ecológica. 
A grande agricultura na Amazônia traz 
consigo um risco social de longo prazo 
que, não obstante os avisos, teimamos 
em não avaliar corretamente. 

Por que você critica a ideia de vazio de
mo gráfico na Amazônia?
A ditadura disseminou a noção de que a 
Amazônia era um vazio demográfico pa-
ra justificar suas ações. Se era, o que se 
deveria fazer? Ocupar, encher o vazio. Só 
que não existia vazio em lugar nenhum. O 
que existe são formas diferentes de ocu-
pação, os índios têm grandes extensões, os 
camponeses extrativistas ocupam vastas 
áreas. Só foi possível dizer que havia um 
vazio na Amazônia porque a academia e 
a sociedade em geral não demonstravam 
a ocupação. Os ribeirinhos que não se 
consegue ver no mapa, porque não des-
matam, estão lá há três séculos.

Como foram suas passagens pelo go
verno?
Entrei na ADA [Agência de Desenvol-
vimento da Amazônia] em 2003 como 
parte de um esforço para fazer a agên-
cia voltar a ser uma nova Sudam [Supe-
rintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia]. Depois de assumir, discuti 
com a diretoria a possibilidade de obser-
var a economia regional a partir de seus 
arranjos produtivos locais, que veem a 
economia pela aglomeração dos atores. 
Percorremos os estados da região, detec-
tamos cerca de 40 arranjos produtivos 
locais e selecionamos quatro a serem 
imediatamente apoiados; o primeiro era 
o do açaí. Estávamos indo bem, quando 
houve vários problemas entre os políti-
cos e começaram a me atacar pelas mi-
nhas ideias. Pedi demissão. Anos depois, 
em 2011, fui convidado para assumir uma 
das diretorias do Ipea [Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada]. Comecei 
uma série de debates para mostrar aos 
economistas do instituto, a maioria mui-
to bem qualificada, que eles não viam as 
regiões, por conta das teorias e metodo-
logias que adotavam. Mostrei que pode-
ríamos observar a diversidade das estru-
turas econômicas, aos poucos consegui 

aliados e começamos a planejar como 
fazer leituras diferenciadas por região. 
Estávamos nesse caminho promissor 
quando, outra vez, houve problemas e 
brigas políticas. Mais uma vez saí e fui 
cuidar da minha vida.

De que você se lembra de Pedro Avelino, 
sua cidade natal?
Lembro de tudo. Estive lá em janeiro de 
2018, no aniversário de 150 anos da cida-
de, no sertão do Rio Grande do Norte, e 
a prefeitura me convidou para falar na 
Câmara dos Vereadores. Usei a oportuni-
dade para falar de minha geração, que se 
beneficiou enormemente da orientação 
do padre Antonio Antas [1918-1975]. O 
padre Antas apostava no conhecimento 
para colocar os jovens em outro tipo de 
ambiente. Ele montou a escola dele, que 
dava uma formação mais completa que 
a escola pública. Quando a criança che-
gava no final do primário, ele dizia para 
os pais que tinham de mandar os filhos 
estudar em outra escola, procurava vagas 
nos colégios religiosos em Natal para os 
que precisavam fazer o ginásio e assim 
ajudou muita gente. Fui coroinha, achei 
legal a possibilidade de imitar padre An-
tas e aos 10 anos fui para o Seminário São 
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Podcasts ganham público e abrem nova frente 

para a divulgação científica no país

Fabrício Marques
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Q
uatro biólogos recém-diplomados pe-
la Universidade de São Paulo (USP) 
uniram esforços em 2016 para lançar 
um projeto de divulgação científica. 
Mesmo trabalhando em lugares di-

ferentes, mantinham contato virtualmente e se 
encontravam duas vezes por mês para gravar o 
podcast Alô, Ciência?, programa difundido pe-
la internet no qual debatem temas científicos e 
entrevistam especialistas. “A gente se conheceu 
participando de projetos de extensão na USP e 
sempre pensou em trabalhar com educação cien-
tífica”, conta Marcelo Sato, o Caramelo, hoje alu-
no de mestrado do Instituto de Biociências (IB) 
da universidade. Em dois anos, foram produzidos 
58 episódios, gravados em um estúdio empresta-
do pelo IB. Em caráter 100% voluntário, os par-
ticipantes se revezam em tarefas como escolher 
pautas, recrutar convidados, gravar o programa 
e enfrentar jornadas de até oito horas editando 
o conteúdo. Os episódios chegam a ter mais de 
uma hora e meia de duração e cada um gera em 
média 5 mil downloads – a audiência, a exemplo 

dos realizadores, é formada principalmente por 
jovens com nível universitário.

O projeto segue firme e recentemente atraiu 
mais três participantes – dois biólogos e uma 
geóloga. Ninguém precisa mais tirar dinheiro 
do bolso para levar o programa ao ar. Graças a 
um grupo de 40 doadores que contribuem conti-
nuamente por meio de plataformas de financia-
mento coletivo, o Alô, Ciência? arrecada cerca de 
R$ 400 por mês para pagar pequenas despesas, 
renda que é complementada pela venda de ca-
misetas do podcast em eventos. “Aprendemos 
muito preparando cada episódio e essa é uma das 
principais recompensas do nosso esforço”, afir-
ma Jefferson Silva, também aluno de mestrado 
no IB. Os temas do programa são diversificados 
– como a viagem da sonda espacial Voyager, o 
impacto de espécies invasoras ou a tragédia de 
Brumadinho. “Buscamos assuntos quentes e uma 
linguagem simples para chegar a um público am-
plo. Não adianta denunciar o terraplanismo e os 
movimentos antivacina e obter impacto apenas 
na bolha da universidade”, afirma outro partici-
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foi criado em 2012 e hoje mobiliza uma 
rede de 18 pesquisadores e estudantes, 
alguns deles no exterior, que se dividem 
em grupos e fazem os programas por 
meio do Skype. Para driblar ruídos na 
conexão da internet, cada participante 
grava o próprio áudio no debate e envia o 
arquivo para um editor, que seleciona os 
sons de melhor qualidade e reconstitui a 
conversa. Um episódio sobre o incêndio 
no Museu Nacional promoveu um debate 
entre quatro participantes: um entomó-
logo em Florianópolis, uma paleontóloga 
na Alemanha, um biólogo do Rio e uma 
historiadora em Brasília. Embora estives-
sem conversando por Skype, a impressão 
para o ouvinte era que os quatro falavam 
ao redor de uma mesa. 

Um estudo publicado em 2018 pelo 
químico Lewis MacKenzie, da Univer-
sidade de Durham, no Reino Unido, ma-
peou 954 podcasts científicos em língua 
inglesa e constatou que a quantidade de 
programas cresceu de forma exponencial 
entre 2010 e 2018. Também observou que 
dois terços deles são apresentados por 
pesquisadores. Os podcasts há tempos se 
disseminaram nos Estados Unidos, onde 
há programas científicos muito consagra-
dos, caso do Startalk, apresentado pelo 
astrofísico Neil deGrasse Tyson em geral 
com a ajuda de um comediante, ou do 
Science Vs, originalmente criado na Aus-
trália para denunciar falsas promessas 
científicas na propaganda de produtos, 
assim como os produzidos por revistas 
científicas como a Science.

No Brasil, também despontaram cam-
peões de audiência. Segundo a PodPes-
quisa 2018, há dois programas dedicados 
à divulgação da ciência entre os 20 mais 
ouvidos do país. Um deles é o SciCast, 
com média de 90 mil downloads por epi-
sódio. Além de ser o mais popular, dispõe 
de infraestrutura robusta. É feito por 90 
voluntários, na maioria pesquisadores, 
que se alternam na produção de episó-
dios semanais. “Fizemos duas chamadas 
para incrementar a equipe e muita gente 
que conhece o projeto se prontificou a 
ajudar e preencheu um formulário no 
nosso site”, diz Fernando Malta, coorde-
nador do SciCast, graduado em relações 
internacionais com mestrado em enge-
nharia ambiental. “Com isso, consegui-
mos fortalecer o time em todas as áreas 
do conhecimento.” O programa já gerou 
um spin off, o SciKids, em que cientistas 
respondem perguntas feitas por crianças. 

pante, o educador de ciências do ensino 
fundamental e ilustrador Lucas Andrade. 
O grupo pretende usar o dinheiro das 
doações para investir em novas frentes, 
como vídeos do YouTube. “Vamos divul-
gar a ciência para o público adolescente, 
que se interessa pouco por podcasts”, diz 
Marco Farias, o Marx, também profes-
sor de biologia.

a trajetória do Alô, Ciência? é repre-
sentativa dos podcasts de divul-
gação científica no país, em geral 

produzidos de modo voluntário e com 
algum viés ativista. Com downloads con-
tados aos milhares, o formato não gera a 
avalanche de visualizações dos vídeos do 
YouTube, mas desperta a atenção de uma 
audiência disposta a se aprofundar em 
assuntos temáticos e em dedicar tempo a 
isso. Segundo a PodPesquisa 2018, levan-
tamento realizado com 22 mil ouvintes 
pela Associação Brasileira de Podcasters, 
84% do público de podcasts no Brasil é 
masculino. Cerca de metade tem entre 
20 e 29 anos de idade – em seguida vem 
a faixa dos 30 aos 39 anos, com 34%. Seis 
em cada 10 estão fazendo ou concluíram 
um curso superior, enquanto outros 20% 
têm pós-graduação. “O perfil segue um 
padrão similar ao das pessoas que bus-
cam informação científica na internet, 
também majoritariamente masculino e 

educado”, explica o biólogo molecular 
Luciano Queiroz, coordenador do pod-
cast Dragões de Garagem – ele, no ano 
passado, descreveu com dois colegas a 
cena brasileira dos podcasts científicos 
em um artigo publicado nos Anais da 
Academia Brasileira de Ciências.

Do ponto de vista dos realizadores, 
uma das vantagens dos podcasts é o baixo 
custo, acessível a qualquer um que queira 
se engajar em divulgação científica. Dá 
trabalho, mas é possível criar conteúdo 
apenas com a ajuda de um computador 
acoplado a um microfone apropriado e 
dotado de um software de gravação e edi-
ção. O Dragões de Garagem, por exemplo, 
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não se domina, um desafio que eu ado-
ro”, diz Souza, que atua em uma linha 
de pesquisa em medicina do sono no 
Departamento de Psicologia da Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Nos episódios, ele faz questão de esmiu-
çar como funciona o processo científico. 
Mesmo abordando assuntos como ho-
meopatia ou horóscopo, sempre evita 
dizer que algo é verdade ou mentira. 
“Mostro que a ciência é útil para redu-
zir as incertezas sobre um determinado 
assunto e que a ideia de que os astros 
podem controlar a sua vida tem uma 
incerteza muito alta.” O Naruhodo! está 
hospedado na plataforma B9, que abri-
ga alguns dos podcasts mais ouvidos do 
Brasil, como o Braincast, de tecnologia e 
cultura digital, e o Mamilos, de jornalis-
mo. Isso ajuda a atrair a audiência que 
gosta de podcasts.

Os podcasts usam truques variados 
para conquistar a audiência. O Naruhodo! 
batiza episódios com perguntas engra-
çadas, como “Japonês é tudo igual?” ou 
“Como eu sei que você é você e não eu?”, 
para atiçar a curiosidade dos usuários, 
sempre oferecendo explicações calcadas 
na ciência. O Dragões de Garagem recorre 
a elementos da cultura pop e obteve um 
número de downloads acima da média 
em programas que exploravam os con-
ceitos de física e de biologia em episó-
dios da franquia Guerra nas Estrelas. “O 
humor e o tom informal têm um grande 
apelo e ajudam a atrair públicos com 
interesses variados”, explica o biólogo 
Luciano Queiroz.

Os episódios mais recentes abordaram 
temas como desenvolvimento de soft-
wares, história das cidades e radiologia. 
“Nosso público é leigo e abusamos de 
analogias. Buscamos explicações cor-
retas do ponto de vista acadêmico, mas 
sempre de um jeito divertido”, conta 
Malta. A iniciativa tem três fontes de 
recursos: doações feitas a um site de fi-
nanciamento coletivo, que alcançam R$ 
6,4 mil mensais; patrocínio de empresas 
a episódios eventuais; e participação em 
editais de divulgação científica – uma 
série de 10 episódios sobre saúde está 
sendo produzida com apoio da Fundação 
Oswaldo Cruz. O SciCast é o carro-chefe 
de um portal da internet, o Deviante, e os 
ganhos obtidos pelo programa ajudam a 
financiar podcasts de outros temas hos-
pedados na mesma plataforma.

outro exemplo com boa audiência 
é o Naruhodo!, apresentado pelo 
estatístico e psicólogo Altay de 

Souza e o publicitário Ken Fujioka, que 
conversam em um estúdio doméstico. 
Os temas do programa giram em tor-
no de perguntas de ouvintes e de notí-
cias sobre ciência que soam estranhas 
ou exageradas. Souza verifica a origem 
da notícia, lê os artigos científicos que a 
embasam e mostra sefaz ou não sentido. 
Um alvo recente foi um estudo que te-
ria comprovado a baixa inteligência de 
pessoas que publicam frases motivacio-
nais em redes sociais. Eles conseguiram 
atestar a seriedade do grupo que fez a 
pesquisa, da Universidade de Waterloo, 
no Canadá. Mas o trabalho, na verdade, 
nada indicava sobre a inteligência dos 
usuários de redes sociais e o objeto es-
tudado não eram frases motivacionais, 
mas afirmações de sentido vago e falsa-
mente profundas. O interesse do grupo 
canadense era criar instrumentos para 
ajudar a prever a propensão de pessoas 
a acreditar em fake news. 

“Preparar o programa é como planejar 
uma aula sobre um assunto que ainda 

outro recurso que vem sendo valo-
rizado é abordar conteúdos cien-
tíficos contando histórias de pes-

soas de verdade, caso, por exemplo, de 
um episódio do Dragões de Garagem em 
que a doutoranda em biologia molecular 
Barbara Paes enumera argumentos para 
tentar convencer a avó, professora apo-
sentada de 82 anos, a se vacinar contra 
a gripe. Já há pelo menos um podcast 
científico no país totalmente dedicado 
a contar histórias. Produzido e apresen-
tado pela bióloga Sarah Azoubel e a jor-
nalista Beatriz Guimarães, o 37 Graus 
teve três edições, que contaram histó-
rias vinculadas a temas como hansenía-
se, aplicativos de paquera e exploração 
espacial. A produção é mais trabalhosa 
que os podcasts tradicionais. Envolve a 
produção de entrevistas, a roteirização 
da história, a narração e a edição. “De-
mora dias para editar”, diz Guimarães. 

Em dezembro, a dupla recebeu R$ 100 
mil em um edital de divulgação cientí-
fica do Instituto Serrapilheira e agora 
prepara duas novas temporadas, com 
cinco episódios cada um. “Ficamos mui-
to felizes, porque fazemos um trabalho 
inovador no Brasil e agora podemos nos 
dedicar 100% a ele”, afirma Azoubel, 
uma aficionada por podcasts científi-
cos, inclusive os que contam histórias, 
desde que passou um período de cinco 
anos fazendo doutorado na Universida-
de da Califórnia, San Diego. “Eu ficava 
muito tempo dentro do laboratório e 
aproveitava para ouvir programas”, diz. 
De volta ao Brasil em 2017, ela decidiu se Fo
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sarah azoubel  
e Beatriz guimarães 
foram selecionadas 

em edital do instituto 
serrapilheira  

e preparam duas 
temporadas do 

podcast 37 Graus
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 onDe enContRaR PoDCasts CientífiCos

Fronteiras da Ciência www.ufrgs.br/frontdaciencia

Dragões de Garagem www.dragoesdegaragem.com

Alô, Ciência? ww.alociencia.com.br

37 Graus www.37grauspodcast.com

Naruhodo! www.b9.com.br/podcasts/naruhodo

SciCast www.deviante.com.br/podcasts/scicast

Pesquisa Brasil * 
www.revistapesquisa.fapesp.br/multimidi/podcasts

* o Pesquisa Brasil é uma parceria da revista Pesquisa 
FAPESP com a Rádio usP, levado ao ar sempre às 
sextas-feiras e disponível em agregadores de podcasts.

dedicar à divulgação científica e fez um 
curso de especialização no Laboratório 
de Estudos em Jornalismo da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Labjor-
-Unicamp), onde conheceu a colega Gui-
marães. Desse contato, surgiu a ideia de 
criar o 37 Graus, alusão à temperatura do 
corpo humano, fazendo os três primeiros 
programas usando recursos próprios. O 
objetivo da dupla é criar novos produtos 
e ganhar dinheiro com eles. “Estamos de-
senvolvendo habilidades para atuar em 
um mercado que está crescendo. Nossa 
aposta é que o trabalho pode ser rentá-
vel, atraindo anunciantes e patrocínios 
para programas, e também produzindo 
conteúdos para empresas”, diz Azoubel.

Um dos podcasts de ciência mais lon-
gevos é um bate-papo entre pesquisa-
dores inspirado em um programa sobre 
futebol da Rádio Gaúcha, em Porto Ale-
gre. Com nove temporadas e mais de 350 
programas realizados, o Fronteiras da 
Ciência é uma iniciativa de quatro físicos 
da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS). Tem meia hora de 

duração, vai ao ar pela rádio da univer-
sidade sempre às 13h de segunda-feira 
e logo em seguida fica disponível para 
download. Um de seus motes é desfazer 
mitos por meio de evidências científicas. 
“Adorávamos discutir ciência na hora do 
almoço e aos poucos amadurecemos a 
ideia de transformar nossas conversas 
em podcasts”, diz o físico Marco Idiart. 

a ideia saiu do papel em um mo-
mento de indignação. Em 2008, 
um workshop sobre “terapias 

quânticas” foi realizado no campus da 
UFRGS e recebeu apoio da universidade. 
“Foi um choque ver a universidade dar 
respaldo a um tema pseudocientífico. 
Fiz uma busca no Google e descobri que 
o termo ‘quântica’ aparecia na internet 
muito mais associado ao termo espiri-
tualidade do que a ‘gato de Schrödin-
ger’”, diz Idiart, referindo-se ao parado-
xo formulado pelo físico austríaco Edwin 
Schrödinger (1887-1961) para descrever 
o comportamento de partículas subatô-
micas. Os quatro físicos protestaram e 

conseguiram espaço na grade da rádio 
da universidade para esclarecer o que 
a física quântica trata. “Nosso objetivo 
sempre foi oferecer uma percepção bem 
informada sobre os temas. É uma forma 
de dar um retorno para a população que 
nos sustenta e financia a ciência”, afirma 
o biofísico Jorge Quillfeldt. O programa 
gera em média 20 mil downloads por se-
mana. Os episódios que abordam a pseu-
dociência sempre recebem elogios, o que 
não acontece quando, na percepção dos 
ouvintes, a pauta incorpora outros ativis-
mos. “Em 2016, no auge do processo de 
impeachment, fizemos alguns programas 
de conteúdo político que dividiram nossa 
audiência e geraram críticas, como a de 
que deveríamos mostrar os dois lados 
da moeda”, lembra Idiart. 

Os responsáveis pelo Fronteiras da 
Ciência ora organizam debates ora en-
trevistam colegas especializados nos te-
mas abordados. Em ambos os formatos, 
dispõem de pouco suporte. “Às vezes, 
nos vemos na madrugada de domingo 
para segunda fazendo a edição do pro-
grama para entregá-lo pronto na manhã 
seguinte”, diz Idiart. Mas, se depender 
só deles, a iniciativa terá vida ainda mais 
longa. “É muito bacana conhecer o tra-
balho de outros pesquisadores, mostrar 
pesquisas interessantes que estão sendo 
feitas nas nossas universidades e, claro, 
receber elogios”, diz a física Carolina 
Brito. A física, que dá aulas, faz pesqui-
sas sobre materiais amorfos e também 
dedica tempo ao podcast e a projetos de 
extensão para atrair meninas para a car-
reira científica, não acha que o peso de 
uma atividade seja mais importante do 
que o das outras. “Já fui entrevistada mais 
vezes sobre meu trabalho no podcast e 
no Meninas na Ciência do que a respeito 
de meus objetos de pesquisa”, afirma. n

preparar o programa é como 
planejar uma aula sobre um 
assunto que ainda não se 
domina, diz altay de souza

Ken fujioka e 
altay de souza 
investigam 
notícias 
curiosas sobre 
assuntos 
científicos no 
podcast 
Naruhodo!
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Publicações y

Reação ao plan S

Bruno de pierro

I
niciativa da Comissão Europeia com 
apoio de agências de 14 países, o Plan 
S propõe que, a partir de 2020, os re-
sultados de pesquisas financiadas 

com dinheiro público sejam divulgados 
em revistas científicas de acesso aber-
to, aquelas que qualquer pessoa pode 
consultar sem pagar por isso. A trans-
formação que o plano irá produzir se for 
adotado por muitos países produziu uma 
grande mobilização de vários segmentos 
da comunidade científica. Uma consulta 
pública sobre a iniciativa, encerrada no 
início de fevereiro, recebeu mais de 600 
sugestões vindas de universidades, agên-
cias de fomento, editoras e cientistas de 
mais de 40 países. “Nunca se viu um 
debate tão amplo sobre o futuro da co-
municação científica como esse”, disse, 
em nota, David Sweeney, copresidente 
do cOAlition S, o consórcio internacio-
nal responsável pelo plano.

O conteúdo das mensagens não foi pu-
blicado pelo consórcio, que vai analisar 
as recomendações. Mas parcela signi-
ficativa dos comentários foi divulgada 
por seus autores. A plataforma digital 
Open Access Tracking Project (OATP) 
reuniu mais de 420 avaliações. Na mídia 
social Reddit, um fórum sobre o assunto 
expôs cerca de 105 pareceres. O texto do 
Conselho de Pesquisa da Noruega (RCN) 
tem 885 páginas.

O desafio será buscar pontos de con-
vergência em meio a uma diversidade 

de vozes e interesses. Em linhas gerais, 
os comentários refletem preocupações 
com a forma como seria feita a transição 
para um modelo de publicação totalmen-
te aberto e propõem uma extensão do 
prazo para a iniciativa entrar em vigor. 
Também há sugestões para poupar das 
restrições do plano as revistas de socie-
dades científicas, que desempenham um 
papel importante e dependem da venda 
de assinaturas. A Sociedade Europeia 
de Física, por exemplo, considera que 
uma transição forçada para um sistema 
exclusivamente de acesso aberto corre o 
risco de minar a viabilidade econômica 
desses periódicos. 

LImItE pARA tAxAS
Vários comentários questionam se é fac-
tível fixar um teto para os valores das 
taxas cobradas dos autores para publi-
car artigos em acesso aberto, as chama-
das APCs. Um dos objetivos do Plan S é 
controlar os gastos com essas taxas, cujo 
valor pode ir de US$ 1,5 mil até US$ 5 mil 
por paper. “É importante que o limite 
não fique abaixo dos custos de revisão 
e publicação em periódicos de qualida-
de”, recomendou a European Molecular 
Biology Organization (Embo), sediada 
em Heidelberg, na Alemanha.

A decisão de submeter o projeto à 
avaliação do público foi tomada em no-
vembro, depois de uma forte reação de 
editoras e grupos de cientistas. Em sua 

proposta original, o Plan S condena a pu-
blicação de artigos em revistas híbridas, 
em que os trabalhos ficam disponíveis 
para assinantes, mas o autor pode pa-
gar uma taxa extra para que seu paper 
seja divulgado sem restrições na web – 
essa prática é vista como abusiva. Pes-
quisadores de várias áreas queixaram-
-se da perda de liberdade de publicar 
em periódicos de maior impacto, que 
na maioria são híbridos (ver Pesquisa 
FAPESP nº 276). 

As grandes editoras, com exceção da 
holandesa Elsevier, também divulgaram 
suas considerações sobre o Plan S. A nor-
te-americana Wiley declarou que o plano 
vai excluir a maioria das revistas cien-
tíficas ao impor restrições excessivas e 
lembrou que já existem muitos caminhos 
para se publicar em acesso aberto. “O 
Plan S não defende um modelo específi-
co, mas apenas determina o acesso ime-
diato aos resultados de pesquisa”, disse 
à Pesquisa FAPESP um dos mentores da 
iniciativa, o holandês Robert-Jan Smits, 
conselheiro sênior em Acesso Aberto da 
Comissão Europeia. “Acreditamos que a 
iniciativa contribuirá para o surgimento 
de novos periódicos de acesso aberto 
com qualidade. Isso ocorrerá gra-
dualmente”, afirma Smits. Uma 
nova versão do guia de imple-
mentação do Plan S deverá ser 
apresentada ainda no primeiro 
semestre de 2019. n

consulta recebe mais de 600 sugestões 

para mudar estratégia de acesso aberto a 

artigos científicos
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Chegam à Unicamp os primeiros alunos selecionados 

por seu bom desempenho em olimpíadas científicas, 

sem passar pelo vestibular

Ações AfirmAtivAs y

Medalha que vale 

vaga na  
universidade

N
os últimos três anos, a estudante 
paulista Mariana Bagni, de 17 anos, 
passou boa parte de seu tempo livre 
debruçada sobre circuitos elétricos e 

estruturas que ajudam a dar forma a robôs. A 
princípio, o objetivo da adolescente, que sempre 
gostou de matemática e tecnologia, era partici-
par da Olimpíada Latino-americana de Robóti-
ca, na categoria voltada a estudantes do ensino 
médio. O esforço rendeu frutos: ela ganhou o 
primeiro lugar na prova em 2017. Aluna do Co-
légio Objetivo, em São Paulo, desenvolveu com 
colegas da escola robôs que tocam piano, lutam 
contra feixes de luz e dançam. No ano passado, 
os protótipos foram premiados com a medalha 
de prata na olimpíada internacional de robótica, 
realizada no Canadá. Com esse histórico, não 
precisou prestar vestibular. Mariana Bagni in-
gressou este ano na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), em engenharia elétrica, 
por meio de uma iniciativa que oferece vagas 
para medalhistas de olimpíadas de ciências. 
“A universidade é uma referência em diversas 

áreas e por isso não pensei duas vezes em par-
ticipar desse novo processo de seleção”, afirma 
a estudante. 

A proposta da Unicamp, inédita no país, in-
tegra um cardápio de alternativas de ingresso 
ao ensino superior que vem sendo colocado em 
prática na instituição (ver Pesquisa FAPESP nº 
263). A nova modalidade, denominada Vagas 
Olímpicas, disponibilizou este ano pela primeira 
vez 90 vagas para estudantes que se destacaram 
em competições de ciências do ensino médio, 
como as olimpíadas de matemática, robótica 
e química, entre outras. A maioria das vagas 
está vinculada a cursos de ciências exatas e 
engenharias. Foram inscritos 285 candidatos 
que ganharam medalhas em 15 olimpíadas do 
conhecimento – os prêmios mais frequentes 
vieram da Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (Obmep). Um sistema de 
pontuação, baseado no desempenho dos alunos 
nas competições, definiu a lista de aprovados. 
Nessa primeira experiência, nem todas as va-
gas oferecidas foram preenchidas – ao final, 66 

Carla Aranha

mariana Bagni, de  
17 anos, conquistou 
uma vaga no curso  
de engenharia  
elétrica da Unicamp 
graças à classificação 
em olimpíadas 
internacionais de 
robótica

versão AtUAlizAdA em 08/04/2019
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alunos foram convocados. “Como tudo o 
que é novo, há desafios e aprendizados ao 
longo do processo”, analisa José Alves de 
Freitas Neto, coordenador do vestibular 
na Unicamp.

Para a universidade, atrair os meda-
lhistas ajuda a enriquecer e diversificar 
o ambiente acadêmico. São, em geral, 
alunos de alto desempenho, habituados 
a longas jornadas de estudo e a enfrentar 
desafios – algumas dessas olimpíadas se 
baseiam na execução de projetos. Todos 
têm potencial para se tornar futuros pes-
quisadores. A expectativa é de que a es-
tratégia também seja útil para conter a 
taxa de evasão na universidade, que en-lé
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tre 2004 e 2011 chegou a 20% dos estu-
dantes nos três primeiros anos de curso. 
“Os talentos que estamos conquistando 
provavelmente serão mais propensos a 
concluir a graduação e poderão contri-
buir com a pesquisa científica, no futuro”, 
diz Freitas Neto. Quatro em cada 10 vie-
ram de escolas públicas. “Um dos prin-
cipais objetivos dessa alternativa ao ves-
tibular é justamente promover a diver-
sidade, estimulando a participação de 
estudantes de várias regiões do país e de 
realidades diferentes”, afirma o coorde-
nador do vestibular.

A maioria dos aprovados na nova mo-
dalidade vem de outros estados – apenas 

25% são paulistas. Jovens de Roraima, 
Piauí, Ceará e Bahia se matricularam na 
Unicamp por meio do novo sistema em 
cursos como engenharia, matemática e 
informática. “Há estudantes talentosos 
em todas as partes do país”, comenta Frei-
tas Neto. “Normalmente, um estudante 
do interior do Norte ou do Nordeste não 
pensaria em vir morar tão longe, daí a im-
portância de programas dessa natureza.”

Um desses alunos é Carlos Eduardo de 
Santana Bastos, de 18 anos, de São Rai-
mundo Nonato, no interior do Piauí. A 
cidade, de 34,5 mil habitantes, é conhe-
cida por abrigar o Parque Nacional da 
Capivara, considerado patrimônio cul-
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tural da humanidade pela Unesco, que 
abriga mais de 1.200 sítios pré-históricos 
com pinturas rupestres (ver Pesquisa 
FAPESP nº 272). O ensino fundamental 
e médio de qualidade, no entanto, não é 
um de seus pontos fortes, uma realidade 
de muitas pequenas cidades do interior 
do país. Para compensar as deficiências 
da escola, Bastos passava horas em casa 
estudando matemática e informática. 
“Sempre gostei muito dessas disciplinas 
e acreditava que o único caminho para 
realmente aprender era me dedicar ao 
estudo”, lembra. Ele logo se interessou 
em participar de competições nacionais, 
e, em 2017, ganhou a medalha de prata 
na Olimpíada Brasileira de Informática. 

Bastos foi criado por um casal de 
tios. O tio trabalha como agente da 
saúde da prefeitura. “Ele ganha um 

salário mínimo e, se não fosse a oportuni-
dade de cursar uma ótima universidade, 
dificilmente pensaria em ir estudar tão 
longe”, diz. Na Unicamp, vai precisar de 
ajuda para moradia e outras necessida-
des. “Vou me informar sobre o suporte 
disponível porque é uma questão im-
portante.” O programa Serviço de Apoio 
ao Estudante da Unicamp oferece auxí-
lios à moradia, alimentação e transporte, 
que podem somar R$ 876,81 por mês. Os 
alunos contemplados com bolsas para 
pesquisa durante a graduação recebem 
outros R$ 400 mensais.

Uedson Neves, de 17 anos, de Salva-
dor, na Bahia, viu-se sem dinheiro para 
viajar a Campinas e fazer a matrícula na 
universidade. Aluno de escola pública, 
ele foi incentivado por seus professores 
e amigos a fazer uma vaquinha no colé-

gio e entre seus conhecidos. A estraté-
gia funcionou. Neves conseguiu coletar 
quase R$ 10 mil, muito mais do que ele 
esperava. O dinheiro será usado para 
bancar os primeiros meses de estadia em 
Campinas. “Muita gente colaborou por 
acreditar no meu potencial. Sem isso, tal-
vez não tivesse conseguido concretizar o 
sonho de estudar em uma das melhores 
universidades do país”, conta. 

Ele é um dos recordistas em meda-
lhas em olimpíadas dos últimos anos. 
Desde 2015, ganhou nove, em competi-

ções estaduais e nacionais de química, 
e sempre foi um dos destaques de sua 
escola. No ensino médio, Neves passou 
no processo de seleção do Instituto Fe-
deral da Bahia (Ifba) e intensificou os 
estudos em química, curso para o qual 
foi aprovado na Unicamp. “Minha famí-
lia nunca teve condições de pagar uma 
escola particular, mas a boa qualidade 
do ensino do Ifba me ajudou a chegar 
até uma universidade de ponta.”

A Universidade de São Paulo (USP) 
vem estudando a criação de um modelo 
semelhante de ingresso, que consistiria 
em um sistema de pontuação com base 
em medalhas obtidas em competições 
oficiais de ciências. Há outro aspecto 
importante. O corpo docente e a pró-
-reitoria de graduação estão discutindo 
formas de sanar eventuais lacunas de 
conhecimento dos alunos que não pas-
sarem pelo vestibular. 

Uma das soluções em estudo é a ofer-
ta de aulas on-line de disciplinas como 
física, química, matemática, português e 
biologia. “O ensino fundamental e médio 
no país de um modo geral tem carên-
cias”, pondera Edmund Chada Baracat, 
pró-reitor de Graduação da USP. Tam-
bém está em análise a criação de bene-
fícios para que alunos de outros estados, 

Gabriely Camilo,  
de Jacutinga (mG), 
entrou na 
universidade 
graças a suas 
medalhas em 
olimpíadas de 
física e matemática
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Premiação da olimpíada de matemática em escolas Públicas, em 2016
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aprovados por meio do sistema de pontos 
em olimpíadas, consigam pagar a pas-
sagem para vir estudar em São Paulo. A 
USP tem um amplo programa de subsí-
dio para alimentação, moradia, transpor-
te e material escolar para estudantes de 
condições financeiras precárias. “Novos 
sistemas trazem novos desafios, que se-
rão levados em conta”, observa Bacarat.

a Universidade Estadual Paulista 
(Unesp) estuda ampliar as pos-
sibilidades de ingresso nos cur-

sos oferecidos por suas 34 unidades. Em 
2013, a universidade foi a primeira en-
tre as estaduais a adotar um sistema de 
cotas para alunos de escolas públicas, 
semelhante ao de universidades fede-
rais, com uma progressão de reservas de 
vagas ao longo do tempo. “Continuamos 
empenhados em atrair alunos de vários 
perfis e promover a atração de talen-
tos. Por isso, devemos adotar em algum 
momento um modelo parecido com o 
da Unicamp, porém com algumas par-
ticularidades, na tentativa de equilibrar 
a busca de talentos com o papel social 
de uma universidade pública espalhada 
por todo o território do estado”, prevê 
Gladis Massini-Cagliari, pró-reitora de 
Graduação da Unesp.

Há vários tipos de ações afirmativas 
surgindo. Na própria Unicamp, outra no-
vidade entrou em vigor este ano: pela 
primeira vez, houve um exame especí-
fico para indígenas, como parte da estra-

tégia de promover inclusão. Realizado 
em dezembro do ano passado, contou 
com a participação de 354 candidatos. As 
provas foram realizadas em Campinas, 
Dourados (MS), Manaus (AM), Recife 
(PE) e São Gabriel da Cachoeira (AM), 
cidade onde vivem índios de 23 etnias 
diferentes. Foram aprovados 68 alunos – 
a maioria é do Amazonas, de grupos ét-
nicos como Baré, Tukano e Baniwa. Em 
fevereiro, eles começaram a frequentar 
a universidade com os aprovados pe-
lo programa de pontuação em olimpía-
das, os alunos que prestaram vestibular e 
aqueles que conquistaram boas notas no 
Enem. Também deverá haver mais diver-
sidade racial. Este ano, passou a vigorar 
um sistema de cotas étnicas que prevê o 

preenchimento de 25% das vagas dispo-
níveis para candidatos autodeclarados 
negros ou pardos, com base nos resul-
tados obtidos no vestibular e no Enem. 

“A possibilidade de conviver com pes-
soas de diferentes origens de vida torna 
mais rica a experiência na universidade”, 
diz a estudante Gabriely da Cruz Camilo, 
de 17 anos, de Jacutinga, em Minas Ge-
rais, que também conquistou uma “vaga 
olímpica” na Unicamp. Ela conta que as 
escolas públicas de sua cidade, de 20 mil 
habitantes, não ofereciam ensino de qua-
lidade. Por isso, depois de conversar com 
sua família, decidiu estudar eletroeletrôni-
ca no campus de Campinas de uma escola 
técnica federal, o Instituto Federal de São 
Paulo. Craque em ciências exatas, ganhou 
medalha de bronze em uma olimpíada de 
matemática em 2013, outra de prata em 
2015 e uma de ouro em uma competição 
nacional de física. Na Unicamp, optou pelo 
Curso de Ingresso Comum, que oferece 
disciplinas de exatas, como matemáti-
ca, física e engenharia, durante um ano e 
meio. Só depois dessa etapa é que o aluno 
escolhe um curso de graduação. “Quero 
contribuir para gerar conhecimento cien-
tífico e enxerguei como um prêmio o fato 
de poder estudar aqui.” n

A maioria dos 
aprovados  
na nova forma  
de ingresso 
vem de outros 
estados –  
só 25% são 
paulistas
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Carlos Bastos, do Piauí 
(de óculos), vai  

cursar computação  
na Unicamp, e Uedson 

Neves, da Bahia, fará  
graduação em química
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Descoberta de grupo de brasileiros indica que jejum faz 

hormônio do crescimento acionar neurônios que estimulam 

a fome e dificultam a perda de peso

T
odos que já fizeram dieta para 
emagrecer conhecem o pro-
cesso. Vencida a inércia e ini-
ciado o regime, os dígitos da 
balança no começo costumam 

ceder, seja qual for a estratégia adotada. 
O difícil é manter o ritmo de emagreci-
mento. Mesmo com a ajuda de medica-
mentos, em poucas semanas o peso es-
taciona ou, pior, volta a subir. A forma 
como o organismo dos seres humanos e 
de outros animais foi moldado ao longo 
da evolução explica, em parte, a dificul-
dade de emagrecer. Milhares de anos de 
pouca disponibilidade de alimentos (cuja 
obtenção exigia esforço físico) muniram 
o corpo de potentes e complexas estra-
tégias de economizar energia. Em ex-
perimentos com camundongos, o grupo 
coordenado pelo fisiologista José Donato 
Junior, do Instituto de Ciências Biomédi-
cas da Universidade de São Paulo (ICB-
-USP), descreveu mais um mecanismo 
que atua contra a perda de peso.

Seu orquestrador é um composto até 
então insuspeito: o hormônio do cresci-
mento. Conhecido há quase um século e 
produzido pela hipófise, uma glândula 

Um inimigo 

das dietas

na base do cérebro, o hormônio do cres-
cimento age sobre os tecidos periféricos. 
Secretado em maior quantidade durante 
o sono, aumenta o gasto de calorias, libe-
rando a energia armazenada no tecido 
adiposo e induzindo a multiplicação e o 
reparo das células em ossos, músculos 
e vísceras. Agora, a equipe da USP ve-
rificou que, quando se come menos que 
o habitual, esse hormônio funciona de 
modo diferente. Ele ativa uma região do 
cérebro que aumenta a fome e reduz o 
gasto de energia. Como consequência, 
fica mais difícil emagrecer.

Donato e colaboradores apresentaram 
evidências desse efeito, nunca antes no-
tado, em experimentos com camundon-
gos descritos em um artigo na edição de 
8 de fevereiro da revista Nature Commu-
nications. “Ao restringir a ingestão de 
calorias, o nível desse hormônio sobe 
e induz o corpo a entrar em modo de a 
sobrevivência: ele deixa de influenciar o 
crescimento e indica que é preciso comer 
e guardar energia”, explica o fisiologista. 

O achado, de certo modo, surpreen-
de especialistas na área. “Geralmente se 
identificam funções novas para hormô-

Ricardo Zorzetto

nios já conhecidos, mas nenhuma tão 
importante quanto essa”, afirma o endo-
crinologista Lício Velloso, da Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
estudioso dos mecanismos bioquímicos 
associados à obesidade e ao diabetes. 
“Nunca havia ficado tão evidente que, no 
cérebro, esse hormônio pudesse regular 
a fome e o gasto energético.”

Desde os anos 1960 se sabe que o je-
jum aumenta a liberação de hormônio do 
crescimento. Em testes com voluntários 
saudáveis em um hospital de Nova York, 
o médico Solomon Berson (1918-1972) e a 
física-médica Rosalyn Yalow (1921-2011) 
observaram que a privação prolongada 
de nutrientes (dois dias e meio sem co-
mer) aumentava a liberação de hormô-
nio do crescimento. Não se sabia, porém, 
qual era a consequência disso nem por 
que acontecia. “Parecia ser um efeito 
paradoxal”, conta Donato. “Por que o 
organismo em carência de nutrientes iria 
direcionar seus esforços para crescer, o 
que consome mais energia?”

A resposta veio com os resultados pu-
blicados em fevereiro. Interessado em 
conhecer como os hormônios atuam no 

ciência FISIOLOGIA y
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O centro  
do apetite
neurônios de uma 
região na base do 
cérebro regulam  
a fome e o gasto  
de energia

Sob privação de 
alimento, o hormônio 
do crescimento ativa 
os neurônios da fome 
(círculos vermelhos  
na imagem acima), 
localizados no núcleo 
arqueado (área 
amarela ao lado), 
situado no hipotálamo

cérebrO viStO 
de frente

fonte ALLen mOuSe 
brAIn AtLAS

núcleo 
arqueado



48 z  março DE 2019

sistema nervoso central, Donato e sua 
equipe olharam para o cérebro, em vez 
de mirar os tecidos periféricos, como fa-
zem outros grupos. “A ação do hormônio 
do crescimento sobre os centros regu-
ladores da fome vinha sendo negligen-
ciada”, comenta o bioquímico brasileiro 
Marcelo Dietrich, da Escola de Medicina 
da Universidade Yale, Estados Unidos, 
que estuda os mecanismos bioquímicos 
controladores da fome e da saciedade.

O primeiro passo foi descobrir onde o 
hormônio do crescimento agia no cérebro 
e seu efeito sobre a fome e o consumo de 
energia. Em um teste inicial, a fisiologis-
ta Isadora Clivatti Furigo, em seu pós-
-doutorado sob a supervisão de Donato, 
administrou a roedores saudáveis hor-
mônio do crescimento marcado com um 
material que permite o rastreamento. Em 
seguida, examinou o hipotálamo, pequena 
região do cérebro associada ao controle da 
temperatura corporal, da sede, do cansa-
ço, do sono e, claro, da fome. Ela observou 
que o hormônio se ligava às células de ao 
menos 10 áreas. Uma em especial chamou 
a atenção: o núcleo arqueado. Essa área 
diminuta contém um grupo pequeno de 
células (alguns milhares no camundongo) 
sabidamente associadas à regulação da in-
gestão de alimentos e do gasto energético. 
Apelidadas de neurônios da fome, essas 
células produzem dois compostos – o neu-

ropeptídeo conhecido pela sigla AgRP e o 
neuropeptídeo Y (NPY) – razão por que 
são chamados de neurônios AgRP/NPY 
– que agem em outras regiões cerebrais e 
levam o corpo a buscar comida.

Um gatilho da fome
O aumento da concentração do hormônio 
do crescimento no hipotálamo, de fato, 
despertou os neurônios da fome. Um dia 
após receber uma dose do hormônio, os 
roedores passaram a comer mais do que 
os camundongos tratados com uma so-
lução inócua (placebo). Os animais do 
primeiro grupo também gastavam menos 
energia do que os do segundo, sugerin-
do que níveis elevados de hormônio do 
crescimento no cérebro funcionavam co-
mo um gatilho da fome e da economia de 
energia. “O trabalho atual abre um novo 
campo de investigação”, afirma o endocri-
nologista Cesar Boguszewski, coordena-
dor da Unidade de Neuroendocrinologia 
do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). “Caso esse 
efeito seja observado em seres humanos, 
pode ajudar a entender por que as dietas 
de emagrecimento muitas vezes falham.” 

Para confirmar que o aumento da fo-
me era decorrente da ação desse hor-
mônio sobre os neurônios AgRP/NPY, 
os pesquisadores decidiram torná-los 
insensíveis ao hormônio do crescimento. 
Donato e Furigo receberam camundon-
gos geneticamente alterados para não 
apresentar o receptor do hormônio em 
todo o cérebro. Eles foram preparados 
pelo biólogo molecular norte-america-
no John Kopchick, da Universidade de 
Ohio, Estados Unidos, desenvolvedor de 
um medicamento que impede a ação do 
hormônio do crescimento. No Laborató-
rio de Neuroanatomia Funcional da USP, 
a dupla brasileira restringiu a ausência 
do receptor só aos neurônios da fome 
usando uma estratégia de manipulação 
genética chamada recombinação Cre-
-Lox – anterior à CRISPR, hoje em moda.

Logo após sua descoberta em 1994, a 
leptina se tornou conhecida como o 
hormônio da saciedade. produzida pelo 
tecido adiposo, ela sinaliza para o cérebro 
se o estoque de energia armazenado na 
forma de gordura está adequado ou se  
é preciso comer. essa, porém, não é sua 
única função. no início da vida, ela é 
importante para o desenvolvimento do 
cérebro e dos sistemas imunológico e 
reprodutivo. Faltava saber se os efeitos de 
sua carência poderiam ser revertidos. 

“Alguns, sim; outros, apenas 
parcialmente”, afirma o fisiologista José 
Donato Junior, da uSp. A fisiologista 
Angela ramos Lobo e Donato, seu 
orientador no doutorado, elaboraram uma 
estratégia sofisticada para verificar essa 
possibilidade. Desativaram em roedores  
o gene que codifica o receptor da leptina. 
Os camundongos produziam a leptina, 
mas o corpo não percebia seu efeito. 

Os pesquisadores reativaram esse gene 
na quarta semana de vida de um grupo de 

animais e na décima de outro – idades que 
correspondem ao final da infância e da 
adolescência em seres humanos – e os 
acompanharam por mais seis meses.

Assim como os roedores que não 
produzem leptina, os animais privados de 
sua ação no início da vida comiam demais, 
gastavam pouca energia e eram obesos e 
inférteis. também tinham o cérebro 10% 
menor do que os do grupo de controle.

restabelecida a ação da leptina, os 
animais passaram a comer menos, 

Irmãos e diferentes: o camundongo obeso (à esq.) não produz o receptor da leptina

os danos da 
carência  
de leptina no 
início da vida
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Artigo científico
FurIGO, I. c. et al. Growth hormone regulates neuro-
endocrine responses to weight loss via Agrp neurons. 
nature communications. 8 fev. 2019. 

Tratados com a dieta padrão dos labora-
tórios, os camundongos sem o receptor do 
hormônio nos neurônios AgRP/NPY co-
miam o mesmo que os animais sem altera-
ção genética. Também apresentavam nível 
de atividade, peso e composição corporal 
(massa gorda) semelhantes. Submetidos 
por cinco dias a uma dieta na qual comiam 
40% da quantidade normal de ração, os 
animais sem alteração genética passaram 
a se movimentar menos e a economizar 
energia. Já os camundongos com neurô-
nios da fome sem receptor do hormônio 
do crescimento quase não apresentaram 
mudanças no nível de atividade. Nessa si-
tuação, este grupo emagreceu mais: perdeu 
20% mais peso, principalmente massa gor-
da, do que os animais do primeiro grupo. 
“Sem o receptor para hormônio do cresci-
mento, os neurônios AgRP/NPY parecem 
não perceber adequadamente a privação 
de alimentos”, conta Furigo. 

Na fase seguinte, os pesquisadores tes-
taram algo mais próximo de um possível 
tratamento de perda de peso para seres 
humanos. Restringiram a quantidade de 
alimento e deram aos roedores duas doses 
diárias de pegvisomanto, medicamento 
usado para tratar pessoas com acromega-
lia – aumento exagerado das extremida-
des do corpo pela produção excessiva de 
hormônio do crescimento na idade adulta. 
Assim, tentavam maximizar a perda de pe-

so sem mexer nos genes. Com os roedores, 
funcionou. Os camundongos que recebe-
ram pegvisomanto emagreceram mais do 
que os do grupo tratado com placebo por-
que mantiveram gasto energético elevado 
mesmo passando fome. “Esse resultado é 
uma prova de conceito de que talvez seja 
possível usar esse tipo de medicamento 
para auxiliar as pessoas a perderem mais 
peso”, sugere Donato. “Em uma dieta, um 
tratamento com o composto talvez faça os 
níveis de hormônio do crescimento vol-
tarem ao normal e, assim, reduzir a fome 
e manter o gasto de energia.” 

alteRnativa deSejável
Os pesquisadores suspeitam que o efei-
to observado em camundongos também 
ocorra em outros animais e nos seres hu-
manos. “Mecanismos fundamentais para a 
sobrevivência costumam ser preservados 
ao longo da evolução”, lembra Dietrich, de 
Yale. No entanto, a confirmação dessa ação 
benéfica e a verificação de eventuais efei-
tos colaterais exigirão muitos experimen-
tos. Se funcionar como o previsto, seria 
uma alternativa bem-vinda para auxiliar 
o tratamento da obesidade. Há urgência 
em encontrar formas efetivas de controlar 
o excesso de peso, problema que atinge 
1,9 bilhão de pessoas no mundo e, no caso 
humano, tem causas múltiplas (genéticas, 
ambientais e comportamentais).

Ainda que o bloqueio do hormônio 
favoreça o emagrecimento humano, 
Boguszewski, da UFPR, prevê uma di-
ficuldade para adotar a estratégia na 
prática clínica. “Primeiro, seria neces-
sário limitar o efeito a uma área restri-
ta do cérebro”, diz o pesquisador, que 
investiga ação periférica do hormônio 
do crescimento. Quase todos os teci-
dos do corpo têm receptores para ele, 
e impedir sua ação pode trazer efeitos 
graves. “Ainda estamos na fase de tentar 
compreender melhor o funcionamento 
do hipotálamo, antes de pensar em es-
tratégias terapêuticas mais eficientes”, 
adverte Velloso. “Do ponto de vista bio-
lógico, somos protegidos para não mor-
rer de desnutrição.” n
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cérebro
no jejum prolongado, ativa 
os neurônios do hipotálamo 
que despertam a fome e 
reduzem o gasto de energia

tecido adiposo
transforma moléculas  
de gordura em glicose, açúcar 
que funciona como fonte de 
energia para todo o organismo

ossos e músculos
na infância e adolescência, estimula a 
proliferação das células e o crescimento 
do corpo. na idade adulta, promove o 
reparo celular e mantém os tecidos sadios

emagreceram e recuperaram em parte o 
desenvolvimento cerebral. Ainda assim, 
continuavam obesos, inférteis e com 
maior propensão a ter diabetes, segundo 
artigo publicado em 29 de janeiro na 
revista eLife. “A sinalização da leptina no 
início do desenvolvimento define o padrão 
de gasto energético”, explica Donato. 

Suspeita-se que esses achados possam 
ser aplicados a seres humanos. embora a 
deficiência de leptina seja rara (há uns  
30 casos conhecidos no mundo), é comum 
a sinalização disfuncional, decorrente de 
carência nutricional ou do excesso de 
peso na infância – nesses casos, o corpo 
produz o hormônio, mas não o reconhece. 
“nessa situação, é importante agir cedo, 
com reposição ou mudança de hábitos 
alimentares, para garantir o melhor 
desenvolvimento possível”, afirma Lício 
velloso, da unicamp.

ações do hormônio do crescimento
produzido pela glândula hipófise, na base do cérebro, atua sobre  
órgãos e tecidos periféricos; viu-se agora que também pode ativar  
áreas do sistema nervoso central

hipófise
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Estudo com 15 mil pessoas no Brasil 

aponta associação entre problemas 

psiquiátricos e doenças cardiovasculares

saúdE púBlica y

O peso das 
emoções sobre 
o coração

D
epois de avaliarem os hábitos de vida 
e a saúde de 15 mil moradores de seis 
capitais brasileiras durante 10 anos, 
entre 2008 e 2018, equipes do Estudo 

Longitudinal da Saúde do Adulto (Elsa-Brasil) 
construíram um retrato do surgimento e da evo-
lução de algumas doenças crônicas no Brasil e 
das possíveis interações entre elas. Com base em 
entrevistas e exames dos participantes do estudo, 
médicos e pesquisadores identificaram nessa 
amostra da população brasileira uma associação 
conhecida há pelo menos 10 anos em outros paí-
ses: a de dois tipos de distúrbios psiquiátricos, a 
depressão e a ansiedade, com o maior risco de 
doenças cardiovasculares, infarto e acidente vas-
cular cerebral. “Precisamos dar mais atenção 
aos distúrbios mentais, que estão sendo pouco 
tratados e podem interferir em outras doenças”, 
ressalta o médico epidemiologista Paulo Lotufo, 
coordenador do Centro de Pesquisa Clínica e 
Epidemiológica do Hospital Universitário da Uni-
versidade de São Paulo (HU-USP) e do Elsa-Brasil.

Carlos Fioravanti
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Os distúrbios psiquiátricos podem se manifes-
tar em quem tem apenas os sinais mais leves de 
eventuais problemas cardíacos, de acordo com 
um artigo de janeiro de 2019 na International 
Journal of Cardiology. A médica Claudia Szlejf, 
pesquisadora do HU-USP, examinou os dados 
sobre 13.743 participantes do Elsa-Brasil com 
idade média de 51,9 anos, sem doença cardíaca 
diagnosticada, avaliados por meio do índice de 
massa corporal, hipertensão arterial, diabetes, 
nível de colesterol, tabagismo, atividade física e 
dieta. Metade dos participantes (54,1%) enqua-
drou-se na categoria de saúde cardiovascular 
ruim, 38,1% em intermediária e 7,8% em boa. Um 
em cada quatro participantes tinha algum tipo de 
distúrbio psiquiátrico, mais comum em mulheres 
(33,6%) do que em homens (18,4%). Após serem 
eliminados os efeitos de idade, sexo, raça e con-
sumo de álcool, a depressão foi duas vezes mais 
frequente em quem tinha saúde cardiovascular 
intermediária e duas vezes e meia em quem ti-
nha saúde cardiovascular ruim, em comparação 

com quem tinha saúde ótima. Já com o transtor-
no da ansiedade, a frequência foi 20% maior nas 
pessoas com saúde intermediária e 50% maior 
nas com saúde ruim. “Os hábitos de vida, como 
o sedentarismo e a alimentação inadequada, pa-
recem ser uma das chaves dos transtornos psi-
quiátricos e das doenças cardiovasculares, que 
acabam se alimentando reciprocamente”, diz a 
médica Isabela Benseñor, pesquisadora do HU-
-USP, vice-coordenadora do Elsa-Brasil e coau-
tora desse estudo. Em alguns casos, como ressal-
tam os pesquisadores, é difícil estabelecer o que 
aparece primeiro, se o distúrbio psiquiátrico ou 
os problemas do coração.

Em 2019, a análise das informações deve con-
tinuar para, entre outros objetivos, verificar se 
a depressão poderia efetivamente anteceder as 
doenças coronarianas, o infarto e o acidente vas-
cular cerebral, embora os distúrbios psiquiátri-
cos possam também surgir depois do primeiro 
infarto. “Quem tem depressão tem maior risco de 
doenças cardiovasculares”, observa o psiquiatra lé
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pesquisa Elsa-Brasil 
registrou aumento  
de hipertensão, 
diabetes e sobrepeso 
em amostra da 
população
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Quem tomava 
antidepressivos 
apresentou 
muita variação  
na frequência 
cardíaca

a epidemiologista rosane Griep, 
pesquisadora da Fundação Oswaldo cruz  
e coordenadora do Elsa-Brasil no  
rio de Janeiro, examinou 11.847 pessoas, 
selecionadas entre o total de participantes 
do Elsa-Brasil, e verificou que 15,3%  
das mulheres e 2,6% dos homens tinham 
enxaqueca, uma prevalência próxima  
à de outros levantamentos feitos no Brasil  
e em outros países. de acordo com um 
estudo de 2016 na American Journal of 
Industrial Medicine, a equipe do rio concluiu 
que a dor de cabeça contínua entre os 
participantes do estudo, nas seis capitais 
brasileiras, pode resultar do excesso de 
tensão no trabalho, de conflitos entre  
os papéis profissionais e domésticos, 
principalmente entre as mulheres, e da falta 
de tempo para cuidados pessoais e lazer, 
convergindo com trabalhos anteriores  
de outros grupos de pesquisa.

Malefícios do estresse
Tensões da vida profissional e familiar favorecem enxaqueca, obesidade e sedentarismo 

Renério Fraguas Junior, professor do De-
partamento e do Instituto de Psiquiatria 
e do HU-USP, que não participa do Elsa-
-Brasil. Segundo ele, a depressão causa 
mudanças no organismo – o aumento dos 
níveis do hormônio cortisol, do estado 
inflamatório, da agregação plaquetária, 
entre outros – que favorecem a formação 
da aterosclerose, o processo básico que 
causa a obstrução das artérias. “Melho-
rando a depressão, cai o risco de doenças 
do coração”, diz Fraguas.

USo DE AntIDEprESSIvoS
Um artigo publicado em 2014 na Ame-
rican Journal of Psychiatry mostrou que 
os participantes do Elsa-Brasil que to-
mavam antidepressivos apresentavam 
aumento na frequência cardíaca, medida 
por meio de um eletrocardiograma du-
rante 10 minutos, o que indicava maior 
probabilidade de sofrerem infarto ou 
acidente vascular cerebral em relação 
aos pacientes que não faziam uso de me-
dicamentos. Entre os participantes do 
Elsa-Brasil, 6,9% tomavam antidepres-
sivos, de acordo com um artigo de 2013 
na Journal of Affective Disorders. Esse 

“além de terem mais enxaqueca, as 
pessoas que vivem sob estresse intenso  
no trabalho apresentam tendência maior  
de excesso de peso, níveis de pressão 
arterial mais elevados e maior risco de 
compulsão alimentar, fumavam mais e 
praticavam menos atividade física no tempo 
livre que as que trabalham em ambientes 
menos tensos”, observa Griep. Os 
pesquisadores também observaram que  
as mulheres que trabalham à noite têm  
um risco 40% maior que as diurnas de 
desenvolver diabetes; com os homens,  
o risco foi 6% maior.

a proximidade das residências de 
espaços públicos favorece a prática  
de atividades físicas, enquanto a distância 
dificulta, de acordo com outro estudo do 
grupo do rio, publicado em fevereiro  
de 2018 na Social Science & Medicine.  
Quem morava em áreas periféricas,  

distante de espaços verdes, tinha um risco 
26% maior de ter hipertensão e 50%  
de diabetes que os vizinhos de parques. 

Em um trabalho publicado em janeiro de 
2019 na revista SAGE Open Medicine, 
pesquisadores do Elsa-Brasil em salvador 
alertaram para a necessidade de reduzir  
o tempo contínuo de inatividade física 
diante do computador, celular ou televisão, 
com mais paradas para breves caminhadas 
ou alongamentos, de modo a manter o 
corpo efetivamente ativo. “Nosso estudo 
indicou que passar o dia sentado e fazer 
atividade física apenas alguns dias da 
semana não é a melhor combinação  
para manter a saúde, embora seja melhor 
do que se manter totalmente sedentário”, 
diz a nutricionista e epidemiologista  
sheila alvim, professora da Universidade 
Federal da Bahia e coordenadora do 
Elsa-Brasil em salvador.

estudo indicou que, apesar dos riscos, 
o uso de antidepressivos estava abaixo 
do recomendável principalmente entre 
homens. Entre os que se medicavam, 
apenas 14% dos participantes (homens 
e mulheres) com transtorno de ansieda-
de generalizada e 16,5% com depressão 
severa se valiam desse tipo de medica-
ção. “O tratamento contra depressão, 

em geral, ainda não é abrangente como 
deveria ser”, acrescenta Lotufo. 

A um custo de cerca de R$ 65 milhões 
dos ministérios da Saúde e da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
com apoio de fundações estaduais como 
a FAPESP (R$ 1,4 milhão distribuído em 
sete projetos de pesquisa), o Elsa-Brasil 
reuniu cerca de 50 pesquisadores de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ba-
hia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 
que coordenaram os exames de 15.105 
funcionários ativos ou aposentados de 
instituições públicas com idade entre 35 
e 74 anos. Se, por um lado, esse grupo não 
representa a população brasileira, por 
outro pode ser acompanhado ao longo 
de anos, já que funcionários públicos têm 
emprego estável e podem ser encontra-
dos facilmente. Em outros estudos des-
se tipo os pesquisadores relatam maior 
dificuldade em achar os participantes, 
por mudança de emprego e residência. 

As amostras de sangue dos participan-
tes do Elsa-Brasil foram colhidas em três 
períodos – de 2008 a 2010, de 2012 a 2014 
e de 2016 a 2018 –, analisadas ou arma-
zenadas em 11 tanques com nitrogênio 
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líquido. Entre os dois primeiros períodos 
de testes, a proporção de pessoas com hi-
pertensão passou de 34,8% para 40,9%. 
A maioria (76,8%) tomava medicações 
anti-hipertensivas, mas um em cada cin-
co não sabia que era hipertenso, conver-
gindo com outros levantamentos feitos 
no país. O Elsa-Brasil também identificou 
hipertensão resistente, refratária a pelo 
menos quatro medicamentos, em 11% dos 
participantes que tinham pressão alta e 
em 3% de toda a amostra. Esses números 
sinalizam a necessidade de implementar 
programas mais rigorosos de acompanha-
mento desse distúrbio, de acordo com 
Lotufo. Uma equipe do Instituto do Co-
ração (InCor) da USP registrou uma taxa 
idêntica (11,7%) de hipertensão resisten-
te em um estudo com 1.597 pessoas com 
hipertensão examinadas em 26 centros 
de pesquisa no país, conforme artigo de 
2018 na revista científica Hypertension.

SobrEpESo CrESCEntE
Em uma década, a proporção de pes-
soas com diabetes que participaram do 
Elsa-Brasil também apresentou um leve 
aumento, de 16,6% para 19,1%. Os parti-
cipantes com até 55 anos foram os que 
mais ganharam peso, em média 1 quilo-
grama (kg) por ano de 2008 a 2014. Dez 
anos depois, dois em cada três apresen-

está consumindo mais alimentos ultra-
processados, refrigerantes, doces que as 
outras gerações”, comenta a nutricio-
nista e epidemiologista Sheila Alvim, da 
Universidade Federal da Bahia e coor-
denadora do Elsa-Brasil em Salvador. 
Alguns estudos atribuem ao consumo 
excessivo de alimentos ultraprocessados 
um papel importante no aumento do ris-
co de desenvolver obesidade e diabetes, 
tema alvo de polêmicas na área de saúde 
(ver Pesquisa FAPESP nº 265).

Nos próximos meses, segundo Lotufo, 
deve sair uma publicação com os resu-
mos em português dos quase 220 arti-
gos científicos, publicados desde 2012, 
com o propósito de ampliar o alcance dos 
achados do Elsa-Brasil. A quarta etapa 
de exames dos participantes do estudo 
deve começar em 2021. n
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projeto
Escore de cálcio e anatomia coronariana na identificação 

de risco de doença coronariana no Estudo longitudinal 

de saúde do adulto (Elsa-Brasil) (nº 2011/12256-4); 

Modalidade auxílio à pesquisa – regular; Pesquisador 

responsável paulo andrade lotufo (Usp); Investimento 

r$ 196.690,93.

artigos científicos
sZlEJF, c. et al. poorer cardiovascular health is associated 

with psychiatric comorbidity: results from the Elsa-Brasil 

study. International Journal of Cardiology. v. 274, p. 

358-65. 1º jan. 2019.

KEmp, a. h. et al. Effects of depression, anxiety, comor-

bidity, and antidepressants on resting-state heart rate 

and its variability: an Elsa-Brasil cohort baseline study. 

American Journal of psychiatry. v. 171, n. 2, p. 1328-34. 

1º dez. 2014. 

Outros projetos e artigos científicos estão listados na 

versão on-line desta reportagem.

taram sobrepeso ou obesidade e quase 
metade (44%) tinha colesterol acima dos 
níveis recomendados. Desde o começo 
da pesquisa, 540 participantes morre-
ram, principalmente de câncer (40%) 
e de doenças cardiovasculares (30%), 
além de causas externas, como aciden-
tes de trânsito, homicídios e suicídios, e 
doenças respiratórias, renais, gastroin-
testinais e do sistema nervoso. A taxa de 
3,5 mortes por ano a cada grupo de mil 
pessoas foi quase metade da apresen-
tada pela população brasileira (6,6 por 
mil). Segundo Lotufo, os participantes 
do Elsa-Brasil, por serem funcionários 
públicos com acesso a serviços de saúde 
oferecidos pelas próprias instituições em 
que trabalham, têm uma saúde melhor 
que a da população em geral no Brasil.

Em agosto de 2018, os coordenadores 
do Elsa-Brasil começaram a trabalhar 
com as equipes técnicas do Ministério 
da Saúde para usar os resultados das pes-
quisas em políticas públicas, voltadas 
inicialmente à melhoria da alimentação 
dos brasileiros. Um dos estudos publi-
cados em 2018, na Public Health Nutri-
tion, comparou a dieta de três grupos, o 
primeiro de pessoas nascidas entre 1934 
e 1945, o segundo entre 1946 e 1964 e o 
terceiro entre 1965 e 1975. “O que mais 
nos assustou é que a geração mais nova 

medida da 
circunferência do 
braço, antes da 
avaliação da pressão 
arterial (ao lado),  
e ultrassonografia  
de artéria carótida,  
com a tecnóloga  
Yasmin silva
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Baseados na análise de genes e fósseis,  

estudos estimam que esses insetos surgiram  

entre 120 e 100 milhões de anos atrás

EVOLUÇÃO y 

A origem das 
borboletas
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om voo leve, formas variadas e 
cores em geral vistosas, as borbo-
letas talvez estejam entre os raros 
insetos que, em vez de repulsa, 

despertam deslumbramento nas pessoas – 
exceto, claro, nas que sofrem de motefobia. 
Os biólogos as adoram por uma série de 
razões. As borboletas se destacam na pai-
sagem, são fáceis de capturar e funcionam 
como indicadores da saúde de um ambien-
te. Também permitem realizar estudos 
evolutivos que tentam desvendar como elas 
se diversificaram tanto – há quase 19 mil 
espécies atuais – e quais fatores ambientais 
podem ter influenciado o surgimento de 
novas espécies desses insetos e de plantas e 
animais com os quais interagem. Para lidar 

com as duas últimas questões, há quase um 
século tenta-se desvendar quando surgiram 
as borboletas.

Apenas nos últimos anos, os especia-
listas no assunto, do Brasil e do exterior, 
começaram a se aproximar de uma ida-
de mais precisa. As primeiras borbole-
tas, possivelmente mais parecidas com 
mariposas, teriam surgido entre 120 
milhões e 100 milhões de anos atrás. 
O trabalho mais recente a estabelecer 
uma cronologia robusta para essa ori-
gem foi publicado em janeiro deste ano 
na Systematic Biology por um grupo do 
qual participou o entomologista André 
Lucci Freitas, da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). 

Revoada de 
Rhabdodryas trite às 
margens do rio Claro, 
em Mato Grosso
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Projeto
História natural, filogenia e conservação de lepidópte-
ros neotropicais (nº 11/50225-3); Modalidade auxílio 
à Pesquisa – regular; Programa Biota; Pesquisador 
responsável andré Victor Lucci Freitas (iB-Unicamp); 
Investimento r$ 265.559,41.

artigo científico
CHazOT, N. et al. Priors and Posteriors in bayesian timing 
of divergence analyses: The age of Butterflies revisited. 
Systematic Biology. 25 jan. 2019.

No estudo, os pesquisa-
dores chegaram a uma data 
intermediária: 107,6 milhões 
de anos – mesmo assim, com 
uma margem de erro grande 
(de 130 milhões a 90 milhões 
de anos), comum nos estu-
dos de filogenia desse grupo 
de insetos. 

“Uma dificuldade é que 
quase não existem fósseis de 
borboletas em bom estado e 
com idade bem definida pa-
ra indicar a data mínima de 
origem de diferentes grupos 
e servir como ponto de re-
ferência na genealogia”, ex-
plica Freitas. A razão para a 
escassez de fósseis é que eles 
só se formam em condições 
especiais: a borboleta tem 
de ser aprisionada na resi-
na de uma árvore ou morrer 
em terreno lamacento e ser 
logo recoberta por sedimen-
tos, que, solidificados, preservam seu 
corpo ou a impressão dele.

Construir uma árvore evolutiva até 
os fundadores de um grupo de 
plantas ou animais é uma viagem 

complexa rumo ao passado. Parte-se das 
espécies atuais, que são sucessivamente 
agrupadas de acordo com o grau de se-
melhança genética e de formas externas 
e estruturas. A abordagem segue o ra-
ciocínio de que, quanto mais semelhan-
tes, mais próximas as espécies. Segundo 
Freitas, foram 15 anos de trabalho para 
reunir os dados apresentados no artigo 
da Systematic Biology. Os pesquisadores 
examinaram as características anatômi-
cas de 994 espécies de borboletas exis-
tentes hoje (quase 5% do total) e usaram 
a taxa de alterações (mutações) acumu-
ladas em 10 genes para agrupá-las em 39 
subfamílias e, depois, em 7 famílias. Co-
nhecida como relógio molecular, a técnica 
que avalia o parentesco entre espécies a 
partir do ritmo de acúmulo das mutações 
não é exata. Como a taxa de mutações 
pode variar muito à medida que dimi-
nui a proximidade entre as espécies, os 
pesquisadores usaram, sempre que pos-
sível, a idade dos fósseis para calibrar o 
relógio molecular. Com essa referência 
externa, eles tentavam assegurar que as 
informações fornecidas pelos genes ti-
nham algum fundamento na realidade.

setos. Publicados em 2018 na 
Current Biology, os resulta-
dos jogavam a origem das 
borboletas para 119 milhões 
de anos atrás. “As diferenças 
entre esse trabalho e o nosso 
não são alarmantes e são difí-
ceis de avaliar, já que usamos 
menos marcadores molecu-
lares e mais espécies”, rela-
ta Jong, coautor do artigo da 
Systematic Biology. Para ele, 
o importante é que tanto o 
trabalho deste ano quanto o 
de Marianne Espeland man-
têm a filogenia proposta em 
2012 pelos grupos de Maria 
Heikkilä, da Universidade 
de Helsinque, na Finlândia, 
e Niklas Wahlberg, da Uni-
versidade de Lund, na Sué-
cia. “Isso sugere que estamos 
chegando ‘perto da verda-
de’”, diz Jong.

Vistos em conjunto, os es-
tudos indicam que as borboletas surgi-
ram em meados do Cretáceo, período 
geológico que durou de 145 milhões a 66 
milhões de anos atrás. Nessa fase da his-
tória da Terra, alguns supercontinentes 
começavam a se separar e as plantas com 
flores a se diversificar. Os dinossauros 
dominavam a terra firme e os pteros-
sauros os ares. Das 39 subfamílias de 
borboletas atuais, oito sobreviveram à 
extinção do final do Cretáceo, que eli-
minou os dinossauros. As demais teriam 
surgido a seguir, entre 65 milhões e 50 
milhões de anos atrás.

“Trabalhos como esse são fundamen-
tais para ajudar a compreender como  
as espécies foram se separando com o 
tempo”, comenta a entomóloga Karina 
Silva-Brandão, da Universidade Federal 
do ABC (UFABC), que estuda a diversifi-
cação das borboletas. “As datas que apre-
sentam serão usadas em outros estudos 
destinadosa compreender as causas da 
especiação.” n Ricardo Zorzetto
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Fóssil de Doritites 
bosniackii, usado no 
estudo e guardado  

no Museu de História 
Natural de Viena, Áustria

O entomólogo Rienk de Jong, do Cen-
tro Naturalis de Biodiversidade, em Lei-
den, Holanda, analisou os 49 fósseis co-
nhecidos de borboleta e selecionou os 
12 mais bem conservados, que permi-
tiam identificar a família ou subfamília a 
que pertenciam e tinham idade definida 
com mais segurança. Entre os escolhi-
dos, está o mais antigo de que se tem 
notícia: o de Protocoeliades kristenseni, 
encontrado em sedimentos datados em 
55 milhões de anos de uma ilha da Di-
namarca, e descrito por Jong em 2016. 
Com asas de 2,3 centímetros, esse fós-
sil foi posicionado próximo ao ponto 
de surgimento da família Hesperiidae, 
composta por cerca de 3.500 espécies 
de borboletas de corpo robusto e ante-
nas com ponta em forma de agulha de 
crochê. Também foi incluído o fóssil de 
Neorinella garcie, uma borboleta que 
viveu entre 28 milhões e 23 milhões de 
anos atrás. Achado em Taubaté, interior 
de São Paulo, foi descrito em 1993 pelo 
paleoentomólogo Rafael Martins Neto e 
colaboradores. Era um pouco maior do 
que P. kristenseni, com uma faixa mais 
clara e uma marca em forma de olho nas 
asas anteriores.

Recentemente, a equipe da entomó-
loga Marianne Espeland, do Museu de 
Pesquisa Zoológica Alexander Hoening, 
na Alemanha, analisou cerca de 350 re-
giões gênicas de 207 espécies desses in-
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cinco meses depois do 

incêndio, visita aos 

escombros mostra o que 

restou do Palácio de  

são cristóvão

Patrimônio y

Dentro das ruínas do 
Museu Nacional

A
lgumas dezenas de rochas 
repousam sobre uma tábua, 
amparada por dois cavaletes. 
Na parede, ao fundo, avisos es-

critos à mão contextualizam a cena: “Fa-
vor não retirar as amostras da bancada”; 
“Antigo setor de geologia sedimentar e 
ambiental”. É a manhã de 12 de fevereiro 
de 2019, cinco meses e 10 dias depois de 
o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ter 
sido praticamente todo destruído por 
um incêndio que durou seis horas. Pela 
primeira vez, o acesso às ruínas do Palá-
cio de São Cristóvão, a antiga residência 
oficial da monarquia brasileira e sede 
da instituição, é facultado à imprensa. 

Sem teto, o edifício ainda se encontra 
exposto às intempéries; andaimes esco-
ram as estruturas que resistiram a laba-
redas e desmoronamentos. O segundo 

e o terceiro andares da edificação não 
existem mais. No térreo, paredes quei-
madas e descascadas, ferros retorcidos, 
extintores chamuscados, armários in-
cinerados, alguns deles com amostras 
das coleções científicas do museu, que 
incluíam cerca de 20 milhões de itens. 
Com uma peneira, um funcionário do 
museu tenta garimpar algum fragmen-
to de importância histórica ou científica 
em meio ao entulho mais fino. Cerca de 
2 mil peças do acervo foram resgatadas 
até agora das ruínas. Os trabalhos de es-

Fachada do museu 
e parte interna do 
edifício em que 
ficava a seção de 
geologia

coramento e de cobertura provisória do 
palácio devem terminar neste mês. 

A Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), que administra o museu, 
lançou um edital para o projeto de res-
tauração da parte frontal do edifício, or-
çado em pouco mais R$ 1 milhão. “Ainda 
não é o projeto definitivo para a recupe-
ração do prédio, mas apenas da facha-
da”, disse Alexander Kellner, diretor do 
museu. Segundo ele, a universidade já 
tem R$ 71 milhões para as obras de re-
cuperação do edifício e de seus anexos. n
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Ex-diretor do Instituto de Estudos Avançados 

de Princeton, físico britânico diz que pesquisa 

inovadora não pode ser prevista

a
os 73 anos, o físico-mate-
mático britânico Peter God-
dard acumulou uma vasta 
experiência em montar, ad-
ministrar e assessorar ins-

titutos de pesquisa avançada. De 1991 
a 1994, foi o primeiro diretor assistente 
do Instituto Isaac Newton de Ciências 
Matemáticas, que funciona na Universi-
dade de Cambridge, no Reino Unido. O 
instituto não tem um corpo fixo de do-
centes ou pesquisadores e recebe grupos 
de matemáticos ou físicos teóricos de 
todo o mundo para desenvolver progra-
mas de pesquisa conjunta, de curta ou 
média duração, entre um e seis meses, 
em torno de tópicos específicos.

De 1994 a 2004, Goddard foi diretor 
do St. John’s College, uma das faculda-
des de maior prestígio na Universidade 
de Cambridge, onde também deu aulas. 
Em 2004, foi escolhido como o oitavo di-
retor do Instituto de Estudos Avançados 
(IAS) de Princeton, o famoso centro de 
pesquisa dos Estados Unidos que foi o úl-
timo local de trabalho de Albert Einstein 
(1879-1955), entre 1933 e sua morte. Ficou 
no posto até junho de 2012. Hoje é pro-

EntrEvista PEtEr GoddArd y

riscos do 
conhEcimEnto

fessor emérito de física teórica no IAS. 
Seus temas de pesquisa são a teoria dos 
campos quânticos e a teoria das cordas. 

Nesta entrevista, concedida durante 
uma rápida visita a São Paulo, onde veio 
presidir a reunião do conselho cientí-
fico do Centro Internacional de Física 
Teórica/Instituto Sul-americano para 
Pesquisa Fundamental (ICTP/SAIFR), 
Goddard fala das diferenças de funcio-
namento dos institutos de pesquisa em 
relação às universidades. 

  
Como foi assumir o IAS depois de sua 
experiência como administrador aca-
dêmico no Reino Unido?
Diferentemente do Instituto Newton, 
que não tem corpo fixo de pesquisadores, 
o IAS conta com cerca de 30 docentes 
contratados e recebe 200 professores 
visitantes ao ano. O Instituto Newton é 
voltado para a minha área de pesquisa, 
enquanto o IAS cobre a parte teórica de 
todas as disciplinas: história, estudos 
sociais, matemática, física e biologia. 
Antes de ir para Princeton, tinha alguma 
experiência em trabalhar com colegas  
e alunos de áreas distintas da minha. O 

marcos Pivetta

St. John’s College abarca diferentes dis-
ciplinas. Na verdade, todos as faculdades 
de Cambridge são assim. Mas no insti-
tuto minhas obrigações iam muito além 
disso. Era o responsável pelo processo 
que escolhia os professores, não a partir 
do meu conhecimento ou julgamento. 
Era responsável por zelar para que cer-
tas diretrizes fossem seguidas durante 
esse processo. Era muito estimulante.
 
Os institutos de pesquisa funcionam de 
forma diferente de um departamento ou 
uma faculdade de uma universidade?
Os departamentos inevitavelmente en-
volvem inércia. Sai um professor e o 
contratado tem o mesmo perfil, pois vai 
substituí-lo. Os institutos de pesquisa não 
precisam ser assim. Eles focam na pes-
quisa fundamental. São quase como um 
lazer produtivo, fora das pressões do dia 
a dia. Em parte, os institutos de pesquisa 
floresceram porque são, em certo sentido, 
um oásis onde essas pressões podem ser 
mitigadas. Não se pode exigir que um ins-
tituto faça pesquisa boa, que não apresen-
te falhas. Quando se faz essa exigência, a 
possibilidade de que essa pesquisa possa 
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ser excelente praticamente é descartada. 
Sei como produzir bons resultados. Se, 
por exemplo, conto com dois pós-dou-
torandos para um projeto de pesquisa, 
mas me dizem que tenho de obter bons 
resultados caso contrário seremos man-
dados embora, essa condição me impede 
de correr riscos. O que deveríamos fazer, 
nesses institutos, é tentar produzir resul-
tados inovadores, que mudem nossa for-
ma de pensar. Intrinsecamente, esse tipo 
de resultado não pode ser previsto com 
antecedência. Caso contrário, não seria 
inovador. É preciso ter pessoas que não 
sigam as rotas planejadas.

A liberdade para contratar pesquisa-
dores é maior em institutos?
Sim. Quando sai um professor, podemos 
substituí-lo por uma pessoa bastante 
diferente, às vezes não precisa nem ser 
da mesma área. Vou lhe dar um exemplo 
do que ocorreu em Princeton há alguns 

anos. Um professor da área de estudos 
históricos se aposentou. Sua área de pes-
quisa era história antiga, especialmente 
medicina clássica. Ele foi substituído 
por um professor cujos interesses são a 
física do século XIX e a genética do sé-
culo XX. Eles tinham algo em comum, 
mas eram bastante diferentes.  

É fácil obter doações quando se está à 
frente de um instituto famoso com o 
de Princeton?
As pessoas são mais ricas nos Estados 
Unidos do que no Reino Unido e o ne-
gócio da filantropia é mais desenvolvi-
do. Quando deixei a direção do instituto, 
havia sete bilionários entre os 30 mem-
bros do conselho de administração, do 
qual também faziam parte acadêmicos 
e pessoas com alguma expertise parti-
cular, como um advogado especialista 
em leis trabalhistas. Nem sempre é fácil 
lidar com as pessoas se elas financiam em 
parte o instituto e também fazem parte 
de seu sistema de governança. Às vezes, 
os doadores podem querer dar um passo 
além do que se espera deles. Posso dar um 
exemplo, sem entrar em detalhes. Certa 

vez foi oferecido ao instituto muito mais 
dinheiro do que era necessário para ban-
car uma bolsa de estudos – desde que a 
parte necessária para a bolsa fosse dire-
cionada para um indivíduo em particular. 
Esse indivíduo não era necessariamente 
uma escolha ruim. Mas seria errado es-
colhê-lo nessas circunstâncias.

Como o senhor conheceu o ICTP/SAIFR?
Já conhecia o Nathan Berkovits [dire-
tor do ICTP/SAIFR] e fiquei impres-
sionado com o ambiente que encontrei 
aqui. Para ser honesto, não pensei que o 
instituto seria tão bem-sucedido como 
de fato ocorreu. Ele conta com pessoas 
excelentes em posições fixas e o nível 
das atividades é muito bom. O local para 
sua instalação foi uma ótima escolha. A 
física e a matemática no Brasil têm uma 
qualidade muito boa e o centro conta 
com o apoio da FAPESP, que é uma das 
melhores agências de fomento que co-
nheço. É importante ter um centro, co-
mo há Cambridge, que opera de forma 
internacionalizada. Ele atrai muitos pes-
quisadores da América do Sul e estimula 
parcerias com o exterior. nLé
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Os institutos de pesquisa 
avançada tentam 
produzir  resultados 
inovadores, que mudem 
nossa forma de pensar, 
diz Goddard 
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A encruzilhada

Rafael Garcia

E
m 1869, um professor da Universi-
dade de São Petersburgo, o russo 
Dmitri Mendeleev (1834-1907), 
concebeu um diagrama em que 

ordenava cerca de 60 elementos quí-
micos então conhecidos em função de 
sua respectiva massa. Essa foi a primei-
ra versão do que viria a ser conhecida 
como a moderna tabela periódica, hoje 
composta de 118 elementos, dispostos 
em 18 grupos (colunas) e 7 períodos (li-
nhas). Atualmente, os elementos são or-
ganizados de forma crescente em razão 
de seu número atômico – a quantidade 
de prótons em seu núcleo – e os de um 
mesmo grupo apresentam propriedades 
similares. Em seu sesquicentenário, essa 
ferramenta ainda é indispensável para 
explicar (e prever) interações químicas 
e inferir características dos elementos, 
como reatividade, densidade e dispo-
sição dos elétrons em torno do núcleo 

Da tabEla 
pErióDica
Ao completar 150 anos, o diagrama que reúne  

os elementos químicos por semelhança enfrenta 

dificuldades para continuar crescendo 

Acelerador de 
partículas do GSI, 
na Alemanha, um 
dos centros que 
tentam descobrir 
elementos 
superpesados

Físico-químicA y

Versão AtuAlizAdA em  
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atômico, onde, além dos prótons, ficam 
os nêutrons. “Hoje a tabela periódica 
pode ser considerada a enciclopédia mais 
concisa que existe. Quem sabe usá-la 
encontra muitas informações em uma 
única folha de papel”, diz Carlos Alberto 
Filgueiras, químico e historiador da ciên-
cia da Universidade Federal de Minais 
Gerais (UFMG). “Não existe nada igual 
em outra área do conhecimento.”

A partir dos anos 1940, não foram ex-
pedições de campo que fizeram a tabe-
la periódica crescer de tamanho, mas 
experimentos conduzidos em acelera-
dores de partículas. Faz 80 anos que a 
ciência não descobre um elemento des-
conhecido na natureza – o último foi o 
frâncio (Fr), de número 87, há exatos 80 
anos. Desde então, os cerca de 30 no-
vos membros agregados à tabela foram 
primeiramente produzidos por meio de 
reações nucleares, embora alguns, como 

o plutônio, acabaram também sendo en-
contrados na natureza depois de terem 
sido fabricados artificialmente em insta-
lações da Europa, dos Estados Unidos e 
da Ásia. O Brasil não está no seleto clube 
de países com equipamentos capazes de 
gerar novos elementos. As dificuldades 
de fabricá-los – cada vez mais pesados, 
ou seja, com mais prótons em seu núcleo 
atômico, e de meia-vida (decaimento 
radioativo) fugaz, de frações de segun-
do – levam alguns cientistas a indagar 
até que ponto será possível expandir a 
tabela e acomodar elementos de com-
portamento distinto. 

Um dos pesquisadores que se ques-
tionam sobre isso tem predicados espe-
ciais. O físico nuclear Yuri Oganessian, 85 
anos, do Instituto Unificado de Pesqui-
sa Nuclear (JINR), em Dubna, distante 
cerca de 120 quilômetros de Moscou, 
é a segunda pessoa viva cujo nome foi 

usado como inspiração para denominar 
um elemento. Na atual versão da tabela 
periódica, o elemento mais pesado, que 
figura em seu canto inferior direito, é o 
oganessônio (Og), de número atômico 
118. Há 60 anos, o russo se dedica a pro-
duzir novos elementos superpesados, 
aqueles com número atômico superior 
ao 92 do urânio (U), os chamados transu-
rânicos, tendo participado da descoberta 
de cerca de uma dezena de elementos. 

O oganessônio foi produzido apenas 
como um punhado de átomos num expe-
rimento conduzido em 2006 no acelera-
dor de partículas do Laboratório Flerov 
do JINR. Foi obtido por meio de colisões, 
em condições especiais, que promove-
ram a fusão de átomos do elemento 20, 
o cálcio, e do 98, o califórnio. Devido ao 
pequeno número de átomos produzidos e 
sua meia-vida muito curta, ainda hoje, os 
pesquisadores não conseguiram analisar fo
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fonte sociedAde reAl de químicA do reino unido

n elementos conhecidos quando mendeleev criou a tabela

n elementos descobertos ou produzidos depois do advento da tabela

n elementos naturais 

n elementos produzidos em experimentos de física nuclear

A expansão dos átomos
A tabela periódica é composta atualmente de 118 elementos, 
quase o dobro do que tinha na época de mendeleev

1

3 4 5 6 7 8 9 10

2
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19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3621
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72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
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A produção  
de elementos 
superpesados 
que duram  
mais tempo é 
um desafio da 
pesquisa em 
física nuclear

as propriedades químicas do oganessônio. 
Caso ele corresponda ao que se espera da 
sua posição na tabela periódica (grupo 
18), ele é um gás nobre, como o hélio, com 
baixa reatividade. Por ora, no entanto, 
pouco se sabe sobre suas propriedades.

“Será que o elemento 118 se parece 
com um gás nobre? Frequentemente a 
resposta dada a isso é não”, disse Oganes-
sian durante um encontro de cientistas 
de renome para celebrar os 150 anos do 
trabalho de Mendeleev, realizado em Pa-
ris no final de janeiro pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco). “Acho que 
o elemento 118 provavelmente ainda vai 
se mostrar um integrante do 18º grupo 
da tabela. Na transição do 118 para o 119, 
espero ver mudanças, que provavelmen-
te serão observadas, mas ainda de forma 
fraca.” Esse otimismo, porém, não vai 
muito além. “Acho que, nos elementos 
120, 121 ou 123, a diferença entre os gru-
pos será bastante menor ou desaparece-
rá completamente”, afirma Oganessian. 
“A partir desse ponto, a tabela periódica 
teria de mudar?”

A pergunta do russo leva a outra ques-
tão. Se até agora tudo o que se viu em 
química respeita as regras da tabela pe-
riódica, que razão há para se suspeitar 
que seu diagrama pode se tornar obso-

leto em razão de novas descobertas? 
O fantasma assombrando a tabela tem 
nome e sobrenome: Albert Einstein e 
sua teoria da relatividade especial. Oga-
nessian explica que, quanto mais massa 
tem um núcleo atômico (onde ficam os 
prótons, com carga elétrica positiva), 
mais ele atrai os elétrons, de carga ne-
gativa, situados na primeira camada for-
mada por essas partículas que orbitam 
o núcleo. Esses elétrons passam então 
a se movimentar mais rápido e, no caso 
dos núcleos de elementos superpesa-
dos, aproximam-se muito da velocida-
de da luz. Esse cenário leva os elétrons, 
que, em condições normais, têm massa 
1.800 vezes menor que a do próton, a se 
tornarem mais pesados. Assim, acabam 
alterando a massa final do átomo e de-
sorganizando o esquema das órbitas dos 
elétrons, um dos parâmetros explicados 
pela atual tabela periódica. 

Antes mesmo de o problema ser obser-
vado em experimentos, alguns teóricos 
já se ocupam em construir uma tabela 
periódica relativística. Nela, a relativi-
dade de Einstein também passa a ter um 
papel relevante na descrição do átomo, 
antes compreendido apenas pelas forças 
eletromagnéticas e nucleares, que são 
explicadas pela mecânica quântica. No 
entanto, poucos cientistas se atrevem 

terceiro elemento mais leve da tabela, 
o lítio foi identificado em um minério 
descrito por José Bonifácio de Andrada 
e silva (1763-1838), conhecido como  
o patriarca da independência por  
sua articulação no movimento de 1822 
ao lado de dom pedro i. Famoso  
pela atuação política, esse paulista  
de santos foi também um respeitado 
mineralogista. em 1800,  
publicou descrições da petalita e do 
espodumênio, dois minerais que 
descobrira em uma expedição à ilha 
sueca de utö. o lítio em si foi purificado 
pela primeira vez, a partir da  
petalita, em 1817 pelo sueco Johan 
August Arfwedson, seu “descobridor”. 

“José Bonifácio foi o primeiro 
cientista brasileiro de renome 
internacional”, diz carlos Alberto 
Filgueiras, químico e historiador da 
uFmG. “Viveu no Brasil até os 19 anos, 
quando foi para portugal. circulou pela 
europa até os 56 anos e teve uma 
carreira científica de êxito, com 
passagens pela Alemanha, suécia, 
dinamarca e itália.” ele morreu em 
1838, três décadas antes da publicação 
da tabela periódica. porém transmitiu 
sua paixão pela química a dom pedro ii, 
de quem foi tutor entre 1831 e 1836. 

um dos registros mais antigos a 
mencionar no Brasil a tabela de 
mendeleev foi deixado pelo próprio 

imperador. “era um pedaço  
de papel amassado sujo, rasgado, 
escrito por dom pedro ii, que o datou 
como de 1879, só 10 anos depois da 
publicação da tabela periódica”, conta 
Filgueiras, que estudou o documento, 
mantido na Fundação maria luisa  
e oscar Americano, em são paulo. 

mineralogista, 
Andrada  
e silva 
identificou o 
mineral 
petalita, que 
contém lítio

o patriarca do lítio 
José Bonifácio de Andrada e silva encontrou o mineral 
usado na descoberta desse elemento

1
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2a fazer afirmações categóricas sobre o 
que poderá ser visto nos aceleradores 
de partículas. 

Simular matematicamente um núcleo 
atômico de um elemento superpesado, 
com mais de 100 prótons e quase 200 
nêutrons, é ainda tarefa impossível. Não 
há poder computacional disponível para 
isso, e a abordagem estatística não é con-
fiável para descrição de certas proprieda-
des. “Precisamos então usar instrumen-
tos matemáticos que permitam tratar um 
problema ‘não muito erradamente’, e a 
descrição que obtivermos será evidente-
mente uma aproximação”, explica Alin-
ka Lépine-Szily, do Instituto de Física 
da Universidade de São Paulo (IF-USP).

Desde 2008, a física da USP faz par-
te da Comissão de Física Nuclear 
da União Internacional de Física 

Pura e Aplicada (Iupap). O grupo que 
arbitra as reivindicações de descober-
tas de novos elementos produzidos em 
laboratório, denominado Joint Working 
Party (JWP), é escolhido pelas direções 
da Iupap e da União Internacional de 
Química Pura e Aplicada (Iupac). Os ex-
perimentos muitas vezes geram evidên-
cias indiretas da existência de um novo 
elemento superpesado, como a emissão 
de radiação alfa, em vez de um registro 
direto da produção de átomos. Uma vez 
que o JWP reconheça a descoberta, o 
pleito segue para a Iupac, a quem cabe 
incluir o elemento na versão oficial da 
tabela periódica.

Por ora em compasso de espera, a 
expansão da tabela pode vir do domí-
nio de novas técnicas de fusão nuclear 
capazes de gerar variantes (isótopos) 
de elementos superpesados que sejam 
mais estáveis. Todos os isótopos de um 
elemento apresentam a mesma quanti-
dade de prótons (têm, portanto, o mes-
mo número atômico), mas diferem no 
número de nêutrons em seu núcleo. Nos 
elementos naturais leves, o número de 
prótons é igual ao de nêutrons. Nos mais 
pesados, há mais nêutrons que prótons, 
tendência que cresce conforme aumenta 
o peso do átomo. Para os superpesados, 
cálculos teóricos preveem a existência 
de núcleos mais estáveis, denominados 
“ilhas de estabilidade”. Esses elementos 
seriam mais duradouros do que os que 
têm sido produzidos em aceleradores de 
partículas até agora. “Alguns desses isó-
topos poderiam ter meia-vida de horas 

ou dias ou, segundo os mais otimistas, até 
milhões de anos”, comenta Lépine-Szily. 
“O problema é que talvez os experimen-
tos hoje capazes de criar elementos su-
perpesados ainda não consigam agregar 
nêutrons em quantidade suficiente para 
chegar à ilha de estabilidade.”

Há, no entanto, progressos relativos 
nesse sentido. Apesar de o tempo de de-
caimento radioativo decrescer com o 
aumento da quantidade de prótons no 
núcleo, parece ter sido observada uma 
mudança de comportamento nos últimos 
elementos agregados à tabela periódica. 
Em colaboração com os laboratórios na-
cionais norte-americanos de Oak Ridge e 
do Lawrence Livermore, o grupo de Oga-
nessian criou isótopos superpesados dos 
elementos de número 115, 116 e 117 com 
tempo de decaimento radioativo que se 
mantém em torno de dezenas de milis-
segundos. Na parceria com o Flerov, os 
norte-americanos fornecem os alvos de 
metais radioativos, como berquélio (Bk), 
o elemento 97, que, no laboratório russo, 
são bombardeados por feixes intensos 
de átomos leves de um dos isótopos do 
cálcio. O último elemento produzido 
assim foi o tennesso (TS), de número 
atômico 117, em 2010.  

A colaboração russo-americana é a 
favorita na corrida pela produção de 
elementos dentro da “ilha de estabili-
dade”, mas há laboratórios competiti-
vos no Japão, como o Instituto Riken, e 
na Alemanha, como o GSI. Até o meio 
do ano, Oganessian e seus colegas de 
Dubna deverão contar com um novo 
centro, a Fábrica de Elementos Super-
pesados, para procurar elementos des-
se tipo, que custou US$ 60 milhões. Os 
novos aceleradores de partículas serão 
capazes de operar com feixes de íons 
muito mais intensos. Dois experimen-
tos com 50 dias de duração devem ser 
feitos ainda em 2019. 

Mesmo que a física nuclear não consi-
ga produzir o oganessônio com a mesma 
facilidade com que fabrica o plutônio, 
há muita pesquisa a ser feita com uma 
quantidade mínima de átomos desses 
elementos superpesados. “A técnica atual 
disponível nos arranjos experimentais e 
o conhecimento acumulado sobre pro-
priedades dos elementos permitem que 
se estude a interação particular de um 
único átomo ou íon de elementos super-
pesados com vários outros elementos”, 
afirma, em entrevista por e-mail à Pes-
quisa FAPESP, Jadambaa Khuyagbaatar, 
do grupo de química de elementos su-
perpesados do GSI. “O campo de pesqui-
sa em elementos pesados não se ocupa 
apenas de sintetizar novos elementos. 
Investigamos as propriedades de muitos 
núcleos pesados e superpesados e tenta-
mos encontrar soluções para problemas 
fundamentais da ciência.” nfo
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o elemento mais pesado  
da tabela periódica foi 
batizado de oganessônio 
em homenagem ao  
físico russo yuri oganessian  
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tecnologia mineração y

o polêmico 
nióbio

amostras de 
ferronióbio: liga 
metálica confere 
maior resistência 
ao aço
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mitos e mal-entendidos 

rondam esse metal, do 

qual o Brasil é, de longe,  

o maior produtor global

Yuri Vasconcelos e  

léo Ramos chaves (fotos), de araxá

a
té há bem pouco tempo desconhecido 
da maioria dos brasileiros, o nióbio, 
um metal maleável, brilhante e versá-
til, frequentou o noticiário e motivou 

discussões durante a última campanha eleitoral. 
Mensagens veiculadas nas redes sociais alerta-
vam que as reservas brasileiras do minério, as 
maiores do planeta, estariam sendo dilapidadas 
por meio de contrabando ou da venda a preços 
irrisórios no mercado internacional. O então 
deputado federal e hoje presidente Jair Bolso-
naro, um entusiasta da multifuncionalidade do 
metal, participou do debate. Em vídeo de 20 
minutos, enalteceu as virtudes do nióbio, usado 
como elemento de liga em aços e em aplicações 
de alta tecnologia, como baterias de carros elé-
tricos, lentes ópticas, aceleradores de partículas, 
implantes ortopédicos e turbinas aeronáuticas.

A gravação foi feita em 2016, na maior jazida em 
operação de nióbio do mundo, localizada nos ar-
redores da cidade de Araxá, a 360 quilômetros de 
Belo Horizonte (MG). Inaugurada em 1955, ela é 
operada pela Companhia Brasileira de Metalurgia 
e Mineração (CBMM), empresa controlada pela 
família Moreira Salles, uma das acionistas do Itaú 
Unibanco. Em 2011, a mineradora vendeu 15% do 
negócio a um grupo de fabricantes de aços chinês 
e outros 15% a um consórcio nipo-sul-coreano, 
também com atividade no setor siderúrgico.

O Brasil detém cerca de 98% dos depósitos de 
nióbio em operação no mundo, seguido por Canadá 
e Austrália. Levantamento feito pelo Departamen-
to Nacional de Produção Mineral (DNPM), extinto 
no fim de 2018 para dar lugar à Agência Nacional 
de Mineração (ANM), indica que as reservas bra-
sileiras somam 842,4 milhões de toneladas. Ara-
xá concentra 75% do total, enquanto 21% estão 
em depósitos não comerciais na Amazônia e 4% 
localizam-se em Catalão (GO). A jazida goiana é 
explorada pela chinesa CMOC International Bra-
sil, subsidiária da mineradora China Molybdenum. 
Juntas, as duas minas brasileiras respondem por 
82% do nióbio vendido no mundo, em torno de 
120 mil toneladas (t) por ano – a CBMM produz 
90 mil t e a CMOC em torno de 9 mil t.

“Nossas reservas tornam o Brasil estratégico 
para o fornecimento desse produto ao mercado 
mundial”, destaca o geólogo Marcelo Ribeiro Tu-
nes, diretor do Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram), entidade que atua como porta-voz do 
setor mineral. “A crítica de que vendemos essa ri-
queza a valores módicos é improcedente. O preço 
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dos produtos de nióbio, entre US$ 40 e US$ 50 o 
quilograma, reage de acordo com o mercado. Se 
o preço aumentar de forma irracional e especu-
lativa, os clientes buscarão outras opções.” Para 
efeito de comparação, a tonelada de minério de 
ferro vale US$ 90 (ou US$ 0,09 o quilo) e 1 onça 
de ouro (31,1 gramas) é negociada por US$ 1,3 
mil – 1 quilo do metal custa US$ 41,8 mil, cerca 
de mil vezes o valor do nióbio.

Para Marcos Stuart, diretor de Tecnologia da 
CBMM, muitos boatos relacionados ao nióbio 

circulam na sociedade. “Embora seja um minério 
abundante no Brasil, ele não é raro no mundo. 
Existem por volta de 85 depósitos conhecidos, a 
maior parte não explorada comercialmente”, ex-
plica, negando que o produto seja contrabandeado 
a partir do Brasil. “A CBMM criou o mercado de 
nióbio a partir da descoberta da mina em Araxá. 
Antes, pouco se sabia sobre esse elemento e seus 
benefícios nos segmentos em que é aplicado.”

Stuart explica, ainda, que a multinacional não 
vende o minério bruto, apenas produtos feitos a 
partir dele. O mais comum é o ferronióbio (FeNb), 
liga metálica composta por 65% de nióbio e 35% 
de ferro destinada ao setor siderúrgico. “O maior 
concorrente do nióbio são os aços feitos sem nió-
bio”, diz Stuart. Outros metais, como molibdênio 
e vanádio, também são usados como aditivos ao 
aço, mas sem os mesmos resultados.

ReSiStÊncia Do aÇo
A adição de teores mínimos de ferronióbio, da or-
dem de 0,05%, torna o aço mecanicamente mais 
resistente, sem reduzir sua tenacidade, que é a 
capacidade de se deformar plasticamente sem 
sofrer ruptura. Conhecidos como microligados, 
esses aços são usados na fabricação de dutos para 
óleo e gás, automóveis, navios, pontes e viadu-
tos. Apenas 8% do aço produzido no mundo têm 
nióbio em sua composição, o que aponta para 
uma ampla margem de crescimento do mercado. 

“Por ser mais resistente, a chapa de aço fa-
bricada com ferronióbio pode ser mais fina do in
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Da mina ao mercado
conheça o processo de beneficiamento e industrialização do nióbio e suas principais aplicações

MineRaÇÃo

as principais fontes  
de nióbio são jazidas 
de pirocloro e 
tantalita-columbita. 
em araxá (mG), os 
depósitos de pirocloro 
contêm 2,3% de nióbio

concentRaÇÃo

depois de extraído da mina,  
o pirocloro passa por uma  
etapa de concentração para elevar 
o nível de nióbio para 50%. isso é 
feito por processos de separação 
magnética e flotação, que retiram 
elementos indesejados

ReFino

o pirocloro concentrado, 
chamado de pentóxido de nióbio 
(nb2o5), é refinado em duas fases: 
primeiro remove-se enxofre, cloro 
e água; depois, fósforo e chumbo. 
o que sobra dará origem aos 
diferentes produtos de nióbio

MetalURgia

a maior parte do nióbio 
produzida é transformada  
em ferronióbio. para isso, 
adiciona-se alumínio para retirar 
o oxigênio do concentrado  
de pirocloro refinado. depois 
acrescenta-se o ferro

etapa de 
metalurgia, fase 
final de produção 
do ferronióbio

pRoceSSo pRoDUtiVo

1 2 3 4

ferronióbio
fósforo

ferro

oxigênio

alumínio

concentrado 
refinado

chumbo

enxofre

cloro

Água

flotação

O2 O2 O2
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que a convencional. Na indústria automotiva, 
as carrocerias dos carros ficam mais leves sem 
perder a resistência. A redução do peso melhora 
a eficiência de veículos à combustão e elétricos”, 
conta Stuart. Em oleodutos e gasodutos, aplicação 
mais tradicional, o nióbio impede a propagação 
de trincas e, ao mesmo tempo, permite a cons-
trução de estruturas mais delgadas. “A espessura 
das paredes pode ser reduzida para 20 milímetros 
(mm), metade da medida de tubulações fabrica-
das sem ferronióbio”, explica.

Cerca de 90% do nióbio produzido é transfor-
mado em ferronióbio – os 10% restantes dividem-
-se entre produtos direcionados a aplicações 
especiais. Os óxidos de nióbio são empregados 
na fabricação de lentes de câmeras fotográficas, 
baterias de veículos elétricos e lentes para te-
lescópios. Resistentes ao calor, as ligas de nió-
bio de grau vácuo, com elevado nível de pureza, 
são matéria-prima para turbinas aeronáuticas, 
motores de foguetes e turbinas terrestres de ge-
ração elétrica. Já o nióbio metálico destina-se à 
produção de fios supercondutores que equipam 
tomógrafos, aparelhos de ressonância magnética e 
aceleradores de partículas. Produzido na forma de 
lingotes – cilindros maciços compostos por 99% 
do metal –, o nióbio metálico tem propriedade 
supercondutora e elevada resistência à corrosão.

A CBMM é a única empresa do mundo que for-
nece todos os produtos de nióbio. “Desde o início, 
ela investiu pesado no processo de fabricação do 
ferronióbio e de outros produtos feitos com o me-
tal”, afirma o engenheiro metalurgista Fernando 
Gomes Landgraf, professor da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (Poli-USP). O pro-
cesso de beneficiamento e industrialização do nió-
bio em Araxá ocorre em 15 etapas. Tudo começa 
com sua extração da natureza. As principais fon-
tes de nióbio são jazidas de um minério chamado 
pirocloro. A mina da CBMM tem apenas 2,3% de 
nióbio, percentual pequeno, mas superior ao da 
maioria das reservas do mundo. A fração restan-
te é composta por minério de ferro em diferentes 
formas, óxido de bário e fosfato, além de elemen-
tos como enxofre, silício, entre outros.

Feita a céu aberto, a mineração em Araxá não 
perfura túneis nem usa explosivos – é realizada 
por escavação. O minério extraído é levado até a 
unidade de beneficiamento, onde sofre um pro-
cesso de concentração para elevar o teor de nió-
bio para 50% – isso ocorre retirando elementos 
químicos indesejados presentes no pirocloro. Em 
seguida, o pirocloro concentrado – ou pentóxido 
de nióbio (Nb2O5) – é refinado e purificado, re-
sultando em um composto que dará origem aos 
vários produtos de nióbio (ver infográfico ao lado).

Os resíduos gerados no beneficiamento do mi-
nério são armazenados em barragens com o fun-
do revestido por um plástico de alta resistência, 
o que reduz o risco de contaminação do solo. Os 
reservatórios de rejeitos foram construídos con-
forme o método a jusante, em que a elevação do 
dique inicial é feita na direção do fluxo da água. 
Trata-se de uma técnica mais segura do que o 
alteamento a montante, no qual os novos diques 
são construídos sobre os próprios rejeitos. As 
barragens das mineradoras Vale em Brumadinho 
(MG) e Samarco em Mariana (MG), que sofreram 
rompimentos, adotavam essa tecnologia, agora 
vetada no país.

lingotes de nióbio 
metálico da escola 
de engenharia de 
lorena da usp

FeRRo-
nióbio

óxiDoS 
De nióbio

ligaS 
De gRaU 
VácUo

nióbio 
Metálico

pRoDUtoS De nóbio aplicaÇõeS

essa liga é usada 
por siderúrgicas 
na produção de 
aços microligados 
de alta resistência

na forma de um pó 
branco, são 
empregados em 
aplicações especiais de 
alto valor tecnológico

sua maior utilização é na 
produção de superligas 
de aço à base de níquel 
(inconel) resistentes  
a altas temperaturas

os lingotes com 
concentração de 99% de 
nióbio têm propriedade 
supercondutora e elevada 
resistência à corrosão

  carrocerias  
de automóveis 

  navios
  pontes
  Viadutos
  oleodutos e gasodutos

  lentes de telescópios 
e câmeras fotográficas

  Baterias de carros 
elétricos

  catalizadores

  motores de foguetes 
e aviões

  turbinas terrestres 
de geração de 
energia elétrica

  aparelhos de 
ressonância magnética

  tomógrafos
  aceleradores de 

partículas, como o sírius

Fonte cBmm
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Considerando o consumo atual, a jazida de Ara-
xá pode atender a demanda mundial por 200 anos. 
O virtual monopólio brasileiro do metal se traduz 
em vantagens óbvias – o minério é importante fon-
te de riqueza e o terceiro mais exportado –, mas, 
ao mesmo tempo, traz desvantagens. Para o físico 
Rogério Cezar Cerqueira Leite, professor emérito 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
a posição de destaque do Brasil nesse setor é um 
obstáculo para um uso em maior escala do metal. 
“Nenhum país ou empresa aceita uma dependên-
cia exagerada em relação a um único fornecedor. 
Além disso, para cada aplicação de nióbio, há um 

sucedâneo, inclusive o próprio nióbio de outros 
países, que, embora proveniente de minérios mais 
recalcitrantes e, portanto, de aproveitamento mais 
dispendioso, já são operacionais”, afirma.

Cerqueira Leite destaca ainda o restrito mer-
cado do metal como entrave ao aumento de seu 
consumo. “O nióbio tem inúmeras aplicações, 
mas, infelizmente, para qualquer uma delas a 
demanda é muito limitada”, diz o pesquisador, 
um dos autores do livro Nióbio, uma conquista 
nacional (Duas Cidades, 1988). “Em suma, não há 
riqueza se não há mercado. O nióbio talvez seja 
o exemplo clássico dessa contingência. O ouro 
tem o preço alto porque há demanda.”

inoVaÇÃo abeRta
Outro fator que inibe a demanda internacional por 
nióbio é o desinteresse de outras nações em investir 
em pesquisas para descobrir novas aplicações para 
um ativo cuja exploração está concentrada prati-
camente em solo brasileiro. Procurando contornar 
essa situação, a CBMM estabeleceu uma política 
agressiva de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
baseada em inovação aberta. A empresa investe R$ 
150 milhões por ano na atividade, o que equivale 
a 3% do faturamento, de R$ 4,8 bilhões em 2017.

Nos laboratórios do Centro de Tecnologia de 
Araxá, composto por 122 técnicos e pesquisadores, 
o foco do trabalho é a melhoria dos processos pro-
dutivos e o desenvolvimento dos produtos de nióbio. 
Com parceiros externos, as pesquisas são centradas 
em novas aplicações do metal. “A empresa investe 
na comunidade científica brasileira, com projetos 
em dezenas de universidades e centros de pesqui-

mina de araxá 
(mG): a maior 
em operação 
no mundo

o minério 
em números

 842,4 milhões
de toneladas é a 

somatória dos depósitos 
nacionais

120 mil 

toneladas é a 
produção 
anual do metal 
no mundo

A CBMM pode 
atender a 
demanda 
mundial por
 200 anos,
considerando o 
mercado atual

8% 
do aço fabricado 
no planeta leva 
ferronióbio

das reservas de 
nióbio em 
operação estão 
no Brasil

98%

O país 
domina 

82% 
do mercado 
global
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Outra colaboração, envolvendo o IPT e a As-
sociação de Assistência à Criança Deficiente 
(AACD), de São Paulo, tem como foco a criação 
de próteses ortopédicas feitas com ligas de nióbio-
-titânio e titânio-nióbio-zircônio por manufatu-
ra aditiva (impressão 3D). Biocompatíveis, essas 
ligas podem exibir elevada resistência mecânica 
e alta elasticidade. Implantes ortopédicos muito 
rígidos podem levar à perda do osso implanta-
do. O uso de ligas de nióbio-titânio pode reduzir 
esse problema. Iniciado em 2016 e com duração 
prevista de 42 meses, o projeto conta com recur-
sos de R$ 8,2 milhões, financiados pelo governo 
paulista, CBMM, Empresa Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial (Embrapii) e FAPESP, no 
âmbito do Programa de Apoio à Pesquisa em Par-
ceria para Inovação Tecnológica (Pite).

pRoJeto nióbio
Um parceiro de longa data da CBMM é a Escola 
de Engenharia de Lorena (EEL) da USP. A facul-
dade foi sede do Projeto Nióbio, iniciativa multi-
-institucional criada em 1978 com a finalidade de 
desenvolver uma rota tecnológica para produzir 
nióbio metálico de alta pureza. O projeto envol-
via também estudos voltados às diversas fases 
do processamento e das aplicações do metal e 
suas ligas, com especial atenção à supercondu-
tividade metálica.

“Fomos o centro de pesquisa pioneiro na pro-
dução de nióbio de alta pureza em escala piloto 
no país”, recorda-se o engenheiro químico Hugo 
Ricardo Zschommler Sandim, professor da EEL-
-USP. “A CBMM fornecia o pentóxido de nióbio 
e recebia de volta lingotes de alta pureza. O Pro-
jeto Nióbio agregou valor ao metal e permitiu a 
verticalização de sua produção junto à parceira 
comercial do projeto.” Essa colaboração durou 
cerca de 10 anos até que a mineradora julgou que 
a tecnologia estava consolidada e decidiu im-
plantar a produção de nióbio metálico em Araxá.

Os pesquisadores de Lorena continuam fazen-
do pesquisa básica e aplicada voltada ao nióbio. 
“Nosso foco sempre esteve nos materiais com alto 
teor de nióbio, como superligas à base de níquel 
e ligas para aplicações em altas temperaturas. 
Já fornecemos amostras de nióbio metálico para 
mais de 200 instituições de pesquisa no Brasil e 
no exterior”, conta o engenheiro metalurgista 
Carlos Angelo Nunes, professor da EEL-USP. 
“O nióbio é um metal com propriedades excep-
cionais, mas não corresponde ao que é divulgado 
de forma equivocada em boa parte da mídia.” n

projeto
obtenção de próteses ortopédicas de ligas nb-ti e ti-nb-Zr por fusão 
seletiva a laser (nº 16/50199-6); Modalidade parceria para inova-
ção tecnológica (pite); Convênio cBmm; Pesquisador responsável 
fernando José Gomes landgraf (ipt); Investimento r$ 1.666.137,08.

técnicos do 
laboratório  
de controle de 
qualidade do centro 
de tecnologia da 
cBmm

sa. Ao mesmo tempo, apoia grupos no exterior com 
competência em temas de interesse relacionados 
ao nióbio”, informa Landgraf, da Poli-USP.

No âmbito internacional, são parceiros da mi-
neradora as universidades de Tóquio e Okayama, 
no Japão; Cambridge e Sheffield, na Inglaterra; 
Colorado School of Mines, nos Estados Unidos; 
entre outros. No país, a CBMM financia estudos na 
USP, nas universidades federais de Minas Gerais 
(UFMG), São Carlos (UFSCar), Viçosa (UFV) e Ouro 
Preto (Ufop), no Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas (IPT), em São Paulo, e no Centro de Inovação e 
Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (CIT-Senai), de Belo Horizonte.

Há parcerias também com usuários finais dos 
produtos. Uma das mais recentes foi firmada com 
a japonesa Toshiba no ano passado. Seu objeti-
vo é aumentar a demanda por óxidos de nióbio, 
usados na fabricação de baterias de carros elé-
tricos. A CBMM vai investir US$ 7,2 milhões na 
construção de uma unidade-piloto de baterias 
em Kashiwazaki, no Japão, junto a uma fábrica 
da Toshiba. Nela será desenvolvida uma nova 
geração de baterias contendo anodos de óxidos 
mistos de nióbio e titânio. Segundo Stuart, a in-
corporação de nióbio torna as baterias mais du-
ráveis, seguras e com menor tempo de recarga.

No Brasil, entre os projetos já apoiados, des-
tacam-se o desenvolvimento de aços para tubu-
lações on shore (em terra), em conjunto com a 
Petrobras, e de aços para dutos de óleo e gás que 
trabalham em ambientes mais agressivos, quanto 
às condições de corrosão, com a USP. Um trabalho 
em andamento é de um caminhão basculante em 
operação em Araxá. Sua caçamba foi redesenhada, 
em parceria com uma fabricante nacional, e incor-
porou aços microligados de nióbio. O resultado 
foi uma redução de 1,5 tonelada em seu peso, o 
que elevou a capacidade de transporte de minério.
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Cresce o uso de sistemas de processamento de imagem 

em aplicações industriais, no auxílio a pessoas com 

dificuldade de locomoção e no diagnóstico de doenças

as máquinas 
que tudo veem

a
s máquinas já conseguem enxer-
gar, processando e interpretan-
do a realidade à sua volta. Isso 
graças a sistemas que simulam 

a cognição humana e obtêm informações 
a partir de imagens. A chamada visão 
computacional é uma das tecnologias a 
sustentar a engenharia avançada, atuan-
do, sobretudo, no monitoramento e na 
análise de diversos processos e ativida-
des. Cientistas de vários países, inclusi-
ve o Brasil, investem no aprimoramento 
dessa tecnologia, visando ampliar seu 
uso. O objetivo é incorporá-la a sistemas 
que auxiliem o diagnóstico de doenças,  
a dispositivos que ajudem pessoas com 
problemas de fala a se comunicar ou a car-
ros autônomos, entre outras aplicações.

“A visão computacional usa sistemas 
associados a tecnologias de captura de 
imagens e suporte de tomada de decisão 
baseados em algoritmos de análise ou 
de inteligência artificial”, diz o enge-
nheiro mecânico Paulo Gardel Kurka, 
da Faculdade de Engenharia Mecânica 
da Universidade Estadual de Campinas 

(FEM-Unicamp), importante centro de 
pesquisa nessa área no país. Estudos en-
volvendo sistemas de processamento de 
imagem ganharam relevância nos anos 
1970, com o aumento da capacidade de 
processamento dos computadores e a 
criação de sensores eletrônicos capazes 
de capturar imagens e digitalizá-las. Nas 
décadas seguintes, o avanço de estudos 
com materiais semicondutores e da mi-
niaturização da eletrônica impulsionou 
a criação de sistemas mais sofisticados, 
capazes de obter, processar e analisar 
com mais eficiência as informações des-
sas imagens.

A tecnologia de visão computacional 
baseia-se em três etapas de processa-
mento de imagem. A primeira envolve a 
captura da imagem por meio de um dis-
positivo, como uma câmera. A imagem é 
registrada em uma malha bidimensional 
de elementos sensíveis à luz. Cada um 
desses elementos é capaz de armazenar 
um valor numérico binário, correspon-
dente à intensidade luminosa que inci-
de sobre ele. Os elementos dessa malha 

visão ComputaCional y

Rodrigo de Oliveira Andrade
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correspondem aos pixels que são usados 
para a exibição da imagem em uma tela 
luminosa. “Esses dados são submetidos a 
técnicas de processamento para melho-
rar a qualidade da imagem e realçar ou 
eliminar certas características que não 
acrescentam informação ao uso que se 
quer fazer dela”, esclarece Kurka.

Essa segunda etapa é feita por meio de 
técnicas que identificam e selecionam as 
regiões da malha de elementos da ima-
gem contendo dados relevantes. “Du-
rante o processamento são definidas as 
regiões de interesse usadas nas análises 
posteriores, as quais irão adequar as ca-
racterísticas de cada imagem aos objeti-

representação 
artística de um sistema 
de reconhecimento 
usado por um carro 
autônomo



sinal

moto

sinal

pedestre
pedestre

carro carro

ônibus

carro

carro

placa

placa

ciclista
ciclista

pEsQuisA fApEsp 277 z  71

OlhAR AguçAdO
entenda como funciona a tecnologia de visão computacional 

aplicada a veículos que circulam sem motorista

5 o sistema faz  

isso com auxílio  

de redes neurais que 

reconhecem padrões  

a partir de um 

treinamento inicial  

e são capazes de evoluir 

a partir da experiência

1 uma câmera  

instalada no veículo 

captura imagens  

do ambiente à sua 

volta. essas imagens 

são registradas em uma  

malha bidimensional  

de sensores de luz

2 Cada um  

desses elementos 

armazena um valor 
numérico binário 

(010101, por exemplo), 

que corresponde à 

luminosidade 

incidente sobre eles

3 essa imagem 

transformada em 

números é analisada  

para a identificação  

de áreas de interesse, 

eliminando elementos 

dispensáveis, como,  

por exemplo, o céu

4 a última etapa 

envolve a análise, a 

classificação e o 

reconhecimento dos 

dados que importam, 

como pessoas, 
outros carros, placas 
e sinais de trânsito
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vos que se pretende alcançar.” A última 
etapa envolve a análise, a classificação e 
o reconhecimento dos dados de interes-
se. Isso é feito tendo como base o tipo 
de aplicação para o qual cada sistema de 
visão computacional foi desenvolvido.

O mercado global de sistemas de pro-
cessamento de imagem movimentou 
US$ 11,9 bilhões em 2018, e pode atin-
gir US$ 17,3 bilhões em 2023, segundo 
a consultoria norte-americana Markets 
and Markets. Sete das 20 empresas que 
mais investem nessa tecnologia estão nos 
Estados Unidos. A Google é uma delas. A 
gigante do Vale do Silício foca a aplicação 
dessa tecnologia em carros autônomos. 
A ideia é equipá-los com câmeras e sen-
sores capazes de produzir, processar e 
analisar imagens, diferenciando pessoas 
de objetos e auxiliando em seu desloca-
mento. Tudo em tempo real.

Os avanços também se dão no setor 
acadêmico. Dois dos principais centros 
de pesquisa nessa área no mundo, os ins-
titutos de tecnologia da Califórnia (Cal-
tech) e de Massachusetts (MIT), traba-

lham em sistemas de processamento de 
imagem com diversas aplicações. Par-
te do conhecimento gerado no Caltech 
foi usado na criação de dispositivos de 
georreferenciamento de robôs enviados à 
Marte. No MIT, a tecnologia é empregada 
na identificação de objetos em lugares es-
curos, no aprimoramento de habilidades 
humanas em robôs, como sensibilidade e 
destreza, e em carros autônomos.

No Brasil, uma das aplicações mais 
frequentes da visão computacional é 
o monitoramento de processos indus-
triais, um dos pilares da indústria 4.0. 
É o caso da Autaza, startup de São José 
dos Campos (SP), que criou um sistema 
de inspeção industrial em que câmeras 
fotografam peças em uma linha de pro-
dução e usam recursos de inteligência 
artificial para detectar possíveis defeitos 
(ver Pesquisa FAPESP nº 259).

Esses sistemas também são utilizados 
no país pela indústria madeireira. Pesqui-
sadores da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), campus de Itapeva, e do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computa-
ção da Universidade de São Paulo (ICMC-
-USP), em São Carlos, criaram uma tec-
nologia capaz de indicar a qualidade das 
tábuas e a espécie de árvore à qual per-
tencem (ver Pesquisa FAPESP nº 257). O 
sistema, em uso pela madeireira Sguario, 
de Itapeva (SP), verifica se a madeira é de 
origem legal e a separa por tipo de árvo-
re, o que pode afetar os preços de venda.

COMuNiCAçãO ApRiMORAdA
A visão computacional também está 
sendo usada para auxiliar pessoas com 
limitações físicas e pacientes hospitala-
res. A startup paulista Hoobox Robotics, 
fundada em 2016 por pesquisadores da 

Unicamp, criou um sistema de reconhe-
cimento facial que capta e traduz ex-
pressões em comandos para controlar o 
movimento de uma cadeira de rodas, sem 
a necessidade de sensores corporais. A 
solução, chamada Wheelie 7, pode identi-
ficar e reconhecer mais de 10 expressões, 
como o arquear das sobrancelhas ou o 
piscar dos olhos. Por meio de uma câme-
ra dirigida ao rosto do usuário, o sistema 
capta as expressões, interpretadas em 
seguida por um algoritmo. Um progra-
ma transforma-as em comandos, como 
ir para frente ou girar para a esquerda.

A solução foi desenvolvida com apoio 
do programa Pesquisa Inovativa em Pe-
quenas Empresas (Pipe), da FAPESP. Por 
ora, a cadeira de rodas é vendida apenas 
nos Estados Unidos, por meio de uma assi-
natura mensal de US$ 300. A Hoobox, em 
parceria com o Hospital Albert Einstein, 
de São Paulo, já está testando a tecnologia 
para detectar comportamentos humanos, 
como agitação ou espasmos, em pacientes 
de unidades de terapia intensiva (UTIs).

Na mesma linha, o engenheiro mecâ-
nico Marcus Lima, pesquisador da FEM-
-Unicamp, aplicou a visão computacional 
na criação de um aplicativo para dispo-
sitivos móveis que usa a câmera frontal  
para detectar comandos oculares, per-
mitindo a comunicação por meio da con-
versão de texto em fala. O EyeTalk, como 
foi batizado, é fruto de pesquisas apoia-
das pelo Pipe. Segundo Lima, a intenção 
inicial era criar um sistema para capturar 
comandos oculares e controlar a movi-
mentação de drones. “Durante o projeto, 
vi que poderia adaptar a tecnologia para 
que pudesse ser utilizada por pessoas com 
comprometimento da fala”, relembra.

A solução funciona como um teclado 
virtual, com teclas que piscam em sequên-
cia. A ideia é simples: um tablet ou smart-
phone contendo o aplicativo é acoplado 
a um suporte diante da pessoa. A câmera 
frontal fica direcionada para os olhos do 
indivíduo, que, com um piscar, seleciona 
as letras de interesse, formando palavras e 

1

eyetalk: aplicativo usa a 
câmera de smartphone 
para detectar comandos 
oculares e converter 
texto em fala

sistemas de processamento de imagem são utilizados por madeireiras para indicar a qualidade das tábuas e a espécie de árvore à qual pertencem
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frases. Essas frases, em seguida, são con-
vertidas em áudio por uma voz digital. A 
solução é semelhante à usada pelo físico 
britânico Stephen Hawking (1942-2018), 
que sofria de esclerose lateral amiotrófi-
ca (ELA) e passou a maior parte da vida 
imobilizado em uma cadeira de rodas sem 
conseguir falar. “O problema”, diz Lima, 
“é que os modelos disponíveis podem 
custar até £ 15 mil [cerca de R$ 75 mil], 
inacessíveis para a maioria das pessoas”.

Lima está hoje à frente da Acta Visio, 
empresa criada em 2017 para desenvolver 
soluções baseadas em visão computacio-
nal. O pesquisador e sua equipe traba-
lham no protótipo de um sistema de pro-
cessamento de imagem para monitorar 
a higienização das mãos de profissionais 
da saúde. O objetivo é reduzir infecções 
hospitalares e fornecer dados quantitati-
vos que possam auxiliar o gestor do hos-
pital na avaliação dos procedimentos de 
higienização. Os primeiros testes serão 
realizados em abril no Hospital Univer-
sitário Cajuru, em Curitiba, em parceria 
com a empresa de gestão hospitalar 2iM.

diAgNÓstiCO MAis pRECisO
Ainda na área da saúde, sistemas de 
processamento de imagem são usados 
na identificação de biomarcadores que 
auxiliam o diagnóstico, o prognóstico e 
o tratamento de alguns tipos de câncer, 
como os de mama. Muitos desses tumo-
res são descobertos quando a doença 
está em estágio avançado. A detecção 
precoce passa pelo exame clínico e pela 
mamografia, feita com aparelho de raio X 
capaz de identificar lesões iniciais com 

benigna ou maligna [câncer]”, diz. “O al-
goritmo avalia cada pixel da imagem den-
tro de vizinhanças específicas e, a partir 
da extração de atributos quantitativos, 
identifica variações que podem estar as-
sociadas a um padrão suspeito.”

O modelo também pode ser treinado 
para o reconhecimento de padrões que 
apoiem o diagnóstico e o tratamento em 
casos de tumores de pulmão e doenças 
reumáticas autoimunes. Com base na 
variação de tons de cinza em imagens 
de lesões suspeitas captadas por apare-
lhos de raio X, ressonância magnética e 
tomografia computadorizada, e valendo-
-se de algoritmos de inteligência artifi-
cial, é possível analisar de modo isolado 
as regiões suspeitas, comparando suas 
características com as de lesões identi-
ficadas em imagens de outros pacientes 
anteriormente diagnosticados.

“Nossa intenção é que o sistema utilize 
esses dados acumulados e aprenda pela 
experiência, sendo capaz de estabelecer 
padrões que auxiliem o médico a reco-
nhecer onde estão os achados significa-
tivos nas imagens, suas características e 
se eles estão associados a tumores mais 
agressivos”, esclarece o pesquisador. A 
solução está sendo aprimorada a partir 
de informações disponíveis em bases de 
dados clínicos locais e públicas. A ideia 
é treinar o sistema e refinar sua capa-
cidade de reconhecimento de padrões 
associados a essas doenças. n

potencial cancerígeno. Em muitos casos, 
para chegar a um diagnóstico mais pre-
ciso, recorre-se à biópsia, a retirada de 
um fragmento de tecido suspeito para 
análise. Em média, de cada oito biópsias 
realizadas apenas uma é positiva.

Uma inovação criada pelo professor 
de informática biomédica e física médica 
Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques, 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP, permite identificar padrões 
associados a esse tipo de tumor, podendo 
reduzir o número de biópsias. “Usamos a 
visão computacional para criar um algo-
ritmo capaz de detectar e analisar micro-
calcificações, pequenos cristais de cálcio 
existentes na mama e representados como 
pequenos pontos claros na imagem, in-
dicando se estão associados a uma lesão 
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os projetos consultados para esta reportagem estão 
listados na versão on-line.fO
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O fundador da multinacional CI&T fala sobre os 

desafios que as empresas do século XX enfrentam 

na adaptação ao ambiente digital

a
os 23 anos, recém-formado 
no curso de engenharia da 
computação da Universida-
de Estadual de Campinas 
(Unicamp), César Gon abriu 

uma startup focada no desenvolvimento 
de softwares com dois colegas de facul-
dade, Bruno Guiçardi e Fernando Matt, 
que continuam na direção do negócio. 
Assim nascia, em 1995, a CI&T. “Era um 
momento diferente, com o início da in-
ternet comercial como ferramenta de 
negócios no Brasil e no mundo”, recorda-
-se Gon, hoje com 47 anos.

A empresa prosperou, internaciona-
lizou-se e virou uma multinacional com 
escritórios nos Estados Unidos, Cana-
dá, Reino Unido, China e Japão. Mais de 
2.800 pessoas trabalham na companhia, 
que espera alcançar R$ 1 bilhão de receita 
em 2020 e foi eleita a principal parceira 
do Google no mundo de 2014 a 2016.

EntrEvista CÉSAR GON  y

na rota da 

transformação digital

Hoje, a principal oferta da CI&T não 
são mais softwares feitos sob medida pa-
ra clientes corporativos. “Há dois anos, 
criamos uma metodologia, batizada de 
Transformação Lean Digital, para aju-
dar marcas nascidas no século XX a se 
adequarem ao ambiente de negócios do 
nosso século.” Nesta entrevista concedi-
da no Prisma, nome do prédio que sedia 
a companhia em Campinas (SP), Gon 
explica a nova proposta de negócio da 
empresa e conta os segredos da traje-
tória de uma startup brasileira que se 
transformou em uma empresa global.

O que é a Transformação Lean Digital 
que vocês oferecem ao mercado?
O objetivo dessa proposta é mudar pro-
cessos e a cultura de ambientes corporati-
vos de grandes marcas nascidas no século 
XX, para que tenham a agilidade exigida 
na era digital do século XXI. Queremos 

ajudar as corporações nessa jornada de 
transformação, adicionando valor capaz 
de impactar os negócios. Nenhuma em-
presa, por mais bem-sucedida que tenha 
sido no passado, poderá prescindir de 
se redesenhar segundo a perspectiva do 
cliente. Não é à toa que os presidentes das 
maiores companhias do mundo entendem 
a transformação digital como um desa-
fio de cultura, e não apenas tecnológico.

Em que essa metodologia se baseia?
Ela se apoia em três elementos: mudan-
ça na forma como a empresa desenha e 
constrói soluções digitais baseadas na 
filosofia Lean [veja explicação adiante]; 
transformação de seu sistema de gestão 
com adoção de ciclos curtos de aprendi-
zado; e redesenho do modelo de lideran-
ça, sem medo de errar. Esses três com-
ponentes fazem a transformação digital 
da companhia, que passará a ser mais 

Yuri vasconcelos
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rápida e inovadora e focada no clien-
te. Obviamente, isso resvala para a área 
de tecnologia. Não dá para competir no 
mundo moderno sem que o software e a 
informação sejam o coração do seu negó-
cio. Mas é preciso ir além da tecnologia 
e promover uma mudança de cultura e 
do modo de pensar.

Por que é importante para as marcas 
fazer essa transição?
A competição entre as empresas no sé-
culo XXI está obsessivamente focada na 
velocidade com que, a partir da análise 
de dados, entendemos, atendemos e sur-
preendemos o cliente. Mas as grandes 
corporações são lentas por natureza e 
não estão preparadas para essa realida-
de. Elas olham para o lado e veem uma 
Amazon, um Google ou uma Apple, que 
já nasceram no ambiente digital e são 
muito mais rápidas do que elas.

Seria não apenas uma questão de adap-
tação a novas tecnologias, mas de firmar 
uma nova relação com os consumidores?
Sem dúvida. A forma como nos relacio-
namos com as marcas é radicalmente 
diferente de 10 anos atrás. Nosso desejo 
é mais volátil, temos menos apego à tra-
dição. Queremos saber se aquela marca 
resolve nossos problemas, se nos enten-
de e nos trata de maneira única. A saída 
possível é se conectar de verdade nessa 
volatilidade, nessa incerteza.

Onde vocês se inspiraram para criar 
essa proposta?
O método Lean tem origem na palavra 
“enxuto”, em inglês, e surgiu nas linhas 
de produção da montadora japonesa To-
yota nos anos 1980. Propunha implemen-
tar um fluxo de processos mais simplifi-
cado, visando à redução de desperdício 
de recursos – materiais, tempo, mão de 

obra etc. – e à elevação do valor agrega-
do ao cliente. Nós nos inspiramos nesse 
método para ampliar as competências 
digitais dos clientes.

Na prática, como se dá essa transição?  
O programa é de longo prazo, mas com 
metas curtas. Queremos que a empresa 
aprenda a pensar em ciclos de negócios 
menores, de três meses. O que é possível 
fazer nesse tempo? Mudar a dinâmica de 
aprendizado das companhias.

Poderia dar exemplos de um cliente que 
passa por esse processo?
Nossa carteira no Brasil tem 30 corpo-
rações de grande porte, entre elas Coca-M
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-Cola, Itaú, Raízen e Cielo. Na Coca-Cola, 
estamos ajudando a implantar um con-
junto de princípios para que ela mude 
a forma como se organiza, se conecta 
com o público e resolve os problemas dos 
consumidores. Isso significa encurtar o 
ciclo de lançamentos, passando de dois 
ou três anos para três ou quatro meses.

A empresa já lançou produtos nessa 
esteira de inovação?
Sim. O primeiro foi uma linha de sucos 
para família, que chegou ao mercado 
junto com ferramentas digitais que co-
letam dados sobre a receptividade do 
produto. O segundo foi um refrigerante 
natural, uma categoria nova no mundo. 
No fundo, não se quer criar produtos de 
massa, como a Coca Zero, mas enten-
der os hábitos de cada consumidor. Se a 
Coca-Cola conseguir ser uma máquina 
de entendimento, experimentos e lan-
çamentos, com uma cultura guiada por 
dados, ela se tornará mais inteligente e 
próxima do consumidor.

A CI&T também sofreu um processo de 
transformação desde sua criação, não?
A empresa nasceu em 1995 focada em 
engenharia de software no início da in-
ternet comercial como ferramenta de 
negócios. Visualizamos a internet como 
uma porta de entrada e éramos especiali-
zados em tecnologias específicas. Nosso 
foco era o mercado nacional. Esse pri-
meiro capítulo de nossa história durou 
cerca de 10 anos. Em seguida, teve início 
o processo de internacionalização.

Como isso se deu?
Chegamos lá com a oferta de softwares 
customizados, mas o ambiente de negó-
cios, principalmente no Vale do Silício, 
dava mostras de que esse era um mode-
lo ultrapassado. A indústria do futuro 
era a da inovação. Era preciso dominar 
um conjunto de tecnologias e descobrir 
como poderiam criar disrupções para 
empresas e consumidores. O negócio 
não se traduzia mais em ficar sentado 
esperando uma demanda. Era preciso 
provocar o cliente com oportunidades 
tecnológicas e propor soluções e ino-
vações. Nessa época, por volta de 2006, 
começaram a surgir as mídias sociais, 
smartphones, computação em nuvem e 
todo o arsenal de big data.

Essas forças mudaram o que se podia 
fazer com tecnologia na ótica do con-
sumidor.
Certamente. Passamos a ter bilhões de 
pessoas com um dispositivo que cabe no 
bolso conectadas por meio das mídias 
sociais, gerando bilhões de dados. Houve 
também uma queda do custo computacio-
nal e o advento de técnicas de inteligência 
artificial. Isso mudou o jogo. Não dava 
mais para desenhar os softwares como 
antes. As possibilidades eram diferentes.

Como se adaptaram a esse momento?
Desburocratizamos a forma de produzir 
softwares e criamos outra oferta de valor 
para o mercado. Superamos o modelo 
de negócio por especificação e desenho 
técnico e passamos a trabalhar plugados 

nos problemas do cliente. 
O time de engenharia se 
aproximou da equipe de 
negócio. De forma proa-
tiva, apresentávamos aos 
clientes possibilidades tec-
nológicas que permitiriam 
gerar ativos digitais e expe-

riências. Foi o segundo capítulo da CI&T, 
que durou até 2017, quando criamos a 
proposta de Transformação Lean Digital.

Como o Prisma, sede da empresa em 
Campinas, se encaixa nessa nova fase? 
O Prisma é um espaço de cocriação de 
transformação digital inaugurado em 
2016. Parte da mudança cultural que pro-
pomos passa pela criação de ambientes 
de colaboração, onde as pessoas trocam 
ideias e liberam o que chamamos de in-
teligência coletiva. É preciso desmontar 

Com presença no 
Brasil, Estados 
Unidos, Canadá, 
reino Unido, 
China e Japão, 
a companhia  
espera atingir  
r$ 1 bilhão em 
receita em 2020 

Campinas (SP) é  
sede de um dos  
quatro centros de 
desenvolvimento  
da CI&T no mundo

Como foi a transição de uma startup fo-
cada no Brasil para uma empresa global?
Nos anos 2000, quem quisesse participar 
do jogo da indústria de tecnologia da in-
formação em nível global precisava ter 
um selo de classificação para fabrican-
tes de softwares, chamado CMMI [sigla 
de Modelo Integrado de Maturidade em 
Capacidade]. Fomos a primeira empresa 
brasileira a obtê-lo, em 2004. A partir daí, 
fechamos contratos nos Estados Unidos. 
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fisicamente os sisudos ambientes corpo-
rativos e criar novos espaços com menos 
símbolos de poder e hierarquia – algo 
que já ocorre no Vale do Silício. Nos pró-
ximos meses, vamos criar um segundo 
Prisma da CI&T na Califórnia.

Ele vai abrigar a unidade de negócios 
da CI&T nos Estados Unidos?
Sim. Já atendemos lá Motorola, John-
son & Johnson e Google, entre outros 
clientes. Para o Google, criamos softwa-
res de finanças e marketing, mas nossa 
relação é como parceiro, notadamente 
em aprendizado de máquina e compu-
tação em nuvem. 

A CI&T está presente em que mercados?
Estados Unidos, Canadá, China, Japão 
e Europa, notadamente na Inglaterra. 
Metade do faturamento, de mais de R$ 
600 milhões em 2018, é gerada no Brasil 
e o restante no exterior, principalmente 
nos Estados Unidos, com cerca de 85% 
da receita internacional. Aqui, toda a 
carteira é de transformação digital, mas 
lá fora essa oferta representa 65% do 
total – o restante são contratos voltados 
à inovação. Em dois anos, devemos ter 
100% da carteira nessa proposta de valor.

Como anda o crescimento da empresa?
Nos últimos 15 anos dobramos de tama-
nho a cada três anos, em média, e que-

remos chegar a R$ 1 bilhão em 2020, 
mantendo mais de 50% do negócio no 
exterior. O mercado externo é uma régua 
competitiva, já que os Estados Unidos 
são a primeira divisão da nossa indústria. 
Temos que ganhar o jogo lá.

Como está estruturado o setor de P&D?
No mundo digital, é absolutamente ana-
crônica a visão tradicional de P&D, em 
que você tem um laboratório com PhDs, 
desconectados da realidade do cliente, 
criando coisas de valor. Tente achar a área 
de P&D do Google ou da Amazon. É im-
possível. Cada engenheiro do Google é 
uma célula de inovação. É assim que gosto 
de pensar a CI&T. A palavra P&D nunca 
se aplicou à indústria de software. E como 
toda indústria está virando indústria de 
software, ela se aplica cada vez menos.

Então, qual é o papel dos centros de de-
senvolvimento da CI&T?
Esses centros, situados em Campinas, 
Belo Horizonte, Tóquio, no Japão, e 
Nimbo, na China, concentram proces-
sos intensivos de capital humano para 
produção das plataformas digitais dos 
clientes, como aplicativos, portais de 
e-commerce, bases de dados para big da-
ta e analytics. Belo Horizonte é o nosso 
hub de exportações focado em tecnolo-
gias e serviços remotos destinados aos 
Estados Unidos. Campinas concentra-se 

nas áreas financeira, de varejo e de co-
mércio eletrônico. Os centros de China 
e Japão desenvolvem tecnologias para 
smartphones e e-commerce. Temos ou-
tras seis unidades de negócio. No total, 
são mais de 2.800 funcionários, sendo 
120 nos Estados Unidos, 100 na China, 
40 no Japão e cerca de 10 na Europa.

Quanto vocês investem em inovação e 
qual é o tamanho do time dedicado a ela?
Não dá para responder. Recentemente, 
Google, Facebook e as empresas do Va-
le do Silício anunciaram que não exigi-
riam mais diploma de engenheiro. Aqui 
na CI&T faz um tempo que nossos pro-
cessos de atração de talentos são hands 
on, expressão em inglês que quer dizer 
“vem pra cá, trabalha com a gente, de-
senvolve soluções e vemos se faz sentido 
trabalharmos juntos”.

O diploma, então, não faz diferença?
Nossas contratações têm pouco a ver 
com diploma, embora grande parte dos 
colaboradores venha da Unicamp e da 
USP [Universidade de São Paulo]. Mas 
esse não é o ponto de partida. Nos pro-
cessos seletivos, priorizamos as habili-
dades, a velocidade de aprendizado e a 
capacidade de colaboração dos candida-
tos em um ambiente de trabalho multi-
cultural, com respeito à diversidade. Para 
nós, é isso o que importa. nFo
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jardim 
Um barômetro no

Projeto de  
Burle Marx para a 
orla de Copacabana, 
no Rio de Janeiro 
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A sintonia de Burle Marx com questões de seu tempo    

mobiliza pesquisadores que discutem a relevância  

e os desafios envolvidos na preservação de sua obra

r
econhecido pela revolução que 
promoveu no paisagismo bra-
sileiro e valorizado internacio-
nalmente por projetos realiza-
dos em diversos países, o pau-

listano Roberto Burle Marx completaria 
110 anos em 2019. No primeiro semestre 
deste ano, duas exposições homenageiam 
sua obra, uma no Museu Brasileiro da Es-
cultura e Ecologia (Mube), em São Paulo, 
e outra em Nova York, chamando a aten-
ção para aspectos pouco discutidos de 
seu legado. Ao longo da carreira, inicia-
da na década de 1930 e conduzida ativa-
mente até 1994, ano de sua morte, Burle 
Marx desenvolveu mais de 2 mil projetos 
paisagísticos, que hoje integram o coti-
diano de cidades como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Mia-
mi e Caracas. Ele se destacou em muitas 
outras atividades: trabalhando também 
como artista plástico, joalheiro, pesqui-
sador na área da botânica e ecologista, 
deixou marcas relevantes nos diversos 
campos em que produziu.

Embora figure como revolucionário 
na história do paisagismo brasileiro, 
Burle Marx não foi um gênio isolado, 
mas um criador sensível ao espírito de 
época que mudou o panorama das ar-
tes e da cultura no país. Como mostram 
trabalhos recentes, desde o início de sua 
produção incorporou dois traços essen-
cialmente modernistas: a renovação da 
pesquisa estética e a valorização de ele-
mentos locais – presentes também na 
arte e na literatura do período. Em seus 

jardins, esses elementos podem ser re-
conhecidos na tentativa de distancia-
mento de padrões europeus e na busca 
por formas novas e assentadas em raízes 
brasileiras. 

Exemplares desses trabalhos pionei-
ros se concentram na cidade do Recife, 
onde dirigiu, de 1935 a 1937, o Setor de 
Parques e Jardins do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo. Foram cerca 
de 40 projetos, um deles a praça Euclides 
da Cunha – “o primeiro jardim público 
essencialmente brasileiro e a ideia mais 
inovadora de paisagismo”, observa a ar-
quiteta Ana Rita Sá Carneiro, professora 
da Universidade Federal de Pernambuco 

Luisa Destri

(UFPE) e coordenadora do Laboratório 
da Paisagem, na mesma universidade.

Para esse projeto, Marx realizou pes-
quisas sobre a história da região e o ecos-
sistema, baseando-se, sobretudo, na lei-
tura de Os sertões, de Euclides da Cunha 
(1866-1909). A proposta de levar para 
a cidade a vegetação da Caatinga, ele 
concretizou com a utilização de cactos e 
pedras, elementos até então vistos como 
inadequados para um jardim – implan-
tando, como sustenta Sá Carneiro, “uma 
nova forma de pensar o espaço público a 
partir dos elementos da paisagem local 
interpretada segundo princípios artísti-
cos da pintura, da música e da botânica”. 

Jardim aquático do Palácio do Itamaraty, em Brasília
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núcleos: um jardim externo criado pelo 
arquiteto Raymond Jungles, discípulo de 
Marx, uma estufa com plantas nomeadas 
em homenagem ao paisagista ou desco-
bertas por ele em suas expedições e uma 
seleção de pinturas abstratas, desenhos e 
tapeçarias. “Essa atenção a três aspectos 
de seu trabalho é, acredito, uma nova ma-
neira de nos aproximarmos das diferentes 
contribuições artísticas que ele realizou 
em sua carreira”, avalia o historiador da 
arte Edward Sullivan, professor da New 
York University (NYU) e responsável pela 
mostra. Especialista em arte da América 
Latina, ele pesquisa a produção artística 
de Burle Marx desde a década de 1990 e, 
assim como Dourado, ressalta a impor-
tância de sua ligação com o contexto da 
época. “Ao longo desses anos, aprendi 
muito pensando nele como um barômetro 
das mudanças estéticas ocorridas no Bra-
sil”, afirma, tomando como exemplo sua 
fase abstrata, trabalhada a partir do fim 
da década de 1950 em diálogo com artis-
tas do concretismo e do neoconcretismo.

No ensaio Roberto Burle Marx: A to-
tal work of art, parte de volume sobre o 
paisagista que será lançado no contexto 
da mostra nova-iorquina, Sullivan argu-
menta que a produção artística de Burle 
Marx – a qual ele denomina “trabalhos 
estáticos” – pode em alguns casos re-
presentar a essência de sua atividade, 
já que, como paisagista, produziu uma 
“arte viva” nem sempre passível de pre-
servação. Não à toa, essa tarefa intriga e 
ocupa os especialistas: Dourado integrou 
a equipe que produziu o relatório de pe-
dido de tombamento do sítio Burle Marx 
encaminhado à Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), processo em anda-
mento, e Sá Carneiro, da UFPE, vale-se 
do Laboratório da Paisagem para desen-
volver programas, com a prefeitura do 
Recife, de restauração e conservação das 
praças por ele projetadas. Os principais 
desafios envolvem a qualificação da mão 
de obra. “Não existe jardim sem jardi-
neiro”, constata a professora. “É preciso 
capacitar profissionais para conservar o 
jardim como monumento.”

AtEnção Ao cLImA
Uma das principais dimensões da atua-
ção de Burle Marx foi a preocupação 
com o meio ambiente. “A cidade está na 
natureza; seus jardins mostram que é 
preciso entender a natureza como algo 

 
correspondência 
de Burle marx 
evidencia sua 
preocupação com 
a preservação  
do meio ambiente

O cacto, aliás, é um ícone da relação de 
Burle Marx com sua época, avalia Gui-
lherme Mazza Dourado, arquiteto e his-
toriador do paisagismo que há mais de 
20 anos pesquisa sua obra. Ele lembra a 
presença dessa planta em quadros como 
Abaporu, de Tarsila do Amaral (1886-
1973), e Paisagem brasileira, de Lasar 
Segall (1889-1957), e no poema O cacto, 
de Manuel Bandeira (1886-1968). “O tra-
balho de Marx não é isolado, está imer-
so em um grande caldeirão cultural de 
troca e diálogo”, afirma o pesquisador. 
“Isso não acontece apenas em relação 
ao Brasil, mas também com a cultura 
internacional”, completa, destacando o 
interesse despertado nos paisagistas nor-
te-americanos Thomas Church (1902-
1978) e Garrett Eckbo (1910-2000), que 
buscavam atualizar técnicas a partir de 
pesquisas estéticas e, por isso, estabe-
leceram contato com o brasileiro, reco-
nhecendo a afinidade.

O interesse norte-americano por Burle 
Marx é antigo, como mostra Dourado a 
partir de pesquisa de pós-doutorado, de-
senvolvida na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Pau-

lo (FAU-USP), sobre a correspondência 
mantida pelo paisagista. Em 1954, por 
exemplo, parte de sua obra esteve em ex-
posição na Smithsonian Institution, em 
Washington, e depois seguiu para outras 
nove cidades dos Estados Unidos. Para 
junho, o Jardim Botânico de Nova York 
programou The living art of Roberto Burle 
Marx. Rompendo com o olhar panorâ-
mico tradicionalmente dirigido à obra 
do paisagista, a mostra deverá ter três 

cariátide, 
escultura  
em bronze,  
de 1990 Fo

to
S 

1 
Lé

o
 R

A
M

o
s 

c
h

A
V

e
s 

2
 R

eP
R

o
d

u
ç

ã
o

 /
 e

x
P

o
sI

ç
ã

o
 B

u
r

le
 M

a
r

x
: a

r
te

, p
a

is
a

g
eM

 e
 B

o
tâ

n
ic

a
, M

u
B

e

1



pESQUISA FApESp 277 z  81

Artístico Nacional (Iphan). Reconheci-
da como uma das mais importantes do 
mundo, a coleção é resultado de traba-
lho incansável que incluiu expedições a 
diferentes biomas brasileiros. O sítio é a 
realização máxima do paisagista, na opi-
nião de Dourado, que destaca também a 
relevância do acervo artístico ali reunido, 
com a produção própria de Burle Marx 
e um diversificado conjunto de objetos 
artísticos. Também para Sullivan o local 
representa o “ponto culminante de sua 
imaginação única e pessoal”, embora 
dependa de compromissos coletivos e 
de continuidade para que possa seguir 
sintetizando seu espírito criativo. “Um 
jardim é obviamente uma entidade or-
gânica cuja vida vai além da visão de seu 
criador e dos responsáveis pela sua ma-
nutenção”, observa.

As preocupações com o meio ambiente 
se manifestavam ainda de outras manei-
ras, que só recentemente começaram a 
ser reveladas. “Sua atuação como crítico 
e defensor ambiental”, informa Dou-
rado, “ainda é pouco conhecida”. Com 
base na correspondência do paisagista, 
ele ressalta o modo como Burle Marx 
condenava publicamente governantes e 

que a tudo envolve”, afirma Sá Carnei-
ro. “Não se trata apenas de representar 
a natureza dentro da cidade, e sim de 
uma visão que procura conservá-la pa-
ra que as pessoas possam conhecê-la e 
respeitá-la”, esclarece. Também Doura-
do reconhece a função didática em suas 
criações: “Quando traz para um parque 
na cidade uma planta de outro ambien-
te, ele chama a atenção não apenas para 
suas belezas específicas, mas também 
para a necessidade de preservação. Ele 
quer mostrar à população que vale a pena 
ter aquela planta perto de si – e também 
preservá-la em suas áreas originais”.

Para sustentar suas criações, o paisa-
gista formou a partir dos 6 anos de idade 
uma importante coleção de plantas que 
hoje inclui 3.500 espécies, reunidas no 
sítio que leva seu nome, propriedade de 
mais de 400 mil metros quadrados em 
Barra de Guaratiba (RJ), hoje vinculada 
ao Instituto do Patrimônio Histórico e 

Pintura automotiva 
sobre aglomerado  
de polpa de madeira 
mostra projeto do 
paisagista para o  
Aterro do Flamengo

empresários por defenderem um mode-
lo de “progresso” baseado na destruição 
da natureza. Evidência dessa atuação é 
sua reação à queimada florestal promo-
vida no sul do Pará, com o objetivo de 
abrir áreas para pastagens, em projeto 
agropecuário da Volkswagen do Brasil. 
Em carta enviada em 1976 a Wolfgang 
Sauer, então presidente da empresa, o 
paisagista manifestava sua indignação: 
“V. Sa. diz que o fogo usado na ocasião 
atingiu exclusivamente arbustos, ervas 
daninhas e outros tipos de mato, jamais 
árvores. Não acredito em fogo amestra-
do. Além de ‘ervas daninhas’, deve ter 
queimado também araras ‘barulhentas’, 
tatus ‘imundos’, onças ‘ferozes’, cobras 
‘peçonhentas’, sem dúvida, árvores de 
grande porte e talvez até mesmo algum 
índio ‘traiçoeiro’”. “Há 50 anos Burle 
Marx já discutia o avanço descontrolado 
das atividades agrícolas e agropecuárias 
sobre a paisagem natural, insistindo em 
questões que até hoje não conseguimos 
superar”, constata o pesquisador. n

os estudos e artigos consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.

2
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O 
Brasil tem um índice de 4,8 homicídios para 
cada 100 mil mulheres, o quinto maior do 
mundo, segundo dados compilados pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). A maio-
ria dos crimes é cometida dentro de casa, 
não raro por pessoas próximas às vítimas. O 
número de notificações de agressões tam-
bém assusta. Somente em 2017, o Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (Si-

nan) do Ministério da Saúde registrou 230.078 casos de 
agressão física doméstica contra mulheres, com frequência 
envolvendo pessoas com baixo índice de escolaridade e 
que apresentam uso abusivo de bebidas alcoólicas e drogas 
ilícitas. Mais recentemente, outros estudos investigaram 
fatores socioeconômicos possivelmente relacionados aos 
casos de violência doméstica contra mulheres no país. 

Em um deles, publicado no início de janeiro na revista 
PLOS One, uma equipe de pesquisadores brasileiros e 
canadenses analisou 3.559 relatórios médicos e policiais 
de episódios de violência doméstica registrados em Cam-
pina Grande entre 2012 e 2014. A cidade é a segunda mais 
populosa da Paraíba, com 410.332 mil habitantes, e cons-
titui um dos principais polos econômico e industrial da 
região Nordeste. Os dados reunidos pelos pesquisadores 
resultaram de casos de mulheres que registraram queixa 
das agressões em boletins de ocorrência e foram subme-
tidas a exames de corpo de delito. Os documentos conti-
nham dados como idade, estado civil, nível educacional, 
ocupação e endereço das vítimas e de seus agressores.

Com base na análise dessas informações, verificou-se 
que, entre os casos notificados, os episódios de violência 
física cometida por homens ocorriam com frequência den-
tro de casa, contra mulheres. De modo geral, de cada 10 
vítimas de violência doméstica, oito eram mulheres. Quase 
todas entre 19 e 39 anos de idade. “Os agressores muitas 
vezes eram indivíduos com algum grau de parentesco com 
a vítima, sobretudo parceiros ou ex-parceiros”, esclarece 
o dentista Kevan Nóbrega Barbosa, do Departamento de 
Odontologia Social e Preventiva da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG) e um dos autores do artigo.

A equipe de pesquisadores também conseguiu identifi-
car padrões geográficos e socioeconômicos possivelmente 

estudos investigam  

perfil de mulheres  

vítimas de violência 

doméstica no Brasil

Rodrigo de Oliveira Andrade

gênero y
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MESMO PERFIL
Os resultados apresentados nos dois tra-
balhos estão de acordo com as estimati-
vas oficiais. Entre os casos notificados, a 
maioria das mulheres vítimas de agres-
sões física e feminicídio no Brasil apre-
senta o mesmo perfil. Os dados constam 
de levantamento feito pelo Ministério 
da Saúde, baseado em informações das 
Fichas de Notificação Individual de Vio-
lências Interpessoais e Autoprovocadas 
cadastradas no Sinan entre 2011 e 2016. 
O relatório completo deverá ser publi-
cado este mês.

Os pesquisadores argumentam que, 
juntos, baixa escolaridade e condição so-
cioeconômica precária podem contribuir 
para que as vítimas sejam dependentes 
financeiramente de seus parceiros – qua-
se sempre, também seus agressores – e 
menos dispostas a denunciá-los. Alguns 
estudos já haviam observado que mu-
lheres com empregos remunerados têm 
mais chances de ser financeiramente in-
dependentes e menos tolerantes a com-
portamentos agressivos, possivelmente 
porque também são mais informadas 
sobre seus direitos.

No entanto, a interpretação dos núme-
ros apresentados nesses trabalhos deve 
levar em conta que eles se referem ao uni-
verso dos incidentes de violência domésti-
ca oficialmente notificados. Estudo recente 
indica que a maioria dos incidentes dessa 
natureza não é oficialmente notificada, 
sendo o grau de subnotificação maior que 
a média entre as mulheres com nível de 
escolaridade superior, presumivelmente 
com nível socioeconômico também supe-
rior (ver box na página 85). Para a socióloga 
Giane Silvestre, pesquisadora em estágio 
de pós-doutorado no Núcleo de Estudos 
da Violência da Universidade de São Pau-
lo (NEV-USP), os resultados apresenta-
dos podem ser úteis para a formulação de 
políticas públicas de prevenção à violência 
contra a mulher, mas precisam ser inter-
pretados com cautela, para não estigmati-
zar ainda mais as populações mais pobres, 
que já vivem em situação de vulnerabilida-
de. Ela lembra que a violência doméstica 
é um problema amplamente disseminado 
em todas as classes sociais “porque envolve 
questões sociais e culturais que tendem a 
interpretar a mulher não como indivíduo, 
mas como uma propriedade”. Na avalia-
ção da pesquisadora, o problema também 
tem a ver com o papel histórico relegado 
à mulher na sociedade. lé
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os parceiros íntimos 
foram os agressores em 
36,5% das notificações 
de violência  
contra mulheres de  
20 a 29 anos

230.078 
casos de violência 
contra mulheres foram 
notificados no Brasil 
em 2017

a residência foi o 

principal local de 

ocorrência dos casos 

de violência contra 

mulheres

relacionados a esses casos de violência 
doméstica, diferentemente de estudos 
anteriores. Com base nos dados dos re-
gistros médicos e policiais, mapearam 
o endereço de 2.563 vítimas, constatan-
do que a maioria vivia na zona leste de 
Campina Grande. A região é marcada 
pela alta densidade populacional, falta 
de saneamento básico e moradores com 
baixo nível socioeconômico. “Muitos 
habitantes vivem com menos de um sa-
lário mínimo por mês”, destaca Barbosa. 

Os achados levaram a equipe a conjec-
turar que fatores socioeconômicos po-

dem estar associados à incidência de 
casos de violência doméstica na região, 
em linha com o observado em outros 
trabalhos. Em um deles, publicado em 
abril de 2016, pesquisadores do Departa-
mento de Odontologia da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) analisaram 
as características sociodemográficas das 
mulheres vítimas de violência domésti-
ca oficialmente notificada também em 
Campina Grande. No estudo, coordenado 
pelo professor Sérgio D’Ávila Cavalcanti, 
foram examinados 1.704 registros médi-
cos e policiais produzidos entre janeiro 
e dezembro de 2012. A maioria das víti-
mas era dona de casa, com idade entre 
20 e 39 anos e baixo nível educacional 
e socioeconômico.
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a maioria das jovens e das mulheres adultas mortas em decorrência de agressões possuía baixa escolaridade

Mais da metade das mulheres vítimas  
de abusos e agressões não denuncia seus 
algozes, possivelmente porque são 
desencorajadas ou mal atendidas nas 
delegacias e serviços públicos de saúde.  
A conclusão consta da segunda edição do 
relatório Visível e invisível: A vitimização de 
mulheres no Brasil, divulgado em fevereiro 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, em parceria com o Datafolha.

O estudo é resultado de 1.092 
entrevistas com mulheres a partir de  
16 anos de idade de 103 municípios  
de todas as regiões do país. A amostra é 
nacionalmente representativa e indica 
que aproximadamente 16 milhões  
de mulheres, de todas as classes sociais, 
sofreram algum tipo de violência  
no Brasil, em 2018 — o número equivale  
a 1.830 casos registrados a cada hora.

Quase metade das mulheres continua 
sendo vítima de violência dentro de casa. 
Das que decidiram seguir em frente e 
denunciar seus agressores, apenas 22,2% 
procuraram um órgão oficial, como a 
Delegacia de Defesa da Mulher. As outras 
29,6% preferiram recorrer à ajuda da 
família, de amigos ou da igreja.

O maior percentual de vítimas é de 
mulheres que se autoidentificaram como 
pretas – 28,4% delas afirmaram ter 
sofrido algum tipo de violência nos 
últimos 12 meses. Em seguida vêm as que 
se declararam pardas, 27,5%. Segundo os 
autores, o dado ressalta a situação  
de vulnerabilidade em que se encontram 
esses dois grupos de mulheres, o que 
envolve espaços e oportunidades 
precários de trabalhos e baixos índices  
de escolaridade e socioeconômico.

Ainda de acordo com o levantamento, 
as mulheres com grau de escolarização 
mais alto tendem a procurar menos ajuda. 
Entre as vítimas com ensino superior, 
58,6% não fizeram nada em relação ao 
episódio, apesar dos avanços recentes em 
relação à criação de mecanismos 
institucionais de enfrentamento à 
violência contra as mulheres.

Segundo os coordenadores do trabalho, 
os dados apresentados evidenciam  
os desafios e sinalizam a necessidade de 
adoção de estratégias orientadas à 
prevenção da violência contra as 
mulheres – que tem no feminicídio seu 
ápice, mas compreende uma gama muito 
vasta de ações, como ameaça, tortura 
psicológica, agressões verbais e violências 
física e sexual. O relatório na íntegra pode 
ser acessado em bit.ly/2JQ6v8l.

Silêncio das inocentes
maioria das brasileiras vítimas de violência opta por não denunciar seus agressores, segundo levantamento

Uma em cada três mulheres no mundo 
é ou foi vítima de violência doméstica, 
segundo dados divulgados pela OMS. A 
agência das Nações Unidas estima que, 
no Brasil, as notificações de mortes vio-
lentas envolvendo mulheres tenham 
aumentado cerca de 230% nas últimas 
três décadas. A situação é pior entre as 
negras, para quem essa taxa passou de 
22,9%, em 2003, para 66,7%, em 2013, 
segundo dados do Mapa da Violência di-
vulgados em 2015 pela Faculdade Latino-
-americana de Ciências Sociais (Flacso) 
e a ONU Mulheres.

Segundo dados oficiais do Sisan do 
Ministério da Saúde, as notificações de 
violência doméstica também cresceram. 
Entre 2009 e 2014, triplicaram: de 6,4 
para cada grupo de 100 mil habitantes, 
em 2009, para 18,1, em 2014. Os estados 
de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mi-
nas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná 
se destacam com as taxas mais altas: por 
ano, são 50 casos ou mais para cada 100 
mil habitantes. Os resultados constam 
de estudo publicado em 2017 na revista 
Ciência & Saúde Coletiva.

A dentista Nádia Cristina Pinheiro 
Rodrigues, da Escola Nacional de Saú-
de Pública Sergio Arouca da Fundação 

em 37% 
das agressões 
contra mulheres 
adultas 
suspeita-se  
de uso de álcool 
pelo agressor

Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Ja-
neiro, e uma das autoras do estudo, diz 
que ele confirma o que se verificou em 
pesquisas anteriores acerca de episó-
dios de violência contra mulheres: quase 
sempre envolvem uso abusivo de bebidas 
alcoólicas e drogas ilícitas, e fácil acesso 
a armas de fogo.

POSSÍVEIS EXPLICAÇÕES
Os pesquisadores não sabem quais são as 
razões para o aumento das notificações 
de violência contra a mulher no Bra-
sil nem se essas notificações represen-
tam a realidade dos casos no país. Uma 
possível explicação para o aumento das 
notificações é a comunicação compulsó-
ria. “Desde 2011 a notificação no Sinan é 
obrigatória em casos em que há suspeita 
ou confirmação de violência doméstica e 
sexual contra mulheres, independente-
mente da faixa etária”, esclarece a médi-
ca Maria de Fátima Marinho de Souza, 
diretora do Departamento de Vigilância 
de Doenças e Agravos não Transmissí-
veis e Promoção da Saúde do Ministé-
rio da Saúde. “É possível que isso tenha 
lançado luz em milhares de casos antes 
subnotificados”, diz a pesquisadora, que 
é coordenadora do estudo do Ministério 
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agrediu. “A nova legislação também trans-
formou os casos de violência doméstica 
em crime de lesão corporal e instituiu um 
sistema processual autônomo para crimes 
previstos no Código Penal quando prati-
cados contra mulheres por motivação de 
gênero, no âmbito doméstico e familiar 
ou em contexto de relação íntima de afe-
to”, esclarece. Até então, esses casos eram 
classificados como crimes passionais, su-
postamente de menor potencial agressivo. 
Para Debert, que coordenou o Núcleo de 
Estudos de Gênero Pagu, da Unicamp, 
entre 2007 e 2009, isso desqualificava a 
agressão, perpetuando o comportamento 
violento do agressor.

Outra explicação possível, sugere Ro-
drigues, da Fiocruz, envolveria as trans-
formações em relação ao papel da mu-
lher na sociedade. Estudos recentes ve-
rificaram que o comportamento familiar 
feminino, independentemente da classe 
social, mudou nos últimos 40 anos, com 
avanços significativos quanto à sua auto-
nomia, o que envolve maior controle so-
bre o próprio corpo, capacidade de gerar 
renda e de administrar esses recursos. 
“Esses processos estão favorecendo um 
aumento do número de divórcios”, afir-
ma Rodrigues. Hoje, no Brasil, quase me-
tade dos casos de crimes de ódio contra 

mulheres é cometida por ex-parceiros, 
inconformados com a separação.

Também chamam a atenção no estudo 
coordenado por Souza os dados prelimi-
nares de 2017, indicando que, naquele 
ano, especificamente as notificações de 
violência contra mulheres adultas com 
idade entre 20 e 59 anos aumentaram 
cerca de 30% em relação a 2016 (ver grá-
fico ao lado). “Estamos testemunhando a 
naturalização da violência contra as mu-
lheres no Brasil”, diz a médica que, com 
sua equipe, analisa os dados referentes 
a 2018 com o objetivo de verificar se a 
tendência de crescimento se confirma.

COIBIR E INTIMIDAR
A violência contra a mulher é amplamen-
te reconhecida como grave problema de 
saúde pública, com impactos na condi-
ção física e mental das vítimas. Em geral, 
aquelas que sofreram violência doméstica 
estão mais propícias a desenvolver dis-
túrbios psiquiátricos como ansiedade, 
depressão ou pensamentos suicidas. Se-
gundo o estudo do Ministério da Saúde, 
brasileiras que registraram episódios de 
violência nos serviços de saúde públicos 
têm 151,5 vezes mais risco de morrer por 
suicídio decorrente de um quadro de de-
pressão em comparação com a população 
feminina geral.

“É preciso investir em abordagens que 
ajudem a prevenir e punir de modo mais 
incisivo os casos de violência doméstica 
no Brasil”, destaca Nádia Rodrigues. Isso 
passa pelo treinamento dos profissionais 
da saúde, que nem sempre conseguem 
identificar casos de agressões contra 
mulheres. Iniciativa nessa direção é a 
Ronda Maria da Penha, em que policiais 
militares realizam operações em áreas 
próximas às casas de vítimas com medi-
das protetivas decretadas pela Justiça.

Criado em março de 2015, o projeto 
funciona na Bahia, no Rio Grande do Sul 
e no Amazonas. “Por meio de parcerias 
com o Judiciário, os policiais identificam 
as mulheres que sofreram violência do-
méstica e tiveram medidas protetivas de-
cretadas e entram em contato para saber 
se gostariam que a polícia fizesse uma 
ronda periódica em seu bairro”, explica 
Giane Silvestre, do NEV-USP. A medida 
está ajudando a intimidar agressores que 
continuam a ameaçar suas vítimas. n

Risco ascendente
notificação de casos de violência doméstica cresceu em todas 
as faixas etárias desde que se tornou obrigatória, em 2011

FONTE ministério da saúde

da Saúde. Segundo ela, desde 2011 foram 
registradas 856.006 notificações de vio-
lência contra meninas e mulheres entre 
10 e 59 anos no Brasil. Levando em con-
ta os dados apenas para as vítimas nes-
sa faixa etária, as notificações em 2017 
apresentaram um aumento de mais de 
200% quando comparadas às de 2011.

Na avaliação de alguns estudiosos, esse 
crescimento também guardaria relação 
com a entrada em vigor da Lei Maria da 
Penha, sancionada em agosto de 2006 
com o objetivo de prevenir, conter, punir 
e erradicar todo e qualquer tipo de vio-
lência contra a mulher. Segundo Nádia 
Rodrigues, a lei deu respaldo jurídico 
às mulheres, que passaram a se sentir 
mais seguras para denunciar seus agres-
sores. Com isso, cada vez mais vítimas 
têm rompido o silêncio sobre abusos, 
contribuindo para que novos casos ve-
nham à tona.

Para a antropóloga Guita Grin De-
bert, do Departamento de Antropologia 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), um dos pontos positivos en-
volvendo a lei foi o fato de ela ter excluído 
a possibilidade de sessões de conciliação 
entre acusado e vítima. Em outras pala-
vras, desde 2006 o réu é processado inde-
pendentemente da vontade de quem ele 

Mulheres  
adultas
20 a 59 anos

Adolescentes
10 a 19 anos

Crianças
até 9 anos

Idosas
60 anos 
ou mais

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.948

4.930

13.928
15.917

26.662
32.748

77.102

85.851

34.802

16.068

6.7276.324 7.828

17.563

40.931

19.529

8.867
11.501

25.954

56.206

136.417

36.653

96.639

106.129

9.723

18.712

43.650

63.504

os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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Economista João Paulo  

dos Reis Velloso foi  

um dos fundadores do Ipea  

e idealizador da Finep

C
onvidado a permanecer no co-
mando da pasta do Planejamen-
to no começo do então governo 
do presidente Ernesto Geisel 

(1974-1979), o economista João Paulo 
dos Reis Velloso impôs uma condição: 
que o ministério fosse transformado em 
uma secretaria vinculada à Presidência 
da República. A justificativa era de que 
um ministério como os demais tornaria 
inviável a tarefa de fazer planejamen-
to estratégico e ajudar o presidente a 
coordenar ações de desenvolvimento 
econômico e social. “Ele concordou e 
assim foi feito”, contou Reis Velloso 
no livro A solidão do corredor de longa 
distância (Ipea, 2011). Essa mudança 
aumentou a influência do economista 
nas decisões do Executivo e o ajudou a 
conceber e implementar as duas versões 
do Plano Nacional de Desenvolvimento 
(PND). Natural de Parnaíba, no Piauí, e 
radicado no Rio de Janeiro, Reis Velloso 
teve papel de destaque na política e na 
consolidação da infraestrutura institu-
cional e de financiamento à pesquisa. O 
economista morreu de causas naturais 
em casa, aos 87 anos, no dia 19 de feve-
reiro, no Rio. 

Formado em economia pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
Reis Velloso ocupou diversas posições 
no governo federal durante a ditadura 
militar (1964-1985). Em 1964, após uma 
temporada de dois anos na Universidade 

obItuáRIo y

Yale, Estados Unidos, foi incumbido pelo 
então ministro do Planejamento, Roberto 
Campos (1917-2001), de criar o Escritório 
de Pesquisa Econômica e Social Aplica-
da, que deu origem ao atual Ipea, do qual 
foi o primeiro presidente. Em 1967, foi 
instituída a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), uma empresa pública 
originada do Fundo de Financiamento de 
Estudos e Projetos, que havia sido criado 
dois anos antes por Campos e Velloso 
para financiar estudos de viabilidade de 
projetos de engenharia. A capacidade 
da Finep de investir em infraestrutura 
científica veio com a criação, em 1969, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico.

O sociólogo Simon Schwartzman, es-
tudioso da comunidade científica brasi-
leira, diz que a Finep foi um dos princi-
pais êxitos do ímpeto desenvolvimentista 
de Velloso. “No início da ditadura houve 
perseguição política a professores e cien-
tistas, resultando em demissões e exílio. 
A criação da Finep incentivou o retorno 
de exilados, ao privilegiar a liberdade de 
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ação do pesquisador a despeito de sua 
linha ideológica”, afirma. 

O início do período em que Reis Vel-
loso esteve no Planejamento (1969-1979) 
foi marcado pelo chamado “milagre eco-
nômico”, em que o país registrou taxas 
de crescimento acima de 10% ao ano, 
impulsionado pelo crescimento do mer-
cado interno e pela ampliação e diver-
sificação das exportações, e manteve a 
inflação sob relativo controle. O Brasil 
mergulhou numa fase de construção de 
grandes obras, como a rodovia Transa-
mazônica e a hidrelétrica de Itaipu. 

Lançado em 1974 para o período de 
1975 a 1979, o II PND buscou diversifi-
car a economia e provocar uma trans-
formação estrutural para lidar com as 
limitações do milagre e a crise interna-
cional da época. Foram definidos inves-
timentos em setores-chave, como o de 
energia, e instituídas políticas científicas 
e tecnológicas. 

A carreira política de Reis Velloso ces-
sou em 1979, ao deixar o governo. Conti-
nuou dando aulas na Fundação Getulio 
Vargas, onde lecionava desde 1964. Escre-
veu mais de 50 livros e, nos últimos anos, 
dedicava-se ao Fórum Nacional, evento 
anual organizado por ele desde 1988 para 
discutir temas sociais e econômicos. n

ministro do Planejamento  
no período militar, Velloso  
ajudou na institucionalização  
da ciência brasileira

Bruno de Pierro
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Pesquisador de abelhas, Paulo Nogueira-Neto foi o 

principal formulador da legislação ambiental brasileira

o 
biólogo Paulo Nogueira-Neto foi res-
ponsável pela criação de 26 reservas, 
estações ecológicas e outras unida-
des dedicadas à proteção do meio 

ambiente no Brasil. Professor titular e um dos 
fundadores do Departamento de Ecologia do 
Instituto de Biociências da Universidade de São 
Paulo (IB-USP), entre 1974 e 1986 foi o primeiro 
titular da Secretaria Especial do Meio Ambiente 
(Sema), cargo equivalente ao atual ministério 
da área. Membro da comissão da Organização 
das Nações Unidas (ONU) sobre ecologia, con-
siderado o pai da política ambiental brasileira, 
Nogueira-Neto morreu de falência múltipla dos 
órgãos em 25 de fevereiro, em São Paulo, sua 
cidade natal, aos 96 anos.

O interesse ambiental nasceu do que via pela 
janela de um avião. A bióloga Vera Imperatriz 
Fonseca, do Instituto Tecnológico Vale, conta 
que, entre 1937 e 1943, Nogueira-Neto viajava 
para a Argentina para visitar seu pai no exílio, 
o deputado federal Paulo Nogueira Filho. Lá de 
cima, ele observava com preocupação as matas 
de araucária que cobriam São Paulo e os estados 
da região Sul, estendendo-se por 100 mil qui-
lômetros quadrados, darem lugar a vazios pro-
movidos pelo desmatamento para a fabricação 
de móveis. Era então um jovem estudante da 
Faculdade de Direito do Largo de São Francis-
co – na qual se formou em 1945, graduando-se 
também em história natural na USP, em 1959.

Vera Fonseca foi contratada como professora 
em 1972 pelo Departamento de Zoologia do IB-
-USP e assumiu as aulas do professor na institui-

O biólogo no jardim 
de sua casa, em São 
Paulo (2004): 
atuação decisiva na 
criação de reservas 
ecológicas

ção a partir de 1974, quando ele foi convidado a 
ocupar a então recém-criada Sema, instalada no 
Ministério do Interior. De acordo com a bióloga, 
o interesse pela conservação ambiental começou 
com a paixão de Nogueira-Neto pelas abelhas, 
tema de pesquisa que ambos compartilhavam e 
no qual ele se tornou um destacado especialista. 
Em 1963, defendeu sua tese de doutoramento 
sobre a arquitetura dos ninhos das abelhas in-
dígenas sem ferrão (Meliponini).

“Ele começou a se interessar pelas abelhas 
ainda estudante de direito, quando conheceu a 
fazenda do seu sogro, pai de Lúcia Ribeiro do 
Valle, mãe de seus três filhos, que morreu em 
1995. Lá havia ninhos de abelhas jataís [Tetrago-
nisca angustula]”, conta Fonseca. “Ficou fascina-
do com aqueles animais, mas descobriu que se 
sabia muito pouco a respeito deles e sobre como 
garantir sua existência, passando a se interes-
sar não só pela criação dessas abelhas, mas pelo 
ambiente em que viviam.” Naquele momento, 
de acordo com a bióloga, a preocupação com as 
áreas naturais e sua biodiversidade encontrara 
um sentido ainda mais amplo, envolvendo toda 
a vida que as compõem. 

A preocupação com a sua devastação não era 
exagerada: hoje restam apenas 2% das florestas 
de araucária avistadas do alto por Nogueira-Neto 
nas décadas de 1930 e 1940. O biólogo dedicou 
boa parte da vida a evitar que a mesma situação 
se repetisse com a Amazônia e outros biomas 
brasileiros (ver Pesquisa FAPESP nº 99). 

“Desbravar florestas era motivo de orgulho, si-
nal de progresso. A própria capital brasileira, Bra-

Políticas para o futuro

ObituáriO y

Diego Freire
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sília, foi construída na década de 1950 
sobre o Cerrado”, diz o biólogo Marcos 
Buckeridge, diretor do IB-USP. “À época, 
a ética que guiava a ação governamental 
era a de que o progresso humano tinha 
um valor tão alto que não era necessá-
rio pensar nos demais seres vivos ou em 
outros elementos do ambiente.” 

Foi contra essa lógica que Nogueira-
-Neto trabalhou. “Ele criou ou partici-
pou da criação de diversos órgãos do 
governo responsáveis pela conservação 
da biodiversidade, esteve em reuniões 
internacionais relacionadas às questões 
sobre mudanças climáticas, bioenergia 
e outros assuntos pertinentes ao am-
bientalismo, ainda na década de 1980.” 
É importante lembrar, destaca Bucke-
ridge, que a maior parte dessa atuação 
ocorreu sob um governo militar (1964-
1985). “Isso não impediu que ele fosse 
um dos artífices da construção da for-
ma do governo brasileiro lidar com as 
questões ambientais”, afirma.

O físico José Goldemberg, secretário 
do Meio Ambiente em 1992 durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimen-
to, conhecida como Rio 92, corrobora 
a apreciação de Buckeridge. “Em pleno 
regime militar, Nogueira-Neto foi sufi-
cientemente hábil e corajoso para intro-
duzir uma legislação ambiental que já à 
época era moderna no Brasil”, lembra 
Goldemberg. “Ela é quem deu origem a 
toda a legislação brasileira nessa área, um 
feito extraordinário. Trata-se de um lega-
do incomparável, somando-se o fato de 
que Nogueira-Neto foi o grande respon-
sável pela criação de zonas protegidas da 
Amazônia.” Sua atuação foi decisiva na 
criação de reservas e estações ecológi-
cas para proteger cerca de 3,2 milhões 
de hectares de áreas de vegetação nativa.

Nogueira-Neto e Goldemberg eram 
colegas desde a década de 1970, 
como professores da USP, e co-

meçaram uma colaboração anos mais 
tarde, no início da década de 1980, quan-
do o ambientalista integrou a Comissão 
Mundial sobre Ambiente e Desenvolvi-
mento, a Comissão Brundtland, da ONU. 
Presididos pela então primeira-ministra e

d
u

a
r

d
O

 c
e

Sa
r

da Noruega, Gro Harlem Brundtland, os 
23 membros da comissão – da qual o bió-
logo era o único brasileiro e um de dois 
latino-americanos – tinham o objetivo 
de estudar a interface entre economia e 
meio ambiente e visitavam um país di-
ferente a cada três meses, onde faziam 
audiências públicas sobre o tema. O do-
cumento “Nosso Futuro Comum”, um 
dos legados da Comissão Brundtland, 
deu origem à Rio 92.

Ainda na década de 1980, Nogueira-
-Neto contribuiu para que a ONU ado-
tasse o conceito de desenvolvimento sus-
tentável. Em 1984, foi um dos fundadores 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama); criou a Associação de Defesa 
do Meio Ambiente (Ademasp), a mais 
antiga entidade de defesa do meio am-
biente do país, em 1954; e integrou e pre-
sidiu numerosas outras entidades gover-
namentais, como a Fundação Florestal, e 
não governamentais, como a SOS Mata 
Atlântica e o WWF Brasil. Escreveu no-
ve livros sobre animais, meio ambiente 
e sua própria trajetória intelectual (ver 
Pesquisa FAPESP nº 182). n
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Rodrigo de Oliveira Andrade

Há 70 anos, articulação política liderada 

por grupo de cientistas levou à criação do 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

 física no Brasil não gozava do mesmo 
prestígio observado nos Estados Unidos e  
na Europa nos anos 1940. Por lá, a disciplina 
influenciava a literatura e os filmes de ficção 

científica, alimentando um imaginário coletivo que 
a associava a tudo que poderia ser chamado de 
progresso. No Brasil, a exceção estava em São Paulo, 
onde o ensino e a pesquisa em física avançavam com 
vigor desde a década de 1930 na então recém-criada 
Universidade de São Paulo (USP). Animados pelos 
resultados obtidos na capital paulista, físicos e 
matemáticos da Faculdade Nacional de Filosofia 
(FNFi) se articularam para criar também no Rio de 
Janeiro uma instituição de excelência de ensino e 
pesquisa em física. Dessa iniciativa nasceu o Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF).

Inaugurado em janeiro de 1949, o CBPF surgiu em 
meio a uma série de mudanças na geopolítica 
mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), o lançamento das bombas nas cidades 
japonesas de Hiroshima e Nagasaki e o início da 
Guerra Fria, a ciência, sobretudo nos Estados 
Unidos, passou a ser compreendida como parte 
importante de um projeto de nação, uma ferramenta 
para obtenção de poder político e econômico.

Fundada em 1934, a USP tinha inovado ao 
contratar cientistas estrangeiros para criar e 
coordenar departamentos em diversas áreas. Entre 
eles estava o físico ucraniano radicado na Itália Gleb 
Wataghin (1899-1986), o principal responsável por 
estabelecer a pesquisa em física moderna no Brasil. 
Sob sua liderança, em poucos anos o Departamento 
de Física da USP adquiriu projeção internacional 
com seus estudos com raios cósmicos.

No Rio, então capital federal, a situação era 
diferente. Não chegava a 10 o número de alunos que 
frequentava o Departamento de Física da FNFi, 
ligada à Universidade do Brasil — atual 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
“Era preciso persistência para estudar física no 
Rio”, afirma a historiadora Ana Maria Ribeiro de 
Andrade, pesquisadora aposentada do Museu  
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(1907-1981). O achado se 
deu após Lattes ter exposto 
no pico Chacaltaya, na 
Bolívia, placas de emulsão  
à radiação cósmica para 
detectar partículas 
altamente energéticas 
carregadas eletricamente.

Um ano depois Lattes 
trocou Bristol pela 
Universidade da Califórnia 
em Berkeley, nos Estados 
Unidos, para trabalhar no 
sincrociclotron de 184 
polegadas, o mais potente 
acelerador de partículas da 
época. “O objetivo era 
encontrar mésons pi entre 
os estilhaços de partículas 
produzidos em colisões no 
acelerador”, diz Videira. 
“Lattes e o norte-americano 
Eugene Gardner [1913-1950] 
encontraram o méson pi 
duas semanas após a 
chegada do brasileiro.” Foi a 
primeira vez que a ciência 
produzia em laboratório 
uma partícula que até então 
era conhecida apenas na 
radiação cósmica.

As experiências tiveram 
ampla repercussão na 
imprensa brasileira e 
internacional. Leite Lopes 
aproveitou o momento e 

de Astronomia e Ciências 
Afins (Mast). As perspectivas 
na carreira como professor 
não eram das mais 
estimulantes, e a indústria 
brasileira pouco demandava 
por pesquisa científica.

A qualidade do trabalho 
apresentado pelo grupo de 
Wataghin na USP animou o 
físico pernambucano José 
Leite Lopes (1918-2006), da 
FNFi. Ele havia trabalhado 
na USP em 1943, onde 
conheceu Wataghin e  
se tornou amigo de outros 
dois jovens físicos: Mário 
Schenberg (1914-1990) e 
Cesar Lattes (1924-2005). 
No ano seguinte, Leite Lopes 
foi fazer seu doutorado na 
Universidade Princeton, nos 
Estados Unidos. Ao voltar 
para o Rio, iniciou ampla 
articulação com professores, 
políticos, militares e 
empresários para a fundação 
de uma instituição na qual  
se pudesse fazer pesquisa 
científica em regime de 
tempo integral, e também 
que proporcionasse 
atmosfera intelectual 
semelhante à criada por 
Wataghin em São Paulo.

“Leite Lopes tentou de 
várias formas romper a 
estrutura burocrática da 
Universidade do Brasil  
para viabilizar a criação  
de um centro de pesquisa  
em física no Rio”, destaca  FO
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o historiador da ciência 
Antonio Augusto Passos 
Videira, do Departamento 
de Filosofia da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) e colaborador do 
CBPF. A maioria dos 
catedráticos era contrária 
ao regime integral. “O novo 
sistema era considerado 
menos atraente porque 
implicava a presença do 
professor em sala de aula e 
nos laboratórios, e isso 
comprometeria suas 
carreiras paralelas de 
profissionais liberais”, 
explica Ribeiro de Andrade.

Em outra tentativa para 
impulsionar a física na 
FNFi, Leite Lopes convidou 
Lattes para se transferir 
para a Universidade do 
Brasil. Em 1947, o físico 
Cesar Lattes tinha 23 anos e 
já desfrutava de reputação 
científica internacional (ver 
Pesquisa FAPESP nº 110). 
Ele havia se destacado na 
Universidade de Bristol, no 
Reino Unido, em maio 
daquele ano, ao ter 
identificado o méson pi, 
uma partícula subatômica 
prevista em 1935 pelo físico 
japonês Hideki Yukawa 

alguns dos principais 
fundadores do CBPF 
(a partir da esq.): 
Jayme Tiomno,  
elisa Frota-Pessôa,  
José Leite Lopes, 
Leopoldo Nachbin, 
Francisco de oliveira 
Castro, Hervásio  
de Carvalho e Cesar 
Lattes (sentado)

Muro do CBPF com 
grafites sobre 
enigmas da ciência
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mergulhou em uma 
complexa articulação 
política para tentar criar o 
centro de física no Rio. 
Recorreu inicialmente a 
Nelson Lins de Barros 
(1920-1966), que trabalhava 
no consulado brasileiro em 
Berkeley e era irmão do 
embaixador João Alberto 
Lins de Barros (1897-1955), 
político influente. Nelson 
havia se tornado amigo de 
Lattes quando nos Estados 
Unidos e o apresentou ao 
irmão, que se empolgou  
com sua trajetória e a 
possibilidade de uso da 
energia nuclear no Brasil.

A união de Leite Lopes, 
Lattes e João Alberto levou  
à fundação do CBPF em  
15 de janeiro de 1949. 
Euvaldo Lodi, presidente da 
Confederação Nacional  
da Indústria (CNI), e  
João Alberto financiaram  
o empreendimento em seus 
primeiros meses de vida.  
O centro funcionava em  
salas alugadas na avenida 
Presidente Vargas. Meses 
depois, foi transferido para 
um prédio na Cinelândia, 
também no centro da cidade.

Lattes se demitiu da USP  
e assumiu o cargo de diretor 
científico da nova instituição. 

Com o tempo, as instalações 
se tornaram inadequadas 
para o avanço das pesquisas 
em física experimental.  
“Foi então negociada a 
mudança do CBPF para  
um terreno no campus da 
Universidade do Brasil perto 
do morro da Urca, zona sul 
do Rio”, conta Videira. O 
prédio ficou pronto em fins 
de 1950. Logo em seguida, 
Leite Lopes e o físico Jayme 
Tiomno (1920-2011), que 
estavam no exterior, 
voltaram para o CBPF,  
onde trabalharam em 
pesquisas em física teórica.

O grupo responsável  
por essa área foi mais tarde 
complementado pela 
chegada do físico austríaco 
Guido Beck (1903-1988).  
Em outra frente, o físico 
paulistano Roberto Salmeron 
construía contadores 
Geiger-Müller para medir  
a radiação pela contagem 
dos pulsos gerados pela 
interação das partículas. 
Elisa Frota-Pessôa 
(1921-2018), coordenadora 
do Laboratório de Emulsões 
Nucleares até 1964, foi 
autora do primeiro artigo 
científico do CBPF, 
publicado em 1950 (ver 
Pesquisa FAPESP nº 276).

O trabalho no novo centro 
não se limitava apenas às 
pesquisas em física. Leopoldo 
Nachbin (1922-1993) também 
fazia estudos em matemática 
na instituição. A qualidade 
das pesquisas desenvolvidas 
lançou luz sobre o CBPF,  
que passou a receber visitas 
de destacados pesquisadores 
estrangeiros. É o caso  
do físico norte-americano 
Richard Feynman  
(1918-1988), da Universidade 
Cornell, nos Estados Unidos. 
A física francesa Cécile 
DeWitt-Morette (1922-2017), 
do Instituto de Estudos 
Avançados de Princeton, nos 
Estados Unidos, também deu 

visão externa 
do acelerador 
em que Lattes e 
eugene Gardner 
(na capa da 
revista, à dir.) 
detectaram o 
méson pi, em 
1948. o feito 
teve ampla 
repercussão  
na imprensa 
internacional

1 2
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um curso sobre partículas 
elementares no centro.

O CBPF se tornou palco de 
vários projetos científicos 
ousados. Um deles foi  
a construção de um 
Laboratório de Física 
Cósmica no pico Chacaltaya, 
o mesmo em que Lattes 
detectou o méson pi.  
O projeto recebeu apoio  
da Unesco e envolveu a 
vinda para o Brasil de  
vários estrangeiros, entre 
eles os físicos italianos  
Ugo Camerini (1925-2014)  
e Giuseppe Occhialini 
(1907-1993) — este último 
havia sido um dos 
professores contratados pela 
USP nos anos 1930. Foi no 
CBPF que se iniciaram as 
primeiras conversas para a 
construção de um acelerador 
de elétrons, proposta  
mais tarde levada para 
Campinas e convertida no 
projeto de construção do 
Laboratório Nacional de  
Luz Síncrotron (LNLS). No 
centro também foi gestada  
a ideia que levou à criação  
do Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplicada 
(Impa), no Rio de Janeiro.

O CBPF sofreu com a 
falta de recursos financeiros 
durante quase toda a sua 
história. A situação se 
agravou em 1954, quando  
se descobriu que o 
orçamento que seria usado 
na construção de um 
acelerador de partículas 
havia sido desviado. O caso 
foi parar na imprensa e 
Lattes resolveu deixar o 
cargo de diretor científico  
e voltar para os Estados 
Unidos. Nas décadas 
seguintes, o principal 
projeto da instituição  
foi sobreviver. A inflação  
do início dos anos 1960 
dificultou a manutenção  
das atividades do centro, 
deteriorando o salário dos 
pesquisadores. Com o golpe 
militar de abril de 1964, 
muitos físicos e líderes 
científicos foram cassados  
e forçados ao exílio.

No final da década de 
1970, a situação começou a 
melhorar. Desde os anos 
1960 o CBPF tinha aval  
do governo para conceder 
diplomas de mestre e 
doutor em física teórica e 
experimental. Em 1976,  
no entanto, o centro foi 
incorporado ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq), tornando-se depois 
uma unidade de pesquisa do 

atual Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC).

Nos anos 1980 e 1990, a 
instituição passou por 
grandes dificuldades e 
desafios, como a 
consolidação de cursos  
de pós-graduação de 
excelência internacional. 
Diante disso, voltou a firmar 
parcerias internacionais, 
como a que fez com o 
norte-americano Fermi 
National Accelerator 
Laboratory (Fermilab),  
um dos mais importantes 
laboratórios de física de 
partículas do mundo,  
e o Centro Europeu de 
Pesquisas Nucleares (Cern), 
na Suíça. Como resultado, 
de 2013 a 2016, o CBPF 
contabilizou mais de 1,4 mil 
publicações. É uma das 
instituições científicas 
brasileiras que mais publica 
trabalhos de excelência.

O centro segue como um 
dos principais polos de 
investigação científica e 
formação e treinamento de 
pessoal em física do Brasil. 
Conta com 67 pesquisadores 
e cerca de 140 estudantes  
de pós-graduação, os  
quais atuam em diferentes 
linhas de pesquisa, como 
física de altas energias e 
astropartículas, e física da 
matéria condensada. n

Lattes (da dir. para 
a esq.) com o físico 
andrea Wataghin 
(filho de Gleb) e o 
meteorologista 
espanhol Ismael 
escobar em 
Chacaltaya no início  
dos anos 1950
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estudo atual de 
nanopartículas 
de material 
magnético no 
Laboratório 
Multiusuário de 
Nanopartícula  
e Nanotecnologia 
do CBPF
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Durante o trabalho, as questões teóricas surgem 
naturalmente, como a capacidade dos presos para 
articular uma ação coletiva, promovida em respos-
ta às condições degradantes às quais eles estavam 
submetidos. Desde castigos corporais praticados 
pelos guardas, restrição de alimentos que promo-
via fome generalizada aos ganhos ilegais que esses 
funcionários obtinham com o trabalho dos pre-
sos, com a venda de peixes para o comércio local. 

 “[...] Pode-se perceber a ação social dos presos 
contra as autoridades prisionais como um movi-
mento social e, nesse sentido, um fenômeno pri-
vilegiado para o estudo das relações entre Estado 
e Sociedade no mundo contemporâneo”, escreve 
Ferreira. Promovido por lideranças com participa-
ções pregressas em outras rebeliões, o levante seria 
uma forma de resistência ao processo de encarce-
ramento, acelerando a transformação das políticas 
penitenciárias e estabelecendo novas maneiras de 
se enxergar e enfrentar o problema penitenciário.

A desativação definitiva do presídio ocorreria 
em 1955. Veio na esteira da crise política a acele-
ração das obras para a construção do Complexo 
Penitenciário do Carandiru, próximo à Peniten-
ciária do Estado. Também é do período a criação 
da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté.

O Estado se transformava na tentativa de en-
contrar solução mais racional para o controle do 
crime. O fracasso das medidas demoraria algumas 
décadas para se revelar em toda sua dimensão. 
Basta lembrar que em outubro de 1992 ocorreu 
o massacre do Carandiru, onde 111 presos foram 
mortos pela polícia depois de uma rebelião. 

No ano seguinte, no Anexo da Casa de Custó-
dia de Taubaté, estabelecimento que os presos 
acusavam de ser um antro de torturas, foi fun-
dado o Primeiro Comando da Capital (PCC), 
que se fortaleceu com um discurso para a massa 
carcerária se unir em reação ao sistema opres-
sor. Vinte e cinco anos depois, o PCC conseguiu 
criar, a partir dos presídios paulistas, uma ampla 
rede criminal, aumentando sua participação no 
mercado de drogas, com influência sobre unida-
des penitenciárias de todos os estados do Brasil. 

A o resgatar um evento esquecido no passa-
do, que parece repousar confortavelmente 
no lado escuro da memória pública brasi-

leira, o livro Rebelião e reforma prisional em São 
Paulo – Uma história da fuga em massa na Ilha 
Anchieta em 1952, do historiador Dirceu Franco 
Ferreira, desperta no leitor reflexões importantes 
sobre o debate que continua fervendo na ordem 
do dia em busca de respostas. 

Para que servem as prisões? Quais os efeitos 
sociais e políticos da aposta no encarceramento, 
feita pelo poder público ao longo dos anos, na 
tentativa de controlar o crime? Por que os erros 
do passado continuam sendo reproduzidos nos 
dias de hoje? O livro de Ferreira volta seu olhar 
para trás sem nunca perder de vista a relevância 
de suas descobertas para compreender os tempos 
atuais e pensar o futuro. 

O trabalho parte do levante ocorrido no Insti-
tuto Correcional da Ilha Anchieta em junho de 
1952. Mais de 100 internos se rebelaram atacando 
guardas, roubando lanchas e canoas para tentar 
escapar do presídio, distante 700 metros do con-
tinente. No total, 129 presos conseguiram chegar 
às praias, sendo 108 recapturados nos dias que se 
seguiram, com mais 15 mortos e seis desapareci-
dos – talvez os únicos a obterem sucesso na fuga.

Para entender o episódio, Ferreira aciona di-
versas frentes de investigação. Discute desde a 
forma como a sociedade enxergava o problema 
na época, tanto o crime como a prisão, passan-
do pela análise dos personagens principais da 
revolta: autoridades, guardas, presos, lideranças 
prisionais, entre outras figuras que gravitavam no 
entorno da rotina da ilha. Discorre também sobre 
a relação de poder entre os envolvidos na gestão 
do presídio, os resultados políticos da crise, co-
mo a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
instalada na Assembleia Legislativa paulista, as 
reformas decorrentes no sistema penitenciário 
em São Paulo, sempre buscando refletir sobre 
os mecanismos sociais que contribuíram para a 
produção dessas ações. 

Usa como fontes inquéritos e processos empoei-
rados dos arquivos oficiais, mas também revistas 
e jornais antigos, livros de personagens envolvi-
dos com a crise, que oferecem olhares diversos e 
complementares sobre os acontecimentos. 

a revolta de presos na Ilha anchieta

Rebelião e reforma 
prisional em São 
Paulo – Uma história 
da fuga em massa  
na Ilha Anchieta  
em 1952
Dirceu Franco Ferreira
Editora Revan
304 páginas 
R$ 58,00
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frequentes à época, como disputas e dificuldades 
de financiamento, distribuição e circulação em 
Portugal e no Brasil, bem como em alguns outros 
países da América Latina. Ao longo do texto, o 
leitor toma conhecimento das várias formas e 
usos das estampas, os processos de produção, 
as questões relativas à autoria, a procedência 
e a apropriação de textos e imagens pelos assi-
nantes, além do papel desempenhado pelo edi-
tor, correspondente e divulgador Mariano Pina 
(1860-1899) – indivíduo que em suas amplas e 
diversas funções batalhou para fazer nascer, vin-
gar e manter ativo o periódico, e foi retirado do 
anonimato pela historiadora.

A obra é inovadora porque coloca em destaque 
a trajetória da revista e o aumento de consumo 
de impressos dessa natureza em todo o mundo 
atlântico. Destacam-se também pela complexi-
dade das fontes utilizadas: correspondências, 
jornais, edição integral da revista, balancetes, 
investimentos financeiros, todas as tratativas 
para tornar possível a publicação e circulação do 
periódico. O livro combina bibliografia atualizada 
à citada pluralidade de fontes levantadas no Bra-
sil, em Portugal e na França. Com isso, consegue 
abordar o entrecruzamento de interesses comer-
ciais, as relações internacionais, os investimentos 
necessários nesse tipo de empreendimento e a 
luta do correspondente editor para colocar em 
circulação a revista, atendendo às expectativas 
dos leitores e alinhavado às demandas dos inte-
lectuais, literatos, políticos, sócios e proprietá-
rios, com uma agenda implacável de publicação. 

As expectativas despertadas pelo aparecimento 
dessa revista, aliás, possibilitaram muitas con-
quistas, ao lado de frustrações, debates literá-
rios e construção do imaginário coletivo quanto 
ao papel exercido pela França no repertório de 
leitores que viviam distantes, mas que podiam 
“conhecê-la de perto” na apreciação das imagens 
e registros da publicação que manteve uma re-
lação inédita e importante entre Mariano Pina e 
o consumo desse tipo de periódico. Trata-se de 
obra que merece ser lida como importante con-
tribuição para a história do impresso.

A leitura da obra A ilustração (1884-1892) 
revela muito das estratégias que os histo-
riadores escolhem para se debruçar sobre 

um tema, tanto do ponto de vista das pesquisas 
de suas fontes e seus desdobramentos quanto 
do cuidado com a metodologia e a narrativa que 
permitem aos leitores conhecer um texto de qua-
lidade e que amplie seu conhecimento sobre de-
terminado tema. 

Todas essas características estão presentes  
no livro de autoria de Tania Regina de Luca, es-
crito a partir de sua vinculação ao projeto te-
mático intitulado “A circulação transatlântica 
dos impressos: A globalização da cultura no sé-
culo XIX”,  sob coordenação de Márcia Azevedo 
de Abreu (Universidade Estadual de Campinas) 
e publica do pela Editora da Universidade Esta-
dual Paulista.

O livro está dividido em três capítulos que tra-
tam da idealização e trajetória de uma das inúme-
ras revistas ilustradas existentes na Europa, que 
pretendeu ser a primeira publicação do gênero 
em português a seguir padrões de qualidade de 
suas congêneres mais sofisticadas. A ilustração se 
consolidou no período entre 1884-1892 e incor-
porou inovações técnicas e tipográficas só prati-
cadas na França. Tão em voga à época em outras 
praças europeias, tinha limitações para reprodu-
zir estampas com fidelidade e com a qualidade 
técnica exigida pelos seus editores portugueses 
e brasileiros. Dessa forma, precisou ser impres-
sa em Paris, a partir de um acordo firmado com 
Le Monde Ilustré, revista que possuía um vasto 
catálogo de estampas e imagens. 

Periódicos como Le Monde Ilustré permitiram 
a ampliação e incorporação nas páginas de A 
ilustração de textos e imagens que reproduziam 
acontecimentos, feiras e exposições interna-
cionais, além de monumentos e atividades co-
tidianas de cidades europeias, compartilhando 
com todos os seus leitores o que havia de mais 
recente e moderno, sobretudo em Paris, quanto 
a inventos, modas, vida social e textos de autores 
consagrados, desenvolvendo o gosto do público 
pelo conceito de civilização. 

A autora analisa também o conteúdo e pro-
cesso de produção da revista desde a concepção 
até seu nostálgico fim, devido a problemas muito 

Intercâmbio cultural no século XIX

A ilustração 
(1884-1892) –  
Circulação de textos 
e imagens entre 
Paris, Lisboa e  
Rio de Janeiro
Tania Regina de Luca
Editora Unesp
274 páginas 
R$ 68,00
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Todos os anos, programas de 
pós-graduação de todo o país 
recebem milhares de 

candidatos aos cursos de mestrado e 
doutorado. Com vagas em distintas 
áreas do conhecimento, os 
interessados em avançar na carreira 
acadêmica são submetidos a 
processos seletivos que incluem 
análise de currículos e projetos de 
pesquisa, exames de proficiência em 
língua estrangeira e entrevistas feitas 
por examinadores para, entre outros 
aspectos, tentar aferir a capacidade 
dos candidatos de concluir a 
pós-graduação nos prazos 
estabelecidos.

Muitos estudantes chegam a  
essa etapa da vida acadêmica pouco 
familiarizados com métodos de 
pesquisa e a estrutura da lógica 

científica. Outros têm dificuldade 
em refletir sobre a própria área e 
identificar questões relevantes que 
possam ser abordadas em um 
projeto de investigação. Segundo a 
cientista social e especialista em 
educação superior Elizabeth 
Balbachevsky, da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo 
(FFLCH-USP), “os estudantes na 
área de humanidades tendem a sair 
da graduação sem a formação 
necessária para estruturar de forma 
crítica um projeto para a área”.

Na sua avaliação, isso tem a ver, 
em parte, com o fato de que poucos 
cursos de graduação, nas 
humanidades, oferecem em sua 
grade curricular disciplinas voltadas 
à metodologia do trabalho científico. 

Formação 

Preparação para o futuro
Investir na iniciação científica durante a graduação pode ajudar estudantes a decidir sobre ingresso na pós

Balbachevsky esclarece que,  
no Brasil, em algumas áreas do 
conhecimento, convencionou-se 
transferir essa etapa da formação 
acadêmica para o mestrado. “Nas 
ciências humanas, essa modalidade 
de pesquisa se transformou em  
uma fase preparatória essencial,  
por meio da qual os estudantes 
aprendem a estruturar e desenvolver 
uma pesquisa científica”, diz.

Para despertar a vocação científica 
e incentivar os estudantes, a 
cientista política Renata Mirandola 
Bichir, da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (EACH) da USP, 
explica que, na sua unidade,  
os professores têm estimulado os 
interessados em seguir na  
carreira científica a investir no 
desenvolvimento de trabalhos de 

carrEiras
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iniciação científica na graduação. 
Ela ressalta que essa etapa do 
aprendizado científico está 
contribuindo para que os estudantes 
adquiram experiência de pesquisa.

Um dos resultados mostra que  
é cada vez mais comum na 
EACH-USP os alunos desdobrarem 
suas pesquisas de iniciação em 
projetos de mestrado e de 
doutorado. “Percebemos que eles 
ingressam na pós-graduação  
mais maduros cientificamente e 
conscientes de suas escolhas de 
pesquisa”, afirma Bichir. A prática 
também é comum nas ciências 
biológicas, conforme explica a 
bióloga Lúcia Lohmann, do 
Instituto de Biociências da USP.  
“É bastante recorrente os nossos 
estudantes usarem a iniciação 
científica para desenvolver  
um projeto que depois poderá  
seguir sendo aprofundado em  
uma pesquisa de mestrado  
ou doutorado.”

Lohmann acrescenta que os 
estudantes devem ter liberdade para 
investir em suas próprias ideias, 
desde que elas estejam afinadas  
à linha de investigação de seus 
orientadores. Isso é fundamental 
para que não fiquem deslocados 
dentro dos grupos de pesquisa. 
“Todo laboratório deve ter um fio 
que ligue todos os trabalhos  
em desenvolvimento”, afirma. 
“Desse modo, é imperativo que os 
estudantes usem o período de 
iniciação científica para estagiar em 
laboratórios, conhecer as linhas  
de pesquisa de seus professores e 
avaliar como seus projetos podem 
dialogar com os outros trabalhos  
em andamento.”

A física Renata Zukanovich 
Funchal, do Instituto de Física da 
USP, explica que, no caso das 
ciências exatas, os projetos de 
pesquisa dos estudantes de 
pós-graduação costumam ser 
propostos pelos orientadores. “Salvo 
raras exceções, a formação obtida  
na graduação não permite que os 
estudantes tenham conhecimento 
suficiente para formular um projeto 
de pesquisa de alto nível”, diz.

Para o químico Elson Longo,  
do Centro de Ciências Exatas e de 

Tecnologia da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), a tendência 
é que os estudantes se insiram em 
projetos maiores e desenvolvam parte 
da pesquisa coordenada pelo 
investigador principal. “Isso acontece 
porque os estudos na área de exatas 
dependem de uma ampla 
infraestrutura científica que demanda 
muito dinheiro para ser mantida”, 
informa. “Não existe margem para 
desperdício de recursos, assim que 
muitos pesquisadores seniores  
só orientam estudantes dispostos a 
trabalhar em projetos que 
colaborem diretamente para o 
avanço das pesquisas principais.”

Diante disso, os especialistas são 
unânimes em recomendar que os 
alunos iniciem sua preparação  
ainda na graduação. “É fundamental 
que aproveitem esse período para 
conhecer sua área de atuação e,  
no momento oportuno, decidir  
se realmente querem fazer 
pós-graduação e seguir a carreira de 
pesquisador”, destaca Zukanovich. 
Segundo Balbachevsky, “por meio 
da iniciação científica, é possível 
conhecer e ingressar em grandes 
laboratórios, interagir com outros 
pesquisadores, adquirir experiência, 
conhecimento e familiarizar-se com 
técnicas que mais tarde poderão  
ser úteis para a pesquisa  
de pós-graduação”, esclarece.

“Esse aprendizado pode ser um 
diferencial no processo seletivo da 
pós-graduação”, destaca Bichir. 
Lohmann também lembra que os 
estudantes com experiência de 
pesquisa, trabalhos publicados e 
participação em eventos científicos 
têm mais chance de conseguir 
financiamento para seus projetos na 
pós-graduação.

Os benefícios do treinamento 
científico também podem ser úteis 
para aqueles que não pretendem 
seguir a carreira de pesquisador. 
Isso porque muitas das habilidades 
e competências desenvolvidas na 
iniciação científica e na 
pós-graduação são valorizadas  
no mercado de trabalho não 
acadêmico. É o caso do pensamento 
crítico, das capacidades de liderança 
e de trabalhar em equipe, de 
analisar e solucionar problemas 
complexos, de gerenciar projetos e  
o tempo. Estudo publicado em  
2017 na revista The National Bureau 
of Economic Research constatou,  
por exemplo, que a produtividade  
de bens ou serviços tende a ser 
maior em estabelecimentos 
industriais com maior proporção  
de cientistas e engenheiros com 
treinamento em pesquisa, e que  
isso ajuda a gerar mais ganhos para 
todos os que trabalham nessas 
empresas. n rodrigo de oliveira Andrade
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A química Lívia Eberlin soube que 
construiria sua carreira como 
pesquisadora no exterior em fins de 
2006, durante estágio de três meses 
no Laboratório Aston da Universidade 
Purdue, em Indiana, Estados Unidos. 
Foi lá que conheceu o químico 
norte-americano Robert Graham 
Cooks e suas pesquisas com 
tecnologias de espectrometria de 
massa aplicadas à área da saúde. 
Eberlin estava no segundo ano da 
graduação no Instituto de Química da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e decidiu estagiar em 
Purdue por recomendação de seu 
orientador de iniciação científica.

Logo após concluir a graduação,  
em 2008, resolveu fazer doutorado 
direto em química analítica sob a 
orientação de Cooks. Aos 22 anos de 
idade, estava interessada em utilizar 
imagens espectrométricas de massa 
no aprimoramento das ferramentas  
de diagnóstico de câncer. “A formação 
que tive durante a graduação  
foi fundamental para que eu  
conseguisse empreender estudos  
de alto nível em uma instituição 
norte-americana sem ter feito 
mestrado”, avalia.

Em fins de 2011 Eberlin mudou-se 
para a Califórnia e iniciou estágio de 
pós-doutorado no Departamento  
de Química da Universidade 
Stanford. Sob supervisão do químico 
Richard Zare, continuou atuando  
na mesma temática. Quatro anos 
depois, começou a buscar 
oportunidades de trabalho em 
universidades norte-americanas. 
Elaborou alguns projetos de  
pesquisa e submeteu-os às vagas  
que encontrou. No ano seguinte, 
tornou-se professora assistente  
no Departamento de Química da 
Universidade do Texas. 

Em Austin, formou sua própria 
equipe de pesquisa e colocou em 
prática um de seus principais 
projetos, envolvendo a criação de  
um dispositivo capaz de identificar 
tecidos cancerígenos de modo mais 
rápido e preciso durante cirurgias.  

Eberlin pretende 
usar a bolsa de 
US$ 625 mil para 
avançar no 
aprimoramento do 
MasSpec Pen

A ideia era que o aparelho  
auxiliasse os médicos na definição  
de quais tecidos deveriam ser 
extraídos e quais poderiam ser 
preservados, de modo a aperfeiçoar  
o tratamento e diminuir o risco  
de o tumor reaparecer.

O resultado foi o MasSpec Pen, 
dispositivo semelhante a uma  
caneta que, em contato com o  
tecido humano, libera uma 
gota-d’água que absorve moléculas 
responsáveis pelo metabolismo 
celular, sejam elas células saudáveis 
ou não. “A gota, então, é sugada de 
volta para o aparelho”, explica a 
pesquisadora. “Os dados sobre  
os metabólitos são adquiridos  
pelo espectrômetro de massa e 
analisados usando modelos 
estatísticos com base em um  
banco de dados desenvolvido a 
partir de 253 amostras de tecido  
humano.” Desde setembro,  
ela e sua equipe estão usando o 
equipamento em hospitais do Texas. 
“Já utilizamos em 70 pacientes  
e os resultados foram todos muito 
bons”, diz. “O dispositivo,  
ainda em fase de testes, conseguiu 
analisar com sucesso tecidos 
cancerígenos e saudáveis.”

Por suas contribuições  
para o aprimoramento das 
ferramentas de diagnóstico de 
câncer, Eberlin foi contemplada 
com uma bolsa da Fundação 
MacArthur, concedida a 
profissionais de destaque em  
suas áreas de atuação, não 
necessariamente científicas.  
Terá à disposição US$ 625 mil,  
para utilizar da forma que melhor 
lhe aprouver, nos próximos  
cinco anos. Agora ela quer  
ver disseminado o uso do  
MasSpec Pen em hospitais de  
todo o mundo. n                                              r.o.A.
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la, está na base do sucesso do programa 
Embrapa de melhoramento da cevada. 
“As quatro maltarias instaladas no país 
– duas da Ambev, no Rio Grande do Sul, 
uma da Cooperativa Agrária Industrial, 
em Guarapuava [PR], e uma da Malteria 
do Vale, em São Paulo – são parceiras da 
Embrapa”, informa Minella. Outro fator 
que explica o êxito da iniciativa é a tec-
nologia por trás da criação dos novos 
cultivares. “Pelo método tradicional de 
melhoramento genético, um novo culti-
var leva pelo menos seis anos para fixar 
suas características genéticas. Depois 
disso, são necessários mais quatro anos 
em testes de campo para avaliação de 
rendimento, da qualidade do grão e de 
resistência a doenças”, explica Minella. 
Na Embrapa Trigo, os cientistas usam 
a técnica de haplodiploidização, com o 
desenvolvimento in vitro de plantas deri-
vadas de gametas (células reprodutivas), 
portadoras da metade do genoma, que de 
forma espontânea ou artificial dá origem 
a linhagens duplo-haploides. “Assim, 
alcançamos uma nova linhagem pura 
geneticamente em apenas uma geração, 
ao invés de seis ou mais com o processo 
convencional, obtendo um novo cultivar 
em sete anos.”

Assim como a cevada, o lúpulo (Hu-
mulus lupulus), outro ingrediente es-
sencial na receita da cerveja, também 
é alvo de intensa pesquisa agronômica. 
Responsável pelo amargor da bebida, a 
planta é uma trepadeira de origem eu-
ropeia, muito difícil de ser cultivada no 
país. Apenas as flores da planta fêmea, 
ricas em resinas amargas e óleos essen-
ciais, entram na composição da bebida. 

ras de luz solar por dia a um máximo de 
14,5 horas. “Ao perceber que o período 
de insolação está aumentando, a planta 
naturalmente passa a produzir um hor-
mônio, chamado giberelina ou GA, que 
acelera seu crescimento. Já quando os 
dias começam a encurtar – no hemisfé-
rio Sul, a partir de 21 de dezembro –, a 
produção de GA diminui e ela começa a 
florar. Em poucas semanas, em fevereiro 
ou março, é hora de colher as flores para 
produzir o lúpulo”, afirma Francisco. A 
saída encontrada no Brasil foi “enga-
nar” a planta, simulando o fotoperíodo 
ideal ao seu desenvolvimento. Para isso, 
o produtor instala refletores na lavoura e, 
com a luz artificial, cria dias mais longos 
e reduz a iluminação quando necessário. 

Há dois anos, Francisco presta con-
sultoria a agricultores do Rio Grande do 
Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Mato Grosso e Bahia para 
viabilizar produções em pequena escala 
de lúpulo. “Para nossa surpresa, colhe-
mos lúpulo nas últimas duas safras. To-
dos com boa qualidade, menos na Bahia 
e Mato Grosso, com qualidade média mas 
aceitável. A produtividade média foi de 1 
tonelada por hectare, cerca de um terço 
da europeia, o que não é ruim.”

Em São Bento do Sapucaí, município 
paulista na serra da Mantiqueira, vizi-
nho a Campos do Jordão, o engenheiro- 
-agrônomo Rodrigo Veraldi também per-
segue, há mais de uma década, o objetivo 
de criar um plantio nacional de lúpulo. Fo
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lúpulo cultivado em 
campos do Jordão  
(à esq.) e plantação  
de cevada (acima): 
cultivares da embrapa 
atendem a 43% da 
produção brasileira  
de cerveja

Ela tem uma folha no formato de palma 
e cresce se enrolando em fios. Atinge 6 
metros de altura e, no auge de seu de-
senvolvimento, cresce até 30 centímetros 
por dia. Por ser uma cultura típica de re-
giões de clima temperado do hemisfério 
Norte, ela nunca se adaptou às condi-
ções do país, que importa todo o lúpulo 
usado pelas cervejarias nacionais – em 
torno de 2,4 mil toneladas por ano, ao 
custo de cerca de US$ 35 milhões. Até 
poucos anos atrás, a produção nacional 
de lúpulo era inexistente, mas o trabalho 
de pesquisadores e pequenos produtores 
está mudando esse cenário.

“Ter um lúpulo produzido no Brasil é 
importante não apenas para não depen-
dermos mais de sua importação, mas, 
principalmente, para formação de uma 
escola cervejeira nacional”, diz o enge-
nheiro-agrônomo Felipe Francisco, que 
desde 2012 estuda a planta. Dono de uma 
consultoria agrícola com sede em Curiti-
ba (PR), ele pesquisou o lúpulo durante 
o mestrado concluído há dois anos na 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Além de baixas temperaturas – essenciais 
para que a trepadeira brote –, outro de-
safio para o cultivo no país é o tempo de 
exposição diária à luz solar. “No Brasil, 
o fotoperíodo, ou seja, a duração do dia, 
varia pouco ao longo do ano. E isso não é 
bom para a planta”, diz Francisco.

O pesquisador explica que, para o lú-
pulo produzir em quantidade e qualida-
de desejada, no tempo certo, é necessário 
haver uma variação no tempo de expo-
sição ao sol no decorrer de seu ciclo de 
crescimento, de um mínimo de 9,5 ho-

Foi por um lance do acaso que ele teve 
sucesso. “Em 2005, iniciei uma lavoura 
com sementes de um lúpulo canadense 
fornecidas por um amigo. Algumas mu-
das cresceram em uma estufa, mas quan-
do as transferi para o campo nenhuma 
delas vingou”, recorda-se Veraldi.

O agrônomo jogou o material fora, na 
compostagem de seu sítio, e esqueceu do 
assunto. Tempos depois, percebeu que 
uma trepadeira brotara no local. “Era 
um pé de lúpulo sobrevivente. Ele deve 
ter sofrido alguma mutação genética que 
o tornou adaptado ao intenso regime de 
chuvas da Mantiqueira e resistente ao 
ataque de fungos. Foi um feliz acaso bo-
tânico”, conta. Veraldi multiplicou esse 
indivíduo e deu início a um dos primeiros 

o lúpulo, que  
dá o amargor 
à bebida, tem 
dificuldade em se 
adaptar à pouca 
variação da luz 
solar ao longo  
do ano no Brasil

1 MAltEAção
a cevada precisa ser 

transformada em malte. 

para isso, o grão é molhado 

e começa a brotar. nesse 

ponto é colocado em uma 

estufa para secar e parar 

de germinar

2 conVErSão Do AMIDo
durante o processo de 

malteação, são liberadas 

enzimas que converterão o 

amido em açúcar. dependendo 

do processo de secagem, o 

malte ganha aroma e coloração 

para cada tipo de cerveja

3 ProDUção Do MoSto
o malte é misturado à água e, 

eventualmente, a adjuntos 

cervejeiros (cereais não 

maltados, como milho e arroz), 

formando o mosto. esse caldo 

é aquecido para desencadear 

algumas reações enzimáticas

4 ADIção Do lÚPUlo 
o mosto é filtrado e fervido 

para, depois, receber  

o lúpulo, responsável pelo 

amargor da bebida. É usado 

in natura ou em pellet,  

um granulado cilíndrico  

e compactado da flor

5 FErMEntAção  
E MAtUrAção
depois adiciona-se a levedura 

que transforma os açúcares do 

mosto em álcool. em seguida, 

na maturação, as reações 

químicas irão moldar o aroma 

e o sabor definitivo da cerveja

6 FIltrAgEM
a bebida passa por um 

processo de separação  

de impurezas e materiais 

particulados, entre eles 

leveduras residuais. ao final 

da filtragem, o líquido 

torna-se transparente

7 EnVASE
garrafas e latas passam pela 

pasteurização, processo de 

aquecimento e resfriamento, 

para ampliar a validade da 

bebida. nos barris de chope, 

para consumo rápido, não é 

necessária a pasteurização

2


