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Radiografia do Brasil,  
o levantamento nacional  
alimenta produção  
acadêmica há 150 anos

O CENSO 
E A CIÊNCIA

Cidades do 
país monitoram 
fragmentos  
do Sars-CoV-2  
na rede  
de esgoto

Governo 
federal sanciona 
marco legal 
para estimular 
investimentos  
em startups

Pesquisadores 
discutem 
ambiguidades  
e legado da obra 
de Paulo Freire  
em seu centenário

Agentes 
biológicos 
combatem 
bicho-mineiro  
do café e  
carrapato-do-boi

Mapeamento 
brasileiro 
do céu do 
hemisfério Sul 
descobre estrela 
rara e antiga

O antropólogo  
Néstor Canclini 
investiga 
modernidade  
latino-americana  
e globalização
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revistapesquisa.fapesp.br/podcasts

  Apple podcasts   Google podcasts  Deezer   Spotify

PODCAST PESQUISA BRASIL 
EM MAIS PLATAFORMAS

Ficou mais fácil ouvir o programa de rádio da revista Pesquisa Fapesp. 
Você também pode assinar, baixar e ouvir nos seguintes aplicativos:  

Rádio USP FM — São Paulo  
e Ribeirão Preto 
Sexta-feira às 13h

Reapresentação 
Sábado, às 18h, quinta-feira, às 2h

Web Rádio Unicamp (rtv.unicamp.br) 
Segunda-feira, 13h
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As oito bengalas do opilião
Giupponia chagasi é o opilião mais adaptado a cavernas – 
troglomórfico, no jargão da área – do Brasil. Não tem resquícios 
de olhos e se locomove com a ajuda de oito longas pernas  
que, além de transportá-lo, funcionam como bengalas usadas 
por cegos. Não se sabe mais nada sobre sua vida – nem  
se a espécie descrita é a única do gênero ou se são várias,  
tão parecidas que só estudos genéticos podem diferenciá-las.  
A serra do Ramalho, onde vivem, no município baiano de 
Carinhanha, tem um sistema de cavernas interconectadas  
que pode permitir que esses aracnídeos migrem sem sair do 
subterrâneo. Mas o desmatamento no entorno e o risco de 
assoreamento da drenagem são ameaças aos discretos animais.

Imagem enviada por Rodrigo Lopes Ferreira, professor do 
Departamento de Ecologia e Conservação da Universidade 
Federal de Lavras

FOTOLAB

Sua pesquisa rende fotos bonitas? Mande para imagempesquisa@fapesp.br 
Seu trabalho poderá ser publicado na revista.

O CONHECIMENTO EM IMAGENS
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Sites clonados de revistas 
científicas enganam  
autores desavisados

11 DADOS

Financiamento público  
a P&D

12 NOTAS

16 NOTAS DA PANDEMIA

COVID-19
18 Estudos de efetividade 
de vacinas contra a doença 
mobilizam cidades paulistas

22 Monitorar a presença  
do coronavírus no  
esgoto auxilia vigilância 
epidemiológica

MEDICINA
62 Microplásticos nos 
pulmões humanos podem 
causar danos à saúde

AGROPECUÁRIA
64 Agentes biológicos 
combatem o carrapato ‑ 
‑do ‑boi e o bicho‑mineiro, 
pragas da pecuária  
e cafeicultura

SAÚDE
68 Novos softwares 
identificam câncer  
de pele com precisão  
acima de 90%

ENTREVISTA
70 Empreendedor  
Edilson Osorio transfere 
startup para a Estônia  
e vira referência  
em governança digital

ENTREVISTA
26 O antropólogo  
Néstor Canclini  
fala sobre os paradoxos  
da modernidade 
latino‑americana

CAPA
32 Censos demográficos 
impulsionam o 
conhecimento científico  
ao propiciar diálogo 
permanente

40 Inovações 
metodológicas permitem 
captar complexidade  
da realidade brasileira

41 Novas tecnologias 
modificam o alcance  
de estudos populacionais

LEGISLAÇÃO
42 Governo sanciona 
marco legal para estimular 
investimentos nas startups 

REDES DE COOPERAÇÃO
46 Parcerias entre 
universidades e empresas 
geram mais patentes no país

FOMENTO
50 IAC vai recorrer à 
edição de genoma para 
aprimorar cana, café e citros

ASTROFÍSICA
54 Mapeamento celeste 
encontra estrela rara  
e antiga de mais de 10 
bilhões de anos

NEUROCIÊNCIA
59 Experimento corrobora 
conjectura clássica  
de que cérebro usa modelos 
probabilísticos para 
antecipar eventos
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Leia no site a edição da revista em português, inglês 
e espanhol, além de conteúdo exclusivo

  Engenheiro brasileiro da Nasa 
explica a Missão Marte 2020
Ivair Gontijo é um dos responsáveis  
pela construção do jipe‑robô Perseverance, 
que busca vestígios de vida em Marte
bit.ly/igVIvairGontijO

  Berçários podem recuperar corais
Cultivo móvel de fragmentos danificados  
de corais é uma tecnologia promissora  
para a restauração de recifes ameaçados
bit.ly/igVBercarioCorais

Rua da Consolação,  
São Paulo, junho de 2021LÉ
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EDUCAÇÃO
74 Nos 100 anos de  
Paulo Freire, pesquisadores 
debatem o legado de  
seu projeto intelectual

ENTREVISTA
80 Historiador Benjamin 
Cowan lança livro sobre  
o conservadorismo religioso 
no século XX

OBITUÁRIO

84 Sérgio Mascarenhas 
(1928‑2021)
86 Paulo Mendes da Rocha 
(1928‑2021)
88 Gláucio Soares 
(1934‑2021)

PODCAST 
Especialistas discutem os efeitos de  
um eventual licenciamento compulsório  
de vacinas e remédios contra Covid‑19
bit.ly/igPBR05jun21

90 MEMÓRIA

Primeiros livros didáticos 
começaram a ser  
produzidos em 1818

94 RESENHA

Inconfidência Mineira: 
Negócios, conspiração  
e traição em Minas Gerais,  
de André Figueiredo 
Rodrigues.  
Por Thais Nívia de Lima  
e Fonseca

95 CARREIRAS 
Programas de mentoria 
oferecem orientação para 
estudantes e profissionais  
em início de carreira

Ilustração de capa 
CATARINA BESSELL 
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a educação acessível para todos (“Educação 
para a democracia”).
Leandro Aranha

Vídeos
Um brasileiro, Ivair Gontijo, participando de 
um projeto como esse vale mais que mil tro-
féus de Copa do Mundo (“Engenheiro brasi-
leiro da Nasa explica a Missão Marte 2020”).
Marcos Bomfim Silva

Excelente trabalho (“Berçário de corais”). 
Parabéns.
Renato A. Mortara 

Homenagem
Luiz Carlos de Souza Domingues era pro-
fessor de geografia do ensino médio e do 
curso pré-vestibular do Liceu Albert Sabin, 
em Ribeirão Preto, e um dos maiores fãs de 
Pesquisa FAPESP. Sempre foi encantado pelo 
conhecimento e pela sua profissão. Na minha 
escola, qualquer comentário sobre a revista é 
automaticamente associado a ele. Reportagens 
como “Um rio que flui pelo ar” (edição 158), 
“A ameaça vem do planalto” (edição 207) e “O 
relevo econômico do interior” (edição 197) 
eram indicadas todos os anos. O “Professor 
Panela”, como era conhecido, morreu aos 71 
anos em consequência da Covid-19. Tenho 
certeza de que ele teria amado saber que seu 
nome constou de uma edição da revista. 
Julia Munerato Corrêa

Degradação ambiental
É o desmonte da estrutura necessária para 
combater a degradação do meio ambiente 
(“Legislação enfraquecida”, edição 304). É o 
enfraquecimento dos instrumentos e meios 
necessários para impedir a ação criminosa do 
desmatamento e a implementação de projetos 
causadores de poluição.
Aparecida Perfeito dos Santos 

Covid-19
Independência no desenvolvimento de vacinas 
é algo muito bom, ainda mais se tivermos de to-
mar as vacinas todos os anos em decorrência das 
variantes (“A aposta da ButanVac”, edição 303).
Raphael Conti

Tão simples, tão óbvio e continuamos discu-
tindo o sexo dos anjos (“Estudo em Serrana 
indica controle da epidemia após 75% de adul-
tos imunizados”).
Coraldino Sanches Filho 

Educação
Muito triste. Para o momento em que estamos, 
no qual a ignorância é aplaudida e generali-
zada, esses dados são uma desgraça (“Apren-
dizado em risco”, edição 303). A longo prazo 
será pior ainda.
Mah Fernandes

Anísio Teixeira
Ao fim da graduação em arquitetura, acabei co-
nhecendo por alto o trabalho de Anísio Teixei-
ra e me encantei pela forma como ele defendia 

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

COMENTÁRIOS cartas@fapesp.br
CONTATOS

revistapesquisa.fapesp.br 

redacao@fapesp.br

 PesquisaFapesp

 PesquisaFapesp

 pesquisa_fapesp

 PesquisaFAPESP

 pesquisafapesp

 cartas@fapesp.br  
 R. Joaquim Antunes, 727 
 10º andar 
 CEP 05415-012 
 São Paulo, SP

ASSINATURAS,  
RENOVAÇÃO E MUDANÇA 
DE ENDEREÇO
Envie um e-mail para  
assinaturaspesquisa@fapesp.br 

PARA ANUNCIAR 
Contate: Paula Iliadis  
E-mail:  
publicidade@fapesp.br  

EDIÇÕES ANTERIORES
Preço atual de capa  
acrescido do custo  
de postagem.  
Peça pelo e-mail:  
clair@fapesp.br

LICENCIAMENTO  
DE CONTEÚDO
Adquira os direitos de 
reprodução de textos  
e imagens de Pesquisa FAPESP.  
E-mail:  
mpiliadis@fapesp.br 
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Reportagens que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Planícies associadas às florestas de mangue ajudam no combate ao efeito estufa

bit.ly/igPlaniciesMangues

Quando não está 
alagado, o solo 
frequentemente 
aparece rachado 
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A cada 10 anos, pesquisadores do 
IBGE visitam todos os domicílios 
brasileiros para realizar o Censo, 

sinônimo do levantamento periódico do 
conjunto de dados demográficos e so-
cioeconômicos dos habitantes de uma 
nação. O primeiro no Brasil foi há quase 
150 anos, que entre as perguntas incluía 
uma sobre ser livre ou escravizado. 

O Censo é a principal fonte de dados 
sobre a vida nos 5.568 municípios do país 
(além do Distrito Federal e de Fernando de 
Noronha), a partir dele se definem políticas 
públicas nos níveis municipal, estadual e 
nacional. Serve de parâmetro para o cál-
culo de repasses federais aos municípios, 
a definição do número de representantes 
legislativos de estados e municípios, pa-
ra as decisões de investimentos do setor 
privado, entre muitos usos. Ele fornece a 
base para pesquisas amostrais e modelos 
estatísticos aplicados em estudos de todas 
as áreas do conhecimento. Complemen-
tarmente, o conhecimento produzido na 
academia ajuda a subsidiar a investigação 
aplicada pelo Censo.

Não se sabe quando será realizado o 
12º Censo Demográfico, inicialmente pre-
visto para 2020 e adiado por conta da 
pandemia. Somam-se agora argumentos 
de ordem financeira ao aparente desin-
teresse em obter um retrato atualizado 
do país. Para a reportagem de capa des-
ta edição, a repórter Christina Queiroz 
realizou 30 entrevistas que exemplificam 
como as séries históricas do Censo são 
a base de estudos que procuram com-
preender as mudanças pelas quais passa 
o Brasil (página 32).

A Covid-19 foi tema desta seção pela 
primeira vez na edição de abril de 2020. 
Desde então, a cada mês, um espaço da 
revista é dedicado ao vírus Sars-CoV-2 
e à doença por ele causada. Os muitos 
avanços científicos no seu combate sem-
pre foram acompanhados pela sombra do 

CARTA DA EDITORA

Falta de Censo
Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

crescente número de vidas perdidas. O 
dimensionamento da tragédia fica ca-
da vez mais difícil: se cada caractere de 
cada um dos editoriais de Pesquisa FA-
PESP escritos desde o início da pande-
mia homenageasse uma pessoa morta 
por Covid-19, não representaria 10% dos 
500 mil pais, mães, filhas e filhos mortos 
antes da hora no Brasil. Essa lista inclui 
Gláucio Soares (página 88), cientista so-
cial no sentido amplo, pioneiro em es-
tudos com dados quantitativos no país. 

Os obituários no universo desta revis-
ta foram especialmente duros no último 
mês. Um câncer levou Paulo Mendes da 
Rocha, um dos mais destacados arqui-
tetos brasileiros (página 86). A reflexão 
sobre a função social da arquitetura e do 
urbanismo está presente em sua obra e 
em sua vida. 

Com a morte do físico Sérgio Masca-
renhas, a comunidade científica perdeu 
um pesquisador, um empreendedor e um 
articulador institucional que foi um dos 
responsáveis pela criação da Universida-
de Federal de São Carlos e da Embrapa 
Instrumentação (página 84). Uma expe-
riência pessoal o levou a criar um sensor 
de pressão intracraniana não invasivo. 
Transitava entre a pesquisa básica e in-
vestigações práticas, como a criação de 
um método de datação arqueológica. 

Entre os jornalistas dedicados à co-
bertura de ciência no Brasil, poucos não 
conheciam Mauricio Tuffani, morto pre-
cocemente aos 63 anos. Com experiên-
cia em diversos veículos, como Folha de 
S.Paulo, Galileu e a revista Unesp Ciência, 
que ajudou a fundar, dedicou-se nos úl-
timos anos a um trabalho mais investiga-
tivo nas áreas de meio ambiente, ensino 
superior e ciência. Integrou também o 
Conselho Editorial desta revista. Seu sor-
riso aberto e generosidade não serão es-
quecidos. A equipe de Pesquisa FAPESP 
lamenta todas essas perdas.



P esquisadora da Universidade Livre de Ber-
lim, a economista russa Anna Abalkina está 
investigando o alcance e o impacto de um 

tipo cada vez mais sofisticado de fraude: o seques-
tro de revistas científicas. Trata-se de um golpe 
no qual impostores apropriam-se de títulos de 
periódicos legítimos e passam a explorá-los em 
sites na internet, em geral oferecendo a chance de 
publicação de artigos sem a necessidade de uma 
avaliação criteriosa, apenas em troca de dinhei-
ro. O embuste não é uma novidade. Os primeiros 
casos têm mais de uma década e há listas que 
compilam dezenas de revistas atingidas pelo gol-
pe, que são usadas para alertar autores incautos. 

Nova onda  
de sequestros  
de revistas
Sites clonados de periódicos  
continuam a enganar  
autores desavisados e levam  
pesquisadores a oferecer  
dicas para identificar a contrafação

BOAS PRÁTICAS



PESQUISA FAPESP 305  |  9

Abalkina reuniu dados mostrando que há uma 
nova onda de sequestro de periódicos cujos efeitos 
são pervasivos a ponto de o conteúdo fraudulento 
de títulos clonados ser considerado como legíti-
mo em bases de dados de publicações científicas. 
Em um estudo divulgado em junho na plataforma 
ResearchGate, e ainda não revisado por pares, a 
economista compilou uma relação de 17 revistas 
que foram alvo desse tipo de fraude no passado 
recente e tiveram artigos indexados na base Sco-
pus. Vários deles são periódicos antigos, existen-
tes só em versão impressa. Os fraudadores criam 
um site falso que parece ser o oficial. No preprint, 
a pesquisadora convida colegas a informar even-
tuais outros casos e contribuir com seu esforço 
de investigação. 

Ela estudou detidamente um dos casos, o do 
periódico Annals of the Romanian Society for Cell 
Biology, da Romênia, que deixou de ser publicado 
em 2018. Malfeitores criaram um domínio na in-
ternet em outubro de 2020 e utilizaram o mesmo 
registro ISSN. Mas o conselho editorial é fictício. 
Não se sabe o paradeiro do editor-chefe, Ryon Oe-
len. A instituição a que ele declara ser afiliado, a 
Universidade Wageningen, nos Países Baixos, diz 
que ele não pertence a seu corpo docente. Uma 
busca na internet associa seu nome a uma outra 
revista recentemente sequestrada e especializa-
da em engenharia, a Converter. Quem percebeu 
primeiro a contrafação foi o estudante Dmitry 
Dubrovsky, que estranhou a publicação em uma 
revista sobre biologia celular de um artigo sobre 
a resistência russa à invasão nazista na Segunda 
Guerra. A versão clonada dos Annals of the Ro-
manian Society for Cell Biology já publicou mais 
de 5 mil artigos em 2021, cobrando dos autores 
US$ 200 por paper.

Pesquisadores de três países – Índia, Iraque 
e Uzbequistão – se destacavam entre os autores 
do conteúdo adulterado do periódico, o que não 
foi uma surpresa para Abalkina. Ela analisou um 
conjunto de manuscritos de revistas clonadas que 
conseguiram enganar a base Scopus e chegou aos 
mesmos três países. No caso do Uzbequistão, cha-
mou a atenção o fato de 41% de todos os artigos 
de autores do país indexados em 2021 na base de 
dados terem origem fraudulenta.

A plataforma Scopus demorou a perceber a frau-
de e, inadvertidamente, chegou a indexar artigos 
publicados no site clonado como se fossem legí-
timos. Um artigo publicado por pesquisadores 
paquistaneses na PLOS ONE e outro por chineses 
no Journal of Supercomputing, da Springer Nature, 
citaram nas referências bibliográficas papers da 
revista clonada da Romênia, em uma evidência 
de que esse tipo de golpe pode ter repercussão na 
comunicação científica. “A criação de uma lista 
atualizada regularmente de periódicos sequestra-
dos representa um desafio para a comunidade e a SP
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comunicação acadêmicas a fim de evitar que mais 
autores sejam enganados”, escreveu Abalkina em 
um texto produzido para o site Retraction Watch. 

I dentificar um periódico clonado pode ser 
trabalhoso. Entre os cuidados obrigatórios, 
destacam-se consultar listas de revistas que 

foram alvo de sequestro e verificar se o endereço 
na internet atribuído à publicação corresponde 
ao informado por bases de dados como a Web of 
Science ou a Scopus. Mas há outras pistas que 
ajudam a evitar o engodo. 

O cientista da computação Varun Menon, pes-
quisador de um grupo privado de instituições de 
ensino superior da Índia, decidiu investigar as 
características comuns das revistas sequestradas 
após um colega cair em um golpe. O amigo rece-
beu um e-mail de uma revista de boa reputação 
em ciências da Terra convidando-o a submeter 
manuscritos. O periódico em questão, chamado 
Jokull, pertence à Sociedade Glaciológica da Is-
lândia e está listado no Journal of Impact Factors 
(JIF), ferramenta da empresa Clarivate usada para 
avaliar o número de citações de milhares de pe-
riódicos. Não passou pela cabeça do pesquisador 
que o bem construído site da publicação, ao qual 
o e-mail remetia, fosse falso. 

Depois de analisar os sites clonados, Menon reu-
niu alguns elementos que ajudam a identificá-los e 
publicou um artigo sobre o tema na revista Library 
Hi Tech News. Segundo o cientista da computação, 
alguns têm arquitetura precária e contêm apenas 
o espaço para submissão de artigos – esses são 
relativamente fáceis de identificar. “Outros sites 
são mais caprichados, mas é possível ficar aten-
to a certos sinais. O pesquisador recomenda, por 
exemplo, que os autores tentem baixar e analisar 
artigos já publicados pelo periódico. Revistas se-
questradas difundem artigos de péssima qualidade, 
sem submetê-los a uma revisão por pares genuína, 
e isso transparece até mesmo na linguagem dos pa-
pers, não raro repletas de erros gramaticais ou de 
digitação. Também é comum que títulos clonados 
não disponham dos arquivos das publicações ori-
ginais. Quando alguém tenta fazer um download 
de um paper antigo, é informado que ele só pode 
ser fornecido sob demanda, via e-mail.

Outras características são convergentes com 
a dos periódicos predatórios, aquelas revistas de 
má qualidade que aceitam difundir qualquer tipo 
de manuscrito em troca de dinheiro. Publicações 
sequestradas em geral trabalham com prazos cur-
tíssimos de revisão por pares, que na verdade não 
é realizada, divulgam o paper apressadamente sem 
solicitar modificações e são rápidas na cobrança. 
Outro traço comum é a abrangência exagerada. 
Alguns títulos são evasivos sobre os temas de inte-
resse e topam publicar artigos em múltiplas áreas, 
bastando pagar por isso. n Fabrício Marques
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O peso da má conduta acadêmica na política alemã

Academia expulsa astrofísico por assédio sexual

P ela primeira vez, a Academia Na-
cional de Ciências (NAS) dos Esta-
dos Unidos expulsou de seus qua-

dros um pesquisador acusado de assédio 
sexual. O conselho administrativo da en-
tidade revogou a afiliação do astrofísico 
Geoffrey Marcy, líder de um influente 
grupo de pesquisa que identificou 70 dos 
primeiros 100 planetas descobertos fora 
do sistema solar. Marcy foi acusado de 
assediar ao menos quatro alunas entre 
2001 e 2011, beijando-as e apalpando-
-as, quando era pesquisador da Univer-
sidade da Califórnia, em Berkeley, e da 
Universidade Estadual de São Francisco. 
O escândalo afastou-o das duas institui-
ções. Hoje, aos 66 anos, é diretor de uma 
instituição de pesquisa sem fins lucrati-
vos, a Space Laser Awareness. 

Em e-mail enviado à revista Science, 
Marcy negou ter agido com má intenção. 
“Sempre apoiei a igualdade de oportuni-
dades e sucesso para mulheres na acade-

junho. Antes que se tornasse público o 
veredicto sobre a revogação de seu dou-
torado, Giffey, de 43 anos, decidiu deixar 
o ministério. “Mantenho a afirmação de 
que escrevi meu trabalho da melhor ma-
neira possível. Lamento ter cometido er-
ros”, disse ela, que por enquanto manteve 
a candidatura a prefeita de Berlim pelo 
Partido Social-democrata, em setembro.

A reabertura do caso de Giffey foi esti-
mulada por uma campanha da plataforma 
colaborativa VroniPlag Wiki, que já ras-
treou quase 200 teses de doutorado da 
Alemanha em busca de casos de plágio 
e foi responsável por denunciar diversos 
políticos. Em 2011, quando foi criada, a 
iniciativa provocou a queda do ministro 
da Defesa, Karl-Theodor zu Guttenberg, 
cuja tese em direito constitucional, de-
fendida na Universidade de Bayreuth em 
1999, tinha oito trechos copiados de outros 
trabalhos sem atribuição da fonte. Gutten-
berg perdeu o cargo e o título de doutor. 

Pelo menos sete parlamentares tive-
ram o título revogado em 2011 também 
graças ao trabalho da plataforma. Na tese 

de um deles, Georgios Chatzimarkakis, 
apresentada em 2000 na Universidade 
de Bonn, 71% das páginas continham 
algum trecho copiado. Mas há também 
casos de políticos que conseguiram con-
tornar as denúncias, como a atual presi-
dente da Comissão Europeia, Ursula von 
der Leyen. A VroniPlag Wiki constatou 
em 2016, quando Leyen era ministra da 
Defesa, que 12% das páginas de sua tese 
de doutorado, defendida na Escola Mé-
dica de Hannover, continham pedaços 
plagiados. A instituição decidiu não re-
vogar o título, alegando que o plágio não 
foi intencional. 

Já a ministra da Educação, Annette 
Scha van, renunciou ao cargo em 2013, 
quando se descobriu que sua tese em 
filosofia defendida em 1980 na Univer-
sidade Heinrich Heine, em Dusseldorf, 
continha trechos plagiados. Não serviu 
de atenuante o fato de ela ter escrito o 
trabalho, cujo título principal era “Ca-
ráter e consciência”, em uma época em 
que o debate sobre má conduta acadê-
mica ainda era incipiente.

mia e na ciência”, escreveu. “Meu estilo 
envolvente e empático com certeza po-
deria ser mal interpretado e assumo a 
culpa por essa comunicação deficiente. 
Mas nunca machucaria ninguém inten-
cionalmente.” Sobre a desfiliação, infor-
mou que já não participava das ativida-
des da NAS há cinco anos. A expulsão 
ocorre dois anos após a academia mudar 
seu código de conduta e incluir o assé-
dio sexual entre as violações passíveis 
de punição. Em meados de 2019, a então 
presidente da NAS, Marcia McNutt, fez 
uma consulta aos membros da instituição 
e 86% votaram a favor da mudança (ver 
Pesquisa FAPESP nº 281). Há expecta-
tiva de que outros pesquisadores sejam 
expulsos, como o biólogo evolucionário 
Francisco Ayala, demitido da Universi-
dade da Califórnia, em Irvine, em 2018, 
por comportamentos impróprios, entre 
os quais convidar uma professora-assis-
tente a se sentar no seu colo.

M á conduta acadêmica tornou-se 
um tema sensível na política da 
Alemanha, o país da União Eu-

ropeia que ostenta a maior proporção 
de membros do Parlamento com título 
de doutorado: 17% do total. Casos de 
plágio em teses já levaram à renúncia 
de ao menos três membros do gabine-
te nos 16 anos de governo da chanceler 
Angela Merkel. O exemplo mais recente 
é o da ministra da Família da Alemanha, 
Franziska Giffey, que renunciou ao car-
go no dia 19 de maio desgastada por um 
longo escândalo relacionado à sua vida 
acadêmica. Em 2019, ela recebeu uma 
reprimenda da Universidade Livre de 
Berlim, após uma investigação constatar 
que ela plagiou trechos de sua tese de 
doutorado em ciência política, defendi-
da em 2010. Na ocasião, a universidade 
optou por manter seu título de doutora, 
com a alegação de que os pedaços copia-
dos não comprometiam a originalidade 
do trabalho. Mas, após receber críticas 
pela decisão, a instituição reabriu o ca-
so e concluiu uma nova investigação em 



PESQUISA FAPESP 305  |  11

Financiamento público a P&DDADOS

* OS VALORES APRESENTADOS PARA O MCTI CORRESPONDEM ÀS DOTAÇÕES ANUAIS (LOA), EXCLUSIVE AS DESTINADAS A INATIVOS E PENSIONISTAS, SENTENÇAS JUDICIAIS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE1  BRASIL: MCTI, INDICADORES NACIONAIS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2019. DEMAIS PAÍSES: OECD, MAIN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS – MSTI DATABASE, GOVERNMENT-FINANCED GERD AS A PERCENTAGE 
OF GDP. DADOS EXTRAÍDOS EM 10/06/2021

FONTE2  BRASIL: SIOP – SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. DADOS EXTRAÍDOS EM 11/06/2021. ELABORAÇÃO FEITA PELA GERÊNCIA DE ESTUDOS E INDICADORES, DPCTA-FAPESP. DEMAIS PAÍSES: OECD 
STATISTICS, GOVERMENT BUDGET ALLOCATIONS TO R&D, (GBARD). DADOS EXTRAÍDOS EM 10/06/2021. ELABORAÇÃO FEITA PELA GERÊNCIA DE ESTUDOS E INDICADORES, DPCTA-FAPESP

A trajetória ascendente do dispêndio em 

P&D nos países da OCDE é mais evidente 

quando se consideram os valores dos 

orçamentos públicos destinados a essa 

finalidade (Government Budget Allocations 

to R&D – GBARD), disponíveis para 2019 e, 

em alguns casos, para 2020.  

Sob essa ótica, os países que mostram  

maior expansão real dos orçamentos 

públicos destinados a P&D são Alemanha, 

Coreia do Sul e Israel

 O GBARD não integra o rol dos indicadores 

disponibilizados pelo MCTI para o Brasil. No 

entanto, a evolução do orçamento do MCTI 

parece confirmar a continuidade da trajetória 

de queda do esforço público em P&D, mais 

acentuado em 2020

Os índices dos dispêndios governamentais 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

como proporção do Produto Interno Bruto 

(PIB) mostram, no período recente, uma 

clara tendência de recuperação em algumas 

das maiores economias da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), após um longo período 

de perda de importância relativa frente aos 

dispêndios empresariais

Observa-se, nos últimos dois anos, 

predominância do aumento do esforço 

relativo do setor público em P&D em relação 

ao PIB entre os países apresentados no 

gráfico acima. Chama a atenção a trajetória 

ascendente pronunciada de alguns dos 

países com maior dispêndio nacional em 

P&D, como Alemanha e Coreia do Sul,  

cujas proporções do gasto total (público e 

privado) em relação ao PIB superam 3%

Em sentido contrário, o Brasil registra 

contínua retração do dispêndio público  

em P&D em relação ao PIB desde 2015.  

Tal queda ocorreu num cenário de estagnação 

do PIB brasileiro em termos reais em todo o 

período considerado. Sabe-se que o dispêndio 

público em P&D no Brasil é historicamente 

relevante em comparação com os países da 

OCDE, o que torna sua queda, nos últimos 

anos, ainda mais preocupante

ÍNDICE DOS DISPÊNDIOS GOVERNAMENTAIS EM P&D EM RELAÇÃO AO PIB (2015=100)1

EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS DESTINADOS A P&D (2012=100)2
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Apesar do tamanho, os elefantes-africanos (Loxodonta africana) geralmente se alimentam de folhas 
e pequenos frutos. Mas como os apanham? Intrigados com o uso que os paquidermes fazem da 
enorme tromba para se alimentar (ela pode pesar mais de 100 quilos), pesquisadores do Instituto 
de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, filmaram e realizaram exames de imagem em um 
elefante de 34 anos do zoológico da cidade de Atlanta durante as refeições. Em um dos testes,  
o elefante recebeu cubos de couve-nabo de tamanhos variados. Os maiores, com alguns 
centímetros de lado, foram apanhados com a ponta preênsil da tromba. Já os menores foram 
aspirados para o interior das narinas, antes de serem lançados na boca. Em outra avaliação,  
o grupo coordenado por David Hu constatou que o animal foi capaz de encher as narinas com  
3,7 litros de água em apenas 1,5 segundo – a velocidade com que a água se desloca ao ser aspirada 
alcança 150 metros por segundo, próxima à de um trem de alta velocidade. O volume também 
surpreendeu os pesquisadores, por ser muito maior que o inicialmente esperado. Analisando 
imagens de ultrassom, eles verificaram que, ao aspirar, o elefante consegue dilatar suas narinas em 
até 30%, aumentando em 64% o volume nasal (Journal of the Royal Society Interface, 2 de junho).

Um aspirador gigante de água e alimentos
1

NOTAS

Elefantes-africanos  
são capazes de encher  
as narinas com 3,7 litros 
de água em 1,5 segundo
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Temperatura controlada  
pela Terra

Uma tecnologia desenvolvida na Escola de Engenharia de São Carlos 
(Eesc) da Universidade de São Paulo (USP) utilizará a troca de calor entre 
o subsolo e as estacas de fundação de um edifício para climatizar o inte-
rior do prédio. O novo sistema de controle de temperatura com energia 
geotérmica será testado no prédio experimental do Centro de Inovação 
em Construção Sustentável, o Cics Living Lab, que está sendo erguido na 
Escola Politécnica da USP, em São Paulo. Sistemas semelhantes têm 
ajudado a reduzir o consumo de energia elétrica de edificações na Euro-
pa e nos Estados Unidos há pelo menos 20 anos. Para adaptar essa 
tecnologia às condições de clima e solo do Brasil, a engenheira Thaise 
Morais e sua orientadora de doutorado, Cristina Tsuha, professora da 
Eesc, realizaram uma série de testes e medições de campo em São Carlos. 
O trabalho ganhou o Prêmio Costa Nunes da Associação Brasileira de 
Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica de melhor tese de douto-
rado defendida no biênio 2018-2019.FO
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Astrofísicos identificaram a galáxia espiral mais antiga já 
observada. Ela tem 12,4 bilhões de anos (Science, 20 de 
maio). Hoje cerca de 70% das galáxias do Universo são 
espirais, incluindo a Via Láctea, que abriga o Sistema Solar. 
O número delas, porém, cai drasticamente à medida que se 
observa o Universo mais distante e antigo. Quase sempre 
as galáxias situadas a mais de 12 bilhões de anos-luz de 
distância da Terra parecem aglomerações de poeira, gás e 
estrelas sem uma forma definida. Uma dessas galáxias lon-
gínquas, no entanto, chamou a atenção de Satoru Iguchi, 
do Observatório Astronômico Nacional do Japão, e de seu 
aluno de pós-graduação Takafumi Tsukui. Conhecida pela 
sigla BRI 1335-0417, a galáxia foi observada pela rede de 
radiotelescópios Alma, instalada no deserto do Atacama, 
no Chile. Nas imagens, os pesquisadores reconheceram dois 
braços espirais brotando de um bojo, a região central da 
galáxia, que concentra a maior parte da massa. Estruturas 
típicas das galáxias espirais, os braços teriam se formado 
apenas 1,4 bilhão de anos depois do início do Universo.

A galáxia espiral  
mais antiga

Rotíferos da classe dos Bdelloidea são organismos invertebrados pluricelulares 
tão pequenos que em geral só são vistos ao microscópio. Eles também são 
bastante resistentes. Passam longos períodos em animação suspensa em 
ambientes secos, frios e com pouca disponibilidade de alimento e oxigênio. 
Sob coordenação do biólogo Stas Malavin, do Instituto de Problemas Físico- 
-Químicos e Biológicos de Ciência do Solo em Pushchino, na Rússia, um grupo 
de pesquisadores trouxe alguns exemplares dessas criaturas de volta à vida 
após passarem mais de 24 mil anos congelados. As amostras foram obtidas  
de solos permanentemente congelados na Sibéria. Uma vez degelados,  
os rotíferos se reproduziram (Current Biology, 7 de junho). Da nova linhagem,  
os pesquisadores selecionaram 144 indivíduos. Eles resfriaram a 15 graus 
Celsius negativos e os trouxeram de volta à temperatura ambiente uma 
semana depois. Alguns sobreviveram, o que sugere que têm mecanismos  
que protegem suas células de temperaturas excessivamente baixas.

De volta à vida depois de 24 mil anos

Rotífera do  
gênero Adineta,  
que foi capaz de se 
reproduzir depois  
de descongelada

2

3

4
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Em um comentário na revista Cell de 10 de junho, Francis Collins, diretor dos 
Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH), apresentou o programa 
Unite, lançado em fevereiro para combater o racismo estrutural e aumentar a 
diversidade, a equidade e a inclusão nas 27 unidades da instituição. Em resposta  
a críticas feitas no início do ano, Collins reconheceu problemas urgentes a serem 
enfrentados: falhas em reconhecer os relatos sobre racismo no local de trabalho  
e em atrair, reter e promover aos mais altos níveis cientistas de minorias  
raciais e étnicas, além do subfinanciamento de pesquisas sobre saúde de minorias  
e iniquidades em saúde. As primeiras ações previstas incluem um pedido de 
contribuição do público e de organizações interessadas e a criação de oportunidades 
de financiamento para abordar o impacto do racismo estrutural e da discriminação  
na saúde das minorias. “Nosso compromisso deve ser medido não apenas por  
nossas palavras, mas por nossas ações”, observou Collins no comentário. Também  
no início do mês, a revista The Journal of the American Medical Association (Jama) 
mudou o corpo editorial depois de um dos editores ter menosprezado o impacto  
do racismo sobre o sucesso de negros e outras minorias em um podcast. Diferentes espécies de animais podem iden-

tificar pequenas quantidades de objetos, mas 
se pensava que apenas os primatas poderiam 
reconhecer o conjunto vazio, representado 
pelo zero, um dos conceitos mais relevantes 
da matemática. Após serem treinados, cor-
vos carniceiros (Corvus corone) mostraram-
-se capazes de compreender o conjunto 
vazio como uma quantidade numérica nula 
e próxima da unidade (Journal of Neuroscien-
ce, 2 de junho). Com base em experimentos, 
o grupo de Andreas Nieder, da Universidade 
de Tübingen, na Alemanha, concluiu que 
tanto o conjunto vazio quanto as quantida-
des contáveis são representados ao longo 
da linha numérica mental dos corvos. O con-
junto vazio dispara em neurônios de uma 
região do cérebro dessas aves as mesmas 
respostas fisiológicas geradas pelas quanti-
dades contáveis.

O plano dos NIH para combater o racismo

Os corvos  
e o conjunto vazio

A quase extinção dos tubarões
O registro fóssil de sedimentos oceânicos sugere que os tubarões atuais 
descendem dos poucos sobreviventes de uma extinção em massa que 
teria dizimado quase todas as espécies desse peixe que viviam nos ocea-
nos do início do Período Mioceno, há 19 milhões de anos. As pesquisado-
ras Elizabeth Sibert, da Universidade Harvard, e Leah Rubin, do College 
of the Atlantic, ambas nos Estados Unidos, analisaram colunas de sedi-
mentos extraídas em 2015 em dois pontos distantes do fundo do oceano 
Pacífico. Elas determinaram como a abundância e a variedade de formas 
dos chamados dentículos dermais, pequenas escamas que cobrem o 
corpo de todas as espécies de tubarão, mudaram ao longo de milhões de 
anos (Science, 4 de junho). O trabalho mostrou que a variedade de den-
tículos entre as espécies de tubarões atuais é uma fração pequena da 
variedade encontrada nos oceanos durante o Mioceno. Um evento de 
extinção em massa, com causa ainda desconhecida, teria reduzido em 
mais de 90% o tamanho das populações de tubarões e eliminado cerca 
de 70% das espécies então existentes desses peixes. 

Francis Collins e o 
bioquímico nigeriano 
Idowu Aimola em 2019, 
em treinamento de 
pós-doutorado nos NIH

Feto de 
tubarão da 
espécie 
Scyliorhinus 
canicula  
no interior  
de um ovo
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O genoma humano mais completo
Em 27 de maio, o consórcio T2T, uma 
colaboração internacional de 30 institui-
ções de pesquisa, tornou disponível na 
plataforma de manuscritos bioRxiv o 
artigo intitulado “A sequência completa 
de um genoma humano”. “A mais com-
pleta” talvez fosse a expressão mais 
apropriada. A última tentativa de sequen-
ciamento completo havia sido realizada 
em 2013 e conseguiu cobrir 92% do ge-
noma. Muito dos 8% faltantes era forma-
do por lacunas espalhadas pelo genoma, 
difíceis de serem ordenadas por serem 
repetitivas demais. Agora, uma nova tec-
nologia permitiu à colaboração preencher 
as lacunas e sequenciar um genoma hu-

mano mais completo (pode haver erros 
em apenas 0,3% do sequenciamento). A 
equipe liderada por Karen Miga, da Uni-
versidade da Califórnia em Santa Cruz, e 
por Adam Phillippy, do Instituto Nacional 
de Pesquisa do Genoma Humano, ambos 
dos Estados Unidos, sequenciou o mate-
rial genético a partir do DNA extraído de 
um tumor de útero, formado quando um 
espermatozoide fertiliza um óvulo sem 
núcleo. Assim, embora tenha sido extraí-
do de uma mulher, o genoma era do ho-
mem gerador do espermatozoide, que no 
caso carregava uma cópia de seu cro-
mossomo X. O consórcio trabalha agora 
para sequenciar o cromossomo Y.

Metade dos rios do mundo seca ao longo do ano
Mais da metade dos rios e córregos do mundo  
possui um trecho que seca ao menos por um dia  
a cada ano, segundo estudo conduzido por uma  
equipe internacional liderada por pesquisadores da 
Universidade McGill, no Canadá, e do Instituto Nacional 
de Agricultura, Alimentos e Ambiente (Inrae), da 
França. O grupo combinou dados sobre o fluxo de rios  
e córregos de 5.615 localizações do mundo todo com 
informações a respeito da hidrologia, do clima e da 
geografia locais, criando um modelo capaz de fornecer 
a probabilidade de cada trecho secar ao longo do ano. 

De acordo com as previsões do modelo, disponíveis 
para toda a extensão dos cursos d’água, de 51%  
a 60% dos 64 milhões de quilômetros de rios e 
córregos do mundo são intermitentes. Nas regiões  
de clima quente e seco, a proporção de trechos que 
secam ao menos um dia por ano chega a 95%  
do total (Nature, 16 de junho). O estudo revelou  
ainda que os rios intermitentes são muito mais 
numerosos do que se pensava, ocorrendo em todos  
os climas e biomas, inclusive nas regiões mais úmidas, 
como a África Ocidental e a Amazônia.

Rio Clauge, na 
França, durante  
o período de fluxo 
normal e de seca
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A pandemia agravou a crise econômica do Brasil, 
fazendo a taxa de desemprego passar de 11,9%  
em 2019 para 13,5% em 2020, alcançando 
estimados 15% em 2021. As mortes por Covid-19,  
por sua vez, agravaram as perdas de renda.  
Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) publicado  
em maio, com base em dados do Portal da 
Transparência do Registro Civil, estimou que a morte 
no Brasil de quase 430 mil pessoas com 20 anos ou 
mais, ocorridas entre março de 2020 e maio de 2021  
em consequência da Covid-19, deve retirar da 

economia R$ 10,9 bilhões de rendimentos mensais  
do trabalho ou de pensões e aposentadorias,  
o equivalente a 0,4% da massa de rendimentos  
do ano de 2019. Esse valor resulta da soma de dois 
grupos: o das pessoas com idade entre 20 e 69,  
que registrou 216,6 mil mortes, correspondendo  
a R$ 5,9 bilhões de perda de rendimentos para as 
famílias; e o das pessoas com idade acima de 70 anos, 
com 211 mil mortes e perda de R$ 5 bilhões.  
Até maio, o estado de São Paulo respondeu por 
27,2% do total de óbitos por Covid-19 registrados  
no país e o do Rio de Janeiro por 11,5%.

Mortes 
agravam  
as perdas  
de renda

Nascimentos caem em seis capitais

1

2

Morte de 430 mil 
pessoas até maio por 
Covid-19 deve retirar, 
por mês, R$ 10,9 
bilhões da economia

Em suave declínio em anos recentes, o número de nascimentos de bebês caiu ainda 
mais em seis capitais brasileiras na pandemia. Em três delas, a redução chegou a quase 
20%, em comparação com os anos anteriores, segundo levantamento coordenado pelo 
demógrafo Everton Campos de Lima, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
Ele e colaboradores analisaram os registros de nascimentos ocorridos de novembro de 
2020 a março de 2021 em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador 
e Fortaleza e compararam com os do mesmo período nos três anos anteriores. No 
primeiro trimestre de 2021, o número de nascimentos caiu entre 9% e 20% nas seis 
capitais em relação ao primeiro trimestre dos anos anteriores. Suspeita-se que a prin-
cipal razão seja o adiamento da gestação por mulheres com mais de 30 anos, segundo 
artigo disponibilizado em 31 de maio na plataforma de manuscritos OSFPreprint.

NOTAS DA PANDEMIA
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O agravamento dos casos de Covid-19, ao menos em parte, pode 
ser decorrente de um fenômeno que ainda não havia sido observa-
do na pandemia: a ativação de um segundo vírus, que se encontra 
dormente no genoma humano. De modo ainda não bem compreen-
dido, o Sars-CoV-2 desperta o retrovírus endógeno humano da fa-
mília K (Herv-K), que foi incorporado há milhões de anos ao genoma 
dos primatas. O resultado é uma infecção mais grave, que pode 
matar mais rapidamente (Research Square, 11 de maio). Sob a coor-
denação do biólogo Thiago Moreno Lopes e Souza, da Fundação 
Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), pesquisadores do Rio de Janeiro e 
da China analisaram o conjunto de vírus (viroma) encontrado na 
secreção da traqueia de 25 pacientes com Covid-19 sob ventilação 
mecânica. Em todos, encontraram quantidades de Herv-K pelo 
menos cinco vezes mais elevadas do que a observada na secreção 
nasal de pessoas com quadro moderado da doença. “Esses níveis de 
Herv-K se correlacionaram com o que se chamou de mortalidade 
precoce, como menos de 28 dias de internação”, contou Lopes e 
Souza. Em cultivos de células humanas, o Sars-CoV-2 ativou a mul-
tiplicação do Herv-k em monócitos, um tipo de célula de defesa.

O despertar de um vírus 
adormecido
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Anticorpos híbridos 
contra o coronavírus

A adoção de medidas de isolamento e restrição de contato social parece estar 
alterando a forma de consumir bebidas alcoólicas na América Latina  
e no Caribe. Houve uma redução no número de pessoas que ingeriam álcool. Eram 
77,5% em 2019 e foram 65% no primeiro semestre de 2020, segundo levantamento 
on-line realizado com 12.328 adultos de 33 países e 2 territórios da região, coordenado 
pelas epidemiologistas brasileiras Maristela Monteiro, consultora-sênior sobre álcool 
da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), e Zila Sanchez, da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). No período, cresceu de 6,3% para 10,4% a proporção 
de pessoas que consumiam álcool em eventos on-line e subiu de 11,2% para 11,9%  
a das que começavam a beber antes das 17h. De modo inesperado, houve  
uma redução geral dos episódios de consumo pesado de álcool (cinco ou mais doses 
na mesma ocasião). Pouco mais da metade dos participantes apresentou ao menos  
um sinal de ansiedade. Nesse grupo, aumentou o consumo de álcool nas situações 
acima em relação ao ano anterior (Revista Panamericana de Salud Pública, 20 de maio). 

Paciente em UTI: estudo sugere 
que o Sars-CoV-2 ativa vírus 
existente no genoma humano

4

Mudanças no consumo de álcool

Uma estratégia promissora para prevenir e 
tratar a infecção pelo novo coronavírus foi 
testada com sucesso em camundongos por 
pesquisadores do Centro de Ciências da Saú-
de da Universidade do Texas, nos Estados 
Unidos. A equipe de Zhiqiang An desenvolveu 
em laboratório anticorpos híbridos com alto 
poder de neutralizar o Sars-CoV-2 que podem 
ser aplicados por meio de um spray nasal. Os 
pesquisadores examinaram anticorpos contra 
o novo coronavírus produzidos por pessoas 
saudáveis e, entre os mais promissores, iden-
tificaram imunoglobulinas G (IgG) capazes de 
reconhecer a proteína da espícula, que per-
mite ao vírus invadir as células. As IgG são 
altamente especializadas em identificar cada 
tipo de invasor, mas são produzidas lenta-
mente. O grupo de An decidiu fundir a porção 
das IgG que têm como alvo o vírus com outro 
tipo de anticorpo, as imunoglobulinas M (IgM), 
sintetizadas rapidamente, mas menos espe-
cíficas. Aplicados seis horas antes ou seis 
horas depois da infecção, os anticorpos híbri-
dos reduziram drasticamente a quantidade 
de vírus nos pulmões dos camundongos em 
comparação com os tratados com placebo 
(Nature, 3 de junho). Uma empresa planeja 
testar os anticorpos em seres humanos. 
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Estudos de efetividade da CoronaVac  

e da Covishield mobilizam as cidades  

de Serrana e Botucatu, no interior paulista

Frances Jones

AS  
VACINAS  
NO  
MUNDO  
REAL

Moradora de 
Serrana é 
inoculada com  
o imunizante 
CoronaVac
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nação foi concluída em todos os grupos. “Quando 
comparado o período até terminarmos a inter-
venção, na semana 14, com o período posterior, 
encontramos uma redução de casos sintomáti-
cos geral, em toda a cidade, independentemente 
de as pessoas terem ou não tomado a vacina, de 
80%”, disse o infectologista Ricardo Palacios, 
diretor médico de Pesquisa Clínica do Instituto 
Butantan e um dos idealizadores do Projeto S. 
Ele acrescentou que houve uma diminuição ge-
ral de 86% nas internações e de 95% nas mortes 
(ver infográfico na página 21).

“Isso reflete a somatória do efeito direto das 
pessoas que recebem a vacina e, portanto, estão 
se protegendo, e o efeito indireto, que é a redução 
da transmissão do vírus porque temos pessoas 
vacinadas na comunidade.” A sincronização na 
queda de casos sintomáticos e hospitalizações 
entre vacinados e não vacinados, segundo Pa-
lacios, é um marcador desse efeito indireto da 
imunização. “Essa é a evidência da proteção in-
direta, também chamada de imunidade coletiva.” 

A incidência de casos sintomáticos e hospitali-
zações de crianças e adolescentes menores de 18 
anos apresentou igualmente queda, mesmo que 
essa faixa etária não tenha sido imunizada. “Esse 
dado é importante, porque em outras vacinações 
implementadas por faixa etária um dos efeitos 
possíveis é que você vai empurrando a infecção 
para aquelas faixas que não foram vacinadas. O 
que vimos foi um efeito protetor”, afirmou Pala-
cios, ressaltando a relevância da informação para 
as discussões sobre a retomada das aulas presen-
ciais no país. A imunização em massa também 
levou à queda no número de internações de ido-
sos acima de 70 e de 80 anos. “A vacina consegue 
proteger até aqueles que por algum motivo não 
foram vacinados, mesmo nas faixas etárias mais 
avançadas”, disse o diretor do Butantan.

A adesão da população ao estudo foi comemo-
rada. “Poucos programas de vacinação do mundo 
têm valores tão expressivos [de cobertura vaci-
nal]. E mostra que a população quer ser vacina-
da”, disse o médico Marcos de Carvalho Borges, 
pesquisador principal do Projeto S e professor 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FMRP-USP). O in-
fectologista Esper Kallás, do Departamento de 
Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade 
de Medicina da USP (FM-USP), em São Paulo, 
considerou extraordinário o apoio da população. 
“Olhar o entorno [de Serrana] é testemunho de 
que o efeito da vacina é irrefutável. Isso mostra 
sua eficácia, segurança e desempenho mediante 
as variantes”, disse Kallás. 

Os pesquisadores compararam os dados de Ser-
rana com os de 16 municípios do entorno, entre 
eles Brodowski, Jardinópolis e Cravinhos. “Vemos 
o reflexo de uma epidemia descontrolada na re-IN
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D
ois estudos científicos começam a 
lançar luz sobre a efetividade das va-
cinas contra Covid-19 na população 
brasileira. O primeiro, realizado em 
Serrana, na região de Ribeirão Preto 
(SP), teve seus resultados prelimi-
nares divulgados no fim de maio e 
trouxe boas novas: após a vacinação 
completa de 75% dos adultos com a 

CoronaVac, imunizante da farmacêutica chinesa 
Sinovac Biotech produzido no Brasil pelo Institu-
to Butantan, a epidemia mostrou sinais de estar 
sob controle. Em Botucatu, também no interior 
paulista, a pesquisa encontra-se em estágio mais 
inicial. Em maio, quase 100% do público-alvo – os 
moradores entre 18 e 60 anos – recebeu a primeira 
dose da Covishield, desenvolvida pela Univer-
sidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria 
com o laboratório sueco-britânico AstraZeneca. 
A segunda dose para os 74 mil participantes do 
estudo será aplicada nos dias 8 e 9 de agosto. A di-
vulgação do resultado final do estudo de Botucatu 
está prevista, em princípio, para fevereiro de 2022.

“Efetividade é o nome dado ao funcionamento 
de qualquer vacina ou medicamento na vida real. 
Os trabalhos clínicos que levam ao registro e uso 
deles permitem saber a eficácia, a ação da vacina 
individualmente, mas há limites no conhecimento 
gerado”, explica o epidemiologista Carlos Magno 
Fortaleza, da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp), do campus de 
Botucatu, idealizador e líder da pesquisa. “Os es-
tudos de efetividade determinam uma proteção 
específica para subgrupos menores, como idosos, 
cardiopatas e diabéticos, e analisam a proteção 
indireta da vacinação para os não imunizados.” 
A expectativa é que esses estudos validem o que 
foi encontrado nos testes de eficácia, mas pode 
haver surpresas, já que a efetividade pode se re-
velar maior ou menor que o previsto.

Em Serrana, o estudo batizado de Projeto S, 
coordenado e financiado pelo Instituto Butantan, 
com apoio da FAPESP, vacinou 27.160 dos 45.644 
moradores do município com as duas doses da 
CoronaVac ao longo de oito semanas, entre 14 
de fevereiro e 10 de abril. O número equivale a 
96% do público-alvo, composto pelos habitan-
tes maiores de 18 anos. A cidade foi dividida em 
25 subáreas, formando quatro grandes grupos 
populacionais que receberam o imunizante em 
semanas sucessivas. Quando o terceiro grupo 
tomou a segunda dose, a disseminação do vírus 
foi controlada, segundo os autores da pesquisa, 
indicando que a imunização de cerca de 75% da 
população-alvo – o equivalente a 45% da popula-
ção total – foi suficiente para barrar a pandemia.

O grande marco temporal utilizado pelo estudo 
foi a semana epidemiológica 14, que se estendeu 
de 4 a 10 de abril, quando a segunda fase de vaci-
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gião. Em geral, a microrregião de Ribeirão Preto 
está sofrendo enormemente e isso não acontece 
em Serrana”, ressaltou Palacios. 

Foram aplicadas 54.882 doses de CoronaVac, 
todas doadas pela Sinovac, e registrados 67 even-
tos adversos graves, mas nenhum relacionado à 
vacinação. Qualquer coisa que aconteça com uma 
pessoa depois de ela ser imunizada é registrada 
como evento adverso, que pode ser classificado 
como leve, moderado, grave ou ameaçador à vida. 
“Por exemplo, a pessoa tomou a vacina e, duas 
semanas depois, bateu o carro. Isso é um even-
to adverso grave, mas não tem nenhuma relação 
causal com a vacina”, afirmou Borges.

Até a divulgação dos resultados no final de 
maio, haviam sido registrados oito óbitos por 
Covid-19 entre os vacinados. Sete deles, no en-
tanto, haviam tomado apenas a primeira dose. 
A partir de 15 dias da segunda inoculação não 
foi registrada nenhuma morte e houve apenas 
duas internações em decorrência da Covid-19. 
Avaliação imunológica feita da população antes 
de iniciar o estudo revelou que 25,7% dos mora-
dores já haviam sido expostos ao vírus.

N
o início de junho, a região de Ribei-
rão Preto ainda vivia uma situação 
bastante grave na pandemia e a po-
pulação de Serrana continuava a ser 
monitorada – o estudo vai durar um 
ano. “Estamos mostrando, pelo me-
nos por enquanto, que a vacinação 
está conseguindo controlar a epi-
demia”, diz Borges. De acordo com 

ele, a pesquisa vai tentar revelar quanto tempo 
dura a imunidade conferida pela vacina. O se-
quenciamento genético das amostras de casos 
positivos também garantirá a detecção rápida 
de eventuais novas mutações no vírus.

Os principais resultados foram apresentados à 
imprensa e ao público geral, e os investigadores 
continuam analisando as informações geradas 
pelo estudo para elaborar um artigo científico. 
“O que já divulgamos foi uma análise mais des-
critiva, como os dados de efetividade. Agora pre-
cisamos construir um modelo matemático para 
descrever os nossos achados. Esperamos que o 
modelo fique pronto nas próximas semanas”, 
informou Borges a Pesquisa FAPESP.

Embora Serrana continue seguindo as regras 
estabelecidas no Plano São Paulo, de enfrenta-
mento à Covid-19, para Borges o município pode-
rá ter uma flexibilização nas restrições antes que 
outros locais. “É natural que algumas atividades 
voltem à normalidade mais rapidamente em Ser-
rana, talvez um percentual maior de alunos na 
escola, a realização de alguns eventos. Não faz 
sentido uma cidade estar quase inteira vacinada, 
com a pandemia controlada, e não liberar nada. 

Mas, para isso, é necessário uma coordenação 
central e também que a flexibilização esteja vin-
culada ao Plano São Paulo.”

O estudo de Botucatu, executado com a vacina 
Covishield, produzida pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), está alguns passos atrás do de 
Serrana. Os envolvidos na pesquisa se dedicam 
no momento ao monitoramento dos casos ao 
mesmo tempo que preparam um novo turno da 
vacinação em massa, quando o público-alvo re-
ceberá a segunda dose ao longo de dois dias em 
agosto. Na primeira fase, 67 mil pessoas foram 
imunizadas em um único dia, 16 de maio. Outros 
7 mil receberam a primeira dose na semana se-
guinte. Idosos acima de 60 anos e profissionais 
da saúde já haviam sido vacinados anteriormente 
pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). 
Grávidas e puérperas não participam do estudo. 

“Todos os que tinham domicílio eleitoral e 
comprovante de residência foram vacinados em 
um só dia. Os outros dias foram usados para ca-
sos não contemplados, como a imunização de 
alunos da Unesp de Botucatu ou de pessoas que 
moram há anos no município e podem compro-
var isso, mas não haviam transferido o título de 
eleitor. Esses casos foram analisados com a ajuda 
da Ordem dos Advogados do Brasil e do Minis-
tério Público para termos certeza de que eram 
mesmo moradores”, conta Fortaleza. “Isso foi 
importante porque o risco de invasão de pessoas 
de outros lugares era grande. Não posso afirmar 
que evitamos completamente, mas diminuímos 
bastante a possibilidade com essa estratégia.”

As pessoas foram vacinadas nas zonas eleitorais 
em que votam e em horários definidos conforme 
a idade, a fim de reduzir aglomerações. Cerca de 
2,5 mil pessoas se voluntariaram para trabalhar 

Voluntária  
é vacinada contra  
Covid-19 em  
Botucatu, no início  
de maio
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como “mesários” e vacinadores. “Tivemos apoio 
de alunos da Faculdade de Medicina, de profis-
sionais da saúde e de pessoas de outras áreas que 
atuaram como mesários. O  projeto gerou grande 
entusiasmo na população”, diz Fortaleza.

A pesquisa é liderada pela Unesp e tem apoio 
da prefeitura local, do Ministério da Saúde, que 
doou as vacinas da Fiocruz e destinará cerca 
de R$ 10 milhões para a compra de reagentes 
e máquinas de sequenciamento genético, e da 
Fundação Bill e Melinda Gates. Ela está sendo 
realizada em parceria com as universidades de 
Oxford e Federal de São Paulo (Unifesp). Dois 
laboratórios de biologia molecular da Unesp têm 
feito o sequenciamento dos genomas dos vírus 
encontrados nos casos positivos do município 
e de outras 12 cidades menores da região, que 
servirão como controle. “Graças ao parque tec-
nológico montado ao longo de anos com o apoio 
da FAPESP, estamos conseguindo enfrentar esse 
desafio”, disse Fortaleza. 

Em meados de junho, o trabalho de sequencia-
mento ainda aguardava recursos prometidos pelo 
ministério para ganhar tração, mas, pelas amostras 
já sequenciadas, observou-se que a maioria dos 
casos tem como agente a variante P1, identificada 
inicialmente em Manaus e rebatizada como va-
riante gama. Em Serrana, o cenário foi o mesmo.  

Embora tenha escolhido uma metodologia dife-
rente da do Projeto S – que optou por um estudo 
de implementação escalonada, com a vacinação 
ocorrendo ao longo de oito semanas –, Fortaleza 
não esconde a admiração pelo trabalho coorde-
nado pelo Butantan. “Serrana foi um incentivo. FO
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Mas não nos baseamos em nenhuma experiência 
prévia e optamos por uma metodologia indepen-
dente e diferente”, ressalta o pesquisador, desta-
cando, entre as diferenças, a decisão de vacinar 
o público-alvo de uma só vez.

Com larga experiência em campanhas de vaci-
nação no país, o médico José Cassio de Moraes, da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo, acompanha com interesse os estudos 
brasileiros de efetividade, assim como os reali-
zados em outros países, como Uruguai, Israel e 
Inglaterra. “A pesquisa de Serrana é importante e 
promissora, mas os dados são iniciais”, diz Moraes, 
integrante da Comissão de Epidemiologia da As-
sociação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

Para ele, é fundamental que as pesquisas res-
pondam se as variantes em circulação no Brasil 
têm características capazes de reduzir a proteção 
da vacina. Essa é uma informação relevante, ainda 
mais no contexto brasileiro, em que a vacinação 
avança lentamente. “O PNI tem capacidade de 
vacinar, folgadamente, 2 milhões de pessoas por 
dia. Temos 36 mil salas de vacinação. Seriam 10 
milhões de doses por semana, 50 milhões por 
mês. Em seis, sete meses, poderiam ser aplicadas 
duas doses em toda a população”, diz. “Mas, pa-
ra isso, é necessário ter vacina. E nós chegamos 
tarde no processo”, lamenta. n

INCIDÊNCIA DE CASOS SINTOMÁTICOS EM SERRANA
A vacinação levou a uma redução do número de doentes com sintomas de Covid-19 e de hospitalizações

FONTE PROJETO S – INSTITUTO BUTANTAN
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tamento de esgoto, e posteriormente a cidades 
do litoral e do interior do estado. Um projeto de 
curto prazo da agência ambiental é comparar a 
concentração de Sars-CoV-2 no esgoto dos dois 
municípios paulistas que tiveram sua população 
adulta completamente imunizada como parte de 
estudos científicos que procuram testar a eficácia 
de vacinas contra o coronavírus. “Vai ser impor-
tante acompanhar o comportamento do RNA viral 
nos esgotos de Serrana e de Botucatu”, comenta 
a biomédica. “Na primeira cidade, a população 
foi vacinada com a CoronaVac, que usa o vírus 
-2 inativado. Na segunda, as pessoas receberam 
o imunizante da AstraZeneca, que utiliza outra 
tecnologia, a de vetor viral, que usa o DNA do 
adenovírus de chimpanzé contendo genes da 
proteína spike do Sars-CoV-2).”

BOLETINS SOBRE VÍRUS 
Em Niterói, medições feitas na rede de esgoto 
encontraram no início da pandemia indícios de 
uma concentração muito alta de RNA do Sars-
-CoV-2 no bairro Boa Esperança ainda antes de 
terem sido confirmados os primeiros pacientes 
com Covid-19 na região. “Como a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde não tinha nenhuma notifica-
ção de casos na região, uma equipe de médicos 
da família foi até a comunidade para realizar 
testes na população, isolar os casos positivos e 
rastrear seus contatos”, conta Marize Pereira 
Miagostovich, chefe do Laboratório de Virologia 
Comparada e Ambiental do Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz). “Por meio desse monito-
ramento, ajudamos a conter o espalhamento da 
pandemia naquela área.”

A cidade fluminense tem uma rede de esgoto 
que chega a mais de 90% de seu meio milhão 
de habitantes. Atualmente, a equipe da Fiocruz, 
em parceria com a administração local, coleta e 
analisa quinzenalmente amostras de esgoto bru-
to proveniente de oito estações de tratamento de 
esgoto do município. Os dados das análises são 
divulgados quinzenalmente em boletins dispo-
nibilizados para a população por meio de apli-
cativo de celular. “Os moradores de Niterói têm 
acesso aos resultados de nosso trabalho junto 
com os dados mais comuns sobre a pandemia no 
município, como números de casos, internações 
e óbitos”, explica Miagostovich.

N
o final de março de 2020, um artigo 
escrito por pesquisadores do KWR 
Water Research Institute, de Nieu-
wegein, nos Países Baixos, relatou a 
detecção de fragmentos de RNA do 
Sars-CoV-2 em amostras de esgoto 
de Amsterdã e de cinco localidades. 
A notícia se espalhou rapidamente e 
estimulou virologistas, engenheiros 

ambientais e bioquímicos espalhados pelo Brasil 
a procurar rastros do coronavírus causador da 
Covid-19 na rede nacional de esgotos. “A des-
coberta de que fragmentos do Sars-CoV-2 são 
eliminados nos excrementos humanos chamou 
a atenção de quem já monitorava outros vírus e 
bactérias no esgoto”, explica a biomédica Maria 
Inês Zanoli Sato, gerente do Departamento de 
Análises Ambientais da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb). A empresa estatal 
começou a procurar pelo patógeno na primeira 
semana de abril do ano passado. Mais ou menos 
na mesma época, a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) iniciou um trabalho semelhante em Niterói, 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
fez o mesmo em Belo Horizonte e em parte da 
cidade vizinha de Contagem. 

Em São Paulo, bem antes da pandemia, a vigi-
lância ambiental em busca da circulação de pa-
tógenos no esgoto já era rotina na Cetesb. Mas o 
acompanhamento era focado em vírus como o da 
poliomielite e em bactérias como Vibrio cholerae, 
causadora da cólera. Seu objetivo é atuar como 
uma sentinela e alertar as autoridades sanitárias 
e de saúde pública sobre a presença e os níveis 
de concentração de agentes infecciosos em rios, 
represas, córregos, na rede de esgoto e em suas 
estações de tratamento. O monitoramento do co-
ronavírus foi iniciado por meio de coletas sema-
nais nas cinco principais estações de tratamento 
da Região Metropolitana de São Paulo. “Assim que 
começamos o monitoramento, já detectamos ín-
dices elevados de Sars-CoV-2 no esgoto, mesmo 
com casos oficiais superbaixos, indicando uma 
possível subnotificação”, lembra Sato. 

Com o passar do tempo, a Cetesb ampliou o 
raio de coleta para regiões mais vulneráveis da 
Grande São Paulo, a fim de investigar a concen-
tração do coronavírus em áreas sem coleta e tra-

Monitoramento da presença do novo coronavírus 

em redes de esgoto auxilia a vigilância 

epidemiológica em cidades brasileiras

Tiago Jokura

Estudos indicam  
que monitorar  
a presença do novo 
coronavírus no  
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A microbióloga Juliana Calábria, do Departa-
mento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
UFMG, e outros pesquisadores decidiram, em 
inciativa conjunta com a Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA), aproveitar 
uma parceria com a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa) e a estrutura na univer-
sidade para monitorar a presença do coronavírus 
em Belo Horizonte e Contagem. O laboratório de 
microbiologia de água e esgoto estava equipado 
para fazer análises biomoleculares, incluindo a 
identificação e a quantificação de RNA viral. Com 
o apoio adicional de outros órgãos estaduais, os 
trabalhos tiveram início em abril do ano passado 
em 17 pontos de coleta das duas cidades mineiras. 

“Inicialmente, tínhamos dúvida se a água con-
taminada do esgoto poderia ser um meio de trans-
missão da Covid-19. Felizmente, encontramos ex-
clusivamente fragmentos do Sars-CoV-2 nos de-
jetos, o que torna o coronavírus inócuo”, explica 
Calábria. “As tentativas de cultivar o Sars-Cov-2 
a partir de amostras de esgoto foram infrutíferas 
e corroboraram a ideia de que o esgoto não é uma 
ameaça, mas uma ferramenta de monitoramento 
da circulação do vírus na comunidade.”

Durante um ano, a iniciativa foi tocada como 
um projeto-piloto e publicou 34 boletins com 
os dados sobre a concentração do vírus em di-
ferentes pontos da capital mineira. “Percebemos 
que a elevação da carga de RNA viral no esgoto 
de Belo Horizonte ocorre vários dias antes do 
aumento no número de casos notificados na ci-
dade”, diz a microbióloga. “Podemos usar esse 
monitoramento como uma ferramenta de alerta 
precoce. É como se fosse equivalente a uma tes-
tagem indireta e massiva de pessoas.” Depois de 
um ano como projeto-piloto, a iniciativa se ex-

pandiu, em abril de 2021, para outras três regiões 
do país e deu origem à Rede Monitoramento 
Covid Esgotos. Além de Belo Horizonte, a rede 
integra hoje capitais como Curitiba, Fortale-
za, Recife, Rio de Janeiro e o Distrito Federal – 
todas trabalhando com a mesma metodologia 
desenvolvida na capital mineira. O projeto em 
âmbito nacional é financiado pela ANA, em con-
junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI) e o Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

N
a esteira dos pioneiros, outros pes-
quisadores se juntaram ao time na-
cional de investigação sanitária. Em 
meados de maio de 2020, o Centro 
Estadual de Vigilância em Saúde 
(Cevs), do Rio Grande do Sul, acio-
nou a equipe da virologista Caroline 
Rigotto, da Universidade Feevale, em 
Novo Hamburgo, para intensificar 

a vigilância epidemiológica do coronavírus em 
mananciais de abastecimento de água, corpos hí-
dricos altamente impactados por esgoto domés-
tico, estações de tratamento de água e efluentes 
de grandes hospitais da Região Metropolitana 
de Porto Alegre. 

Com o rápido entendimento mundial, chance-
lado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
de que o vírus era facilmente degradado no am-
biente, inclusive no contato com o cloro, o moni-
toramento de águas para consumo foi abandona-
do e o foco foi direcionado exclusivamente para 
o esgoto. Com o passar dos meses, a coleta se ex-
pandiu para mais municípios e envolveu outras 
instituições públicas. Rigotto mantém contato 
frequente com seus colegas que desenvolvem um 

Foi criada no país  
a Rede Monitoramento 
Covid Esgotos,  
que acompanha  
a carga do vírus 
Sars-CoV-2 em várias 
regiões metropolitanas, 
como São Paulo  
(primeira e segunda 
imagens) e Porto Alegre
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trabalho semelhante em outras partes do país e 
do exterior. “Fazemos parte de uma rede de la-
boratórios de monitoramento do Sars-CoV-2 em 
esgotos que foi criada pela Organização Pan-ame-
ricana da Saúde [Opas]. Em breve, a organização 
deve divulgar um protocolo para uniformizar 
em todos os países do continente a metodologia 
empregada para esse fim”, diz Rigotto.

A
lguns pesquisadores tiveram de 
mudar o rumo de seus estudos para 
dar uma contribuição aos esforços 
de monitoração da proliferação do 
novo coronavírus em efluentes. Foi o 
caso de Rodrigo Bueno, coordenador 
do curso de engenharia ambiental 
e urbana da Universidade Federal 
do ABC (UFABC), em Santo André 

(SP). “Minha área de atuação é o tratamento de 
esgotos, mas, com pandemia, mudei o enfoque”, 
conta Bueno. A UFABC lançou editais para pes-
quisas voltadas ao enfrentamento da Covid-19 e 
o engenheiro submeteu um projeto, ao lado de 
colegas das áreas de epidemiologia, veterinária, 
biologia e química, para monitorar o Sars-CoV-2 
na rede de esgoto da região do ABC paulista. 

A iniciativa foi aprovada, mas surgiu uma pri-
meira dificuldade. Como a estrutura laboratorial 
da universidade não era adequada para identifi-
car o coronavírus em amostras ambientais, Bue-
no teve de estabelecer parcerias com colegas da 
Faculdade de Medicina do ABC e com outros 
grupos de pesquisa a fim de padronizar a me-
todologia de coleta e concentração de amostras 

para a detecção do Sars-CoV-2. A partir de julho 
do ano passado, a coleta de amostras passou a ser 
realizada semanalmente em cinco pontos do ABC 
paulista. Dois locais são estações de tratamento 
de esgoto que atendem grandes populações. Os 
outros três estão em áreas que recebem os dejetos 
de apenas algumas centenas de pessoas. Segundo 
Bueno, essa diferença de perfil dos cinco pontos 
de amostragem diversifica os dados e enriquece 
os resultados. 

Bueno pediu financiamento ao MCTI, Mi-
nistério da Saúde (MS) e CNPq para colocar de 
pé uma versão mais robusta do trabalho de mo-
nitoramento. Entre mais de 2 mil projetos para 
enfrentamento da pandemia, o da UFABC foi 
escolhido como um dos 90 aprovados. A equipe 
coordenada pelo pesquisador recebeu cerca de 
R$ 1 milhão, que foi usado para comprar ultra-
freezers, centrífugas, kits de biologia molecular 
e insumos e aprimorar a estrutura laboratorial da 
UFABC. No entanto, ainda faltavam recursos para 
comprar os equipamentos necessários para rodar 
os exames de PCR em tempo real, que flagram 
a presença do vírus nas amostras, e adquirir os 
kits de detecção específicos para o coronavírus. O 
estabelecimento de uma nova colaboração, ago-
ra com a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, 
no Paraná, ajudou a contornar essas limitações. 
“Em contrapartida à ajuda financeira de Itaipu, 
a UFABC passou a monitorar o esgoto de Foz do 
Iguaçu e da usina de Itaipu”, conta Bueno. Hoje, 
a UFABC conta com um laboratório moderno e 
completo de biologia molecular voltado para a 
área ambiental. n

Estação de tratamento 
de esgoto no ABC 
paulista, uma das cinco 
em que a Cetesb 
acompanha a carga 
viral do Sars-CoV-2  
na Grande São Paulo
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ENTREVISTA Néstor García Canclini

Intelectual produz análises pioneiras sobre  

os paradoxos da modernidade latino-americana

Christina Queiroz
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Antropologia cultural, 

políticas culturais  

e sociedades  
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INSTITUIÇÃO  

Universidade Autônoma  
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esquisador da cultura popular mexicana, do impacto de novas tec-
nologias no setor cultural e analista do papel desempenhado pela 
juventude em sociedades contemporâneas, o antropólogo e ensaís-
ta argentino Néstor García Canclini assumiu, em setembro do ano 
passado, a titularidade da cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura 

e Ciência do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Pau-
lo (IEA-USP). Desde então, investiga como instituições culturais do Brasil, 
México e Argentina estão se reestruturando em uma época marcada pelo 
desenvolvimento eletrônico. Professor da Universidade Autônoma Metro-
politana do México, da Universidade Nacional de La Plata e da Universidade 
de Buenos Aires, as duas últimas na Argentina, em seus 60 anos de carreira 
Canclini, nacionalizado mexicano desde o ano 2000, também lecionou em 
instituições italianas, espanholas e norte-americanas. Filósofo de formação, 
seus objetos de investigação científica não se restringem ao campo das ideias 
e decorrem do desejo de refletir sobre a realidade concreta. Desse interesse 
derivam estudos pioneiros sobre assuntos diversos, entre eles vanguardas 
artísticas, modernidade latino-americana e globalização.

Canclini nasceu em La Plata, na Argentina, mas precisou se exilar no México 
após o golpe militar, em 1976. De sua casa na capital mexicana, o pesquisador, 
cuja trajetória tem sido marcada pelo frequente trânsito entre fronteiras, lamenta 
a impossibilidade de vir ao Brasil por causa das limitações impostas pela pande-
mia. Nesta entrevista concedida a Pesquisa FAPESP, Canclini fala de sua relação 
de mais de meio século com o Brasil, trata de resultados preliminares da investi-
gação desenvolvida no Instituto de Estudos Avançados (IEA) e reflete sobre seus 
estudos envolvendo fenômenos emergentes como mídias sociais e algoritmos.

ANTROPÓLOGO DA 
CONTEMPORANEIDADE
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que recebeu o Prêmio Ensaio Casa das 
Américas, em 1981. Ao mesmo tempo, 
nunca deixei de fazer filosofia porque a 
teoria me interessa. Mas penso que ela é 
uma disciplina que precisa aterrissar em 
objetos empíricos, em espaços que não 
podem ser reduzidos a ideias.

Os paradoxos da modernidade latino-
-americana constituem um de seus prin-
cipais temas de pesquisa. Quais são eles?
Tratei desse tema em Culturas híbridas: 
Estratégias para entrar e sair da moderni-
dade [Edusp, 1998], que foi reconhecido 
pela Associação de Estudos Latino-A-
mericanos [Lasa] como o melhor livro 
em espanhol sobre a América Latina pu-
blicado entre 1991 e 1992. Para elaborar 
essa obra, identifiquei apoio importante 
em um texto clássico do crítico literário 
Roberto Schwartz, As ideias fora do lugar, 
publicado pela primeira vez em 1973 na 
revista Estudos, do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento [Cebrap]. Esse 
ensaio debate, de forma precursora, o 
descompasso existente entre a moder-
nização intelectual e cultural brasileira 
baseada em leis e princípios formais e a 
permanência do que Schwartz chama 
de cultura do favor, ou cultura da infor-
malidade, que contradiz essa pretendi-
da estruturação moderna da sociedade. 
Uma linha central de meus argumentos 
é que, na América Latina, a modernida-

de não substitui as tradições, mas elas 
coexistem. Precisamos entender como 
se dá essa convivência na estrutura so-
cial e nos próprios sujeitos. A tensão en-
tre realidade social e leis que pretendem 
ser modernas também ocorre em outros 
países latino-americanos. Cada um ge-
renciou essa contradição de forma dife-
rente. Em nações com ampla população 
indígena, como Bolívia, Peru, Guatemala 
e, de certo modo, México, os hábitos e os  
costumes tradicionais de comunidades 
indígenas foram incorporados nas legis-
lações e coexistem com a modernidade. 
É diferente se comparamos com o Brasil, 
onde a população indígena é minoritária 
e está circunscrita em seus territórios. 
Há muito tempo a pesquisa em ciências 
sociais, especialmente na antropologia, 
tem feito esforços para conhecer a si-
tuação dos indígenas no Brasil. Mas só 
recentemente ela foi reconhecida como 
uma questão pública importante.

Quais os reflexos dessa tensão nas so-
ciedades latino-americanas?
A tensão entre formalidade e informali-
dade persiste e nos obriga a considerá-la 
constitutiva das nações latino-america-
nas. Nas últimas décadas, a cultura da 
informalidade foi se desviando, cada vez 
mais para a ilegalidade, de forma que as 
máfias ampliaram o controle sobre terri-
tórios, com maior influência na organiza-
ção da sociedade e da própria cultura. No 
norte do México, por exemplo, o gênero 
musical mais popular é o Narcocorrido, 
com canções que exaltam conquistas de 
traficantes de drogas e outras formas de 
ilegalidade. Não podemos simplesmente 
rechaçar o gênero musical. Devemos nos 
perguntar a que se deve essa permeabi-
lidade social.

Além da modernidade latino-americana, 
a globalização também tem sido assunto 
central de suas reflexões.
Comecei a trabalhar esse tema há 20 anos, 
ao notar um aumento de processos segre-
gacionistas apoiados em discursos nacio-
nalistas e na exaltação de regionalismos, 
que se disseminaram em diversas partes 
do mundo. Esse é o caso da separação do 
Reino Unido da União Europeia, o Brexit, 
e do movimento sociopolítico surgido na 
Argentina há 20 anos para que a província 
de Mendonza – principal região produto-
ra de vinhos no país e que apresenta pu-
jança econômica – se torne independente. 

Sua formação é em filosofia, mas se de-
dicou nos últimos 40 anos a pesquisas 
antropológicas. Como se deu essa pas-
sagem entre as duas disciplinas?
Minha graduação e meus dois doutorados 
são em filosofia. As teses defendidas em 
1975 na Universidade Nacional de La Pla-
ta, na Argentina, e em 1978 na Universida-
de de Paris X Nanterre, para onde fui com 
uma bolsa de estudos do Conicet [Conse-
lho Nacional de Investigações Científicas 
e Tecnológicas, da Argentina], analisam 
a relação entre fenomenologia, estrutu-
ralismo e marxismo. Essas eram as três 
grandes correntes filosóficas das ciências 
sociais na época. Desde o começo, me in-
teressei por filosofia porque ela propicia 
o desenvolvimento de reflexões teóricas, 
mas queria ter objetos empíricos de estu-
do, o que me encaminhou para as sociais 
e os movimentos artísticos. Enquanto as 
ciências sociais nos permitem analisar a 
estrutura e o funcionamento do mundo 
real, os movimentos artísticos trazem à 
luz questões do campo do imaginário. No 
início dos anos 1970, quando comecei a 
dar aulas na Universidade Nacional de 
La Plata, ensinava antropologia filosófi-
ca. Para poder fazer a ponte entre as duas 
disciplinas, estudei a obra de antropó-
logos, especialmente do francês Claude 
Lévi-Strauss [1908-2009]. Até chegar ao 
México, em 1976, nunca tinha feito um 
trabalho de campo. Mas rapidamente me 
encantei pelo artesanato e pelas festas po-
pulares mexicanas. Com os alunos, formei 
uma equipe de pesquisadores e viajamos 
muitas vezes a Michoacán, estado com 
grande população indígena da etnia Pu-
répecha. Comecei a estudar algo que era 
pouco conhecido, embora já existissem 
várias pesquisas antropológicas sobre 
comunidades produtoras de artesanato. 
Apoiei-me nesses conhecimentos para 
ir além, investigando a circulação des-
ses produtos. Descobri que os artesãos 
desenhavam suas obras pensando nos 
compradores, nos turistas e nos mercados 
urbanos. Sabiam que as máscaras usadas 
em festas tradicionais seriam penduradas 
em paredes de apartamentos modernos. 
Analisei processos de produção, circu-
lação, consumo e apropriação desse ar-
tesanato e isso me deu outro olhar para 
trabalhar com arte contemporânea. Parte 
dos resultados do estudo foi publicada no 
livro Las culturas populares en el capita-
lismo [Nueva Imagen, 1978], editado no 
Brasil pela Editora Brasiliense em 1989, 

Na América 
Latina,  
há uma 
contradição.  
A modernidade 
não substitui  
as tradições, 
mas elas 
coexistem



PESQUISA FAPESP 305  |  29

Com a pandemia, esse quadro se acen-
tuou. Ao mesmo tempo, a globalização 
financeira e econômica segue em ritmo 
expansivo. Há diversas explicações para 
o desejo de desglobalizacão. Uma delas 
é a persistência de velhos sentimentos 
nacionalistas ou regionalistas. Outra é 
que a globalização prejudicou setores da 
população. A ascensão de movimentos 
de direita ou ultradireita na Europa, a 
eleição de líderes políticos como Donald 
Trump e Jair Bolsonaro parecem resultar, 
entre outros motivos, do crescimento de 
um mal-estar gerado pela globalização. 
As ciências sociais têm trabalhado essas 
questões há 25 anos. O livro O que é a 
globalização – Equívocos do globalismo: 
Respostas à globalização, do sociólogo 
alemão Ulrich Beck [1944-2015], coloca 
no centro do debate as transferências de 
fábricas de metrópoles norte-americanas 
e europeias a países asiáticos ou africanos, 
em que a exploração de trabalhadores é 
maior. Nesse panorama, houve uma re-
dução de postos de trabalho e um agrava-
mento de desigualdades sociais em todo o 
mundo. Isso tem gerado mal-estar social 
e afetivo, suscitando desejos de organi-
zar-se contra a globalização. A dinâmica 
da desglobalização voltou a se manifestar 
com a pandemia. A acumulação de vaci-
nas em 10 países centrais é um escândalo 
que contradiz a lógica da globalização.

Vanguardas artísticas, algoritmos e 
mídias sociais. De onde vem seu inte-
resse em estudar fenômenos emergen-
tes como esses?
Tenho muitas motivações para trabalhar 
com esses temas. Na origem de minha 
carreira profissional, pesquisei vanguar-
das artísticas, literárias e cinematográ-
ficas, atraído pelo movimento de inova-
ção e pela curiosidade de compreender 
quais os recursos necessários para ino-
var. Isso me levou a estudar sociologia 
da arte. Uma das primeiras pesquisas 
que fiz envolveu o estabelecimento de 
correlações entre vanguardas artísticas 
e desenvolvimentismo econômico na 
Argentina, na década de 1970. Procurei 
estudar não apenas as vanguardas, mas 
suas implicações na sociedade. Há ana-
logias entre os casos da Argentina e do 
Brasil. Em ambos, as vanguardas artís-
ticas foram impulsionadas por setores 
econômicos ligados à inovação indus-
trial. Na Argentina, o Grupo Di Tella, 
fabricante de eletrodomésticos e carros, 
financiou as primeiras atividades de van-
guarda. No Brasil, a primeira Bienal de 
São Paulo, de 1951, recebeu recursos do 
empresário e mecenas Francisco Mata-
razzo Sobrinho [1898-1977]. Um segun-
do aspecto que me mobiliza a estudar 
temas emergentes é a percepção de que 
o sistema internacional de partidos po-

líticos está decadente. Muitos partidos 
deixaram de representar setores sociais 
majoritários da população e fazem alian-
ças corruptas com empresários. Isso ge-
rou despolitização e descidadanização. 
A cidadania buscou se reorganizar por 
meio de movimentos sociais, feministas, 
ecologistas, de etnia ou raça. O anacro-
nismo de instituições políticas incapazes 
de se adaptar à complexidade atual de 
nossas sociedades faz com que esses gru-
pos assumam a representação de setores 
excluídos, como as mulheres, os afro-
-americanos, os indígenas e os jovens. 
É daí que vem meu interesse por outro 
movimento emergente, envolvendo o 
papel de gerações jovens na vida social, 
nos últimos 30 anos. No começo da dé-
cada de 2010, montamos uma equipe de 
pesquisadores mexicanos e espanhóis 
para analisar a relação entre juventude, 
culturas urbanas e redes digitais. Iden-
tificamos que os jovens ampliaram seu 
papel na organização e mobilização pe-
la busca por direitos e nos processos de 
inovação tecnológica, comunicacional, 
artística, literária e midiática. Em pri-
meiro lugar, me interesso por fenôme-
nos emergentes porque penso que os 
jovens, indígenas, afro-americanos e as 
feministas são fontes de transformação 
da sociedade. Depois, por uma neces-
sidade afetiva de manter a esperança.R
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Canclini toma posse na cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência do IEA-USP durante cerimônia virtual, em setembro de 2020  
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Por que, nesse momento de sua traje-
tória acadêmica, o senhor decidiu se 
debruçar sobre as instituições?
Muitos pesquisadores são críticos à reor-
ganização da vida pública que aconte-
ceu com o neoliberalismo. Por outro lado, 
nos últimos anos temos defendido que 
é importante preservar as instituições, 
especialmente centros culturais, uni-
versidades, hospitais públicos, espaços 
de deliberação parlamentar e o sistema 
de justiça. Mesmo que algumas dessas 
instituições estejam corrompidas, é im-
portante trabalhar pela recuperação de 
sua dignidade. Isso nos coloca em uma 
situação ambivalente. Desenvolvemos 
pensamento crítico e duvidamos da efi-
cácia das instituições. Ao mesmo tempo, 
sabemos que não podemos prescindir 
delas. Precisamos investir em sua reno-
vação e, para isso, é necessário dispor de 
uma compreensão mais refinada sobre 
as formas como elas respondem aos con-
flitos da vida social contemporânea. As 
instituições não enfrentam somente uma 
crise de governança. Os desafios envol-
vem também a decomposição de tecidos 
institucionais. Além disso, há um anacro-
nismo na maneira como as instituições 
lidam com as transformações nas socie-
dades contemporâneas. Essa constata-
ção implica a busca por ações concretas. 
Por exemplo, é preciso identificar como 
desburocratizá-las, mediante o uso de re-
cursos digitais que permitam agilizar os 
trâmites. Esses recursos existem, mas são 
insuficientes e esbarram no fato de que 
apenas parte da população tem acesso à 
conexão digital.

Como é a pesquisa que o senhor está 
conduzindo no IEA?
O foco da pesquisa são as instituições cul-
turais. Queremos compreender a rees-
truturação de seu papel, nessa época de 
desenvolvimento eletrônico e novos sen-
tidos das reivindicações territoriais. O 
assunto é objeto de investigação desen-
volvida desde 2015 no Centro de Estudos 
Latino-americanos Avançados (Calas), 
sediado na Universidade de Guadalajara, 
no México. Os resultados foram publica-
dos no ano passado, no livro Ciudadanos 
reemplazados por algoritmos, que pode ser 
baixado gratuitamente pela internet. Em 
breve a obra deverá ser publicada em por-
tuguês. Após cinco edições, soube que sou 
o primeiro estrangeiro a assumir a titula-
ridade da cátedra Olavo Setúbal. Entendo 

essa iniciativa como um esforço por parte 
da USP de estreitar relações com a vida 
acadêmica e social latino-americana. A 
escolha traz desafios em decorrência da 
distância geográfica e do conhecimento 
parcial que tenho do contexto brasileiro, 
apesar de já ter estado no país mais de 
duas dezenas de vezes. Encaramos essas 
limitações oferecendo duas vagas para 
pesquisadores de pós-doutorado, que es-
tão trabalhando comigo nessa investiga-
ção científica. Quarenta e um candidatos 
se inscreveram para as vagas. Juan Ignacio 
Brizuela, argentino graduado em relações 
internacionais, e Sharine Machado Cabral 
Melo, formada em comunicação social e 
administradora cultural da Fundação Na-
cional das Artes (Funarte), em São Paulo, 
foram os selecionados.

Em que medida a pandemia impactou 
a pesquisa?
Brizuela e Melo atuam com projetos dis-
tintos, mas complementares. Brizuela 
investiga os Pontos de Cultura, progra-
ma criado pelo governo federal em 2004 
que prevê o desenvolvimento de uma 
rede capilarizada de espaços culturais, 
especialmente em comunidades e ter-
ritórios vulneráveis. Tema de sua tese 
de doutorado, ele agora analisa como 
esses espaços estão operando nas con-
dições impostas pela pandemia. Geral-
mente entendemos uma instituição cul-

tural como sendo um museu, cinema ou 
teatro, que funcionam em lugares fixos. 
Diferentemente disso, grande parte dos 
espaços desse programa se organiza de 
forma aberta e flexível, buscando atender 
às necessidades locais, provendo equipa-
mentos musicais, culturais ou tecnoló-
gicos de diferentes naturezas. Melo pes-
quisa a Lei Aldir Blanc, sancionada pe-
lo Congresso Nacional em junho do ano 
passado como resultado da mobilização 
de artistas, trabalhadores e gestores da 
cultura. A legislação prevê a destinação 
de R$ 3 bilhões a estados e municípios 
para que elaborem ações emergenciais ao 
setor cultural, durante o estado de cala-
midade pública causado pela pandemia. 
É uma lei inovadora, tanto pelo alto valor 
dos recursos previstos quanto pelas regras 
de funcionamento. Para ter acesso aos 
valores, os municípios precisam dispor 
de conselhos de cultura. Atendida essa 
condição, podem administrar o fundo de 
acordo com necessidades e demandas lo-
cais. Constatamos, na pesquisa, que a exi-
gência motivou a criação de centenas de 
conselhos de cultura. Isso significa que o 
estímulo econômico serviu, também, para 
fomentar a articulação social de artistas e 
profissionais da área. A aprovação dessa 
lei é paradoxal: ocorre em um momento 
em que o Brasil e outros países latino- 
-americanos estão reduzindo o orçamento 
para o setor. Configura um bom exemplo 
de como um movimento de resistência da 
sociedade civil pode trazer inovações, na 
contramão de políticas tradicionais. Eu 
sigo o andamento das pesquisas no Brasil 
daqui da Cidade do México, em reuniões 
periódicas com os bolsistas. Também es-
tou investigando o que ocorre no Méxi-
co em relação a movimentos sociais e às 
políticas de atenção à emergência artística 
causada pela pandemia. O foco do estudo 
é o Brasil, mas estamos desenvolvendo 
um trabalho comparativo com análises 
da situação mexicana e argentina.

Já é possível falar em resultados preli-
minares? Quais são?
O que já se constatou é que, a exemplo 
de outros países da América Latina, no 
Brasil também ocorre um movimento de 
desinstitucionalizacão da cultura, ou seja, 
de enfraquecimento de instituições tradi-
cionais como museus, centros culturais, 
teatros e cinemas, acompanhado de uma 
perda de espaço para exercer a cidadania. 
Ao mesmo tempo, existem processos de 

A informalidade 
foi se  
desviando para 
a ilegalidade. 
As máfias 
ampliaram a 
influência  
sobre territórios 
e culturas
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sido fundamentais para me sentir vivo in-
telectual e afetivamente. Em um sentido 
amplo, eu diria que a situação pandêmica 
é um estímulo para repensar como, em 
nossos países, tantas contradições se con-
vertem em catástrofes. Também motiva 
a refletir sobre um tema que me interes-
sa há anos e está no centro de minhas 
investigações: a relação entre instituições, 
aplicativos e plataformas. Os aplicativos 
vão substituir as instituições? Penso que 
não, mas é preciso investigar. Muito do 
que fazíamos nas instituições já não faze-
mos mais. Por exemplo, em vários países, 
não podemos ir ao cinema e teatro. Essas 
instituições não reabriram ou reabriram 
parcialmente. Nos refugiamos nos aplica-
tivos e os donos de plataformas on-line se 
fortaleceram. O Zoom tinha 10 milhões 
de inscritos no final de 2019 e, em março 
de 2020, ampliou seu número de usuá-
rios para 300 milhões. Isso não constitui 
simplesmente uma mudança econômica, 
mas uma transformação na maneira de 
nos organizarmos socialmente.

O senhor é um acadêmico que escreve 
ficção. Como esses trabalhos dialogam?
Tenho objetos empíricos analisados cien-
tificamente com rigor acadêmico e, ao 
mesmo tempo, trabalho com imaginários 
sociais. Meu livro A globalização imagi-
nada [Iluminuras, 2003] investiga ima-
ginários que impulsionam e se opõem à 
globalização e às configurações sociocul-
turais que construímos através da imagi-
nação e da criatividade. A base do meu 
argumento é que as sociedades não se 
movem somente pelas regularidades es-
tudadas pelas ciências sociais, mas tam-
bém por imaginários, material sobre o 
qual trabalham escritores, artistas visuais 
e cineastas. Eu já tinha escrito ficção e 
poemas e incluí pequenos episódios fic-
cionais em alguns ensaios acadêmicos, 
principalmente no livro O mundo intei-
ro como lugar estranho [Edusp, 2020]. 
Já Pistas falsas: Uma ficção antropoló-
gica [Itaú Cultural/Iluminuras, 2020] 
é um romance. Relata a história de um 
arqueólogo chinês que vem à América 
Latina. É uma história fictícia alimenta-
da com fatos empiricamente verificáveis 
e conversas que escutei durante minhas 
pesquisas. O jogo ficcional não é simples-
mente um jogo de irrealização, de relatar 
coisas que não aconteceram. Ele envolve 
a busca por diferentes tipos de acesso ao 
que vivenciamos e estudamos. n

reativação da vida social e cultural, como 
o gerado pela Lei Aldir Blanc, desenca-
deados por organizações de base comu-
nitária a partir de contextos locais. No 
México, vivemos uma situação curiosa. 
Em 2015, o antigo Conselho Nacional para 
a Cultura e as Artes foi transformado em 
Secretaria de Cultura, ganhando status 
no organograma governamental. Porém 
o orçamento da pasta seguiu igual. Nesse 
período de pandemia, não foram elabora-
dos programas para apoiar esses setores.

Como se iniciou sua relação com o Brasil?
Eu comecei a viajar para o Brasil muito 
jovem, quando tinha cerca de 20 anos. Mi-
nha família é evangélica, da Igreja Batista, 
que frequentei até os 16 anos. Depois me 
envolvi com um movimento estudantil 
cristão ecumênico, existente em vários 
países e com forte apelo social. Nesse am-
biente, comecei a refletir sobre temas que 
na universidade eram tratados de forma 
deficiente, como a relação entre cristia-
nismo e marxismo. Esse movimento era 
muito forte no Brasil, associado às campa-
nhas de alfabetização impulsionadas por 
Paulo Freire [1921-1997] [ver reportagem 
“Pedagogo universal” na página 74]. Co-
nheci muitas pessoas que trabalhavam 
nessas ações e participei de congressos no 
país. Estive muitas vezes no Brasil como 
parte de meu trabalho acadêmico. Logo 
me interessei pela sociedade e pela cultura 
brasileiras, sobretudo a música. Aprendi 
português lendo a literatura das ciências 
sociais e escutando as pessoas falarem. 
Fiz conferências e ministrei cursos em 
São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasí-
lia e em Salvador. Participei duas vezes 
da Bienal do Mercosul, em Porto Alegre. 
Em 1967, assisti pela primeira vez a uma 
produção do teatro experimental. Foi 
uma peça de Augusto Boal [1931-2009]. 
Nos tornamos amigos em 1971, quando 
ele se exilou na Argentina. Convidei-o a 
participar de meus cursos sobre estéti-
ca e arte contemporânea. No começo de 
minha carreira acadêmica me aproximei 
de intelectuais brasileiros como a crítica 
literária Heloísa Buarque de Holanda, os 
sociólogos Sérgio Miceli e Renato Ortiz, 
o antropólogo Antonio Augusto Arantes 
e o crítico de arte José Teixeira Coelho 
Netto, além de artistas como Regina Sil-
veira. Nos anos 1990, participei de um es-
tudo comparativo sobre consumo cultural 
em São Paulo, Cidade do México, Buenos 
Aires e Santiago, com apoio do Conselho 

Latino-americano de Ciências Sociais 
[Clacso]. Em São Paulo, Miceli e Arantes 
lideraram o trabalho. Tive muitos alunos 
e fui orientador de estudantes brasileiros 
que vieram ao México fazer pós-gradua-
ção no Departamento de Antropologia da 
Universidade Autônoma Metropolitana.

Qual foi o impacto da pandemia na vida 
de um intelectual como o senhor, acostu-
mado a circular entre fronteiras?
Em todas as profissões e ofícios, a pan-
demia mudou a forma de atuar. Quem 
pode trabalhar remotamente está mais 
protegido, mas esse tipo de atividade gera 
problemas de todo tipo, inclusive de saú-
de mental. Todos tivemos de suspender 
viagens e colocar entre parênteses as in-
terações internacionais, em um momento 
em que elas são mais necessárias do que 
nunca. A principal perda, para mim, foi 
não ter podido estar presencialmente na 
inauguração dos trabalhos da cátedra, em 
setembro. A titularidade dura um ano e 
duvido que seja possível viajar ao Brasil 
antes de agosto. Sabemos que a vacina re-
duz riscos, mas não os elimina, e tanto no 
México como no Brasil há uma situação 
de contágio não controlada. Nesse con-
texto de pandemia, a cátedra tem sido um 
estímulo importantíssimo e deu sentido 
ao meu trabalho cotidiano. O apoio do 
IEA-USP e as trocas com os bolsistas têm 

As sociedades 
não se movem 
somente pelas 
regularidades 
estudadas 
pelas ciências 
sociais, mas 
também por 
imaginários
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CAPA

CÍRCULO VIRTUOSO
Base para a compreensão da sociedade brasileira, censos demográficos  

  impulsionam o conhecimento científico ao propiciar diálogo permanente  

     com a academia Christina Queiroz
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À
s vésperas dos 150 anos de sua primeira edição, a serem com-
pletados em 2022, a realização do próximo Censo Demográfico 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segue 
incerta. Indubitável permanece o fato de que fornece subsídios à 
elaboração de políticas públicas e as 11 edições já realizadas con-
tribuíram para numerosas descobertas científicas, em distintas 
áreas do conhecimento. Foi por meio da análise de seus dados, 
por exemplo, que em 2010 se identificou que o Brasil é o segundo 
país do mundo em sociodiversidade nativa: 305 etnias indígenas 

vivem no território nacional. Baseadas em informações do Censo, pesquisas 
também revelaram que, durante décadas, o envio de remessas de dinheiro por 
brasileiros vivendo no exterior garantiu a sobrevivência econômica de pequenos 
municípios de Minas Gerais e Rondônia. Além disso, foi possível constatar que ao 
longo de muitos anos, mesmo depois de obterem o direito ao voto, as mulheres 
permaneceram excluídas do processo eleitoral. Por outro lado, a escolarização 
do público feminino experimentou seu ponto de inflexão na década de 1970, de 
forma que nos anos 2000 elas passaram a ser maioria em acesso e permanência 
em instituições de nível superior. 

Realizado a cada 10 anos, o Censo é o único levantamento que mapeia infor-
mações sobre todos os domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Para tanto, 
utiliza dois questionários. Um básico, dirigido a todos os domicílios nacionais, e 
outro mais amplo, aplicado por amostragem, em cerca de 10% dos lares do país. 
“Além de contabilizar e mapear as condições de vida da população brasileira, o 
Censo atualiza a malha cartográfica e o cadastro nacional de endereços, usado 
para fins estatísticos. Na última edição, em 2010, o cadastro inovou ao reunir 
dados georreferenciados de mais de 60 milhões de residências”, explica o de-
mógrafo Paulo de Martino Jannuzzi, da Escola Nacional de Ciências Estatísticas 
(Ence), do IBGE. Dentre os tópicos contemplados pelo Censo estão idade, sexo, 
cor e raça da população, condições de moradia, nível de escolaridade e renda, 
acesso à saúde, processos migratórios, entre outros. Programado para acontecer 
em 2020, o levantamento precisou ser adiado em decorrência da pandemia de 
Covid-19. A previsão é de que possa ser realizado no próximo ano, a um cus-
to de R$ 2,3 bilhões – o orçamento inicial, de R$ 3,4 bilhões, sofreu cortes 
do Ministério da Economia, obrigando a exclusão de alguns tópicos ou 
tornando menos detalhado o levantamento nos blocos temáticos sobre 
emigração internacional, rendimento domiciliar, aluguel, entre outros. 
Pesquisadores de áreas como demografia e antropologia esperam que 
esses cortes sejam revistos até a consolidação final do questionário. 

Partindo de números do último Censo, pesquisadores da 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) 
trabalhavam, em 2011, na elaboração de cenários de cres-
cimento populacional para as 645 cidades do estado 
de São Paulo quando veio a descoberta: em alguns 
municípios pequenos do interior, a população 
havia dobrado de tamanho e grande parte do 
aumento se devia ao maior número de ho-
mens. “Foi uma expansão inesperada, 
que fugiu do padrão de outras ci-
dades”, comenta a demógrafa 
Bernadette Cunha Wald-
vogel, da Gerência 
Demográfica 
da Seade. 
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A partir de informações 
do Censo, pesquisas 
conseguem identificar 
contingente de crianças 
fora da escola, medir 
avanços na educação  
e participação feminina 
em processos eleitorais

Analisando os números, Waldvogel descobriu 
que o avanço populacional estava relacionado 
à instalação de presídios nesses municípios de 
pequeno porte, como parte do processo de de-
sativação da Casa de Detenção de São Paulo, 
o Carandiru, nove anos antes. “Sabíamos que 
presídios estavam sendo criados naqueles lo-
cais, mas não conhecíamos o impacto real na 
dinâmica populacional, algo que foi captado 
pelo Censo”, conta. 

Waldvogel explica que foi também com base 
em estimativas populacionais, feitas pela Seade 
a partir de dados do Censo e com informações 
de nascimentos e óbitos de cartórios de regis-
tro civil, que o governo do estado de São Paulo 
elaborou sua estratégia de vacinação contra 
Covid-19. “Para assegurar um plano de vacina-
ção com a maior assertividade possível, fize-
mos projeções por idade simples e estimamos 
a população desagregada acima de 60 anos”, 
explica. Segundo ela, o desafio tem sido elabo-
rar projeções com informações desatualizadas, 
obtidas há mais de uma década. Ao mencionar 
a importância da realização de uma nova edi-
ção do levantamento, Waldvogel aponta que, no 
caso paulista, entre os dados mais aguardados 
estão os que envolvem a migração e a fecundi-
dade das mulheres. “O último Censo mostrou 
que o saldo migratório tinha diminuído bastante 
e que estávamos com uma taxa de 1,7 filho por 
mulher, ou seja, abaixo do nível de reposição 
da população, que seria de duas crianças por 
mulher. Precisamos de informações atualiza-
das sobre residentes no estado de São Paulo 
para entender os efeitos dessas tendências nas 
estatísticas populacionais”, afirma. 

A
nálises da fecundidade feminina 
permitem mensurar o ritmo de 
envelhecimento da população e 
são fundamentais para planejar o 
sistema educacional. Nesse sentido, 
a economista e demógrafa Raquel 
Guimarães, da Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR), relata que 
em 2015 desenvolveu um estudo 

para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
(Inep), do Ministério da Educação (MEC), com 
o objetivo de estimar a população de até 3 anos 
de idade que poderia vir a demandar vagas em 
creches  nos nove anos seguintes. Partindo de 
dados do Censo, ela constatou uma propensão à 
queda da fecundidade em todas as cidades bra-
sileiras, a exemplo do que ocorre em São Paulo. 
“Isso significa que o contingente de crianças 
tende a diminuir. Porém, como mais mulheres 
estão entrando no mercado de trabalho, há um 
aumento na procura por creches. Esses dois 
componentes precisam ser considerados no 
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planejamento do sistema escolar para os próxi-
mos anos”, ressalta, lembrando que somente o 
Censo do IBGE é capaz de identificar crianças 
e jovens que estão fora das salas de aula. Isso 
porque censos elaborados especificamente para 
o campo educacional, como o Censo da Educa-
ção Superior ou o Censo Escolar, baseiam suas 
análises em alunos que já estão matriculados 
nas escolas. 

Para além dos estudos demográficos, dados do 
Censo têm propiciado descobertas importantes 
sobre a condição da mulher na sociedade bra-
sileira. A partir de análises de todas as edições 
do levantamento e do Censo da Educação Su-
perior de 2017, do Inep, a economista Lucilene 
Morandi, coordenadora do Núcleo de Pesquisa 
em Gênero e Economia da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), constatou que as mulheres 
passaram a melhorar seus indicadores educacio-
nais de nível superior nas últimas três décadas 
do século XX. “Atualmente elas são maioria na 
entrada e permanência nas universidades, apesar 
de não terem superado desigualdades no acesso 
à política, ao mercado de trabalho e à ascensão 
em carreiras científicas e tecnológicas”, observa.

Morandi explica que, entre 1871 e 1889, so-
mente 1,6% da população brasileira estava ma-
triculada em escolas de ensino fundamental e 
médio, a grande maioria homens brancos e de 
nível socioeconômico alto. O panorama começou 
a mudar nas primeiras décadas do século XX, 
quando aumentou a quantidade de mulheres 
que passaram a trabalhar fora e as demandas do 
movimento feminista por mais acesso a direitos 
ganharam visibilidade. “Análises de dados do 
Censo mostraram que foi apenas na década de 
1970 que a proporção de mulheres alfabetizadas 
superou a de homens”, afirma. Se em 1960 mu-
lheres de até 19 anos apresentavam uma média 
de 1,7 ano de estudo e os homens de 1,9, em 2010 
os valores correspondentes passaram a ser de 
5,2 anos e 4,8 anos, respectivamente. “Em re-
lação ao ensino superior, a entrada em vigor da 
primeira Lei de Diretrizes e Bases [LDB], em 
1961, representou um ponto de virada na educa-
ção feminina”, analisa Morandi. Ao equiparar o 
curso normal – capacitação de segundo grau de 
professores para a educação básica, frequentado 
principalmente por mulheres – ao curso cien-
tífico, correspondente ao atual ensino médio, a 
legislação possibilitou igualdade de condições 
no acesso ao concurso vestibular. “A partir daí, 
mais mulheres começaram a se candidatar às 
vagas universitárias”, explica. 

PROCESSO ELEITORAL
Cruzando bases de dados de censos elaborados 
desde 1930 com informações do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), o cientista político Fernando 

Limongi, professor aposentado da Universidade 
de São Paulo (USP) e docente da Escola de Eco-
nomia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 
(Eesp-FGV), conseguiu recuperar os resultados 
de eleições realizadas em todos os municípios do 
país para cargos no Executivo e no Legislativo, 
entre 1932 e 1965, e fez outra descoberta rele-
vante sobre a participação feminina no processo 
eleitoral. “Constatei que no período analisado 
o principal grupo de eleitores deixado de fora 
de votações não foi aquele constituído por po-
bres e analfabetos, como se pensava, mas o das 
mulheres”, informa. Em 1927, o Rio Grande do 
Norte atribuiu o direito de voto às mulheres. 
Esse direito foi estendido às mulheres de todo 
o país em 1932 e elas puderam exercê-lo nas 
eleições para a Assembleia Nacional Constituin-
te, em 1933. Como a escolha de Getúlio Vargas 
(1882-1954) para a presidência da República, em 
1934, se deu de forma indireta, a participação 
feminina em eleições presidenciais aconteceu 
somente em 1945. 

“Analisando as inscrições eleitorais munici-
pais e cruzando essas informações com dados 
dos censos, detectei que mulheres foram excluí-
das de participar de eleições. Não há indicações 
de que outros grupos sociais fossem discrimi-
nados”, detalha. De acordo com Limongi, en-
tre 1932 e 1964, a média de alistamento femini-
no sobre o total de eleitores girou em torno de 
34%, o que significa que para cada dois homens 
alistados havia uma mulher em condição de 
exercer seu direito ao voto. “Essa foi uma das 
formas encontradas pelos homens para manter 
a autoridade masculina no interior da família. 
O Estado absteve-se de questioná-la.”

Ao apontar as séries históricas do IBGE como 
ponto de partida das pesquisas envolvendo imi-
gração, o demógrafo Duval Magalhães Fernandes, 
da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG), lembra que desde a primeira 
edição do Censo, em 1872, as pessoas são ques-
tionadas sobre o local de nascimento. “A ideia de 
mapear estrangeiros sempre esteve presente, mas 
o uso dessas informações foi mudando. A partir de 
1938, durante o governo Vargas, por exemplo, os 
dados sobre imigrantes embasaram a formulação 
de uma política de cotas que procurava limitar a 
chegada de estrangeiros ao país”, relata. 

A contratação, em 1940, do demógrafo e es-
tatístico italiano Giorgio Mortara (1885-1967) 
pelo IBGE resultou na modernização do ques-
tionário, com a inclusão de perguntas para ma-
pear migrações intermunicipais e estaduais. E 
em 2010, o Censo passou a buscar informações 
sobre brasileiros que migraram para o exte-
rior. “Havia um quesito em que o responsável 
pelo domicílio respondia se alguém daque-
la casa tinha ido embora, em que país estava, 
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além de características como sexo e idade. Foi 
a primeira vez que pudemos conectar a origem 
municipal e o destino internacional de bra-
sileiros”, relata. Até então desconhecidos, os 
dados, observa Fernandes, abriram caminho 
para que pesquisadores pudessem investigar 
dinâmicas de redes migratórias no Brasil e no 
exterior. Desde então, ele tem utilizado esses 
dados para identificar aspectos do processo de 
emigração de brasileiros. 

“O país de destino e o sexo do emigrante va-
riam conforme a região do Brasil. Mulheres 
que vão à Espanha, por exemplo, saem mais 
dos estados de Tocantins e Goiás, enquanto 
viajantes que seguem para os Estados Unidos 
e Portugal tendem a ser do leste de Minas Ge-
rais”, revela. Em relação a essa região mineira, 
Fernandes observa que, atraídos pela pujança 
da agropecuária, antes de deixar o país muitos 
brasileiros que lá vivem passam por Rondônia. 
“Em 2011, começamos a investigar esse per-
curso para entender por que na região próxi-
ma do município de Ji-Paraná, em Rondônia, 
indivíduos saídos do leste de Minas Gerais não 
regressavam aos seus locais de origem”, conta, 
lembrando que em áreas próximas o mesmo 
fenômeno não acontecia. Ao mapear a ida de 
brasileiros para o exterior, o Censo de 2010, 
observa o demógrafo, permitiu constatar que 
boa parte dos mineiros que deixava o leste do 
estado em direção a Rondônia posteriormente 
se dirigia aos Estados Unidos, onde começavam 
a trabalhar, enviando remessas de dinheiro aos 
familiares que ficaram no Brasil. “Há pequenas 
cidades em Rondônia e no leste de Minas que 
sobrevivem graças às remessas enviadas por 
parentes que vivem fora.” 

A constatação do fenômeno migratório pos-
sibilitou a compreensão das dificuldades eco-
nômicas enfrentadas por alguns municípios da 
região como reflexo da crise norte-americana 
de 2010. “Comércios de cidades como Poté, em 
Minas Gerais, funcionavam com base em remes-
sas provenientes dos Estados Unidos. Quando 
elas diminuíram ou cessaram, muitos faliram 
e o desemprego aumentou”, relata, lembrando 
que há mais de 4 milhões de brasileiros vivendo 
fora do país, e cerca de 1,5 milhão de estrangei-
ros morando no Brasil. 

MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS
O século XXI abriu um novo capítulo na his-
tória das migrações internacionais. “No Brasil, 
por exemplo, só o Censo permitirá mensurar o 
impacto, na última década, da chegada de hai-
tianos em cidades pequenas”, estima a demó-
grafa Roberta Guimarães Peres, da Universidade 
Federal do ABC (UFABC). Como resultado de 
pesquisa financiada pela FAPESP, que utilizou 

dados dos censos, Peres constatou que até mea-
dos do século XX as migrações internas seguiam 
de cidades do Nordeste para outras do Sudeste, 
especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Be-
lo Horizonte. “Na edição de 2000 do levanta-
mento, constatamos uma mudança importante 
nessa distribuição. As migrações começaram a 
envolver trajetos mais curtos e cidades menores, 
e não apenas capitais do Sudeste, e passaram a 
receber maiores volumes de migrantes internos. 
Já o Censo de 2010 apontava a presença de mi-
gração internacional, inclusive em cidades mé-
dias, indicando novos polos de retenção popu-
lacional para além de regiões metropolitanas”, 
conta. Ela enfatiza que a realização do próximo 
censo poderá indicar tendências recentes de 
migrações internacionais, que experimentaram, 
na segunda década do século XXI, mudanças 
importantes no Brasil. 

A
s transformações dos centros ur-
banos têm sido sucessivamente 
captadas pelos censos. Há mais de 
uma década pesquisando o tema, o 
demógrafo Roberto Luiz do Carmo, 
diretor-associado do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Estadual de Campi-
nas (IFCH-Unicamp), conta que o 

avanço de áreas cultivadas em regiões de frontei-
ra do Centro-Oeste resultou no crescimento po-
pulacional de zonas urbanas da região. Segundo 
Carmo, comparando os panoramas evidenciados 
pelos cinco censos realizados entre 1970 e 2010 
foi possível identificar que, com a concentração 
fundiária resultante da expansão da cultura da 
soja, houve um deslocamento de quem vivia e 
trabalhava em pequenas propriedades rurais 
para núcleos urbanos. “Os dados mostram uma 
associação entre a expansão do agronegócio e a 
consolidação de cidades em regiões de frontei-
ra”, observa Carmo, que preside a Associação 
Brasileira de Estudos Populacionais (Abep). 
“Passamos por uma grande transformação no 
Brasil recente, sobretudo depois da redemocra-
tização. O Censo e suas séries históricas são a 
base para compreensão dessas mudanças”, diz 
Limongi, da Eesp-FGV.

Quesito do Censo que mais sofreu transfor-
mações nas últimas décadas, o item destinado 
a raça e cor permitiu incluir os povos indígenas 
nas estatísticas oficiais somente em 1991. Antes 
disso, eles eram classificados como pardos e só 
eram recenseados se estivessem residindo em 
missões religiosas ou aldeamentos da Fundação 
Nacional do Índio (Funai). “A categoria indígena 
foi incluída pelo IBGE na pergunta sobre cor e 
raça há 30 anos. Na época, os recenseadores não 
chegavam até todas as aldeias, mas começamos a 
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ter uma ideia de quantos eram esses habitantes”, 
explica a demógrafa e antropóloga Marta Maria 
do Amaral Azevedo, do Núcleo de Estudos de 
População (Nepo), da Unicamp.

Há duas décadas Azevedo desenvolve traba-
lhos com o IBGE para buscar formas de melho-
rar a metodologia de captação de informações 
sobre povos indígenas. Como parte desse pro-
cesso, em 2010 a malha cartográfica de terras 
indígenas, elaborada pela Funai, passou a ser 
utilizada pelo instituto na definição dos setores 
a serem percorridos pelos recenseadores para 
a pesquisa com os povos indígenas. “No último 
Censo, se a pessoa se autodeclarava indígena, o 
questionário abria uma nova pergunta sobre sua 
etnia e quais línguas falava”, observa. Só então 
foi possível identificar a existência de 305 povos 
indígenas vivendo no país – estimativas preli-
minares sugeriam que eram 200. “Passamos a 
ser considerados o segundo país do mundo com 
a maior sociodiversidade nativa, ficando atrás 
apenas da Indonésia”, relata Azevedo, ex-pre-

sidente da Funai. A descoberta levou à abertura 
de novas frentes de pesquisa sobre a temática 
indígena em instituições de ensino superior de 
diferentes regiões do país. 

Azevedo recorda dos resultados de sua tese 
de doutorado, defendida em 2003 na Unicamp, 
quando analisou a fecundidade de algumas et-
nias a partir de dados coletados em 1992 pela 
Federação das Organizações Indígenas do Rio 
Negro, região onde existiam cerca de 400 al-
deias. “Colaborei com o desenvolvimento desse 
levantamento e, ao analisá-lo, identifiquei que os 
povos indígenas daquela região apresentavam 
uma taxa de fecundidade mais alta, de 5,4 filhos 
por mulher em 1992, se comparada à média na-
cional, que era de 2,8. O achado permitiu cons-
tatar que aqueles povos estavam recompondo a 
população perdida no decorrer do século XX”, 
afirma. Dados do Censo de 2010 levaram outros 
pesquisadores a fazer constatação semelhante 
em relação a outros povos originários, em dife-
rentes regiões do país. 

1

2

3

O mapeamento da 
população quilombola 
começou em 2010.  
A próxima edição do 
levantamento deve 
fornecer subsídios  
para a compreensão  
de mudanças em 
padrões migratórios 
internos e internacionais
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Projetos 
1. Estudo Sabe: Estudo longitudinal de múltiplas coortes sobre as condi-
ções de vida e saúde dos idosos do município de São Paulo – coorte 2015 
(nº 14/50649-6); Modalidade Projeto Temático; Pesquisadora respon-
sável Yeda Aparecida de Oliveira Duarte; Investimento R$ 1.900.033,05.
2. Observatório das migrações em São Paulo: Fases e faces do fenô-
meno migratório no estado de São Paulo (nº 11/01182-0); Modalidade 
Bolsa de Pós-doutorado; Pesquisador responsável Claudio Salvadori 
Dedecca (Unicamp); Beneficiária Roberta Guimaraes Peres; Inves-
timento R$ 148.917,21.
3. A população indígena no Brasil: Análise dos dados do Censo 2010 
(nº 14/50758-0); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesqui-
sadora responsável Marta Maria do Amaral Azevedo (Unicamp); 
Investimento 127.320,00. 

Artigos científicos 
LIMONGI, F. et al. Sufrágio universal, mas… Só para homens. O voto 
feminino no Brasil. Revista de Sociologia e Política. v. 27, n. 70. 2019. 
MORANDI, L. e MELO, H. P. Mujeres y educación en Brasil: Una mirada 
de género. In: La educación de las mujeres en Iberoamérica: Análisis 
histórico, p. 719-58. Tirant Humanidades. Espanha: Valencia, 2019. 

A partir dos resultados do Censo, a saúde da 
população indígena se tornou área fundamental 
de pesquisa para instituições como a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), observa o antropólo-
go Ricardo Ventura Santos, da Escola Nacional 
de Saúde Pública (Ensp-Fiocruz) e do Museu 
Nacional da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ). “As estatísticas oficiais mostraram 
que a mortalidade indígena é a mais elevada do 
país, aprofundando a discussão sobre iniquidade 
e justiça social”, pontua. Segundo ele, o grupo 
de pesquisa sobre saúde dos povos indígenas 
da Fiocruz tem buscado inserir esse debate em 
circuitos internacionais, comparando a situação 
de populações originárias do Brasil com a de 
países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, 
entre outros. “As desigualdades que afetam in-
dígenas são registradas em diversas regiões do 
mundo. Dados censitários são a base para que 
essas comparações internacionais possam ser 
feitas e o cenário de iniquidades revertido atra-
vés de políticas públicas.”

C
om 20 anos de acompanhamento, 
o estudo “Saúde, bem-estar e en-
velhecimento (Sabe)”, pesquisa 
longitudinal de múltiplas coortes 
sobre as condições de vida e saúde 
de idosos residentes no município 
de São Paulo, utiliza dados do Censo 
para criar amostras representati-
vas dos habitantes a partir dos 60 

anos, estimados em 1,8 milhão na capital pau-
lista. Coordenadora da iniciativa, financiada 
pela FAPESP, a enfermeira Yeda Aparecida de 
Oliveira Duarte, da Faculdade de Saúde Pública 
(FSP) da USP, explica que a pesquisa toma como 
base os setores censitários definidos pelo IBGE. 
Essas regiões, que congregam entre 200 e 300 
domicílios, são agrupadas de acordo com carac-
terísticas socioeconômicas e distribuídas entre 
recenseadores, durante o período de aplicação 
dos questionários. “A partir dos setores censi-
tários, escolhemos amostras populacionais que 
entrarão em nosso escopo de trabalho conforme 
sexo, idade, condições socioeconômicas e de 
moradia”, detalha. 

Concluídos em 2019, os resultados da pesquisa 
revelaram que, em São Paulo, os idosos estavam 
progressivamente aumentando a busca por ser-
viços privados de saúde e utilizando menos o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Isso aconteceu, 
segundo ela, porque a cidade tem menos progra-
mas de saúde da família, o atendimento costuma 
ser lento na rede pública e a iniciativa privada 
oferece convênios específicos para essa faixa etá-
ria, constituindo realidade bastante diferente da 
observada em outros municípios brasileiros, nos 
quais prevalece o atendimento pelo SUS. 

Os setores censitários também foram a base 
de dois estudos liderados pela matemática Celia 
Landmann Szwarcwald, do Laboratório de In-
formação e Saúde do Instituto de Comunicação 
e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 
(LIS/Icict) da Fiocruz. Em 2013, ela coordenou a 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Atualmente, 
desenvolve um inquérito sobre tracoma, doença 
infecciosa que causa cegueira e está relaciona-
da à desigualdade social, como parte de projeto 
financiado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e a Organização Pan-americana da Saúde 
(Opas). “Para os dois trabalhos elaboramos amos-
tras populacionais baseadas na estratificação dos 
setores censitários. Sem esses dados, os estudos 
não teriam sido viáveis”, informa. “A pesquisa 
sobre tracoma já nos trouxe uma boa notícia: a 
doença foi erradicada em regiões rurais e pobres 
do Norte e Nordeste do Brasil.” 

A economista Wasmália Socorro Barata Bivar, 
ex-presidente do IBGE e diretora de pesquisas da 
instituição entre 2004 e 2011, explica que algu-
mas estatísticas só podem ser geradas a partir de 
interações com a academia. “Antes de enumerar a 
população indígena, por exemplo, são realizados 
estudos antropológicos que permitem identifi-
car essas comunidades e delimitar as áreas onde 
se localizam”, comenta Bivar, lembrando que o 
IBGE é um dos poucos institutos do mundo que 
congrega os dois campos, de geografia e estatís-
tica. Ela, que também é professora da PUC-RJ, 
informa que cada edição do Censo é apoiada por 
comissões consultivas integradas por especialis-
tas de diversas áreas do conhecimento. “O IBGE 
não vive sem a academia e a academia não vive 
sem o IBGE. Precisamos da ciência no proces-
so de definição de que dados levantar e como 
levantar. Depois as informações voltam para os 
pesquisadores, subsidiando suas pesquisas em 
um círculo virtuoso.” n
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nquanto o Censo pioneiro, rea-
lizado em 1872, desenvolveu-se 
a partir de 14 quesitos, a última 
edição apresentou 111 perguntas – 
questões envolvendo mobilidade 
urbana, migrações internacionais, 
cor e raça da população foram 

as mais ampliadas nos últimos 30 anos. 
As transformações metodológicas têm 
sido acompanhadas por tecnologias de 
georreferenciamento, que aprimoram a 
organização do trabalho de campo, desem-
penhado pelos recenseadores, e tornam 
mais ágil o processamento dos resultados. 

“Ao abranger, a partir da década de 
1960, questões habitacionais, educacio-
nais e de renda sobre a base produtiva 
dos municípios e o mercado de traba-
lho, o Censo deixou de ser apenas um 
levantamento demográfico”, observa 
o economista Eduardo Pereira Nunes, 
presidente do IBGE entre 2003 e 2011. 
“O Brasil se tornou mais complexo e essa 
complexidade foi incorporada aos ques-
tionários.” Nunes recorda, ainda, que 
na década de 1970 os dados do censo 
passaram a funcionar como base para 
a realização de pesquisas de amostra-
gem, entre elas a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) e a Pes-
quisa de Orçamentos Familiares (POF), 

ambas do IBGE. “O Censo permite ca-
librar as estatísticas que serão feitas no 
país no decorrer de toda uma década”, 
diz. Além disso, também é fundamental 
para a iniciativa privada, sendo utilizado, 
por exemplo, para análises de mercado. 

Paulo de Martino Jannuzzi, da Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas (Ence), 
do IBGE, informa que, no início, o Censo 
utilizava fichas de planilha para registrar 
os dados obtidos. A primeira inovação 
tecnológica ocorreu em 1920, com a uti-
lização de cartões perfurados, que agi-
lizaram o processamento das respostas. 
“Em 1960, com a adoção do questionário 
da amostra, dirigido a cerca de 25% da 
população, foi possível incorporar um 
número maior de quesitos. Além disso, 
o uso de computadores de alto desempe-
nho facilitou a assimilação dos dados nos 
anos subsequentes”, informa Jannuzzi. 
Até o ano 2000, os questionários eram 
de papel, mas já podiam ser processados 
por leitores ópticos. 

No último Censo, dispositivos móveis 
utilizados para a coleta das informações 
viabilizaram a transmissão diária dos da-
dos para a sede do IBGE, no Rio de Janei-
ro. “Na próxima edição, o levantamento 
georreferenciado de todos os endereços 
e do percurso do recenseador também 

servirá para acompanhar a qualidade da 
coleta de dados simultaneamente à rea-
lização do Censo”, informa o sociólogo 
Vando da Paz Nascimento, coordenador 
técnico no estado de São Paulo do Censo 
Demográfico 2020. Iniciada em agosto, 
a edição de 2010 teve seus resultados 
preliminares divulgados em dezembro. 

Desde 2018 o IBGE se prepara para 
a realização do próximo levantamento, 
com atividades que incluem a participa-
ção de cientistas, caso das consultas para 
definição de novos quesitos. “O Censo 
é feito em três meses, mas levamos três 
anos para prepará-lo e pelo menos ou-
tros dois para divulgar os dados”, detalha 
Nascimento. O Censo de 2022 permitirá 
que seja medido o impacto da implanta-
ção das cotas raciais, adotadas no final 
da década de 1990, no nível de instrução. 
Poderá, ainda, fornecer elementos pa-
ra analisar aspectos relativos à empre-
gabilidade da população negra. “Entre 
outros aspectos, a ideia é analisar se o 
regime de cotas deve ser expandido para 
o mercado de trabalho”, pontua Nunes, 
ex-presidente do IBGE, destacando, por 
fim, que a próxima edição do Censo tam-
bém dará continuidade ao mapeamento 
de comunidades quilombolas, iniciado 
na edição de 2010. n Christina Queiroz

PAÍS EM TRANSFORMAÇÃO  Inovações metodológicas 

incorporadas ao Censo permitem captar complexidade da realidade brasileira
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Desenvolvimento 
tecnológico tem 
facilitado a coleta  
e o processamento  
de dados do Censo 
(imagens à esq.).  
Para os estudos 
demográficos, o uso  
de imagens de satélite 
amplia o alcance  
de análises sobre 
transformações  
em pequenos trechos  
do território 4

A
liado a dados do Censo, o 
desenvolvimento de tecnolo-
gias para captação e leitura de 
imagens de satélite e rastrea-
mento da mobilidade permi-
te uma melhor compreensão 
dos padrões de organização 

das cidades brasileiras. No campo dos 
estudos demográficos, as tecnologias  
oferecem novas possibilidades para ana-
lisar dinâmicas e mudanças ocorridas em 
pequenas partes do território.

O engenheiro e cientista da compu-
tação Antonio Miguel Vieira Montei-
ro, do Laboratório de Investigação de 
Sistemas Socioambientais do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Liss-
-Inpe), coordena um grupo de pesquisa 
que desde 1998 tem investigado técnicas 
e metodologias para o desenvolvimento 
de estudos populacionais a partir de da-
dos derivados de satélites. “Trabalhamos 
com imagens que revelam indicadores de 
atividade humana em diferentes partes 
do território e desenvolvemos metodo-
logias que permitem extrair e interpre-
tar informações demográficas a partir 
delas”, explica. 

As tecnologias adotadas trazem no-
vas possibilidades de olhar o território, 
propiciando, exemplifica Monteiro, a 

realização de estimativas populacio-
nais em períodos intercensitários. “Por 
meio dos dados do Censo conseguimos 
associar essas imagens a características 
socioeconômicas das regiões analisadas. 
Portanto, sem o Censo, essa agenda de 
pesquisa fica prejudicada”, conta. Ele 
informa que o grupo de pesquisa tam-
bém oferece formação a demógrafos, 
para que possam incorporar essas téc-
nicas de observação da Terra em seu 
cotidiano de trabalho.

Outro avanço tecnológico abrange o 
uso de fontes heterogêneas de dados pa-
ra investigar questões envolvendo mo-
bilidade urbana. Projeto realizado em 
parceria com o Banco Mundial pela en-
genheira Mariana Giannotti, do Labora-
tório de Geoprocessamento da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo 
(Poli-USP) e pesquisadora do Centro de 
Estudos da Metrópole (CEM), um dos 
Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão 
(Cepid) financiados pela FAPESP, ela-
borou um diagnóstico da mobilidade de 
residentes de regiões de assentamentos 
precários da cidade de São Paulo, a partir 
de dados de múltiplos dias de telefonia 
celular, coletados em 2016. Durante o 
estudo, 100 voluntários tiveram aplica-
tivos de georreferenciamento instalados 

em seus celulares, para acompanhar seus 
deslocamentos diários. 

“Mapeamos a origem e o destino des-
ses indivíduos e cruzamos com setores 
censitários para buscar informações de 
renda, visando identificar diferentes pa-
drões de mobilidade na sociedade. As in-
formações levantadas podem contribuir 
para um melhor planejamento do sistema 
de transporte”, conta Giannotti. “Vivemos 
um momento único de emergência de no-
vas tecnologias, mas elas não substituem 
o levantamento censitário. Sem ele, limi-
tamos a capacidade de análise de grandes 
volumes de dados”, avalia. Roberto Luiz 
do Carmo, do IFCH-Unicamp, aponta para 
a mesma direção. “Enfrentamos o desafio 
de trabalhar de forma mais estreita com 
o campo da informática, que historica-
mente nunca foi próximo dos cientistas 
sociais”, conclui. n Christina Queiroz

Projeto
Centro de Estudos da Metrópole (CEM) (nº 13/07616-7); 
Modalidade Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão 
(Cepid); Pesquisador responsável Eduardo Cesar Leão 
Marques; Investimento R$ 20.354.987,19.

Artigo científico 
RODRIGUES, A. L. et al. Measuring mobility inequalities 
of favela residents based on mobile phone data. Habitat 
International. 110, 102346. 2021. 

VOCAÇÕES COMPLEMENTARES  Combinadas com dados 

censitários, novas tecnologias modificam o alcance de estudos demográficos
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Governo sanciona projeto de lei para  

estimular investimentos em  

pequenas empresas inovadoras no Brasil

Rodrigo de Oliveira Andrade
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Um dos avanços promovidos pela nova lei diz 
respeito à possibilidade de órgãos de regulação 
concederem autorização especial para que es-
sas empresas possam testar novas tecnologias 
e modelos de negócio por tempo determinado 
e com um número restrito de consumidores, 
contando, inclusive, com o suporte das agências 
reguladoras no caso de situações que entram 
em conflito com as regras vigentes – algo que 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já 
faz há algum tempo com startups do mercado 
financeiro, as fintechs. “Esse tipo de benefício, 
conhecido como sandbox regulatório, costuma 
ser crucial para que pequenas empresas consi-
gam emplacar seus produtos, já que, pelos meios 
estabelecidos, teriam dificuldade para transpor 
as barreiras regulatórias existentes”, explica Fa-
có. Um exemplo recente dessa estratégia foi o 
sandbox regulatório do Banco Central para testar 
o Pix, meio de pagamento eletrônico implantado 
recentemente no Brasil.

Espera-se que a medida impulsione startups 
que atuam, por exemplo, no desenvolvimento de 
veículos autônomos e de sistema de automação 
para gerenciamento de parques de iluminação 
pública e de apoio e suporte à saúde. “Estamos 
falando de setores – transporte, energia e saú-
de – com regras muito rígidas e consolidadas no 
Brasil, de modo que qualquer nova tecnologia 
ou modelo de negócio criado por essas pequenas 
empresas precisará ser testado em um ambiente 
diferenciado, como este de que fala o texto do 
novo marco legal”, complementa o pesquisador.

O 
governo sancionou em junho o Proje-
to de Lei Complementar nº 146/2019, 
conhecido como marco legal das 
startups e do empreendedorismo 
inovador. Fruto da articulação entre 
deputados de diferentes partidos e 
correntes ideológicas e representan-
tes de empresas de base tecnológica, 
o texto estabelece medidas de estí-

mulo a investimentos nessas companhias por 
meio do aprimoramento do ambiente de negó-
cios no país. A legislação entra em vigor em um 
momento de expansão das startups, definidas 
na lei como empresas fundadas há menos de 
10 anos, com receita bruta anual de até R$ 16 
milhões e atuação baseada no desenvolvimento 
de inovações aplicadas a produtos, serviços ou 
modelos de negócio. Dados da Associação Brasi-
leira de Startups (ABStartups) estima a existência 
de 13 mil dessas firmas no Brasil. O número é 
20 vezes o registrado há 10 anos, quando o país 
começava a discutir formas de regulamentar 
esse novo mercado. “A expectativa é que a nova 
lei beneficie negócios nascentes em vários seg-
mentos da economia e que amplie os aportes de 
pequenos e grandes investidores, permitindo 
que cada vez mais empresas consigam transpor 
o chamado ‘vale da morte’, o estágio entre o de-
senvolvimento de inovações e sua consolidação 
comercial”, diz Júlio Francisco Blumetti Facó, 
pesquisador da área de gestão da inovação do 
Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplica-
das da Universidade Federal do ABC (UFABC).



O PLP nº 146/2019, agora transformado na 
Lei Complementar nº 182/2021, também avan-
ça na criação de mecanismos que facilitam a 
formalização, o desenvolvimento e a consoli-
dação dessas empresas. Um deles diz respeito 
a um regime especial simplificado que concede 
às startups prioridade na análise de registro de 
marca e pedidos de depósito de patentes pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(Inpi). Ainda não está claro se a medida resul-
tará em análises mais ágeis por parte do Inpi – 
hoje, elas podem demorar até 15 anos, mais ou 
menos o tempo que uma startup bem-sucedida 
leva para crescer e ganhar mercado.

O
utro ponto importante envolve a 
possibilidade de grandes empresas 
obrigadas a investir em pesquisa, de-
senvolvimento e inovação (PD&I), 
como as do setor de petróleo e gás, 
cumprirem seus compromissos apli-
cando recursos em startups. Isso 
poderá ser feito por meio de fundos 
patrimoniais ligados à inovação ou 

de fundos de investimento voltados à aquisição 
de participações em startups ou empresas emer-
gentes. Há ainda a possibilidade de investirem 
em programas e editais de financiamento e acele-
ração de startups gerenciados por universidades 
e organizações sem fins lucrativos de ciência e 
tecnologia.

A lei também regulamenta o papel do inves-
tidor-anjo, que aplica recursos em companhias 
nascentes apostando em seu potencial de cres-
cimento. O texto estipula que esse tipo de in-
vestidor não tem necessariamente o status de 
sócio nem tampouco direito a gerência ou voto 

NOVO MARCO LEGAL DEVE  
FACILITAR O ACESSO DE STARTUPS  
A LICITAÇÕES, O QUE PERMITIRÁ A  
ELAS VENDER MAIS PARA O ESTADO

na administração da empresa – em caso de falên-
cia, ele não responderá por nenhuma obrigação 
da companhia. “Isso não impede que as partes 
eventualmente estipulem uma remuneração pe-
riódica ao investidor ou convertam seu aporte 
inicial em participação societária”, destaca Facó. 
A medida, para ele, deve criar um cenário de se-
gurança jurídica que facilitará os investimentos.

Para alguns especialistas, porém, o dispositi-
vo que pode representar o principal impulso à 
consolidação dessas empresas é o que cria um 
regime especial de contratação de soluções ino-
vadoras pela administração pública. “A lei facilita 
o acesso de startups a licitações, o que permi-
tirá a elas vender mais para o Estado”, informa 
Moacir de Miranda Oliveira Junior, professor do 
Departamento de Administração da Faculdade 
de Economia, Administração, Contabilidade e 
Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-
-USP). Dados da ABStartups indicam que 41% 
das startups lutam para dar escala ao seu negó-
cio no Brasil. “A medida permitirá que o poder 
público ajude essas empresas a ganhar competi-
tividade ao mesmo tempo que o próprio Estado 
poderá contar com a capacidade das startups de 
desenvolver novas tecnologias aplicáveis na re-
solução de problemas.” Essa estratégia é comum 
em países como os Estados Unidos e se baseia 
na ideia de que é melhor fazer encomendas de 
tecnologias específicas do que distribuir subsí-
dios esperando que a inovação ocorra.

Segundo o texto da nova lei, a administração 
pública poderá restringir as licitações que vi-
sam a contratação de “soluções inovadoras” ex-
clusivamente a esse tipo de empresa. O projeto 
também permite a contratação de mais de uma 
startup por licitação. As propostas apresentadas 
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passarão pelo crivo de uma comissão formada 
por pelo menos um servidor público do órgão 
para o qual o serviço está sendo contratado e 
um professor de instituição pública de ensino 
e pesquisa na área relacionada ao tema da con-
tratação. Os avaliadores deverão levar em conta 
fatores como a maturidade do modelo de negó-
cio e seu potencial de resolução do problema.

A
pesar dos avanços, há quem afirme 
que o marco legal poderia ter sido 
mais ambicioso na remoção de en-
traves para a consolidação das star-
tups. “É animador que as pequenas 
empresas inovadoras ganhem mais 
atenção, já que possuem caracte-
rísticas diferentes de outros tipos 
de negócios. Mas, certamente, há 

pontos que poderiam ser melhores”, comenta 
Rafael Matone Chanin, professor da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS) e líder do Tecnopuc Startups, ambien-
te de desenvolvimento de startups da instituição. 
Um deles, descartado durante a tramitação do 
projeto no Congresso, envolvia a possibilidade 
de essas empresas poderem optar pelo regime do 
Simples Nacional – com menor carga tributária 
e arrecadação simplificada de impostos – e, ao 
mesmo tempo, organizarem-se como socieda-
des anônimas. “Isso significa que as startups 
continuarão tendo de escolher entre aderir a 
um regime fiscal mais favorável ou adotar um 
tipo societário que atraia mais investidores”, 
comenta Chanin.

Outra demanda do setor deixada de lado no 
texto final da nova legislação envolvia a regu-
lamentação dos planos de opção de compra de 
ações pelos empregados de startups. Esse mo-
delo de remuneração é amplamente usado em 
empresas dos Estados Unidos e de alguns países 
da Europa como estratégia para atrair e reter 
talentos. “Nele, a companhia permite que seus 
funcionários adquiram ações da própria compa-
nhia por valores mais baixos que os praticados 
no mercado, descontando o investimento de seu 
salário”, explica.

Um dispositivo que permitiria aumentar os 
investimentos em startups tratava da diminui-
ção da alíquota de tributação dos rendimentos 
decorrentes de aportes nessas empresas. “A tri-
butação do investimento em startups recebe hoje 
o mesmo tratamento fiscal dos rendimentos de 
fundos de renda fixa”, esclarece a economista 
Fernanda Cahen, do Departamento de Adminis-
tração do Centro Universitário da FEI. “Dessa 
forma, entre fazer um aporte de risco em uma 
startup e investir em ativos mais seguros, o in-
vestidor ficará com a segunda opção.” Esses e 
outros pontos constavam na versão do projeto 

aprovada na Câmara dos Deputados no início 
do ano, mas foram vetados no Senado, que mo-
dificou parte do conteúdo do texto.

Júlio Facó, da UFABC, afirma que seria pre-
ciso ir além em outro ponto fundamental: “O 
próprio Estado precisa criar ou aprimorar seus 
mecanismos de investimento em empresas ino-
vadoras”. Segundo ele, o capital de risco – um 
tipo de investimento que aposta em firmas com 
alto potencial de crescimento – ajuda as startups 
a ingressarem em setores já existentes ou criar 
nichos de mercado. “Mas o capital de risco tende 
a ser escasso nos estágios iniciais dessas empre-
sas porque o grau de incerteza em relação às suas 
tecnologias ou modelos de negócio é muito mais 
alto nessa fase”, comenta. Nos Estados Unidos, 
país com um dos mais consolidados sistemas de 
inovação no mundo, programas governamentais 
como o de Pesquisa para a Inovação em Pequenas 
Empresas (SBIR) e o Programa de Tecnologia 
Avançada (ATP) do Departamento de Comércio 
americano procuram contornar esse problema 
contribuindo com parte do financiamento de 
novas empresas de tecnologia.

O Brasil dispõe de alguns mecanismos seme-
lhantes, como o programa de concessão de sub-
venção econômica, administrado pela Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep), que busca 
promover a inovação e a competitividade das 
empresas brasileiras por meio da aplicação de 
recursos públicos não reembolsáveis em ativi-
dades empresariais de PD&I. Isso permite que 
o Estado compartilhe com elas os custos e ris-
cos do processo de inovação. Dados dos últimos 
cinco anos, porém, apontam para um cenário 
de estagnação em patamares muito baixos dos 
recursos oferecidos por esse programa a em-
presas no Brasil (ver Pesquisa FAPESP nº 304). 
Em São Paulo, a FAPESP tenta preencher essa 
lacuna com programas como Pesquisa Inova-
tiva em Pequenas Empresas (Pipe), que desde 
1997 apoia startups de base tecnológica de até 
250 empregados.

Na avaliação de Moacir Oliveira, da FEA-USP, 
o apoio à inovação deve tomar a forma de inves-
timentos em P&D, infraestrutura, capacitação 
profissional e apoio direto e indireto a empresas 
e tecnologias específicas. “Mas o que se vê nesse 
momento é uma diminuição dos investimentos 
em todas as áreas que deveriam compor o sis-
tema nacional de inovação, das universidades 
às empresas inovadoras”, afirma. Para Rafael 
Chanin, é preciso trabalhar para tornar o mar-
co legal ainda mais competitivo. A inovação, se-
gundo ele, resulta de estratégias de longo prazo, 
investimentos direcionados e tolerância ao fra-
casso. “Tudo isso se insere em uma cultura que 
ainda está por ser criada e melhor assimilada no 
Brasil”, complementa Facó. n
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REDES DE COOPERAÇÃO

Universidades ampliam sua capacidade de  

obter patentes a partir de projetos com empresas

Rodrigo de Oliveira Andrade
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PARA A INOVAÇÃO
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Principais parceiros 
das estaduais 
paulistas em 
invenções 
protegidas por 
patentes

Intensidade das 
colaborações

I
nstituições públicas de ensino e pesquisa 
ainda são responsáveis por boa parte dos 
depósitos de patentes no Brasil. Cada vez 
mais, porém, esse esforço é realizado em 
colaboração com empresas, segundo estudo 
que analisou as redes de cooperação tec-
nológica das três universidades estaduais 
paulistas. Os autores se basearam em dados 
do Derwent Innovations, ferramenta de 

pesquisa que fornece acesso a mais de 65 milhões 
de documentos de patentes no mundo. O gru-
po analisou milhares de registros, selecionando 
aqueles cujos inventores eram pesquisadores 
das universidades de São Paulo (USP), Estadual 
Paulista (Unesp) e Estadual de Campinas (Uni-
camp). Identificaram 2.231 invenções protegidas 
por patentes até 2017, das quais 458 se deram por 
meio de parcerias – 210 envolvendo a USP, 173 a 
Unicamp e 75 a Unesp. “Essas instituições conse-
guiram formar redes de cooperação relativamente 
diversas e dinâmicas nas últimas décadas, que 
resultaram em pedidos de propriedade intelec-
tual em cooperação com um ou mais parceiros”, 
afirma Geciane Porto, da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 
(Fearp) da USP, que coordenou o estudo, publicado 
na revista Technology in Society.

As redes de cada instituição apresentam carac-
terísticas específicas, tanto em relação ao número 
de parceiros quanto à diversidade e intensidade 

UNESP

FAPESP

Embrapa

Unicamp

Universidade 
de Genebra

Oxford 
Innovation

Universidade 
de Oxford

UFSCar

USP

UFRJEMS

IN
FO

G
R

Á
FI

C
O

S 
A

LE
X

A
N

D
R

E 
A

FF
O

N
SO

Bunge

FAPESP

Embrapa

Padtec

USP

Unesp

UFRJ

UNICAMP

PESQUISA FAPESP 305  |  47

FONTE PORTO, G. S. ET AL. TECHNOLOGY IN SOCIETY



das colaborações. A da Unicamp, por exemplo, é 
predominantemente formada por empresas – 54% 
dos 79 parceiros identificados –, notadamente a 
Bunge, produtora de óleos vegetais para o mercado 
de nutrição e biodiesel. A multinacional compar-
tilhou 53 invenções protegidas por patentes com 
a Unicamp no período. Em seguida vêm outras 
universidades, as quais compõem 28% da rede 
de cooperação da instituição paulista. A Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) foi a que mais se des-
tacou; compartilhou 15 invenções protegidas por 
patentes com a Unicamp. As empresas também 
responderam por parte significativa da rede de co-
laboração da USP. Dos 82 parceiros identificados, 
45% são empresas. As sinergias mais frequentes 
se deram com as britânicas GlaxoSmithKline e 
NerreTherapeutics, com as quais a USP dividiu 
44 invenções protegidas por patentes.

O desempenho da Unesp foi mais modesto. Sua 
rede tem 34 instituições, das quais mais da meta-
de é de universidades, entre elas a de Genebra, na 
Suíça. No entanto, os autores alertam que é preciso 
contextualizar os dados de performance. “A USP é 
a maior universidade pública da América Latina, 
recebe mais recursos e responde por parte signifi-
cativa da produção científica nacional, enquanto a 
Unicamp possui forte perfil tecnológico e está loca-
lizada em uma região industrializada e com vários 
polos de inovação”, destaca Fernanda Basso, men-
tora de projetos de inovação e empreendedorismo 
na Agência de Inovação da USP, uma das autoras 
do estudo. Ela lembra ainda que a Unesp é a que a 
menos tempo conta com um escritório de transfe-
rência de tecnologia, a Agência Unesp de Inovação, 
criada em 2007 para encorajar os pesquisadores a 
interagir com empresas e promover o licenciamento 
de tecnologias. A estrutura da Unesp, com 24 campi 
distribuídos pelo estado, tem permitido à institui-
ção interagir com empresas de tamanhos e setores 
distintos, segundo Saulo Guerra, diretor da agên-
cia. “Temos acesso a diferentes hubs de excelência 
em pesquisa, desenvolvimento e inovação [PD&I], 
mas isso também exige mais tempo e recursos para 
administrar todos os nossos 19 núcleos de inovação 
tecnológica e atender as demandas que recebemos 
das empresas”, informa Guerra.

O esforço das estaduais paulistas não é um fe-
nômeno isolado. Várias universidades brasileiras 
estão se movimentando para ampliar o número 
de colaborações com empresas. Um levantamento 
publicado em 2020 por pesquisadores da Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS) reafirma essa 
tendência. Eles usaram dados da Questel Orbit, 
ferramenta de busca de patentes em repositórios, 
para mapear as redes de cooperação da instituição 
gaúcha. Identificaram 394 pedidos de depósitos 
de propriedade intelectual até 2018, dos quais 124 
tinham participação de empresas e instituições 
de ensino e pesquisa. A petroquímica brasileira 

Braskem foi a principal parceira, com 15 invenções 
protegidas por patentes. “As empresas que atuam 
na área de petróleo e gás são as que mais promo-
vem colaborações e melhor se articulam com uni-
versidades, impulsionadas pela exigência legal de 
que devem investir em P&D”, explica o cientista 
da informação Rene Faustino Gabriel Júnior, da 
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da 
UFRGS, um dos responsáveis pelo mapeamento.

Parte significativa dos resultados obtidos pelas 
universidades se deve à atuação de seus Núcleos 
de Inovação Tecnológica, criados para fazer a ges-
tão de suas políticas de inovação, que ganharam 
personalidade jurídica própria com a Lei nº 13.243 
de 2016, apelidada de marco legal da ciência, tec-
nologia e inovação. O da Universidade Federal do 
ABC (UFABC), por exemplo, procura envolver 
seus estudantes de pós-graduação em projetos 
voltados à resolução de demandas específicas 
de empresas. A instituição tem dois programas 
de pós-graduação com o objetivo de estimular 
vínculos com o setor privado: o Doutorado Aca-
dêmico Industrial e o Mestrado Acadêmico para 
Inovação. “São modalidades de ingresso centra-
das em projetos com empresas, nos quais se bus-
ca alcançar os interesses e as demandas do setor 
sem deixar de lado o rigor científico da pesquisa 
acadêmica”, explica Arnaldo Rodrigues, diretor 
da agência Inova UFABC. A estratégia preten-
de ampliar e diversificar o leque de parceiros da 
instituição. “Nosso portfólio conta com 73 tecno-
logias patenteadas, das quais 59% resultaram de 
colaborações”, destaca. No entanto, apenas 11,6% 
das tecnologias patenteadas com parceiros abran-
gem empresas. “As colaborações ainda são mais 
intensas com outras universidades.”

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
tem um portfólio de 293 pedidos de depósito de 
patentes. Desse total, 180 se deram em cooperação 
com 41 companhias — a principal é a Petrobras. 
“Todos as parcerias que mantemos com empresas 
procuram envolver alunos de graduação e pós-gra-
duação”, afirma Rafael Aroca, diretor da Agência 

O BRASIL CARECE DE EMPRESAS 
NACIONAIS CAPAZES DE 
INCORPORAR O CONHECIMENTO 
PRODUZIDO NAS UNIVERSIDADES, 
DIZ RENATO GARCIA
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de Inovação da UFSCar. Ele explica que muitas 
firmas procuram a universidade por intermédio 
de ex-alunos, que trabalham nas companhias e 
buscam ajuda para a resolução de problemas es-
pecíficos. Esse esforço já resultou em vários casos 
bem-sucedidos de pedidos de patentes em coope-
ração com empresas e transferência de tecnologia. 
Uma delas envolve contratos de licenciamento de 
variedades geneticamente modificadas de cana-
-de-açúcar por pesquisadores da UFSCar para 
empresas do setor sucroalcooleiro. “Os contratos 
que temos geram mais de R$ 1 milhão por ano em 
royalties para a universidade”, diz Aroca.

S
egundo Ana Frattini, diretora-exe-
cutiva da Inova Unicamp, quando se 
trata de projetos de pesquisa e pres-
tação de serviços, muitas empresas 
procuram a universidade buscando 
soluções específicas. “Já em relação 
ao licenciamento de tecnologias, so-
bretudo de patentes que resultaram 
de pesquisa realizada na instituição, 

a Inova Unicamp faz uma oferta ativa de tecno-
logias, entrando em contato com empresas do 
mesmo setor tecnológico das patentes.” A Cargill 
Agrícola é um dos principais clientes da Unicamp 
em projetos de licenciamento de tecnologias. O 
principal deles envolve o Lévia+e, gordura com 
baixo teor de saturados que mantém a estrutura 
dos alimentos, o sabor e seu tempo de prateleira.

Na avaliação do economista Renato Garcia, do 
Instituto de Economia da Unicamp, embora as re-
des de cooperação das universidades brasileiras 
envolvam cada vez mais empresas, o número de 
pedidos de propriedade intelectual compartilhados 
com o setor privado ainda é menos expressivo do 
que o de outros países. “Isso nos permite fazer duas 
constatações importantes”, afirma o pesquisador. 
“A primeira é que o Brasil carece de companhias 
nacionais com estruturas internas de PD&I capa-
zes de incorporar o conhecimento produzido nas 
universidades por meio de projetos de colaboração. 
A segunda é que mesmo as empresas que contam 
com esse tipo de estrutura vêm diminuindo seus 
investimentos em inovação.” Um dado que ajuda 
a corroborar esse diagnóstico, ele destaca, é o de 
que a maioria das firmas que integram as redes 
das estaduais paulistas é estrangeira.

O economista Eduardo Albuquerque, pesquisa-
dor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento 
Regional da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), enxerga um descompasso institucional 
no sistema de inovação do Brasil, com uma pres-
são exagerada nas universidades para que inovem 
e gerem patentes. “As universidades existem para 
formar pesquisadores e gerar novos conhecimen-
tos, e as empresas para criar produtos inovadores 
que lhes permitam competir com seus concorren-

tes, garantindo-lhes um futuro econômico”, afirma. 
“No Brasil, contudo, convencionou-se achar que 
a inovação é um dos objetivos das universidades, 
quando, na maioria dos países com sistemas de ino-
vação bem consolidados, esse esforço é majorita-
riamente empreendido pelo setor privado a partir 
do conhecimento gerado nas universidades. São 
as empresas que deveriam acionar os grupos de 
pesquisa na academia, como forma de encontrar 
solução para seus problemas tecnológicos, e não 
o contrário.” Para ele, a situação brasileira lem-
bra um pouco os desafios da China no início dos 
anos 2000. “O sistema público de pesquisa chinês 
crescia em termos de conhecimento científico, 
mas não havia empresas em quantidade suficiente 
para incorporar esse conhecimento, de modo que 
as próprias universidades começaram a fundar e 
a gerir suas empresas.”

O caso da China, porém, como o de outros países 
que tentam alcançar as economias mais avançadas 
tecnologicamente, reforça o papel de agências pú-
blicas de fomento como facilitadores do fluxo de 
conhecimento entre universidades e empresas. A 
equipe de Geciane Porto identificou uma amostra 
disso em seu estudo ao constatar uma participa-
ção de destaque da FAPESP nas redes de coope-
ração das três estaduais paulistas – sobretudo na 
da USP, com a qual a Fundação compartilhou 101 
invenções protegidas por patentes até 2017. Para 
Renato Garcia, a presença da FAPESP nessas re-
des demonstra que a participação do investimento 
público no processo de inovação também envolve 
a implementação de políticas que permitam a di-
fusão do conhecimento e da inovação por todos 
os setores da economia.

Garcia diz ainda que não basta ter um sistema 
de inovação dotado de redes dinâmicas e diversas. 
“O Estado precisa ajudar a coordenar o processo de 
inovação e o desenvolvimento industrial, criando 
estratégias e mobilizando recursos que permitam o 
avanço tecnológico em áreas prioritárias”, comenta. 
Um das principais iniciativas brasileiras nesse sen-
tido se deu em 2004 com a promulgação da Lei de 
Inovação (nº 10.973/04), a qual permite ao governo 
promover a inovação e a competitividade das em-
presas brasileiras por meio da aplicação de recursos 
públicos em atividades empresariais de P&D. “Em 
pesquisas realizadas pelo nosso grupo, verificamos 
que os processos de interação entre universidades, 
indústria e governo no Brasil, avaliados com base 
em dados de patentes, avançaram substancialmen-
te com a promulgação dessa legislação”, comenta 
Bruno Brandão Fischer, professor da Faculdade de 
Ciências Aplicadas da Unicamp, campus de Limeira. 
Mas essa política hoje encontra-se ameaçada pelos 
sucessivos cortes no orçamento federal. n

Os projetos e o artigo científico citados nesta reportagem estão 
listados na versão on-line.
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não fará esse trabalho sozinho. Foram estabelecidas 
parcerias no Brasil com grupos das universidades 
de São Paulo (USP), Estadual Paulista (Unesp), 
Federal de São Paulo (Unifesp) e da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); e, no 
exterior, com pesquisadores das universidades da 
Flórida, nos Estados Unidos, de Queensland, na 
Austrália, e do Instituto Max Planck, na Alemanha. 
A iniciativa contará com recursos e envolvimento 
de equipes de pesquisa de empresas como Amazon 
Agrosciences, CiaCamp, Daterra, GranBio, Citrosu-
co, Agroterenas, Jacto, Fundag, entre outras. Estão 
previstos investimentos de quase R$ 35 milhões ao 
longo de cinco anos. A FAPESP entrará com R$ 4,54 
milhões, enquanto as empresas parceiras aplicarão 
R$ 4,47 milhões. O IAC e as instituições parceiras 
participarão com R$ 25,79 milhões, na forma de sa-
lários de seus pesquisadores e uso de laboratórios 
e equipamentos. 

A iniciativa compõe o primeiro Núcleo de Pesquisa 
Orientada a Problemas (NPOP), um formato de rede 
de colaboração criado no âmbito do programa Ciên-
cia para o Desenvolvimento, lançado pela FAPESP 
em 2019 para resolver problemas concretos com 
impacto na economia do estado de São Paulo.  “Nos-
sos grupos já vinham estudando os protocolos para 
aplicação da edição gênica e esse projeto veio ace-
lerar o processo”, afirma a coordenadora do NPOP, 
Mariângela Cristofani Yaly, engenheira-agrônoma 
e pesquisadora científica do Centro de Citricultura 
Sylvio Moreira do IAC, em Cordeirópolis. 

Os recursos serão utilizados em material de pes-
quisa, como reagentes químicos e substratos para a 
produção de mudas, mas o impacto principal virá 
com a contratação de bolsas. “A contratação tempo-
rária de pessoal especializado, por meio de bolsas 
de doutorado e de pós-doutorado, além de técnicos, 
vai ampliar muito a nossa capacidade de investiga-
ção, uma vez que os institutos paulistas têm tido 
dificuldade em repor quadros com a aposentado-
ria de pesquisadores”, afirma Yaly. Estima-se que o 
projeto contará com 35 pesquisadores do IAC e de 
instituições parceiras e seja feita a contratação de 
outros 35 técnicos e bolsistas.

U
ma rede de pesquisadores sediada no 
Instituto Agronômico (IAC) vai utili-
zar técnicas de edição de genoma para 
buscar ampliar a qualidade e a produ-
tividade de três culturas agrícolas de 
grande importância econômica: o café, 
a cana-de-açúcar e os citros. O esforço de 
pesquisa tem focos específicos, como o 
desenvolvimento de café com baixíssimo 

teor de cafeína, de laranjais resistentes a uma doença 
conhecida como HLB ou greening e de variedades de 
cana aprimoradas. Esses alvos são um pretexto para 
alcançar um objetivo mais ambicioso. A intenção é 
criar na comunidade de pesquisa em agronomia do 
Brasil uma expertise no uso da ferramenta CRISPR-
-Cas9, sigla de repetições palindrômicas curtas agru-
padas e regularmente interespaçadas (ver Pesquisa 
FAPESP nº 288). O método funciona como uma es-
pécie de tesoura e permite remover ou adicionar com 
precisão trechos do DNA de seres humanos, animais, 
plantas ou microrganismos. Seu potencial para criar 
tratamentos de doenças genéticas foi reconhecido 
com o Prêmio Nobel de Química de 2020, concedido 
às pesquisadoras Emmanuelle Charpentier, francesa, 
e Jennifer Doudna, norte-americana.

Na agricultura, o recurso de alterar partes do DNA 
de uma planta abriu horizontes novos para o campo 
do melhoramento genético. A edição gênica pode 
ter vantagens em relação à tecnologia dos organis-
mos transgênicos, pois é mais fácil e barato alterar 
sequências de nucleotídeos, reescrevendo ordens 
específicas, do que introduzir genes inteiros. Já na 
comparação com as técnicas tradicionais, aquelas 
que buscam desenvolver variedades de plantas a 
partir de cruzamentos e de mutações que ocorrem 
aleatoriamente, a CRISPR-Cas9 promete mais rapi-
dez e precisão. O método pode mudar características 
pontuais de uma espécie sem comprometer a arqui-
tetura genética desenvolvida ao longo de décadas de 
pesquisas de campo. 

Vinculado ao governo do estado de São Paulo, o 
IAC tem unidades dedicadas à pesquisa de café, ci-
tros e cana instaladas respectivamente nas cidades 
de Campinas, Cordeirópolis e Ribeirão Preto, mas 

Instituto Agronômico vai utilizar  

“tesoura genética” para solucionar problemas  

nas culturas de cana, café e citros

Fabrício Marques
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Na vertente de citricultura do projeto, segundo 
Yaly, o foco é o greening. Causada pela bactéria 
Candidatus Liberibacter e transmitida por um in-
seto sugador de seiva, Diaphorina citri, a doença 
se espalha para raízes, ramos, folhas e frutos, que 
ficam pequenos e deformados. De acordo com da-
dos do Fundecitrus, o greening atingia, em 2019, 
19,02% das plantações de laranja de São Paulo e 
Minas Gerais. A única forma de controle é elimi-
nar as plantas doentes e prevenir a disseminação 
do inseto. “Não há variedades comerciais de citros 
com resistência à bactéria”, diz Yaly.

O 
uso da CRISPR-Cas9 partirá do co-
nhecimento acumulado no desenvol-
vimento de variedades transgênicas 
que vêm sendo testadas em experi-
mentos de campo. “As pesquisas uti-
lizando estratégias para prospecção 
nos permitiram identificar 10 genes 
que podem ter um papel nessa resis-
tência à doença. Vamos agora usar a 

edição para tentar silenciá-los”, afirma. A meta é, 
dentro de cinco anos, organizar uma metodologia 
para aplicação da técnica e obter variedades edi-
tadas. “Mas esse esforço vai continuar pelos anos 
seguintes, até a validação do material de campo e o 
registro no Ministério da Agricultura.” Yaly vê esse 
esforço de pesquisa como uma sequência do Projeto 
Genoma, que teve início em meados dos anos 1990 
com o sequenciamento de uma bactéria, Xylella 
fastidiosa, causadora também de uma doença dos 
laranjais, o amarelinho. “Esperamos que o NPOP 
alavanque o uso da CRISPR-Cas9 e crie um novo 
capítulo no melhoramento genético de plantas.”

Em relação ao café, a meta é intensificar a busca 
de variedades com baixíssimo teor de cafeína. O 
café descafeinado é responsável por 10% do consu-
mo mundial, mas o processo químico de remoção 
da substância estimulante também retira compos-
tos responsáveis pelo sabor e o aroma da bebida. 
Em 2004, um grupo de pesquisadores do IAC e da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
identificou na população silvestre de cafeeiros da 

Etiópia três plantas mutantes de café tipo arábica 
que apresentavam teor de apenas 0,07% de cafeína. 
No arábica comum, o teor de cafeína varia de 1% a 
1,5%, enquanto no café canéfora o índice chega a 
2,2%. “Desde essa descoberta, as três plantas pas-
saram a ser utilizadas no desenvolvimento de uma 
nova cultivar desprovida de cafeína por meio de 
métodos clássicos, que envolvem cruzamentos e 
autofecundações”, explica o engenheiro-agrônomo 
Oliveiro Guerreiro Filho, pesquisador do Centro de 
Café Alcides Carvalho do IAC, em Campinas, um 
dos membros do NPOP. “Mas esse é um processo 
que demora muitos anos. A cada cruzamento é 
preciso selecionar os híbridos com baixo teor de 
cafeína e fazer retrocruzamentos para resgatar 
todas as características desejadas.”

A edição de genoma será usada para acelerar o 
processo de melhoramento. “Vai nos permitir, por 
exemplo, silenciar apenas um gene de uma cultivar 
sabidamente produtiva e longeva, sem desarticular 
toda a sua arquitetura.” Uma dificuldade que atrasava 
o desenvolvimento dessas variedades já foi contor-
nada. Utilizando as técnicas de melhoramento tra-
dicional, só era possível aferir se uma planta híbrida 
produzia café com baixo teor de cafeína quando ela 
começava a dar frutos, dois anos após cultivada. Os 
pesquisadores do IAC, em parceria com uma equi-
pe da Embrapa, conseguiram dar mais velocidade 
a esse processo. Identificaram marcadores molecu-
lares capazes de apontar precocemente, a partir da 
análise das folhas, se as plantas estudadas têm baixa 
cafeína ou não. A busca do café com baixo teor de 
cafeína, observa Guerreiro, é um bom alvo para testar 
o potencial da edição gênica no aperfeiçoamento de 
cultivares de café. “Uma vez dominada, será possí-
vel usá-la em alvos diferentes nos cafeeiros. Agora 
é a cafeína, mas depois poderá ser a resistência ao 
déficit hídrico ou a tolerância ao calor.”

No caso da cana-de-açúcar, o foco principal do 
projeto é a transgenia, mas a intenção é incorporar 
conhecimento sobre a CRISPR-Cas9 a um conjunto 
de pesquisas que buscam variedades transgênicas 
tolerantes à seca, resistentes à praga do carvão da 
cana ou então mais ricas em celulose. “A transgenia 
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e Diaphorina citri (à esq.), 
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é uma realidade para a cana-de açúcar e vai con-
tinuar sendo por muito tempo. Já temos algumas 
variedades transgênicas sendo testadas em campo”, 
afirma a engenheira-agrônoma Silvana Creste Dias 
de Souza, pesquisadora do Centro de Cana do IAC, 
em Campinas. “Mas queremos aprender a utilizar 
as ferramentas de edição gênica, que tendem a ter 
um impacto disruptivo.” O objetivo do projeto é, 
dentro de cinco anos, criar uma variedade de cana 
editada que seja resistente a um herbicida da classe 
dos inibidores de ALS, um dos mais utilizados nos 
canaviais. Ao mesmo tempo, buscam-se genes que 
possam ser modificados pela ferramenta relaciona-
dos ao carvão da cana-de-açúcar ou a variedades da 
chamada “cana-energia”, com maior teor de fibras 
e maior potencial para produção de bioenergia. Os 
desafios, observa Souza, não são desprezíveis, dada 
a complexidade do genoma da espécie. A cana é um 
organismo poliploide: cada cromossomo tem de 
8 a 10 cópias e eles nem sempre são iguais. “Cada 
gene tem vários alelos e cada um pode conferir um 
fenótipo [características observáveis]. Acertar um 
gene específico para alcançar um fenótipo desejado 
é bastante complexo”, observa. 

A 
GranBio, empresa de biotecnologia que 
desenvolve etanol de segunda geração, 
extraído de celulose e hemicelulose, 
vai investir R$ 1,5 milhão na verten-
te de pesquisa de cana-de-açúcar do 
NPOP. “Precisamos de variedades 
mais produtivas e robustas de cana e 
o uso da tecnologia da CRISPR-Cas9 
pode ajudar a alcançá-las”, diz o agrô-

nomo José Bressiani, diretor da Biovertis, um dos 
braços da GranBio.  O método pode ajudar a desen-
volver variedades de cana-energia, cujas paredes 
celulares possam ser desconstruídas com menor 
severidade durante o pré-tratamento, facilitando 
o processamento industrial na produção do etanol 
celulósico e elevando o rendimento. A edição de 
genoma poderia, por exemplo, modificar a lignina 
e criar um tipo de cana em que seja possível aces-
sar com mais facilidade os açúcares da celulose e 

da hemicelulose. “Alcançar esses resultados por 
meio da transgenia tende a ser mais demorado e 
complexo”, afirma Bressiani.

Um dos requisitos do edital dos Núcleos de Pes-
quisa Orientada a Problemas é que as instituições 
de pesquisa responsáveis pelos projetos atraiam 
parcerias com empresas privadas, a fim de acelerar 
a aplicação dos resultados. A FAPESP se dispôs a 
investir a mesma quantidade de recursos obtida de 
colaboradores privados. As equipes do IAC foram 
procurar antigos parceiros. O grupo do café cele-
brou uma parceria com a Daterra, fabricante de 
cafés especiais que há décadas utiliza variedades 
e tecnologias desenvolvidas pelo IAC ou em con-
junto com o instituto. “Nossa empresa aplica 10% 
de seus resultados em pesquisa. Já fez mais de 10 
projetos com o IAC e historicamente tem contado 
com a ajuda da instituição. Nunca pudemos retri-
buir a contento e essa parceria nos deu essa opor-
tunidade”, afirma Luis Norberto Pascoal, diretor 
de pesquisa da Daterra. Parte dos experimentos 
de campo serão desenvolvidos em uma estação da 
empresa em Franca. 

A cooperação não garante às empresas investi-
doras exclusividade sobre os resultados obtidos, 
mas haverá benefícios como descontos na cobran-
ça de royalties durante certo período. Na pesquisa 
sobre citros, firmou-se uma colaboração curiosa. 
Uma das parceiras, a CiaCamp, é uma startup que 
nasceu no próprio Instituto Agronômico em 2016 
para comercializar um composto desenvolvido no 
Centro de Citricultura, capaz de controlar doen-
ças bacterianas que afetam os citros (ver Pesquisa 
FAPESP nº 276). Articulada com uma fabricante de 
fertilizantes de São Carlos, a Amazon Agrosciences, 
a CiaCamp vai investir cerca de R$ 50 mil por ano 
no projeto do NPOP e pretende desenvolver biofer-
tilizantes talhados para as variedades que vierem 
a ser desenvolvidas. “Nós nascemos da pesquisa, 
fomos para o mercado e tivemos retorno financei-
ro. Agora podemos investir em pesquisa”, afirma a 
bióloga Simone Picchi, responsável pela CiaCamp, 
que antes de criar a startup fez dois estágios de pós-
-doutorado no IAC. nFO
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Variedade de café do  
banco de germoplasma  
do Instituto Agronômico  
e plantação de cana  
no Centro de Tecnologia 
Canavieira, em Piracicaba
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Novo levantamento de objetos celestes  

encontra estrela rara e antiga,  

com mais de 10 bilhões de anos de idade

Marcos Pivetta
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E
m meio a 21 milhões de objetos ce-
lestes observados e catalogados pelo 
projeto S-PLUS, levantamento que 
usa um telescópio robótico brasilei-
ro instalado no Chile para mapear 
metade do céu do hemisfério Sul, 

uma equipe coordenada pelo astrofísico Vini-
cius Placco identificou uma estrela muito antiga 
e rara. Com cerca de 80% da massa do Sol e idade 
estimada entre 12 e 10 bilhões de anos, a SPLUS 
J2104-0049, nome do recém-batizado astro, pa-
rece pertencer à segunda geração de estrelas que 
se formaram após o Big Bang. Esta expressão se 
refere à explosão inicial que teria originado o 
Universo há 13,8 bilhões de anos. Como estrelas 
da primeira geração pós-Big Bang ainda não foram 
observadas, a composição química das estrelas da 
segunda geração fornece parâmetros importantes 
para se inferir como devem ter sido suas anteces-
soras. É um trabalho de arqueologia estelar, no 
qual a localização e a caracterização de uma peça 
fornecem pistas do passado remoto.

A existência da SPLUS J2104-0049 sinaliza que 
a população primordial de estrelas do Universo, 
que começou a surgir por volta de 200 milhões 
de anos após o Big Bang, pode ter sido compos-
ta por astros de maior massa do que se pensava. 
“A estrela que descobrimos deve ter se formado 
a partir de uma nuvem de gás enriquecida pe-
la matéria da explosão de uma única estrela de 

A estrela SPLUS 
J2104-0049 (ponto  
no centro das imagens) 
fotografada em  
cada um dos 12 filtros 
do telescópio T80SS-
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30 massas solares da primeira geração”, explica 
Placco, do NOIRLab, centro de pesquisa mantido 
pela norte-americana National Science Founda-
tion (NSF) em Tucson, no estado do Arizona. “Até 
agora, a teoria previa que as estrelas de primeira 
geração tinham em torno de 20 massas solares.” 
O astrofísico brasileiro é o principal autor de um 
artigo sobre a descoberta da estrela publicado em 
maio no Astrophysical Journal Letters (ApJL). 

Distante cerca de 16 mil anos-luz, algo como 
3.800 vezes mais longínqua do que Proxima Cen-
tauri, a estrela mais vizinha à Terra, a SPLUS 
J2104-0049 é tecnicamente definida como uma 
estrela ultrapobre em metais. Esse grupo de es-
trelas é formado por apenas 35 objetos conheci-
dos, todos da segunda geração de estrelas pós-Big 
Bang. Em astrofísica, qualquer elemento químico 
que não seja o hidrogênio e o hélio é denomina-
do metal, um conceito específico dessa área que 
difere do adotado pela química da tabela perió-
dica. Além de apresentar uma metalicidade ex-
tremamente baixa, como suas três dezenas de 
irmãs, a SPLUS J2104-0049 tem uma caracte-
rística que a torna única: é a estrela ultrapobre 
em metais com a menor quantidade de carbono 
medida em sua atmosfera. “Ela tem entre 100 e 
mil vezes menos carbono que as outras estrelas 
desse grupo”, comenta Placco. De acordo com os 
modelos dos astrofísicos, uma estrela com essa 
particularidade só poderia surgir de uma nuvem 
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Existem vários projetos internacionais que têm como 

objetivo fazer levantamentos e mapear objetos situados em 

diferentes partes do céu, como o Dark Energy Survey (DES) 

e o Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Essas iniciativas 

divulgam periodicamente catálogos com imagens e dados 

sobre os milhões de estrelas, galáxias e outras estruturas 

que seus telescópios captaram em diferentes comprimentos 

de onda (luz visível, infravermelho, ondas de rádio, raios 

gama). “Embora os brasileiros participem regularmente de 

levantamentos astronômicos, o S-PLUS é o primeiro projeto 

desse porte e abrangência a ser liderado pelo país”, 

comenta o astrofísico Roderik Overzier, do Observatório 

Nacional (ON), um dos coordenadores do projeto. Cerca  

de 200 pesquisadores participam do levantamento, dos 

quais 60% são de instituições brasileiras. O pequeno 

telescópio T80S, que é uma cópia exata de um congênere 

espanhol e foi instalado no Chile, trabalha majoritariamente 

em função desse projeto. 

Desde que começou a funcionar, há cerca de 5 anos,  

o equipamento produziu dois catálogos com imagens de  

21 milhões de objetos celestes. Sua meta é varrer uma área 

equivalente à metade do céu do hemisfério Sul e apontar 

sua câmera para 4.500 campos de observação do chamado 

Universo Local, que engloba a Via Láctea e outras galáxias 

vizinhas, como a Nuvem de Magalhães e os aglomerados  

de Fornax e Hidra. Cada um dos 12 filtros do T80S produz 

três imagens de uma região quadrada do céu que poderia 

abrigar ao menos cinco luas cheias. 

“Já cobrimos 40% da área que queremos mapear no 

levantamento”, comenta Claudia Mendes de Oliveira,  

do IAG-USP. “Devemos continuar o mapeamento por mais 

uns três anos e meio.” Além de descobrir objetos raramente 

observados, como a estrela ultrapobre em metais SPLUS 

J2104-0049, o levantamento gera belas e novas imagens de 

estruturas já conhecidas, como as da galeria publicada ao 

lado. Qualquer pesquisador de instituição brasileira pode 

participar como membro do S-PLUS. Mais detalhes podem 

ser obtidos no site do projeto (www.splus.iag.usp.br).  

Os astrofísicos do levantamento nacional também têm 

parcerias com projetos semelhantes que estão mapeando  

o céu do hemisfério Norte, como as colaborações J-PLUS  

e J-PAS, com as quais devem produzir um conjunto de  

dados que cobrirá quase metade de toda a esfera celeste.

De olho em metade  
do céu austral 
A serviço do projeto S-PLUS, telescópio  
brasileiro pretende mapear 4.500 regiões  
da esfera celeste

Três dos 21 milhões de objetos 
celestes mapeados no 
levantamento (do alto para baixo): 
Nebulosa do Lápis, galáxia NGC 
3314A e aglomerado globular 
Messier 2 (NGC 7089)

1
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3
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gasosa enriquecida com material produzido por 
uma estrela de uma geração anterior com massa 
equivalente a 30 sóis. 

A composição de uma estrela deriva da cons-
tituição química das populações de estrelas que 
a precederam. Em tese, quanto mais antiga for 
uma estrela, quanto mais próxima da infância 
do Universo for sua origem, menor seu grau de 
metalicidade. A primeira geração de estrelas, 
formadas logo após o Big Bang, seria o caso mais 
extremo que dita o tom dessa regra. Esses astros 
primordiais são constituídos apenas de hidrogê-
nio e hélio, os dois elementos químicos mais leves, 
e desprovidos de metais. Eles apresentam essa 
assinatura química única porque se formaram a 
partir do colapso gravitacional de nebulosas cons-
tituídas somente de hidrogênio e hélio. As nuvens 
foram se adensando até formar a primeira geração 
de estrelas. Todas as populações subsequentes 
de estrelas seriam compostas majoritariamente 
por esses dois elementos mais uma quantidade 
pequena de metais, cujo teor cresce ligeiramente 
a cada nova geração de estrelas. A vida e a mor-
te de uma estrela fornecem mais metais para as 
nuvens de gás, aumentando gradativamente a 
quantidade de elementos nesses berçários este-
lares. Com o tempo, as estrelas passam a conter 
mais metais além de hidrogênio e hélio.

A 
localização da SPLUS J2104-0049 
entre as 700 mil estrelas da Via 
Láctea mapeadas pelo S-PLUS 
e que tiveram sua metalicidade 
estimada só foi possível graças 
a uma peculiaridade do T80S, o 

telescópio de 86 centímetros de diâmetro, instala-
do em 2015 na montanha Cerro Tololo, nos Andes 
chilenos, para captar as imagens que compõem o 
levantamento do céu austral. O telescópio tem um 
sistema de 12 filtros fotométricos de cores diferentes, 
dos quais sete são mais estreitos e permitem estudar 
as chamadas linhas espectrais dos objetos celes-
tes. As características dessas linhas indicam, por 
exemplo, a temperatura e a constituição química de 
estrelas, inclusive das muito antigas, como a SPLUS 
J2104-0049. “As imagens do T80S são ótimas para 
descobrir objetos raros para serem estudados”, diz o 
astrofísico Felipe de Almeida Fernandes, que faz es-
tágio de pós-doutorado no Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo (IAG-USP) e cuida da preparação e 
refinamento dos dados fornecidos para o levanta-
mento S-PLUS. “Uma vez identificado um objeto 
potencialmente interessante, é possível observá-lo 
em mais detalhes em um telescópio maior.” 

A nova estrela ultrapobre em metais foi desco-
berta pelo T80S e estudada mais profundamente FO
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em dois telescópios maiores, o Gemini Sul, com um 
espelho de 8 metros (m) de diâmetro, e o Magellan 
Clay, de 6,5 m, ambos situados também no Chile. 
Para agilizar o processo de escolha de alvos de ob-
servação em meio a milhares ou mesmo milhões de 
corpos celestes, os astrofísicos contam hoje com o 
auxílio de algoritmos baseados em inteligência ar-
tificial e aprendizado de máquina. “Ensinamos o 
software a reconhecer a assinatura espectral típica 
do objeto que estamos buscando e o programa faz a 
procura por esse tipo de astro em meio às imagens 
do levantamento S-PLUS”, comenta Placco. Foi 
assim que, das 700 mil estrelas da Via Láctea ob-
servadas no mapeamento até agora, os astrofísicos 
chegaram inicialmente em 200 candidatas a serem 
estrelas ultrapobres em metais e, posteriomente, na 
SPLUS J2104-0049. Segundo os pesquisadores, o 
índice de acerto do algoritmo em classificar um astro 
ou formação celeste mapeado pelo levantamento 
é maior do que 97%. A cada mil objetos analisados 
automaticamente pelo programa, somente 22 se-
riam catalogados de maneira incorreta.

“A descoberta dessa estrela pobre em carbono é, 
por ora, o principal resultado científico do S-PLUS”, 
comenta a astrofísica Claudia Mendes de Oliveira, 
do IAG-USP, coordenadora do projeto de mapea-
mento do céu austral e idealizadora do telescópio 
T80S. Ao lado do artigo científico com a descrição 
da nova estrela, a iniciativa publicou cinco papers 
com a apresentação de métodos e ferramentas cien-
tíficas que estão sendo usados no S-PLUS. Por € 800 

Projetos
1. Ciência com o telescópio robótico brasileiro (nº 19/26492-3); Mo-
dalidade Projeto Temático; Pesquisadora responsável Claudia Mendes 
de Oliveira (USP); Investimento US$ 451.745,00 e R$ 2.680.207,02. 
2. EMU: Aquisição de um telescópio robótico para a comunidade 
astronômica brasileira (nº 09/54202-8); Modalidade Programa Equi-
pamentos Multiusuários; Pesquisadora responsável Claudia Mendes 
de Oliveira (USP); Investimento US$ 1.746.697,84 e R$ 1.325.134,14.

Artigo científico
PLACCO, V. M. et al. SPLUS J210428.01-004934.2: An ultra metal-
-poor star identified from narrowband photometry. The Astrophysical 
Journal Letters. 12 mai. 2021.

mil (cerca de R$ 4,7 milhões), a FAPESP financiou 
a compra do T80S, a pedido de um projeto coorde-
nado por Oliveira. Além de receber investimentos 
da Fundação, o telescópio foi instalado no Chile 
com o auxílio de seus demais sócios-parceiros: o 
Observatório Nacional (ON), do Rio de Janeiro, as 
universidades federais de Sergipe (UFS) e de Santa 
Catarina (UFSC) e a Universidade de La Serena, no 
Chile. Várias agências de fomento, como o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), financiaram 
a participação dessas instituições no telescópio. O 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o 
Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón 
(Cefca), na Espanha, também apoiaram a operação 
do T80S nos estágios iniciais de desenvolvimento do 
projeto. Atualmente a manutenção do telescópio é 
bancada por projetos patrocinados pela FAPESP. n

Visão da cúpula  
e da parte interna do 
telescópio T80S, 
situado na montanha 
Cerro Tololo, no Chile

FA
V

IO
 F

EI
FE

R



PESQUISA FAPESP 305  |  59

NEUROCIÊNCIA

O CÉREBRO ESTATÍSTICO

Experimento com sequências 

estruturadas de sons e silêncios 

corrobora a conjectura  

clássica de que o órgão  

usa modelos probabilísticos  

para antecipar eventos
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Sequência de movimentos típica de um samba,  
ritmo musical de quatro tempos



O 
cérebro cria constan-
temente modelos do 
mundo ao redor e, com 
base neles, faz predi-
ções sobre o que está 
por vir. É uma capaci-
dade essencial para a 
sobrevivência, usada, 

por exemplo, quando se escolhe o momento ade-
quado para atravessar uma rua movimentada. 
Também é o que faz um ritmista que entra numa 
roda de samba e imediatamente pega o ritmo. 
A hipótese de que essa capacidade intrínseca 
ao funcionamento do cérebro seria de natureza 
estatística foi formulada pelo médico e físico 
Hermann von Helmholtz (1821-1894). Em seu 
Tratado de óptica fisiológica, de 1866, Helmholtz 
cunhou a expressão “inferência inconsciente” 
para designar esse modo de operar. A expressão 
ressalta o caráter estatístico dessa capacidade, 
porque os estímulos que chegam ao cérebro têm 
uma natureza intrinsecamente variável – e iden-
tificar regularidades em meio à variabilidade é 
a essência da atividade estatística. Em meio a 
essa imensa variabilidade, no entanto, a identi-
ficação de regularidades não pode se limitar a 
reconhecer se uma certa sequência de eventos 
se repete de maneira idêntica nos estímulos. Isso 
é insuficiente, por exemplo, para atravessar uma 
rua, pois o fluxo do trânsito não é uma repetição 
imutável de uma sequência fixa de veículos. Para 
completar a tarefa com segurança, é preciso iden-
tificar uma regularidade por trás da variedade 
de veículos que passa pela rua. 

Um século e meio depois de apresentar essa 
proposição, a conjectura da inferência incons-
ciente formulada por Helmholtz continua a ser 
investigada por grupos de pesquisa mundo afora. 
Nas últimas décadas, verificou-se, por exemplo, 
que o cérebro é capaz de identificar um evento 
inesperado em meio à regularidade de uma se-
quência repetida de eventos de mesma natureza. 
Essa discrepância deixa uma assinatura caracte-
rística na atividade elétrica cerebral e funciona 
como uma marca de surpresa. O desafio atual em 
relação à hipótese de Helmholtz era desenvolver 
um quadro conceitual e experimental que per-
mitisse ir além da identificação de discrepâncias 
em meio a repetições. Com esse objetivo, um no-
vo modelo matemático e um protocolo experi-
mental original foram propostos por uma equipe 
multidisciplinar coordenada pelo matemático 
Antonio Galves, do Instituto de Matemática e 
Estatística da Universidade de São Paulo (USP), 
e pela neurobióloga Claudia Vargas, do Instituto 
de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que integram 
o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (Ce-
pid) em Neuromatemática (NeuroMat), finan-

ciado pela FAPESP. O modelo e seus resultados 
foram descritos em um artigo publicado em 10 
de fevereiro na revista Scientific Reports.

No trabalho, os pesquisadores buscaram evi-
dências de que o cérebro efetivamente identifica 
regularidades em situações muito mais intrinca-
das do que a simples ocorrência de discrepâncias 
em meio a repetições. Fizeram isso tentando 
modelar, de maneira simplificada, o que se passa 
no cérebro de um sambista que chega a uma ba-
tucada, imediatamente entende a estrutura rít-
mica utilizada, por mais complexa que ela seja, 
e logo é capaz de contribuir para o ritmo geral.

No experimento, voluntários foram expostos a 
duas sequências variáveis de estímulos auditivos 
enquanto sinais eletroencefalográficos (EEG) 
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Passos de uma valsa,  
dança com cadência de três tempos



eram registrados por meio de eletrodos fixados 
em seu escalpo. Essas sequências de estímulos 
reproduziam de maneira simplificada a estrutura 
rítmica do samba e a da valsa. No samba, uma 
batida forte é seguida por uma fraca, que ante-
cede uma unidade silenciosa e mais uma batida 
fraca. Na valsa, uma batida forte é acompanhada 
por duas batidas fracas. Em ambos os ritmos, 
essa sequência de base se repete regularmente.

Durante a execução de um samba ou de uma 
valsa por um ritmista, no entanto, essas estrutu-
ras periódicas regulares podem ser modificadas, 
com a substituição, às vezes, da batida fraca por 
uma unidade silenciosa. Num baile, esses apa-
gamentos casuais ocorrem naturalmente e sua 
imprevisibilidade deixa os ritmos mais interes-
santes. No experimento realizado pela equipe 
do NeuroMat, os apagamentos aleatórios foram 
introduzidos com um propósito científico: en-
contrar evidências de que o cérebro dos voluntá-
rios não estava simplesmente “decorando” uma 
sequência periódica imutável, mas, sim, identifi-
cando o procedimento que produziu a sequên-
cia. A fim de verificar qual dos dois fenômenos 
estava ocorrendo, os pesquisadores expuseram 
cada voluntário a realizações do samba e da valsa 
com apagamentos diferentes das batidas fracas.

Os procedimentos usados para gerar as se-
quências de estímulos correspondentes ao samba 
e à valsa podem ser entendidos como algoritmos, 
que, no caso desse experimento, expressavam 
como cada novo estímulo era escolhido em razão 
dos ocorridos anteriormente. A pergunta que os 
pesquisadores desejavam responder era se havia 
a possibilidade de identificar os algoritmos gera-
dores do samba e da valsa nos registros de EEG.

N
o protocolo experimental 
proposto pela equipe do 
NeuroMat, um segmen-
to de EEG era registrado 
cada vez que um estímulo 
auditivo era apresentado 
ao voluntário. O problema 
era descobrir como as ca-

racterísticas estatísticas de cada trecho de EEG 
dependiam da sequência de estímulos apresen-
tada até aquele momento. No caso do samba, 
uma batida forte é seguida por uma batida fraca, 
acompanhada sempre de um silêncio constitutivo 
e de outra batida fraca. De tempos em tempos, 
porém, uma batida fraca era substituída por um 
silêncio ocasional. Se o último estímulo havia 
sido uma batida forte, o estímulo seguinte era 
quase sempre uma batida fraca, ocasionalmente 
substituída por um silêncio. De acordo com a hi-
pótese da equipe do NeuroMat, as características 
do sinal de EEG registrado enquanto o voluntário 
havia sido exposto a uma batida forte deveriam 

Projeto
Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática – Neu-
roMat (nº 13/07699-0); Modalidade Centros de Pesquisa, Inovação 
e Difusão (Cepid); Pesquisador responsável Jefferson Antonio Galves 
(USP); Investimento R$ 28.209.502,86.

Artigo científico
HERNÁNDEZ, N. et al. Retrieving the structure of probabilistic sequen-
ces of auditory stimuli from EEG data. Scientific Reports. 10 fev. 2021.

expressar como o próximo estímulo seria gera-
do em função dos apresentados anteriormente.

Por que supor que as características de cada 
segmento do EEG codificariam como a esco-
lha de cada novo estímulo depende dos últimos 
apresentados? Já era conhecido que um apaga-
mento inesperado da batida fraca produz uma 
marca de surpresa. Assim, no samba, essa marca 
de surpresa deveria estar presente no sinal de 
EEG sempre que ocorrer um silencio ocasional. 
Em contraste, tal marca não deveria aparecer 
durante a ocorrência de um silêncio constitutivo.

O trabalho mostra que esse efeito vai além 
da simples marca de surpresa. O que está em 
jogo é como, em cada passo, os estímulos ante-
riores determinam de que maneira é escolhido 
o próximo estímulo. De fato, depois do silêncio 
constitutivo, vem quase sempre uma batida fraca 
ou, às vezes, um silêncio ocasional. Já o silêncio 
ocasional que aparece depois da batida forte é 
sempre seguido por um silêncio constitutivo. São 
essas diferentes maneiras de escolher o próximo 
estímulo em função daqueles que vieram antes 
que estão codificadas no sinal de EEG. Os pes-
quisadores generalizaram essa constatação para 
as características dos sinais de EEG associados a 
cada uma das posições na sequência de estímu-
los do samba e da valsa e, de modo mais amplo, 
a qualquer sequência de estímulos.

A análise estatística realizada guiada por es-
se modelo identificou nos registros eletroence-
falográficos coletados durante a exposição ao 
samba e à valsa as características dos algoritmos 
correspondentes a cada um dos ritmos. Esse 
resultado indica que, apesar da variabilidade 
introduzida pelos apagamentos aleatórios, os 
participantes capturaram o que havia de comum 
nas diversas execuções de cada ritmo às quais 
eles foram expostos.

Em conclusão, observam Galves e Vargas, “uma 
pergunta derivada da conjectura de Helmholtz 
conduziu à construção de um novo modelo ma-
temático que, por sua vez, sugeriu o protocolo 
experimental utilizado. Uma metodologia es-
tatística inovadora também teve de ser desen-
volvida para a análise dos dados. Os resultados 
dessa análise levaram a novas perguntas neu-
robiológicas e sugeriram desdobramentos ao 
modelo matemático, constituindo-se assim em 
um círculo virtuoso”. n
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U
ma classe importante dos chamados 
poluentes emergentes, os microplás-
ticos, foi encontrada em pulmões hu-
manos. Uma equipe de pesquisadores 
da Universidade de São Paulo (USP) e 

do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) iden-
tificou e caracterizou 33 partículas e 4 fibras de 
polímeros em 13 de 20 amostras de tecido pulmo-
nar investigadas. Os resultados do trabalho foram 
publicados em 24 de maio em artigo no Journal 
of Hazardous Materials. As partículas mediam 
menos de 5,5 micrômetros (μm) e as fibras entre 
8,12 e 16,8 μm. Um micrômetro equivale a 0,001 
milímetro (mm). “A maior parte dos polímeros que 

R E S P I R A N D O  M I C R O P L Á S T I C O S

MEDICINA

identificamos era de polipropileno e de polietile-
no, os tipos de plástico mais fabricados no mundo, 
usados em embalagens de alimentos e em vários 
outros objetos”, afirma a médica patologista Thais 
Mauad, da Faculdade de Medicina da USP, líder 
do laboratório que conduziu o estudo. 

As amostras de tecido pulmonar vieram de au-
tópsias feitas em pessoas de 48 a 94 anos, sendo 7 
homens e 13 mulheres. Cerca de dois terços desses 
indivíduos nunca fumaram e um terço era com-
posto de ex-tabagistas que tinham abandonado o 
cigarro havia pelo menos 15 anos. Em média, os 
autopsiados moraram 34 anos no mesmo ende-
reço na cidade de São Paulo.

Diminutas partículas e fibras de polímeros se alojam nos pulmões humanos 

e podem causar danos à saúde Eduardo Geraque
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Microplásticos de  
até 5 milímetros  
se originam da 
degradação de objetos 
maiores feitos  
de polímeros, como 
sacolas e garrafas



Vários estudos têm apontado a presença de mi-
croplásticos em ambientes aquáticos, terrestres e 
aéreos e em certos alimentos. Fibras e partículas 
de polímeros já foram, por exemplo, detectadas 
em peixes, sal de cozinha, água potável, leite, chá, 
cerveja, mel, açúcar e vegetais. Não é novidade 
que as pessoas respirem e eventualmente ingiram 
polímeros. Mas, segundo os pesquisadores, o tra-
balho é o primeiro a apontar que essas partículas 
e fibras podem ficar armazenadas nos pulmões. 

Um dos principais obstáculos enfrentados pe-
lo engenheiro ambiental Luís Fernando Amato-
-Lourenço, principal autor do trabalho, envolveu 
a questão metodológica. Como os microplásticos 
estão em todos os ambientes, inclusive no ar, a 
probabilidade de contaminação das amostras 
de tecido pulmonar era grande. Para evitar que 
isso ocorresse, ele seguiu um protocolo, usado 
em vários ramos da ciência, que enumera pro-
cedimentos capazes de minimizar o contato com 
polímeros. Desde a coleta dos tecidos pulmona-
res até sua análise por espectrometria feita no 
laboratório, não houve nenhum procedimento 
que usasse algum objeto fabricado com plástico. 
“Além de diminuir o risco de contaminação exter-
na, tínhamos que processar e analisar os tecidos 
sem que houvesse danos físicos ou modificações 
nos microplásticos que poderiam estar em um 
pulmão”, explica Amato-Lourenço, que faz está-
gio de pós-doutorado sob supervisão de Mauad 
com bolsa da FAPESP. “Adaptamos um procedi-
mento metodológico utilizado na determinação 
de microplásticos em mexilhões e deu certo.”

O fato de existir um protocolo mais bem estru-
turado para o estudo de microplásticos em mexi-
lhões, um ser aquático, não é mera coincidência. 
Objetos feitos de plástico, como garrafas e saco-
las, não se degradam facilmente, acumulam-se 
em certos lugares e geram danos à natureza. É 
deles que se originam os microplásticos. Normal-
mente, essas fibras e partículas de polímeros se 
desprendem durante o processo de fabricação 
dos plásticos na indústria ou quando as emba-
lagens plásticas são expostas a fontes de calor. 
Atualmente, microplásticos estão presentes nas 
regiões polares, no oceano profundo e se espa-
lham pelo ar, do qual caem sobre as cidades e 
florestas quando chove. 

UM CARTÃO DE CRÉDITO POR ANO
O ecólogo marinho britânico Richard Thompson, 
da Universidade de Plymouth, no Reino Unido, 
cunhou em 2004 o termo microplásticos para 
descrever partículas de polímeros de tamanho 
menor que 5 mm. Sua equipe de pesquisadores 
encontrou microplásticos nas areias de praias 
do Reino Unido em esforços pioneiros de inves-
tigação sobre os impactos do lixo marinho nos 
ecossistemas. Esses resquícios diminutos de po-

límeros são especialmente comuns em variados 
ambientes aquáticos porque garrafas e embala-
gens plásticas são descartadas de forma inade-
quada e se acumulam em rios e mares.  

A lenta erosão do lixo plástico cria 
uma verdadeira trilha de sujeira. 
Em 2015, oceanógrafos da Europa 
e Estados Unidos estimaram exis-
tir entre 15 trilhões e 51 trilhões 

de partículas de microplástico flutuando na su-
perfície dos mares de todo o mundo. Outra fonte 
dessas partículas e fibras são os pneus (que têm 
polímeros) em atrito com o asfalto nas cidades 
e estradas, e as fibras sintéticas usadas nas rou-
pas. Isso significa que as pessoas podem inalar 
quantidades significativas de microplásticos co-
tidianamente. Segundo um estudo publicado em 
março deste ano na revista Environmental Science 
& Technology pela equipe do cientista ambiental 
holandês Albert Koelmans, da Universidade de 
Wageningen, nos Países Baixos, as pessoas po-
dem ingerir por ano uma quantidade de plástico 
equivalente à de um cartão de crédito.

Além de causar danos físicos, a ingestão de mi-
croplásticos parece reduzir ou tornar mais lenta a 
capacidade reprodutiva de algumas espécies ma-
rinhas, que são alvo da maior parte dos estudos 
feitos sobre os impactos ambientais dos resquí-
cios de polímeros. Os efeitos dos microplásticos 
na saúde humana ainda são pouco conhecidos. O 
grupo de São Paulo pretende determinar as carac-
terísticas físico-químicas de microplásticos em 
amostras de ar de ambientes fechados e abertos 
da capital paulista e conduzir estudos toxicoló-
gicos em cultura celular de animais.

O objetivo é compreender melhor a grande 
complexidade que envolve o tema quanto à to-
xicidade dos diferentes tipos de polímeros. “No 
meio ambiente, os microplásticos podem funcio-
nar como vetores e se ligar a outros poluentes, 
como metais pesados ou compostos orgânicos, ou 
mesmo a microrganismos como vírus ou bacté-
rias”, comenta Amato-Lourenço. “Podem ser um 
tipo de ‘coquetel químico e biológico’ e ter efeitos 
múltiplos na saúde.” A patologista Mauad des-
taca que sua equipe já realiza um estudo sobre a 
possibilidade de os microplásticos transportarem 
o coronavírus em ambientes urbanos abertos. n

Projeto
Identificação e caracterização físico-química de microplásticos am-
bientais na atmosfera e em tecido pulmonar humano (nº 19/03397-5); 
Modalidade Bolsa de Pós-doutorado; Pesquisadora responsável Thais 
Mauad (USP); Bolsista Luís Fernando Amato-Lourenço; Investimento 
R$ 254.371,95.

Artigo científico
AMATO-LOURENÇO, L. F. et al. Presence of airborne microplastics 
in human lung tissue. Journal of Hazardous Materials. 24 mai. 2021.LÉ
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NOVOS AGENTES 
BIOLÓGICOS  
CONTRA PRAGAS

AGROPECUÁRIA

O rebanho nacional 
sofre perdas estimadas 
em US$ 3,2 bilhões  
por ano por causa  
do carrapato-do-boi
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U
ma boa notícia para pe-
cuaristas e cafeicultores 
brasileiros. Alternativas 
para o combate ao carra-
pato-do-boi, aracnídeo 
responsável por perdas 

estimadas em US$ 3,2 bilhões por ano 
no país, e o enfrentamento do bicho-
-mineiro, principal praga dos cafezais, 
estão chegando aos produtores. As duas 
soluções, nascidas respectivamente nos 
laboratórios da empresa paulista Decoy 
e da Universidade de Franca (Unifran), 
baseiam-se no controle biológico de 
pragas, método que provoca menos im-
pacto no ambiente do que os agentes 
químicos tradicionais.

O carrapaticida da Decoy, feito à base 
de fungos, inimigos naturais do parasita, 
é oferecido em duas formulações, uma 
para ser pulverizada nos animais e outra 
no pasto. Os fungos agem em todas as 
fases de desenvolvimento do artrópode, 
matando ovos, larvas, ninfas e adultos, 
de acordo com a empresa. O carrapato-
-do-boi é uma ameaça à posição que o 
Brasil, dono do maior rebanho comer-
cial do mundo, com mais de 200 milhões 
de cabeças, ocupa no mercado de carne 
bovina – o país é o maior exportador e 
o segundo produtor, superado apenas 
pelos Estados Unidos.

Incubada no Supera Parque de Inova-
ção e Tecnologia de Ribeirão Preto (SP), 

a Decoy investe no controle biológico co-
mo solução para um impasse: a crescente 
resistência do carrapato-do-boi, Rhipice-
phalus (Boophilus) microplus, aos agentes 
químicos. O problema é desencadeado 
pelo uso indiscriminado dos produtos, 
com a consequente contaminação do 
ambiente, de animais e seres humanos.

“Estamos trazendo para a criação de 
animais um conceito que já é realidade 
na agricultura. Desenvolvemos produ-
tos para o controle biológico de pragas 
de importância econômica, atendendo 
a demanda dos produtores”, destaca o 
biólogo Lucas Garcia von Zuben, sócio-
-fundador da Decoy.

Além da pesquisa sobre o tratamento 
fúngico para R. (B.) microplus, a empre-
sa tem outros projetos de inovação em 
andamento, sendo dois deles com apoio 
do programa Pesquisa Inovativa em Pe-
quenas Empresas (Pipe), da FAPESP. Um 
tem como objetivo a criação de um bioin-
seticida fúngico contra uma praga da avi-
cultura, o cascudinho-da-granja (Alphi-
tobius diaperinus), e o outro, também à 
base de fungos, é voltado ao controle do 
ácaro Varroa destructor em colônias de 
abelhas Apis mellifera. 

IDEIA MALUCA
Fundada em 2015 pelos biólogos von 
Zuben e Túlio Marcos Nunes, então 
pós-doutorandos da Universidade de 

São Paulo (USP), e o economista Filipe 
Dal’Bó, a Decoy tem cerca de 30 inte-
grantes, dos quais sete são pesquisado-
res. O ingresso no programa Pipe ocor-
reu no ano de criação da empresa, mas 
não gerou um produto. “Nosso primeiro 
projeto Pipe foi uma fita com feromônio 
para fixar no animal e atrair os parasitas. 
Ao conhecermos melhor a realidade da 
pecuária – até então estudávamos abe-
lhas –, vimos como a ideia era maluca. 
Não é necessário atrair o carrapato; na 
pastagem, o próprio boi o atrai”, recor-
da-se Nunes. 

A pesquisa inicial foi a base para a 
estruturação científica e financeira da 
empresa. A startup já recebeu R$ 1,8 mi-
lhão em investimentos privados e quer 
que o carrapaticida biológico seja seu 
carro-chefe. Atualmente, o produto está 
sendo testado por mais de 700 pecuaris-
tas. A startup fornece o carrapaticida e 
a orientação técnica para aplicá-lo e re-
cebe em troca uma ajuda de custo, cujo 
valor não é revelado, para continuar o 
desenvolvimento.

“É preciso estar aberto ao novo. Eu 
estava numa situação delicada, mas te-
ria abraçado a ideia de qualquer forma”, 
conta o pecuarista paulista João Quei-
roz, criador de gado de corte de Presi-
dente Prudente (SP). Ele perdia para o 
carrapato cerca de 20 cabeças por ano. 
“Um dos bois que morreram estava in-

Carrapaticida natural e o inseto bicho-lixeiro  

podem ajudar a combater importantes pragas  

da pecuária e da cafeicultura nacionais

Suzel Tunes e Tiago Jokura
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festado com 3 mil parasitas e não foi por 
negligência.” O produtor recorria a to-
dos os produtos disponíveis no mercado 
para combater a praga quando, graças 
a um interesse comum – a criação de 
abelhas –, conheceu Nunes, que disse 
ter uma solução para a questão. “Leva-
mos três meses para conter o problema. 
A diferença é gritante; não perdi mais 
nenhum boi”, diz.

A 
Decoy não revela, por 
enquanto, que fungos 
emprega na formulação. 
A eficácia dos produtos 
em testes de laborató-
rio varia de 80% a 100% 

dependendo da concentração e da fase 
de vida do carrapato. Em campo, a efi-
cácia é estimada em pelo menos 70%, 
conforme as condições de aplicação do 
produto. “Temos um projeto em execu-
ção para levantar esses dados em campo 
com mais robustez, pois a influência das 
condições ambientais é bastante alta”, 
diz von Zuben. Essa informação é fun-
damental para a obtenção do registro do 
carrapaticida no Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Uma portaria do órgão exige uma efi-
cácia de 95%, taxa considerada alta no 
âmbito do controle biológico.

“A portaria foi criada para produtos 
químicos. O controle biológico requer 
uma análise diferente, já que atua a par-
tir da dinâmica de populações ao longo 
de certo período”, defende Nunes. A 
Decoy solicitará a criação de um novo 
protocolo de análise que se adéque me-
lhor à realidade do controle biológico, 
mas já deu andamento, em paralelo, ao 
pedido de licença para operação de uma 
biofábrica. Instalada em uma área de 80 
metros quadrados no Supera Parque, sua 
produção poderá atender 1,2 milhão de 
animais por mês. 

A dificuldade burocrática é apontada 
como uma das razões que inibem o re-
gistro de produtos de controle biológi-
co na pecuária, embora pesquisas nessa 
área existam pelo menos desde a década 
de 1990. “Entre 2015 e 2019, mais de 40 
novas empresas registraram seu primei-
ro produto para controle biológico. Em 
2020, foram 95 produtos registrados 
para o mercado agrícola, sendo o uso 
veterinário ainda inexplorado”, observa 
o agrônomo Italo Delalibera Júnior, da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz (Esalq), da USP, e pesquisador 
do São Paulo Advanced Research Cen-
ter for Biological Control (SparcBio), 
apoiado pela FAPESP e pela empresa 
Koppert Biological Systems.

Outro obstáculo para que uma formu-
lação eficaz contra o carrapato-do-boi 
chegue ao mercado é de ordem técnica. 
Segundo o veterinário Renato Andreot-
ti, da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e professor da 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), diversos estudos mostram 
que agentes fúngicos funcionam bem 
em laboratório, mas não demonstram a 
mesma efetividade no campo. “Um dos 
problemas é a ação dos raios ultravio-
leta, que matam o fungo”, exemplifica. 

Há 30 anos Andreotti estuda diferen-
tes técnicas de controle do carrapato-
-do-boi e acaba de depositar a patente 
de uma vacina, feita à base de peptídeos 
do parasita. “Talvez os pesquisadores 
da startup tenham achado uma formu-
lação fúngica que também seja efetiva 
no campo. As ferramentas químicas 
para o controle do parasita estão se es-
gotando por conta da resistência”, res-
salta Andreotti. “Torço para que surjam 
novas soluções.”

DEFESA DOS CAFEZAIS
O controle biológico também é a estra-
tégia proposta pela entomologista Ales-
sandra Marieli Vacari, da Unifran, para 
proteger as lavouras de café do país. Ela 
lidera uma rede formada por biofabri-
cantes de insetos, agrônomos, entomolo-
gistas e fazendeiros de Minas Gerais, São 
Paulo, Goiás e Pará, que testam crisopí-
deos (Chrysoperla spp.), insetos verdes 
e voadores popularmente conhecidos 

como bicho-lixeiro, no manejo integra-
do de pragas (MIP) do cafeeiro. O MIP 
usa um conjunto de ferramentas, como 
produtos químicos, agentes biológicos 
e plantas-iscas, para o controle de pra-
gas agrícolas (ácaros, insetos, doenças 
e plantas daninhas).

O alvo deles é o bicho-mineiro (Leu-
coptera coffeella), uma mariposa branca 
que na fase larval provoca a formação de 
minas nas folhas. O ataque causa estra-
gos na folhagem e, por consequência, na 
capacidade fotossintética dos cafeeiros, 
diminuindo sua longevidade e ameaçan-
do a sobrevivência. Uma infestação seve-
ra pode reduzir a capacidade produtiva 
de um cafezal em até 70%, segundo es-
tudo publicado pela Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia.

Para oferecer uma alternativa ecológi-
ca e sustentável, Vacari tem trabalhado 
com sete alunos de graduação, todos bol-
sistas de iniciação científica da FAPESP, 
para produzir crisopídeos em laborató-
rio e analisar seu comportamento pre-
datório e reprodutivo em campo. “Nossa 
pesquisa interessa principalmente aos 
produtores de cafés especiais, que pre-
cisam adotar o MIP como critério de 
certificação, e aos cafeicultores orgâ-
nicos, que não podem usar inseticidas 
químicos sintéticos nem acaricidas no 
controle de pragas”, explica Vacari.

Três espécies de bicho-lixeiro estão 
sendo reproduzidas em ambiente con-
trolado na Unifran. Quando os ovos es-
tão prestes a eclodir, eles são liberados 
em campo e observados nas fases de lar-
va, pupa e adulta. Os hábitos alimenta-
res e de colonização dos crisopídeos são 
monitorados fora da universidade. “Os 
produtores estão tão interessados no 

1 2

Pedaço de pastagem infestado  
pelo carrapato-do-boi (abaixo)  
e aracnídeo sobre efeito do  
agente biológico da Decoy (à dir.)
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Projetos
1. Controle biológico do cascudinho-da -granja, Alphito-
bius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) com base em 
um bioinseticida fúngico (nº 19/16636-8), Modalidade 
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); Pes-
quisadora responsável Tatiana Magalhães (Decoy Smart); 
Investimento R$ 32.380,60.
2. Controle biológico do parasita Varroa destructor em 
colônias de Apis mellifera (nº 19/23976-0), Modalida-
de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); 
Pesquisadora responsável Larissa Galante Elias (Decoy 
Smart); Investimento R$ 555.186,72.

Artigo científico
HIGA, L. O. S. et. al. Acaricide resistance status of the 
Rhipicephalus microplus in Brazil: A literature overview. 
Medicinal Chemistry. v. 5, p. 326-33. 2015.

conhecimento gerado pela pesquisa que 
oferecem suas áreas para os estudos. Já 
firmamos parceria com várias fazendas 
de cafés especiais e de orgânicos”, de-
talha a entomologista.

Uma delas é a Fazenda Bom Jardim, 
em Franca (SP), que em 2016 iniciou o 
processo de transição de um plantio tra-
dicional do café, com uso de químicos e 
pesticidas convencionais, para o manejo 
orgânico. De acordo com Alexandre Leo-
nel, um dos proprietários da fazenda, “os 
índices de infestação de bicho-mineiro, 
que estavam em torno de 65%, caíram 
para algo em torno de 10% após quatro 
solturas dos crisopídeos”. 

O controle biológico, diz Leonel, re-
fletiu-se na produtividade. “O talhão de 
café que recebeu os crisopídeos produziu 
bem na safra passada. Neste ano, mesmo 
com a seca e outros desafios, estimamos 

que produza cerca de 30 sacos por hec-
tare, o que é um bom número. Outros ta-
lhões, que não receberam o tratamento, 
devem produzir 10 sacos por hectare”, 
explica o cafeicultor. “Os resultados são 
promissores, mas refletem apenas um ci-
clo com a administração desses agentes 
biológicos. Precisamos acompanhar por 
pelo menos três ciclos para consolidar 
a tecnologia.”

MAPA DA MINA
“O primeiro uso documentado de bicho-
-lixeiro para controle de pragas é dos 
anos 1980, em algodoeiros na Colôm-
bia”, informa o taxonomista Francisco 
José Sosa Duque, da Universidade Fe-
deral Rural da Amazônia (Ufra), um dos 
parceiros de Vacari na pesquisa. Não 
à toa, o uso de crisopídeos no cafeeiro 
surgiu no Brasil por causa da lavoura de 

algodão. Em 2013, a Associação Minei-
ra dos Produtores de Algodão (Amipa) 
criou uma biofábrica para produzir ma-
crorganismos, entre eles a microvespa 
parasitoide Trichogramma pretiosum, 
usada para combater ataques de lagartas.

Em seguida, começaram a multiplicar 
crisopídeos para predar ácaros, pulgões 
e ninfas de mosca-branca nas safras de 
algodão. “Como tínhamos 12 mil hecta-
res de café nas propriedades dos nossos 
associados, decidimos testar os crisopí-
deos para atacar o bicho-mineiro e, de 
cara, vimos o potencial. Tanto que 90% 
da nossa produção de crisopídeos hoje é 
para café”, informa Lício Pena, diretor-
-executivo da Amipa.

C
om produção em larga 
escala e resultados ani-
madores em testes de 
campo, o próximo passo 
é tornar viável a comer-
cialização dos crisopí-

deos. Para isso, a Amipa entrou com o 
primeiro pedido de registro da espécie 
Crhysoperla externa no Mapa. Enquanto 
aguarda aprovação, outro procedimen-
to vem sendo observado pela associa-
ção: o controle conservativo, ou seja, o 
plantio de outras espécies para manter 
a população de crisopídeos por perto. 
“Em insetos adultos dissecados, nota-se 
uma preferência alimentar por plantas 
aromáticas e floríferas. Por isso, temos 
plantado essas espécies nas ruas do ca-
fezal; algumas fixam nitrogênio e ou-
tras reciclam nutrientes, enriquecendo 
o solo”, comenta Pena. Se a estratégia 
der certo, o controle populacional dos 
bichos-mineiros passa a depender de 
menos liberações de crisopídeos, com 
a colonização de seus inimigos naturais 
no cafezal. n

Cafeeiro atacado  
pelo bicho-mineiro 
(acima); lagartas  
da praga em destaque 
(círculos brancos,  
à esq.); e crisopídeo 
adulto usado no 
controle biológico  
do cafezal (ao lado)
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D
ois centros de pesquisa 
brasileiros, um em São 
Paulo e outro no Espíri-
to Santo, desenvolveram 
softwares capazes de 
identificar e classificar o 

câncer de pele, o tumor de maior incidên-
cia no mundo que, apenas no Brasil, afeta 
cerca de 185 mil vítimas por ano e mata 
mais de 2,5 mil pessoas. Na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), pes-
quisadores criaram um sistema computa-
cional que consegue realizar diagnósticos 
com uma taxa de precisão acima de 90%, 
índice superior à média de acertos de der-
matologistas experientes, antes de o tumor 
ser confirmado por biópsia.

“A proposta não é substituir o médico, 
mas oferecer uma ferramenta de apoio à 
decisão”, destaca a cientista da computa-
ção Sandra Eliza Fontes de Avila, que coor-
denou o trabalho com o colega da mesma 
área Eduardo Valle – ela é do Instituto 

de Computação (IC) e ele da Faculdade 
de Engenharia Elétrica e de Computação 
(Feec). A pesquisa teve apoio da FAPESP 
e por cinco anos seguidos, entre 2016 e 
2020, obteve o reconhecimento do Latin 
America Research Awards (Lara), do Goo-
gle, como um dos 25 projetos acadêmicos 
de pesquisa mais promissores da região.

O sistema usa inteligência artificial e 
aprendizado de máquina para compa-
rar imagens obtidas pelo dermatoscópio, 
aparelho que amplia e ilumina a imagem 
da pele, com um banco de dados público 
formado por mais de 50 mil fotografias de 
diferentes lesões. O algoritmo analisa as 
imagens, identifica padrões e indica se o 
tumor é maligno ou benigno. Um câncer 
de pele diagnosticado em seus estágios 
iniciais, de acordo com o Instituto Na-
cional de Câncer (Inca), tem chance de 
cura superior a 90%. Quanto mais avan-
çado o estágio do tumor, menor é a taxa 
de sucesso do tratamento.

Softwares capazes de 

identificar câncer  

de pele alcançam precisão 

superior a 90%

Domingos Zaparolli

SAÚDE

D I A G N S T I C S
D I G I T A I S

Imagens de lesões  
de pele pertencentes 
a uma base de  
dados internacional

1
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Muitos postos de saúde e até cidades no 
interior não dispõem de dermatologistas 
e dermatoscópios”, diz Avila.

O primeiro estudo relevante que de-
monstrou o potencial do uso da inteli-
gência artificial no diagnóstico do câncer 
de pele foi publicado em 2018 por um 
grupo de pesquisadores liderados por 
Holger Haenssler, da Universidade de 
Heidelberg, na Alemanha. Comparando 
fotos de lesões de câncer de pele com um 
banco formado por mais de 100 mil ima-
gens de tumores malignos e benignos, o 
sistema acertou 95% dos diagnósticos, 
índice maior que o apresentado por um 
conjunto de 58 médicos experientes, 
bem-sucedidos em 86% dos casos. 

O estudo, divulgado na revista Annals 
of Oncology, motivou o lançamento de 
sistemas digitais de diagnóstico de cân-
cer de pele. A empresa alemã FotoFinder 
Systems foi uma das pioneiras no lança-
mento, em 2019, de um software criado 
para exames que usam imagens geradas 
por dermatoscópios e são comparadas a 
um banco de registros europeu. 

Também já há no mercado aplicati-
vos disponíveis para celulares que pro-
metem fazer o diagnóstico de câncer de 
pele. Esses sistemas são vistos com res-
salvas pelos médicos pela falta de com-
provação de eficácia, já que comparam 
imagens captadas por celular com as de 
coleções baseadas em informações co-
lhidas em dermatoscópios. Os médicos 
não incentivam o uso desses aplicativos 
por estimularem o autoexame. 

“O recomendado é que a população 
procure rotineiramente atenção médica 
para rastreamento e detecção do câncer 
de pele. Aplicativos de celular não devem 
substituir essa avaliação”, enfatiza Re-
nato Bakos, da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD). A dermatoscopia, 
segundo o médico, é uma técnica que 

envolve uma curva de aprendizado. Por 
isso, o uso de aparelhos dermatoscópi-
cos depende de treinamento constante. 
Os softwares, ressalta, podem facilitar 
o processo de diagnóstico. “Toda tec-
nologia que apoie a detecção precoce do 
câncer de pele é bem-vinda, desde que 
devidamente testada e validada”, afirma.

N
a Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), 
um grupo coordenado 
pelo engenheiro Renato 
Krohling, do Departa-
mento de Engenharia de 

Produção, criou, com apoio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Espí-
rito Santo (Fapes), um software para o 
diagnóstico do câncer de pele que empre-
ga uma base de dados própria brasileira, 
alimentada com imagens colhidas por 
celular. Além das fotos, há informações 
complementares que incluem dados 
do paciente, o local da lesão e o tipo e 
a evolução do tumor. Em uma próxima 
etapa, o repositório será acrescido com 
detalhes da biópsia de cada caso. “Com 
esse conjunto de informações, estaremos 
perto de alcançar um índice de acerto 
próximo a 100%”, diz Krohling.

A base de dados é alimentada por in-
formações colhidas pelo Programa de 
Assistência Dermatológica e Cirúrgica 
(PAD), do Departamento de Medicina 
Especializada da Ufes, que há mais de 
30 anos mobiliza professores e alunos 
para a assistência a agricultores capixa-
bas. O software é capaz de distinguir as 
lesões cutâneas em um universo de foto-
grafias obtidas em variadas resoluções e 
condições de iluminação. Portanto, não 
depende de imagens dermatoscópicas. 

A expectativa de Krohling é que a for-
mação do banco de dados sobre lesões de 
pele atinja o ponto adequado de matura-
ção um ano após a retomada das visitas 
de campo pelo PAD, interrompidas por 
causa da pandemia de Covid-19. É o que 
falta para a conclusão do sistema digital 
de diagnóstico de câncer de pele. “Quan-
do isso acontecer, planejamos disponi-
bilizar um aplicativo de celular para o 
uso exclusivo da comunidade médica”, 
informa o engenheiro. n

O software ainda precisa ser aprimo-
rado para chegar à comunidade médica. 
Um desafio é ampliar o perfil de amostras 
do banco de dados. As imagens coletadas 
no Brasil são comparadas com outras dos 
Estados Unidos, da Austrália e da Europa, 
onde predominam populações brancas.

As formas como os tumores se apresen-
tam e a agressividade com que evoluem, 
porém, são diferentes em cada um dos seis 
fototipos de pele existentes. A compara-
ção da imagem de uma lesão cutânea de 
uma pessoa negra com um banco de dados 
formado por amostras de brancos pode 
levar o sistema a cometer erros. “Precisa-
mos de um banco que espelhe a diversi-
dade brasileira”, afirma Avila. A equipe da 
Unicamp busca parcerias com hospitais 
para obter os registros de peles morenas 
e negras e formar uma coleção mais com-
patível com o perfil do brasileiro.

Por ora, o sistema está programado pa-
ra identificar somente o câncer do tipo 
melanoma, o mais agressivo dos tumores, 
porém o menos frequente – responde por 
3% dos casos. O grupo planeja expandir 
a capacidade de diagnóstico para outros 
tipos de câncer, como o carcinoma baso-
celular e o carcinoma espinocelular, os de 
maior prevalência.

O software trabalha com imagens obti-
das por dermatoscópios e celulares, mas 
os resultados são diferentes. Enquanto o 
índice de acerto com imagens dermatos-
cópicas supera 90%, no segundo formato 
é de 70%. A expectativa dos pesquisa-
dores é que o avanço da tecnologia dos 
celulares gere resultados mais precisos.

O diagnóstico com imagem de celular 
permitirá aos médicos clínicos de postos 
de saúde usar o software para uma ava-
liação prévia dos pacientes e encaminhar 
os casos suspeitos para um especialis-
ta. “Acreditamos que essa será uma das 
principais utilidades de nosso software. FO
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O projeto e o artigo científico consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.

Protótipo de  
aplicativo para celular 
desenvolvido  
no Espírito Santo

2 3
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ENTREVISTA  EDILSON OSORIO

A
o criar em 2015 uma startup voltada à governança digital e à au-
tenticação de informações, o cientista da computação Edilson 
Osorio, de 45 anos, não tinha ideia de que pouco tempo depois 
iria transferir seu negócio para a Estônia, uma ex-república 
soviética localizada às margens do mar Báltico, no norte da 

Europa. Do tamanho do Espírito Santo e com 1,3 milhão de habitantes, 
o país é um dos lugares mais avançados do mundo em termos de gover-
nança digital – uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
por governos, empresas e organizações em geral para tornar os processos 
mais ágeis e facilitar a vida das pessoas.

Utilizando tecnologias de última geração, como blockchain e cripto-
grafia, a OriginalMy desenvolveu uma série de ferramentas digitais para 
comprovar a autenticidade de documentos, pessoas, dados e registros em 
geral. “Há seis anos, a plataforma que criamos era muito avançada e pouco 
compreendida no Brasil”, explica Osorio. 

A sede da empresa foi transferida para a capital Talin em 2018, mas ela 
continua com forte atuação no Brasil, responsável por boa parte de seu 
faturamento. A startup também tem clientes na Europa, Ásia e África, e 
até representou a Estônia em eventos internacionais, entre eles o World 
Summit Awards, iniciativa das Nações Unidas que premia soluções digi-
tais com alto impacto no desenvolvimento social.

Edilson Osorio conversou com Pesquisa FAPESP a partir de Talin, por 
uma plataforma de videoconferência. Confira a seguir os principais mo-
mentos da entrevista.

Empreendedor paulista leva sua empresa 

para o país báltico e torna-se referência  

em governança digital

Yuri Vasconcelos

UMA STARTUP 
BRASILEIRA 
NA ESTÔNIA
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O que se ganha com as ferramentas que 
vocês oferecem?
Empresas, governos, organizações e so-
ciedade em geral saem ganhando por 
causa da transparência dos processos, 
da redução de custos e da disponibili-
dade de poder conferir a autenticidade 
de documentos, assinaturas e pessoas a 
qualquer momento. Em muitos casos, 
nossa plataforma vai substituir o traba-
lho feito hoje no Brasil pelos cartórios, 
mas em outros não, pois há coisas de-
finidas por lei que só podem ser feitas 
em cartório. Essas instituições fazem 
parte da cultura do brasileiro e têm um 
papel social importante, de provar que 
as coisas existem. Só que nosso modelo 
de cartório é ultrapassado, embora es-
teja passando por uma modernização, 
adotando a digitalização. Oferecemos 
uma tecnologia de autenticação de do-
cumentos e reconhecimento de assinatu-
ras e pessoas que em alguns casos pode 
substituir a ida ao cartório.

Por que você decidiu transferir a startup 
para a Estônia?
Principalmente por conta de questões 
regulatórias. Quando criei a OriginalMy, 
nossa plataforma de autenticação era 
muito avançada e pouco compreendida 
no Brasil. Ninguém entendia direito o 
que era blockchain e havia uma confusão 
entre esse termo e criptomoedas, algo 
também nebuloso na época. Isso causou 
transtornos e muita resistência por par-
te de algumas instituições públicas e de 
órgãos reguladores. Houve tentativas de 
bloqueio de funcionamento da empresa. 
Sofremos ameaças e ficou muito difícil 
captar recursos para fazer a empresa 
crescer. A situação chegou a um pon-
to que não era mais possível manter o 
negócio no país. Nossos advogados nos 
orientaram a ir para o exterior. Procu-
ramos jurisdições ao redor do mundo 
que melhor compreendiam a tecnolo-
gia e não a viam como algo ilegal. Nes-
sa busca, a Estônia despontou, pois já A
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O que exatamente faz a OriginalMy?
Somos uma startup com foco em gover-
nança digital e autenticação de infor-
mações. A missão da empresa é provar 
a autenticidade de documentos, contra-
tos, pessoas, registros e dados em geral 
usando tecnologias de última geração, 
como criptografia e blockchain. Nossa 
plataforma foi criada para combater a 
burocracia da assinatura em papel, a 
fraude documental e as notícias falsas. 
Essa tecnologia só existe por causa do 
blockchain, espécie de livro de registro 
digital, em que os dados são armazena-
dos de forma descentralizada por cada 
um dos agentes da transação em questão. 
O blockchain confere imutabilidade aos 
registros feitos e dá transparência abso-
luta aos processos [ver Pesquisa FAPESP 
nº 278]. As informações registradas não 
podem ser alteradas ou, se quisermos 
ser rigorosos, são muito difíceis de ser 
alteradas. O processo é transparente e 
verificável por qualquer pessoa. 

Especialista em segurança  
da informação, infraestrutura 
e blockchain, Osorio atua  
há 25 anos na área
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tinha uma regulação sobre blockchain 
e criptomoedas. Além disso, é uma na-
ção onde a governança digital é extre-
mamente avançada: 99% dos serviços 
públicos são digitais, inclusive o voto. 
Optar pela Estônia foi um passo natu-
ral. Desde então, estamos instalados em 
um hub tecnológico, o Lift99, no bairro 
de Telliskivi, perto do centro de Talin.

Como foi a mudança para a Estônia?
Tudo começou com a minha adesão, 
no início de 2018, ao programa e-resi-
dency, que permite a qualquer estran-
geiro abrir um negócio na Estônia. Não 
te dá o direito a viver aqui. Você ganha 
uma identidade digital, abre a empre-
sa, mas faz a gestão dela a distância. 
Meses depois, participei de outro pro-
grama do governo, chamado Startup 
Visa, que permite instalar fisicamente 
a empresa no país. Fomos uma das pri-
meiras startups aprovadas pelo progra-
ma. Não enfrentei nenhuma dificuldade 
para montar a OriginalMy aqui. A bu-
rocracia foi zero e o custo de operação 
é baixíssimo. As questões regulatórias 
também são claras; as pessoas entendem 
o que fazemos. Além disso, fiquei mais 
próximo do mercado europeu. Posso 
facilmente fazer negócio com clientes 
de qualquer país do continente. Tem ou-
tra vantagem: o governo dá um grande 
apoio à empresa. Se eu quiser conversar 
com um desenvolvedor para melhorar 
uma ferramenta qualquer, o governo 
me apresenta um especialista em um 
ou dois dias. Estar aqui é estratégico 
para o aprimoramento das ferramentas 
da OriginalMy.

Como foi sua adaptação ao país?
No começo foi estranho porque os es-
tonianos são bem fechados, principal-
mente por razões históricas. Eles sofre-
ram muito no período em que o país foi 
incorporado à antiga União Soviética – a 
Estônia só conquistou a independência 
há 30 anos. Mas são pessoas fechadas 
até serem conquistadas. Você percebe 
que ficou amigo de um estoniano quando 
recebe um abraço. É um povo cordial e 
educado. Outra característica marcante 
do país é o frio intenso. Mas não tive di-
ficuldade para me adaptar. Prefiro um 
milhão de vezes o frio ao calor do Brasil. 
É perfeito para trabalhar, pois todo lugar 
fechado tem uma temperatura agradável 
o tempo todo.

soluções digitais com elevado impacto 
no desenvolvimento social. Criei um 
relacionamento pessoal com especialis-
tas do governo na área de blockchain e, 
quando eles precisam enviar um profis-
sional para representar a Estônia, muitas 
vezes me convidam. Recentemente o go-
verno, mais precisamente a organização 
Startup Estonia, me chamou para ser o 
líder da comunidade de talentos globais 
do país. Meu papel é levantar as dificul-
dades de empreendedores estrangeiros 
para que o governo possa melhorar o 
ambiente de inovação e atrair mais gente 
talentosa para cá.

Como é composta a carteira de clientes 
da OriginalMy?
Mesmo tendo mudado a sede da empresa 
para a Estônia, o Brasil ainda representa 
grande parte do nosso faturamento. Te-
mos cerca de 15 mil clientes ativos no país 
que usam nossa plataforma e outros 7 mil 
que utilizam nossa solução de identida-
de digital, um dos produtos que criamos. 
Mas estamos nos internacionalizando e 
temos clientes em vários países. Na China, 
atendemos uma empresa de energia, cujo 
nome não posso revelar, que faz negócios 
no Brasil com uma companhia do mesmo 
setor. Fazemos a validação de identidade 
dos dois parceiros. Com nossa ferramen-
ta de assinatura digital, OMyPass, eles 
já assinaram com segurança acordos de 
dezenas de milhões de dólares. Também 
iniciamos um acordo com alguns advoga-
dos em Portugal, que estão interessados 
em nossa ferramenta de preservação de 
provas eletrônicas [que conserva o con-
teúdo de um e-mail, de uma página na 
internet, de uma postagem em rede so-
cial ou de uma conversa travada por meio 
de aplicativo de mensagens]. Há ainda 
uma fundação em Gana, a E-Governance 
and Internet Governance Foundation for 
Africa. Estou ministrando workshops 
e introduzindo a governança digital no 
país. Todo trabalho é feito remotamente.

A empresa ainda conta com alguma 
estrutura no Brasil?
Sim, a sede é em Talin, mas temos um es-
critório em São Paulo, tocado por uma 
pessoa de minha confiança. Temos uma 
área comercial, uma de suporte, outra de 
marketing e um time de desenvolvedores. 
Fazemos reuniões diárias por videoconfe-
rência. Aqui na Estônia já tive funcioná-
rios, mas por causa da pandemia precisei 

Não enfrentei 
nenhuma 
dificuldade  
para instalar  
a OriginalMy  
na Estônia.  
A burocracia foi  
zero e o custo  
de operação  
é baixíssimo

Como é a vida na Estônia?
O país é extremamente seguro. Volto do 
escritório para casa às 3 da madrugada, 
com o laptop na mochila, e não me pas-
sa pela cabeça que seja arriscado. Tenho 
uma qualidade de vida muito melhor do 
que a que tinha antes. Felizmente, em 
dezembro consegui trazer para cá minha 
esposa, Miriam, cofundadora da Original-
My, depois de quase dois anos morando 
sozinho. Minha última visita ao Brasil 
foi em 2019. Uma curiosidade sobre a 
Estônia é a forte presença da comunida-
de russa. Há escolas em que o primeiro 
idioma é o russo e bairros inteiros forma-
dos por dissidentes russos que ficaram 
no país depois da independência, onde 
se fala principalmente o russo.

Você tem representado a Estônia 
em fóruns internacionais na área de 
blockchain?
Sim, já participei de eventos na Letô-
nia, na Dinamarca, na Lituânia e nos 
Emirados Árabes Unidos. Em outubro 
de 2020, fomos eleitos a melhor startup 
de cibersegurança em um evento global 
de investimentos em Dubai. Naquele 
mesmo mês, a OriginalMy foi escolhi-
da a melhor e mais inovadora solução 
digital da Estônia e representou o país 
no World Summit Awards, uma inicia-
tiva das Nações Unidas que reconhece 
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dar uma enxugada. Logo que tivermos 
mais clientes na Europa, vamos montar 
um novo núcleo para fazer o atendimen-
to no continente. Por causa da diferen-
ça cultural entre os países, percebi que é 
preciso adaptar nosso sistema localmen-
te, fazendo uma espécie de regionaliza-
ção da plataforma. Além de nos adaptar 
ao idioma do lugar, ficamos atentos para 
harmonizá-lo à legislação local. 

A plataforma contempla soluções para 
o processo eleitoral?
Sim, o OMyVote, criado por nós, é uma 
plataforma de votação que permite elei-
ções totalmente on-line, de forma segura, 
criptografada e secreta. Ela foi apresen-
tada no fim de 2020 ao Tribunal Superior 
Eleitoral. É uma ferramenta para que as 
pessoas possam votar de forma digital e 
remota pelo smartphone, computador ou 
tablet, mantendo o sigilo e a inviolabilida-
de do voto. Ela tem camadas de seguran-
ça que evitam fraudes e permitem que o 
processo seja totalmente auditável. Está 
alinhada com o que alguns países, como 
a Estônia, já fazem há algum tempo. Aqui 
as pessoas podem votar durante alguns 
dias de forma remota por computador; 
depois, em um final de semana, abre-se 
a possibilidade de voto presencial para 
quem não votou digitalmente. Nas últi-
mas eleições, creio que 60% dos votos 
foram digitais.

Quando surgiu seu interesse por ciber-
segurança?
Sou formado em ciência da computação 
e especialista em segurança da informa-
ção. Trabalho nessa área há 25 anos. Fiz 
colégio técnico em processamento de 
dados e comecei a desenvolver softwares 
cedo. O primeiro, quando tinha 14 ou 15 
anos, foi para controlar entradas e saídas 
de ônibus de uma empresa de transporte 
urbano de São Paulo. Depois, quando a 
internet apareceu no Brasil, comecei a 
me interessar pela área de ciberseguran-
ça. Na faculdade, fundei com um colega 
uma das primeiras empresas desse setor, 
a Safe Networks, no fim dos anos 1990. 
Continua ativa, mas não participo mais 
dela. Nunca mais saí dessa área.

Como foi sua trajetória profissional? 
Praticamente só atuei como consultor 
ou tive meu próprio negócio. Também 
fui professor por um tempo na Unisa 
[Universidade Santo Amaro], a facul-

dade onde me formei, em São Paulo. Fiz 
uma formação centrada principalmen-
te em análise de risco, porque para ser 
empreendedor no Brasil você precisa 
ser muito resiliente e entender muito 
de risco. Também fui instrutor de pa-
raquedismo – foi aí que conheci minha 
esposa –, fiz escalada esportiva e prati-
quei vela. Esses esportes me ajudaram a 
compreender melhor o risco, a entender 
até onde posso ir mantendo inúmeras 
variáveis sob o controle e a gerenciar o 
caos para evitar uma catástrofe.

Como nasceu a ideia de montar a Ori-
ginalMy?
A empresa surgiu a partir de meu inte-
resse por criptomoedas. Não apenas por 
causa delas, mas também pela compu-
tação distribuída e descentralizada que 
é usada para gerenciar o comércio de 
criptomoedas – ou seja, vários computa-
dores processando dados separadamen-
te para chegar a um resultado comum. 
Eu vi isso acontecendo, de outra forma, 
no começo dos anos 2000, quando uma 
empresa criada por mim e um dos meus 
irmãos, Elisson Osorio, foi contratada 
pelo Instituto Ludwig de Pesquisas so-
bre o Câncer para participar do projeto 
Genoma Humano do Câncer, financiado 
pela FAPESP. A OZ Technology fazia a 
gestão das áreas de tecnologia da infor-

mação e desenvolvimento do Ludwig. 
Naquela ocasião, criou-se um sistema 
de computação distribuída utilizando 
algumas dezenas de computadores dos 
pesquisadores da instituição, que alcan-
çaram uma capacidade de processamen-
to similar a de um supercomputador, 
Paracell, pertencente ao Ludwig. Meu 
irmão criava as ferramentas de trabalho 
com os pesquisadores e eu cuidava da 
infraestrutura da rede de computação. 
Em 2013, vendi minha participação na 
empresa quando um fundo de investi-
mentos decidiu colocar dinheiro nela.

Dois anos depois a startup saiu do papel.
Isso mesmo. Em 2015 havia pela primei-
ra vez no país uma tecnologia segura pa-
ra se fazer a autenticação de documentos 
e a sua consulta e auditoria em ambiente 
transparente e público – o blockchain. 
Ela foi criada com foco na preservação 
de propriedade intelectual no campo do 
direito autoral. A partir daí, a empresa 
ampliou o seu escopo de atuação e pas-
sou a oferecer outras soluções no campo 
da governança digital.

É verdade que um candidato presiden-
cial já usou a plataforma da OriginalMy?
Isso aconteceu nas eleições de 2018. O 
objetivo do candidato, no caso Fernando 
Haddad, do Partido dos Trabalhadores, 
era comprovar a autenticidade de seu 
plano de governo, que estava sendo dis-
torcido nas mídias sociais. O documento 
era baixado, alterado e compartilha-
do pelo Facebook, WhatsApp e outros 
canais digitais. O candidato não tinha 
como comprovar qual era a versão ver-
dadeira e o que era falso. Usando nossa 
ferramenta, o documento original foi 
autenticado com a tecnologia blockchain. 
A medida garantiu que aquelas infor-
mações eram válidas e imutáveis. Aju-
damos a evitar a ocorrência de fraudes 
e a desmentir boatos.

Você está na Estônia desde 2019. Já 
aprendeu a falar estoniano?
Não, não foi preciso. A OriginalMy es-
tá instalada em um hub internacional 
de startups, muitas delas formadas por 
estrangeiros que também se mudaram 
para cá. É um ecossistema de inovação 
fervilhante. Ninguém precisa saber falar 
estoniano nem russo, que é a segunda 
língua do país. A comunicação é toda 
feita em inglês. n

Os estonianos  
são bem fechados,  
até serem 
conquistados. 
Você percebe  
que ficou  
amigo de um 
quando recebe  
um abraço
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PEDAGOGO 
UNIVERSAL

Freire durante entrevista  
à imprensa em 1990,  
quando era secretário  
de Educação da  
cidade de São Paulo
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um parente. Com a crise de 1929, a famí-
lia teve de mudar-se para a cidade de Ja-
boatão dos Guararapes, onde vivenciou 
situações de pobreza e fome. Contudo, 
devido a uma bolsa de estudos, Freire 
conseguiu terminar a educação básica 
no Colégio Oswaldo Cruz, frequentado 
por uma parcela da elite recifense. Em 
1943, ao mesmo tempo que ingressou na 
Faculdade de Direito do Recife, recebeu 
um convite para lecionar na instituição 
em que realizou a educação básica. Gra-
duado em 1947, confrontava “a expecta-
tiva de trabalhar como advogado” com a 
atividade de professor, conforme descre-
ve o pedagogo Sérgio Haddad, da ONG 
Ação Educativa, no livro O educador – Um 
perfil de Paulo Freire (Todavia), publica-
do em 2019 como resultado de pesquisa 
iniciada dois anos antes. Duraria pouco na 
profissão. Logo que começou a trabalhar 
em um escritório de advocacia, precisou 
cobrar a dívida de um dentista, contraída 
na aquisição de instrumentos de trabalho, 
conta Albuquerque, que também integra 
o Centro Paulo Freire de Estudos e Pes-
quisas da UFPE. “Freire percebeu que 
o consultório sustentava a vida daquele 
sujeito e desistiu da cobrança. Optou, en-

D
o programa de alfabetização 
em Angicos, no Rio Grande 
do Norte, à Secretaria Mu-
nicipal de Educação de São 
Paulo, passando pela Univer-
sidade Harvard, nos Estados 
Unidos, e pelo Departamen-
to de Educação do Conselho 
Mundial de Igrejas (CMI) 

em Genebra, na Suíça, Paulo Reglus Ne-
ves Freire (1921-1997) é autor do terceiro 
livro mais citado no mundo, na área das 
ciências humanas. Os 100 anos de seu 
nascimento, que serão celebrados em 
setembro, têm mobilizado pesquisadores 
a discutir um projeto intelectual em que 
a experiência com a educação de jovens e 
adultos serviu de base para a formulação 
do arcabouço conceitual. 

Mais jovem de quatro irmãos, Freire 
nasceu no Recife, filho de uma dona de 
casa e um oficial da Polícia Militar de Per-
nambuco. A pedagoga Targélia Ferreira 
Bezerra de Souza Albuquerque, da Cáte-
dra Paulo Freire da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), lembra que, du-
rante a infância do educador, sua família 
vivia em boas condições econômicas, por 
conta da ajuda financeira que recebia de LE
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No centenário do nascimento de  

Paulo Freire, pesquisadores debatem  

o legado de seu projeto intelectual

Christina Queiroz

tão, por abandonar a carreira de advogado 
para se dedicar inteiramente à docência.” 

No mesmo período, recebeu um con-
vite para atuar na Divisão de Educação e 
Cultura do recém-criado Serviço Social 
da Indústria (Sesi), onde desenvolveu, 
com uma equipe de educadores, um pro-
jeto para conhecer a realidade de popu-
lações em extrema pobreza. “Com isso, 
Freire percebeu que essas pessoas pre-
cisavam ampliar sua leitura de mundo e 
de si mesmas, compreendendo situações 
de opressão”, comenta a pesquisadora da 
UFPE. Paralelamente à atuação no Sesi, 
entre o final dos anos 1950 e o começo 
da década de 1960, Freire e a mulher, a 
professora Elza Maria Costa de Olivei-
ra (1921-1986), com quem teve cinco fi-
lhos, frequentavam atividades de grupos 
cristãos, que desenvolviam projetos de 
emancipação popular com trabalhadores 
e adultos da periferia urbana.

Em 1959, defendeu uma tese como par-
te de concurso para ingresso como profes-
sor catedrático de filosofia da educação 
na então Universidade do Recife (atual 
UFPE). Não foi aprovado para o cargo, 
mas acabou sendo nomeado professor 
de história e filosofia da educação na Fa-
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culdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da instituição. Com o título “Educação 
e atualidade brasileira”, sua tese susten-
tava a ideia de que o país vivia um mo-
mento ímpar, em que as massas tinham 
a oportunidade de integrar o movimento 
de desenvolvimento nacional. “Foi nes-
ses anos de formação, entre o trabalho 
no Sesi, as atividades com organizações 
católicas e frequentando a Universidade 
do Recife, que Freire gestou as bases do 
seu pensamento pedagógico e filosófico”, 
considera Albuquerque. 

O Brasil vivia experiências fracassadas 
em ações para reduzir o analfabetismo, so-
bretudo entre adultos. Dados do Ministé-
rio da Educação (MEC) indicam que 15,9 
milhões de pessoas acima de 15 anos não 
sabiam ler e escrever na década de 1960, 
o que representava 39,6% da população. 
“Tradicionalmente, as campanhas de al-
fabetização de adultos do Brasil reprodu-
ziam o material elaborado para o público 
infantil. Freire trouxe a linguagem adulta 
para esse processo”, comenta Haddad. O 
método desenvolvido pelo pernambucano 
conectava imagem e palavra, incorporan-
do a experiência do aluno no processo de 
aprendizagem da leitura e escrita e prio-
rizando temas do seu interesse. Entre o 
final da década de 1950 e o começo da de 
1960, Freire e sua equipe do Sesi coloca-
ram o método em prática, em projetos 
desenvolvidos em cidades do Rio Grande 
do Norte e da Paraíba. 

No mesmo período, organizações ca-
tólicas como a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) também 
criaram campanhas de alfabetização e 
educação voltadas para as classes popu- FO
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lares. “A forma como Freire organizou 
sua metodologia, aproximando-se da 
realidade e da linguagem dos adultos que 
queria alfabetizar, caiu como uma luva 
para diferentes organizações que, naque-
le momento, também estavam realizan-
do trabalho educativo com populações 
vulneráveis”, comenta Haddad, ao citar a 
afinidade do educador com grupos liga-
dos à teologia da libertação, corrente do 
catolicismo surgida na América Latina 
nos anos 1960 e que tem como premissa 
a opção preferencial pelos mais pobres.

A 
bióloga Juliana Rezende 
Torres, que integra o Gru-
po de Estudos Paulo Freire 
da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), ex-
plica que em suas emprei-
tadas de alfabetização, ele 
considerava que os jovens 
e adultos já tinham uma 

leitura de mundo, mesmo sem saber ler 
e escrever. “Em todo processo de alfa-
betização, Freire defendia que a leitura 
da realidade vem antes da escrita da pa-
lavra”, afirma. Dessa forma, identificava 
as palavras mais significativas para cada 
grupo, denominadas “palavras gerado-
ras”, como tijolo ou parede, por exemplo, 
para operários da construção civil, e a 
partir delas desenvolvia o processo de 
alfabetização. “Ele elaborou uma con-
cepção de educação libertadora que se 
contrapõe à concepção tradicional de 
educação, em que o professor é visto co-
mo detentor do conhecimento e o aluno 
como um ser em que as informações de-
vem ser depositadas”, explica. 

Acima, o pedagogo (ao centro, de paletó 
branco) com turma de formandos em curso 
da Divisão de Educação e Cultura do Sesi. 
À direita, durante processo de capacitação 
de educadores em Angicos (RN)

Partindo das experiências pioneiras, 
em 1963, Freire construiu, em parceria 
com a equipe da Universidade do Recife, 
um projeto para alfabetizar, no prazo de 
40 horas, 300 trabalhadores rurais em 
Angicos, em uma ação articulada entre 
o governo do estado e o Serviço de Ex-
tensão Cultural da instituição. “A inicia-
tiva pretendeu não apenas ensinar a ler 
e escrever, mas também fazer com que as 
pessoas conhecessem seus direitos como 
cidadãs, além de desenvolver uma visão 
crítica de mundo”, conta Albuquerque. 
Segundo Haddad, todos os alunos inscri-
tos concluíram o curso sabendo escrever 
seus próprios nomes. A pedagoga Marcela 
Gajardo, da Faculdade Latino-americana 
de Ciências Sociais (Flacso), no Chile, 
menciona avaliações críticas ao seu méto-
do de alfabetização. “Alguns pesquisado-
res sustentam, com razão, que o método 
servia mais para instruir a votar do que 
para ensinar a ler e escrever. Nessa época, 
na maioria dos países latino-americanos, 
era necessário estar alfabetizado para ter 
direito a voto”, recorda Gajardo. 

Por sua vez, o historiador Flávio Hen-
rique Albert Brayner, professor titular 
aposentado da UFPE, enxerga ambiguida-
de nos projetos de alfabetização de adul-
tos que se apoiam no método de Freire. 
“Inicialmente as palavras geradoras não 
contêm um significado crítico às comu-
nidades. A metodologia criada por Freire 
é que prevê a atribuição desse sentido a 
elas. Empenhados em libertar os opri-
midos, o pedagogo, sua equipe e profis-
sionais que trabalham com ela também 
acabam, de alguma forma, exercendo um 
papel de autoridade. Por isso, afirmo que 

1 2
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por trás da pedagogia da libertação se 
oculta uma vontade de poder.” Brayner 
avalia que Freire dialoga com uma ques-
tão formulada nos anos 1920 por intelec-
tuais modernistas como Mário de Andra-
de (1893-1945), relacionada com a busca 
da genuína identidade brasileira. “Essa 
procura esteve no cerne da história in-
telectual do país até meados dos anos 
1950, quando se sustentava a ideia de que 
a criação de um projeto nacional deveria 
incluir o povo e não somente as elites”, 
detalha. Segundo o historiador, Freire 
herda essas discussões, ao propor, a partir 
de sua prática pedagógica, um projeto de 
desenvolvimento de nação que contasse 
com a presença das classes populares. 

Com reflexão similar, o antropólogo 
Eduardo Dullo, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), desta-
ca que o objetivo de Freire era atrelar o 
letramento à possibilidade de transfor-
mar as mentalidades das comunidades 
alfabetizadas. “Sua proposta resulta de 
um diagnóstico da situação brasileira 
daquele momento, quando se pensava 
que o povo não tinha disposição men-

tal adequada para agir na vida pública 
em um contexto democrático”, comen-
ta, ao justificar a ênfase da metodologia 
de Freire no desenvolvimento de visões 
críticas e noções de cidadania, para além 
da questão do letramento. Apesar de re-
conhecer a importância desse esforço, 
Dullo também aponta a relação de auto-
ridade existente entre Freire e sua equipe 
e as comunidades alfabetizadas. “A ideia 
era que os alunos aprendessem a ler e 
adquirissem autonomia para pensar sua 
realidade, mas isso acontecia por meio de 
uma relação vertical entre aluno e pro-
fessor no plano dos conceitos políticos. 
É uma tensão que não se resolve”, reflete. 

Dullo avalia que a proposta de pesqui-
sar previamente as comunidades que se-
rão alfabetizadas, para identificar as pala-
vras geradoras, dialoga com as leituras que 
o pedagogo fez do antropólogo polonês 
Bronislaw Malinowski (1884-1942). “Po-
rém, na antropologia, buscamos aprender 
com a visão de mundo de determinada 
população e mudar nossa maneira de pen-
sar, diferentemente das experiências de 
alfabetização desenvolvidas por Freire, 

em que o objetivo final era transformar 
aquelas subjetividades”, compara Dullo, 
que, durante pesquisa de doutorado, con-
cluído em 2013 no Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), se apoiou na trajetória do peda-
gogo para discutir mudanças ocorridas 
na sociedade brasileira a partir de 1920. 

E
m 1964, como parte do Progra-
ma Nacional de Alfabetização 
(PNA), Freire foi convidado por 
Paulo de Tarso Santos (1926-
2019), então ministro da Edu-
cação e Cultura, a ampliar seu 
projeto de alfabetização para 
todo o país. A meta inicial era 
alfabetizar 5 milhões de pes-

soas. No entanto, com o golpe militar 
naquele mesmo ano e a consequente ex-
tinção do PNA, o educador teve de deixar 
o país. Exilou-se primeiro na Bolívia e de-
pois no Chile, onde permaneceu até 1969. 

Aluna de Freire e parceira em diferen-
tes projetos, Gajardo, da Flacso, conta que 
quando ele chegou ao Chile, em novem-
bro de 1964, além da reforma agrária, o 
governo iniciava a transformação de seu 
sistema educacional, com a adoção de 
políticas para educar jovens e adultos. 
Freire começou a trabalhar no Instituto 
de Desenvolvimento Agropecuário (In-
dap), vinculado ao Ministério da Agri-
cultura, em um projeto que pretendia 
ensinar pequenos proprietários rurais a 
ler e escrever, além de noções básicas de 
cálculos matemáticos. “Leitura e cálculo 
eram conhecimentos fundamentais para 
que os campesinos desenvolvessem no-
vas formas de produção e convivência. 
Freire, então, adaptou sua proposta me-
todológica para a realidade chilena”, re-
lata Gajardo, que em 2019 publicou livro 
para analisar a trajetória do pedagogo no 
país. Em sua avaliação, naquele momento, 
a partir do contato com teorias de pen-
sadores marxistas, o pedagogo transitou 
de sua proposta inicial, de alfabetizar jo-
vens e adultos e incentivar a elaboração 
de uma visão crítica da realidade, para 
outra, orientando seu projeto educati-
vo para fomentar o desenvolvimento de 
formações políticas, como federações de 
estudantes, institutos de estudos popu-
lares voltados à educação não formal de 
trabalhadores e estratégias de capacitação 
e investigação sobre a reforma agrária. 
“Em 1966, eu era dirigente do movimento 
estudantil na Universidade Católica do 

Acima, em registro  
de 1963, aluno  
com a filha no colo 
identifica sílabas 
durante curso de 
alfabetização.  
Ao lado, no mesmo 
ano e acompanhado 
de Paulo de Tarso 
Santos (paletó claro), 
então ministro  
da Educação,  
Freire (de óculos)  
ouve estudante 
durante aula
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Chile. Entrei em contato com as ideias de 
Freire durante a busca por metodologias 
que permitissem melhorar a educação de 
populações urbanas marginais”, conta, 
lembrando da intensa participação dele 
em conferências públicas e seminários 
organizados em diferentes partes do país. 

Freire passou então a colaborar com a 
federação de estudantes do Chile, além 
de se tornar orientador de mestrado de 
Gajardo. Em 1967, ele foi convidado a as-
sumir o cargo de consultor internacional, 
por meio de um contrato estabelecido 
com a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), em um instituto chileno que 
formulava estratégias de capacitação, co-
mo parte das ações previstas na reforma 
agrária. O trabalho durou até o ano se-
guinte, quando a Unesco comunicou que 
a parceria seria interrompida. Segundo 
Gajardo, o cancelamento representou um 
golpe para ele, que já tinha feito muitos 
amigos e estava bem instalado com a fa-
mília no país. “O contrato não foi renova-
do porque o governo chileno considerou 
que a aplicação de seu método de alfabe-
tização ocasionou um processo de radi-
calização entre setores do campesinato 
e populações urbanas marginalizadas”, 
conta, ao lembrar que o educador relata 

esse acontecimento no livro Pedagogia 
da esperança (Paz e Terra, 1992). Apesar 
da empreitada frustrada, a experiência 
chilena foi responsável por internaciona-
lizar o pensamento de Freire, na visão de 
Gajardo. É dessa época o livro Pedagogia 
do oprimido, publicado primeiramente 
nos Estados Unidos em 1970, sob o título 
Pedagogy of the Oppressed, pela editora 
Herder and Herder.

Em 1968, Freire recebeu um convite 
para trabalhar como professor visitante 
na Universidade Harvard, onde perma-
neceu por um ano e pôde colocar suas 
ideias em circulação entre acadêmicos 
interessados em inovar e experimen-
tar novas práticas no campo da pedago-
gia. “No decorrer de sua trajetória, ele 
encontrou contextos favoráveis para o 
desenvolvimento de seu pensamento 
pedagógico e filosófico, que nasceu da 
experiência como alfabetizador”, afir-
ma Gajardo. Em 1970, Freire foi para 
o Departamento de Educação do CMI 
em Genebra, na Suíça. A partir de 1975, 
trabalhou em Guiné-Bissau e em Cabo 
Verde, recém-saídos do regime colonial 
português, em projetos que buscavam 
resgatar tradições africanas e formular 
programas de alfabetização e escolari-
zação. Apesar de fomentar a busca por 

autonomia dessas nações, Maurilane de 
Souza Biccas, da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo (FE-USP), 
explica que Freire recebeu críticas pe-
lo fato de ter desenvolvido projetos de 
alfabetização em português, a língua do 
colonizador, e não em idiomas locais. 

E
m 1980, depois de 16 anos no 
exílio, o pernambucano re-
gressou ao Brasil. Em 1989, 
na gestão de Luiza Erundina, 
assumiu a Secretaria Munici-
pal de Educação de São Paulo. 
“Freire conseguiu realizar um 
projeto que o permitiu ir além 
da aplicação de um método 

de alfabetização, inserindo as diretri-
zes de seu pensamento pedagógico na 
formulação da política de educação do 
município”, comenta o biólogo Antonio 
Fernando Gouvêa da Silva, da UFSCar, 
que pesquisa a obra do educador há mais 
de 20 anos e também integra o Grupo de 
Estudos Paulo Freire da instituição. As-
sim, diretrizes como a descentralização 
do processo de ensino-aprendizagem, a 
abertura para o diálogo entre professores 
e a comunidade escolar e a valorização da 
cultura do aluno pautaram a sua gestão e 
a elaboração do Movimento de Alfabeti-
zação de Jovens e Adultos (Mova), criado 
por ele para combater o analfabetismo en-
tre jovens e adultos em todo o município. 

Em sua biografia de Freire, publicada 
em 2019 pela editora Vestígio, o filósofo 
Walter Omar Kohan, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), observa 
que embora ele não seja um filósofo, sua 
obra costuma ser objeto de estudos de 
pesquisadores da área da filosofia da edu-
cação, na medida em que propõe reflexões 
sobre processos educativos e métodos 
didáticos. No livro, Kohan escreve que 
estudos no Brasil e no exterior “procu-
ram identificar a filosofia de Paulo Freire, 
entendendo por tal os pressupostos filo-
sóficos que situam suas ideias a partir de 
sua inscrição em determinada corrente de 
pensamento”. Nesse sentido, estudiosos 
identificam diferentes influências em sua 
formulação teórica, incluindo o marxis-
mo, a teologia da libertação, o existencia-
lismo e a pedagogia crítica. “Uma questão 
central em seu percurso intelectual en-
volve a ideia de que a educação é um ato 
político”, pontua Kohan, ao se referir às 
iniciativas de alfabetização, que são in-
separáveis da ideia de formar cidadãos. 

Abaixo e à esquerda, na volta do exílio, em 1980. À direita,  
durante chegada na Guiné-Bissau, onde desenvolveu  
projeto de alfabetização de adultos, na década de 1970.  
Mais abaixo, recebendo títulos de doutor honoris causa:  
à esquerda, na Universidade de Genebra, em 1979, e, à  
direita, na Universidade Complutense de Madrid, em 1991
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School of Economics, em 2016, a partir 
de análises do Google Scholar. 

Com seus mais de 30 livros publicados 
e traduzidos para cerca de 50 idiomas, 
Freire foi objeto de 3 mil teses e disser-
tações no Brasil até 2017. A despeito da 
grandiosidade dos números, Biccas, da 
FE-USP, diz que ainda há aspectos pou-
co explorados de sua vida e obra, entre 
eles a vigilância realizada pela ditadu-
ra militar (1964-1985) nos anos em que 
o autor viveu no exílio. “Há uma ampla 
correspondência relativa a esse período 
nos arquivos do Departamento de Ordem 
Política e Social [Dops], salvaguardados 
no Arquivo Público do Estado de São 
Paulo, que merece ser melhor analisada”, 
considera. Além disso, o Instituto Paulo 
Freire, que fica em São Paulo e abriga o 
espólio do pedagogo, detém fontes que 
podem embasar novas pesquisas, como 
aulas gravadas em áudio e a biblioteca 
pessoal do pedagogo. “Há muito material 
disperso sobre Freire, que deveria ser or-
ganizado e catalogado em um memorial”, 
defende Biccas, coordenadora das ativi-
dades do Ano 100 com Paulo Freire, que 
acontece este ano na FE-USP e envolve 

a realização de aulas, ciclos de debates, 
oficinas e um seminário internacional. 

Por fim, ao analisar a recepção históri-
ca das ideias de Freire, Brayner, da UFPE, 
sustenta que houve um processo de ins-
titucionalização de seu pensamento, que 
fez com que ele “perdesse seu impulso 
original de subversão”. Isso porque o pro-
jeto de educação popular para adultos 
analfabetos do campo se transformou, 
atualmente, em disciplina universitária, 
ou seja, em um saber organizado e norma-
tizado. “Com isso, hoje nas universidades 
não se produz educação popular a partir 
do percurso intelectual de Freire, mas 
sim um discurso sobre educação popular. 
Quando as ideias do pedagogo se insti-
tucionalizam, dificultam que seu legado 
seja olhado de forma crítica”, finaliza. n

Na condição de secretário  
municipal de Educação, Freire visita  
escola pública na Vila Madalena, 
bairro de São Paulo 

O linguista aplicado Wagner Rodrigues 
Silva, da Universidade Federal do Tocan-
tins (UFT), campus de Palmas, chama a 
atenção para a amplitude do conceito 
de alfabetização de Freire, que envol-
ve desde a compreensão do sistema da 
língua até questões sociais atravessadas 
pelo uso da linguagem. Nesse sentido, 
ele lembra que, atualmente, tanto o que 
se convencionou denominar método de 
Freire quanto outros mais tradicionais, 
que privilegiavam a memorização de sí-
labas ou famílias silábicas, são utilizados 
em práticas de alfabetização de adultos 
e crianças. “Os professores precisam ter 
autonomia para escolher e combinar as 
metodologias conforme o perfil de seus 
alunos, mas isso demanda uma formação 
linguística consistente, o que nem sempre 
acontece nas licenciaturas em pedago-
gia”, sustenta. De acordo com o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2018, o Brasil registrava 11,3 
milhões de pessoas que não sabiam ler 
nem escrever com 15 anos ou mais, o que 
representava 6,8% da população. 

Ao recordar que Freire recebeu mais 
de 40 títulos de doutor honoris causa, o 
sociólogo e cientista político da educação 
Carlos Alberto Torres, da Escola de Edu-
cação e Estudos da Informação (Gseis) e 
diretor do Instituto Paulo Freire da Uni-
versidade da Califórnia em Los Angeles 
(Ucla), afirma que ele é considerado, nos 
Estados Unidos, fundador do campo da 
pedagogia crítica, corrente de pensamen-
to que enxerga a educação como um ele-
mento de formação intelectual e moral, 
mas também de transformação social. 

P
róximo de Freire nos anos 
finais de sua vida, o sociólo-
go lembra de ter ouvido que 
ele gostaria de ter escrito um 
quinto capítulo em Pedagogia 
do oprimido, com reflexões 
sobre o conceito de ecopeda-
gogia, que prevê o desenvol-
vimento de um modelo edu-

cacional preocupado com o desenvolvi-
mento sustentável do planeta. Traduzida 
para mais de 45 idiomas e com 40 edições 
em inglês, Torres considera Pedagogia do 
oprimido sua obra mais importante. “É o 
terceiro livro mais citado no mundo em 
pesquisas nas ciências sociais e o mais 
mencionado no campo da pedagogia”, 
informa, referindo-se às conclusões de 
levantamento realizado pela London 

5

Livros
GAJARDO, M. Paulo Freire – Crónica de sus años en Chile 
(E-book). Chile: Flacso, 2019.
KOHAN, W. Paulo Freire mais do que nunca: Uma bio-
grafia filosófica. Belo Horizonte: Vestígio, 2019.
HADDAD, S. O educador: Um perfil de Paulo Freire. São 
Paulo: Todavia, 2019.
TORRES, C. A. First Freire. Nova York: Teachers College 
Press, 2014. 



80  |  JULHO DE 2021

Historiador norte-americano  

lança livro sobre o conservadorismo  

religioso no século XX 

C
aliforniano de Los Angeles, nos Estados Unidos, Benjamin A. Cowan 
não falava português e tampouco nutria grande curiosidade científica 
pelo Brasil até conhecer, em 2003, os arquivos da Escola Superior 
de Guerra (ESG). Na biblioteca da instituição, localizada na forta-

leza de São João, no bairro da Urca, Rio de Janeiro, o historiador encontrou 
publicações e documentos que aguçaram seu interesse por temas como 
autoritarismo, radicalismo de direita, moralidade e sexualidade. Fluente em 
espanhol, imediatamente passou a tentar decifrá-los. Iniciava-se, ali, sua pes-
quisa sobre o Brasil, com ênfase na história cultural e de gênero do pós-1964.   

Quase 20 anos depois, Cowan acaba de publicar seu segundo livro sobre o 
país, pela The University of North Carolina Press. Com 304 páginas, Moral 
majorities across the Americas: Brazil, the United States, and the creation of 
the religious right historiciza a chamada nova direita como um fenômeno de 
amplas raízes e essencialmente transnacional. Nesta entrevista, concedida 
por vídeo, de sua casa nos Estados Unidos, o professor-associado da Univer-
sidade da Califórnia em San Diego fala da importância do Brasil como “lócus 
crítico” para a gestação desse fenômeno. “Para entender a direita moderna 
é preciso incluir o Brasil como plataforma essencial ao desenvolvimento da 
agenda cultural, moral e política que hoje temos como realidade”, diz.

O BRASIL  
E A  
NOVA DIREITA

De onde vem seu interesse pelo Brasil?
Meu interesse surgiu por acaso, quando 
iniciava uma pesquisa sobre a violência 
das ditaduras militares chilena e argen-
tina, e decorre de descoberta, feita em 
2003, de uma fonte de arquivos pouco 
explorada. Soube, por um militar nor-
te-americano, que os documentos da 
biblioteca da ESG estavam acessíveis. 
Fiquei curioso. Viajei para o Brasil, fui 
até a sede da escola, no Rio de Janeiro, 
e comecei a investigar seu acervo. Só 
depois fui descobrir que a história do 
Brasil e a do meu país, os Estados Uni-
dos, tem muito em comum em relação 
à ascendência dessa nova direita. Posso 
dizer que a fortuna estava ao meu la-
do. O acesso a esse acervo acabou sendo 
muito importante para minha trajetória 

Glenda Mezarobba

ENTREVISTA BENJAMIN A. COWAN 



PESQUISA FAPESP 305  |  81

acadêmica e profissional. Eu havia aca-
bado de ingressar no doutorado na Ucla 
[Universidade da Califórnia de Los An-
geles] e cheguei a morar um ano no país. 
Pesquisei na EsAO [Escola de Aperfei-
çoamento de Oficiais], Eceme [Escola de 
Comando e Estado-maior do Exército], 
no Arquivo do Exército e na Biblioteca 
Nacional. Com uma câmera digital, em 
três anos fiz cerca de 10 mil imagens de 
documentos. Desisti de estudar a Argen-
tina e o Chile e o Brasil virou objeto do 
meu doutorado.

O livro Securing sex: Morality and re-
pression in the making of Cold War 
Brazil, publicado em 2016, é resultado 
dessa pesquisa. Qual a principal con-
clusão de sua tese de doutorado?

É a de que um grupo de conservadores, 
indivíduos e organizações, civis e mili-
tares, que se encontraram em uma rede 
transnacional de ideias, desempenhou 
papel central, e até então pouco conhe-
cido, na execução de um projeto cul-
tural e reacionário, dentro do regime 
militar brasileiro. No livro, tendo como 
pano de fundo a Guerra Fria, abordo a 
relação entre conservadorismo, antico-
munismo e assuntos morais. Mostro que 
foram muito estreitas as relações entre 
ativistas moralistas e a conceituação de 
anticomunismo no Brasil, especialmente 
na época da ditadura [1964-1985]. Du-
rante a pesquisa ficou claro como uma 
série dessas ideias, originadas na década 
de 1930, ganhou força no governo dos 
militares. Mais especificamente, como 

ideias retrógradas se tornaram centrais 
na concepção do pensamento militar. Is-
so explica parte da perseguição ao comu-
nismo naquele período. Estava presente 
ali a ideia de guerra cultural, que via o 
comunismo como algo que operava por 
meio da cultura, do sexo e dos costumes. 
Teóricos, que designei de tecnocratas 
morais, médicos, advogados, políticos 
e teólogos desempenharam diversos 
papéis, na sociedade e no governo, e se 
uniram ao redor da ideia de que o co-
munismo estaria ligado à luta mais an-
tiga e mais eterna, entre o bem e o mal – 
entendido e materializado em armas cul-
turais, como a pornografia, as drogas e 
até peças de roupa, como a minissaia. 

Como se desenvolveu o trabalho desse 
grupo de conservadores?
Antônio Carlos Pacheco e Silva [1898-
1988], por exemplo, era psiquiatra e de-
sempenhou vários papéis no regime mi-
litar. O escritor católico Gustavo Corção 
[1896-1978], conhecido por seus artigos 
na grande imprensa, serviu em distin-
tas comissões oficiais, como o Conselho 
Federal da Cultura. Eles não eram a “ca-
ra” da ditadura, mas influenciaram seus 
bastidores. Por sua vez, o general Antô-
nio Carlos da Silva Muricy [1906-2000], 
que teve papel importante no golpe de 
Estado, liderou a campanha para inserir 
esse moralismo anticomunista no cen-
tro da ideologia do regime. Indivíduos 
como eles trabalharam, cada um a seu 
modo, para tornar os centros de poder 
mais receptivos à noção de que a Guerra 
Fria era uma luta cultural, a ser travada 
em “campos de batalha” como o sexo, 
os costumes, a roupa, a aparência, es-
pecialmente da juventude. Essa não foi 
uma peculiaridade do Brasil, tais ideias 
circulavam no mundo Atlântico. A lingua-
gem do anticomunismo moral ou mora-
lista foi parte de uma série de táticas e 
operações para associar o inimigo, seja o 
que ou quem fosse, a ameaças culturais. 
Constituiu uma tentativa de racionalizar, A
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entendimento sobre  
a constituição da 
direita transnacional 
demanda estudos 
comparados
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de justificar a violência. Pânico moral 
é um termo que nos ajuda a entender 
como essas ideias se tornaram tão po-
derosas naquele momento. Mas o que 
descobri durante a minha pesquisa foi 
que as pessoas que mais “ameaçaram” o 
Estado brasileiro durante a ditadura não 
ligavam muito para a revolução sexual. A 
suspeição de que havia um vínculo dire-
to entre a revolução sexual e a esquerda 
não se confirmou exatamente. Durante 
a ditadura, a opção do governo brasileiro 
pelo capitalismo deixou o campo cultural 
permeável ao que acontecia no exterior. 
O regime acabou, em certa medida, ad-
quirindo a forma que os conservadores 
temiam. O exemplo mais forte, e talvez 
mais ilustrativo, é a pornochanchada. Na 
biblioteca da ESG havia documentos que 
mencionavam a pornochanchada como 
evidência de que a pornografia era usada 
como arma pelos comunistas. Os detalhes 
e a veemência das ideias me surpreende-
ram. Ocorre que a pornochanchada foi 
financiada pelo governo, interessado em 
promover a indústria cinematográfica 
nacional. Seus filmes mudaram a face 
do cinema nacional. 

De que forma isso ocorreu?
Isso vem do fato de que a ditadura, àque-
la altura, em meados dos anos 1970, já era 
uma bagunça. Se no centro da ideologia 
estava o anticomunismo moralista, na 
vida cotidiana era impossível regular o 
sexo. Essas ideias fracassaram não ape-
nas porque o controle não era possível, 
mas porque a ditadura promovia um mo-
delo econômico e cultural que produzia 
exatamente o que se tentava evitar. Em 
alguma medida, é possível afirmar que o 
protestantismo de hoje foi determinado 
nessa guerra cultural da ditadura. 

E esse é o tema de Moral majorities 
across the Americas, que está sendo 
lançado agora?
Sim. Na essência, meu livro é uma his-
tória do conservadorismo religioso no 
Brasil do século XX. Ele trata de como 
chegamos à configuração atual de poder 
dos evangélicos. À época da aproxima-
ção dos evangélicos conservadores com 
a ditadura militar havia muita esperança 
de um cristianismo renovado, não exa-
tamente de esquerda, mas engajado em 
questões de justiça social, com a qua-
lidade de vida das pessoas. Como es-
sa visão de um futuro cristão mais pro-

outros países. Eles construíram uma pla-
taforma composta por temas que, hoje, 
reconhecemos como a linha mais central 
da direita cristã: a oposição ao aborto, o 
apoio ao porte de armas, o neoconser-
vadorismo que se tornou neoliberalismo 
como resposta ao comunismo, compatí-
vel com a cristandade.

E como isso chegou ao século XXI?
No livro argumento que o ressurgimento 
da direita deriva de uma história de ati-
vismo conservador que uniu brasileiros, 
norte-americanos, católicos, protestan-
tes, conservadores seculares, oportunis-
tas autoritários, entre outros. A seme-
lhança entre o atual presidente do Brasil 
e Donald Trump, por exemplo, vem do 
trabalho desenvolvido no passado por 
ativistas brasileiros e norte-america-
nos que deliberadamente estabeleceram 
uma pauta mais sobre temas identitários 
do que ideológicos. O que a oposição 
ao aborto tem a ver com o porte de ar-
mas e o tamanho do Estado, em relação 
a programas de bem-estar social? Esses 
ativistas entenderam a importância da 
construção de uma plataforma que ape-
laria a uma certa massa e por isso cons-
tituíram esses vínculos. Minha pesquisa 
em arquivos religiosos, não só do Brasil 
e dos Estados Unidos, mas também da 
Itália, mostra o aborto como tema capaz 
de aglutinar muita gente. Em arquivos 
da Casa Publicadora das Assembleias 
de Deus, encontrei uma menção a Carl 
McIntire [1906-2002], um pastor radi-
calmente conservador, que não havia re-
cebido muita atenção da historiografia, 
mas que foi muito importante no desen-
volvimento da direita radical nos Esta-
dos Unidos. Ao pesquisar no Princeton 
Theological Seminary, onde estão seus 
arquivos, acabei descobrindo que McIn-
tire cooperou com evangélicos no Brasil. 
Ele começou tentando construir uma 
associação de igrejas evangélicas con-
servadoras nos anos 1950. Em resposta 
à modernidade teológica e ao ecume-
nismo, com o International Council of 
Christian Churches [ICCC], McIntire 
buscou estruturar uma rede global de 
instituições e espaços em que conser-
vadores evangélicos pudessem se reu-
nir, trocar ideias e influenciar políticas 
culturais. No Brasil, onde esteve algumas 
vezes e para onde enviou missionários, 
encontrou terreno fértil. Organizou e 
realizou, com a participação de ativis-

O triunfo dos 
conservadores 
tem a ver com 
sua cooperação 
com a ditadura  
e com a ligação 
com grupos 
transnacionais, 
de outros países

gressista fracassou? O que se sabe hoje 
é que evangélicos e conservadores cató-
licos brasileiros estavam em uma rede 
de ideias que foi além das fronteiras na-
cionais e acabaram sendo muito impor-
tantes na articulação de uma direita no 
mundo. O fato mais interessante é que a 
maioria era desconhecida. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, havia Paul Wey-
rich [1942-2008], fundador da Heritage 
Foundation. O próprio Plinio Corrêa de 
Oliveira [1908-1995], da TFP [Sociedade 
Brasileira de Defesa da Tradição, Fa-
mília e Propriedade], tinha uma visão 
transnacional. Ele queria criar uma rede 
internacional da TFP e colaborou com 
Weyrich. O arcebispo de Diamantina 
[MG] Geraldo de Proença Sigaud [1909-
1999] se tornou líder dos conservadores 
católicos, que estavam chocados com as 
mudanças que viam na Igreja. Houve 
reação em vários grupos ao que chama-
vam de “modernidade”, entendida como 
as mudanças culturais, o ecumenismo e 
o comunismo. No Brasil e no exterior, os 
conservadores protestantes também se 
opunham à ideia de ecumenismo, consi-
derada uma armadilha comunista contra 
o conservadorismo teológico. No livro 
tentei identificar denominações e per-
cebi que essa luta se desenvolveu dentro 
delas, inclusive. No contexto nacional, o 
triunfo dos conservadores tem a ver com 
sua cooperação com a ditadura e com a 
ligação com grupos transnacionais, de 
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tas brasileiros, conferências em várias 
partes do mundo. O reverendo Israel 
Gueiros foi um de seus interlocutores. 
Os dois colaboraram por décadas, com-
binando anticomunismo ferrenho com 
reacionarismo cultural, sempre com um 
enfoque em defesa do capitalismo des-
regulamentado.

Foram bem-sucedidos?
Acho que nem eles acreditavam quão 
sucesso teriam. O objetivo era articular, 
com integrantes de outras denominações 
e de outros países, uma série de assun-
tos sobre os quais todos concordassem 
que deveriam ser defendidos. Para eles 
não se podia separar o poder político do 
poder religioso. Antes dos anos 1960, a 
orientação da maioria das igrejas evan-
gélicas era a de não entrar nas doutrinas 
do mundo. O enfoque era o da vida es-
piritual. Eles não queriam as coisas de 
César, queriam as coisas de Deus. O que 
muda é a vontade crescente dos evangé-
licos de tomar para si uma área da vida 
pública, apresentada como manifestação 
política de sentimentos e doutrinas re-
ligiosas. Eles estavam preocupados em 
defender os valores religiosos, mas me 
parece que, naquele momento, para eles 
não era possível distinguir o que estava 
acontecendo na política do que aconte-
cia na cultura e na economia. Um dos 
grandes logros foi conectar isso tudo 
com a identidade religiosa. Conseguiram 

vincular a noção de guardiões da tradi-
ção religiosa com uma série de iniciati-
vas que não eram e não são exatamente 
religiosas. Em oposição ao Estado e ao 
igualitarismo, esses ativistas ajudaram 
a tornar não só lícito, mas necessário, 
o engajamento dos cristãos. Não há co-
mo explicar a semelhança entre o atual 
presidente do Brasil e Trump, ou o sur-
gimento do populismo de direita nos 

Estados Unidos, só com o que acontece 
dentro dos Estados Unidos ou a partir 
de um conceito nacional. Sustento que 
essas histórias devem ser pensadas em 
termos transnacionais. 

Outros países também participaram da 
construção dessa direita transnacional?
O Brasil teve um papel muito importan-
te, que começou há quase um século. 
Instituições e ativistas brasileiros foram 
essenciais para tornar possível o ressur-
gimento da direita ao criarem organiza-
ções e nutrirem alianças que facilitaram 
a construção do atual conservadorismo 
cristão transnacional – talvez o mais in-
fluente fenômeno político e cultural da 
atualidade. Mas sei que outros países 
também participaram dessa construção. 
Por um longo tempo, estudos sobre mo-
vimentos de direita davam como certos 
seus limites dentro do Estado-nação. Há 
que se considerar, no entanto, os víncu-
los com outros países. A maioria de nós 
é treinada em estudos nacionais, mas é 
preciso investigar países sobre os quais 
pouco se sabe nessa temática. Se fos-
se para indicar um próximo destino de 
pesquisa, seria algum país da Ásia, a Co-
reia ou China. A World Anticommunist 
League [WACL], Liga Anticomunista, 
por exemplo, teve atuação na Ásia. Pa-
rece fundamental compreender os es-
forços de estabelecimento de vínculos 
com igrejas daquela região. nA
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A pauta dos costumes estava presente em manifestações como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em março de 1964

Instituições  
e ativistas 
brasileiros foram 
essenciais para 
tornar possível o 
ressurgimento da 
direita ao criarem 
organizações e 
nutrirem alianças
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OBITUÁRIO

O 
inconformismo e a imaginação 
fervilhantes, somados à en-
trega à pesquisa experimental 
e à atividade intelectual, de-

ram o tom da trajetória do físico Sérgio 
Mascarenhas Oliveira, morto em 31 de 
maio, aos 93 anos, em decorrência de 
uma parada cardiorrespiratória. Seus co-
legas o descrevem como um pesquisador 
pragmático, que costumava ter pressa 
para colocar suas ideias em prática. “Ele 
não tinha paciência para planejar. Pre-
feria fazer as coisas logo. Se não desse 
certo, abandonava o empreendimento 
para se dedicar a outro projeto”, conta o 
farmacêutico Gustavo Frigieri, ex-aluno 
de Mascarenhas. “Poucos dias antes de 
ser internado, ele me ligou com uma ideia 
e disse que tínhamos de colocá-la logo em 
prática, pois seu tempo estava acabando. 
Eu respondi: ‘Professor, o senhor me diz 
isso há 15 anos’. Dessa vez foi diferente.”

Frigieri foi testemunha do que o fí-
sico era capaz quando instigado pela 
curiosidade ou necessidade. No início 
dos anos 2000, Mascarenhas começou 
a ter dificuldade de caminhar e falhas 
de memória. Os médicos achavam que 
poderia ser doença de Parkinson, mas 
o problema era outro: hidrocefalia de 
pressão normal, doença caracterizada 
pelo acúmulo do líquido cefalorraqui-
diano nas câmaras do cérebro. O físico 

SEMEADOR  
DE IDEIAS
Sérgio Mascarenhas atuou em várias áreas  

e ajudou a criar empresas e importantes  

instituições de pesquisa no país

Rodrigo de Oliveira Andrade

precisou passar por uma cirurgia para 
implantar uma válvula e drenar o ex-
cesso de líquido. Ocorre que esses dis-
positivos costumam entupir e, de tempos 
em tempos, precisam ser trocados. Para 
avaliar seu funcionamento, os médicos 
fazem um pequeno furo no crânio do 
paciente para medir sua pressão intra-
craniana. “Mascarenhas não se confor-
mava que ainda fosse preciso fazer um 
furo na cabeça de alguém para medir a 
pressão intracraniana”, recorda Frigieri.

Ele então decidiu buscar uma alter-
nativa. Começou a estudar a própria 
doença e a se articular com colegas pa-
ra criar um dispositivo capaz de moni-
torar de forma não invasiva a pressão 
intracraniana dos chamados pacientes 
neurocríticos. A estratégia resultou em 
um sensor que, preso na cabeça por uma 
faixa, transmite em tempo real dados da 
pressão intracraniana a um monitor à 
beira do leito do paciente. Frigieri teve 
participação ativa nesse projeto. O sen-
sor que criaram recebeu vários prêmios 
e atraiu a atenção de médicos do mundo 
todo. Em 2014, ele e Mascarenhas funda-
ram a brain4care, a fabricante legal do 
equipamento. “Ele tinha esse impulso 
para empreender, algo incomum entre os 
cientistas brasileiros”, comenta o farma-
cêutico. “Sempre falava em transformar 
suas ideias em produtos. As pesquisas 

para ele só faziam sentido se seus resul-
tados chegassem ao público.”

O sensor é apenas um dos vários proje-
tos de Mascarenhas. Sua biografia é uma 
das mais profícuas e multifacetadas da 
ciência brasileira. Entre suas contribui-
ções estão a criação do conceito de bioe-
letretos (materiais biológicos capazes 
de manter uma polarização elétrica) e 
a descoberta de novos métodos de data-
ção arqueológica. Ele também foi um dos 
responsáveis pela institucionalização da 
física da matéria condensada no Brasil nos 
anos 1950 e pela criação da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) no come-
ço de 1970. “Mascarenhas contribuiu para 
a formação de vários nomes importantes 
da ciência brasileira”, diz o engenheiro 
químico Hamilton Varela, do Instituto de 
Química de São Carlos da Universidade de 
São Paulo (USP). “Ele se interessava muito 
pelas pesquisas dos colegas. Sempre me 
sentia parte de algo maior quando falava 
com ele sobre meus trabalhos.”

Mascarenhas nasceu no Rio de Janeiro 
em maio de 1928. Graduou-se em química 
pela Universidade do Brasil (atual Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro) em 
1951 e em física, pela mesma instituição, 
em 1952. Foi aluno do físico Joaquim da 
Costa Ribeiro (1906-1960) e publicou seus 
primeiros trabalhos sobre o efeito termo-
dielétrico, descoberto pelo professor. “Foi 
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Lá, criou um curso de pós-graduação 
em química e física do estado sólido na 
Escola de Engenharia da USP, embrião 
dos institutos de Física e Química daque-
la universidade. Seus esforços fizeram 
de São Carlos um polo aglutinador de 
pesquisadores dessa nova área. A cultura 
científica que se estabeleceu na cidade 
chamou a atenção do empresário e polí-
tico Ernesto Pereira Lopes (1905-1993). 
Ele quis criar uma universidade federal 
na região, reunindo várias escolas já exis-
tentes. Mascarenhas propôs uma ideia 
diferente: estruturar uma universidade 
do zero, abrindo as portas para áreas até 
então pouco exploradas no Brasil. Lopes 
concordou e o convidou para ser rei-
tor da nova instituição, a UFSCar, onde 
Mascarenhas criou, em 1972, o primei-
ro curso de engenharia de materiais da 
América Latina.

F
oi também em São Carlos onde 
fundou o Centro Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento de 
Instrumentação Agropecuária, 

a Embrapa Instrumentação, em 1984, 
voltada à aplicação de conhecimentos da 
física e das engenharias na agropecuá-
ria. Em 1986, articulou-se para criar o 
Polo de São Carlos do Instituto de Estu-
dos Avançados da USP. Sua inquietação 
permanente o levou a se envolver em 
pesquisas na área médica na Faculdade 
de Medicina da USP de Ribeirão Preto, 
na Escola de Medicina de Harvard, nos 
Estados Unidos, e com grupos de medi-
cina na Itália. Seus trabalhos resultaram 
em novas técnicas de consolidação de 
fraturas ósseas com correntes elétricas, 
no emprego de válvulas em transplan-
tes cardíacos, entre outras inovações. 
“Mascarenhas foi uma referência para 
a pesquisa básica no país e, ao mesmo 
tempo, associou esse conhecimento à 
tecnologia e ao empreendedorismo para 
desenvolver soluções para desafios na 
área da medicina e melhorar a vida das 
pessoas”, afirmou Marco Antonio Zago, 
presidente da FAPESP.

Em 2019, o pesquisador foi agraciado 
com o prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, 
outorgado pela Sociedade Brasileira de 
Física. Foi o último de muitos prêmios 
e homenagens que recebeu ao longo da 
carreira. Mascarenhas deixa a atual mu-
lher, Telma Coimbra, e quatro filhos, um 
casal do primeiro casamento com Yvon-
ne e outro do segundo. n

sempre recusou as ofertas, preferindo 
voltar ao Brasil para consolidar a física 
da matéria, campo ao qual se atribuía 
pouca importância no país. Instalou-se 
com a primeira mulher, a física e quími-
ca Yvonne Mascarenhas, em São Carlos, 
para trabalhar na Escola de Engenharia 
da USP. “Eu veria adiante que, no Rio, 
não ia conseguir estruturar as minhas 
ideias, os meus sonhos, porque lá era 
terra dos raios cósmicos, das partícu-
las elementares…”, disse em entrevista 
a Pesquisa FAPESP em 2007. 

Mascarenhas quem chamou o novo fenô-
meno de efeito Costa Ribeiro, pelo qual 
passou a ser conhecido”, escreveu o físico 
Sérgio Rezende, da Universidade Federal 
de Pernambuco, no portal da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência. 

Entre 1959 e 1980, o físico carioca fez 
estágios de pós-doutorado nos Estados 
Unidos e no Reino Unido. Foi profes-
sor visitante de instituições no México, 
Reino Unido, Japão e Itália. Mascare-
nhas foi convidado para trabalhar per-
manentemente em algumas delas, mas 

Mascarenhas  
em entrevista  
a Pesquisa FAPESP 
em 2007
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O arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha, morto em 23 de maio, 
teve uma trajetória acadê-
mica peculiar. Em 1969 foi 

cassado pela ditadura militar (1964-
1985), com outros 65 professores da 
Universidade de São Paulo (USP). Com 
a abertura política, em 1980 voltou à 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU) daquela instituição como auxiliar 
de ensino – condição na qual perma-
neceu até tornar-se professor titular 
em 1998, quando então foi aposentado 
de forma compulsória, ao completar 
70 anos. Em 2010, recebeu o título de 
professor emérito. “Paulo não fez mes-
trado e doutorado, mas mesmo sem uma 
carreira acadêmica formal ajudou a for-
mar gerações de arquitetos. Mais tarde, 
inclusive, trabalharia em parceria com 
alguns desses ex-alunos”, conta Helena 
Ayoub, professora do Departamento de 
Projeto da FAU-USP. “Ele mostrou que 

OBITUÁRIO
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A POESIA 
E A 
TÉCNICA
Paulo Mendes da Rocha 

influenciou gerações  

e consagrou-se mundo afora  

como um dos mais importantes 

arquitetos brasileiros

Ana Paula Orlandi

o projeto de uma obra também pode ser 
uma instância de pesquisa.”

Com ela concorda Ana Maria de Mo-
raes Belluzzo, também professora da 
FAU-USP. “Paulo foi um grande pen-
sador e defensor implacável da função 
social da arquitetura e do urbanismo no 
mundo contemporâneo. Não por aca-
so, a obra dele inspira teses, disserta-
ções e artigos acadêmicos no Brasil e 
mundo afora.” O jeito eloquente e sagaz 
do professor, conhecido pelo tempera-
mento forte e ácido, também costumava 
inspirar os estudantes de arquitetura. 
“Ele era um excelente contador de his-
tórias e não falava apenas de arquitetura, 
mas de assuntos como artes visuais e 
política. Quando parava para conversar 
nas rampas ou nos espaços coletivos da 
FAU, logo se formava um grupo enorme 
para ouvir suas tiradas”, conta o ex-aluno 
Leandro Medrano, hoje docente na mes-
ma instituição. “Paulo tinha um olhar 

único sobre o mundo e inspirador sobre 
a realidade. Era capaz de encontrar novos 
ângulos em qualquer assunto”, diz Luiz 
Eugenio Mello, atual diretor científico 
da FAPESP, que em 2010 contratou com 
Rocha o projeto arquitetônico do Insti-
tuto Tecnológico Vale. 

Paulo Archias Mendes da Rocha nas-
ceu em Vitória (ES), em 25 de outubro 
de 1928. Por volta dos 6 anos, mudou-se 
com a família para São Paulo. O apreço 
pelo ato de construir estava presente na 
família. O pai, o engenheiro Paulo de Me-
nezes Mendes da Rocha (1887-1967), diri-
giu a Escola Politécnica da USP entre 1943 
e 1947; o avô materno, Serafim Derenzi 
(1863-1941), trabalhou como empreiteiro 
no Espírito Santo.

Rocha formou-se em 1954 na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-
-UPM). Quatro anos mais tarde, venceu 
em parceria com o então sócio, o arquiteto 

OBITUÁRIO

Registro de 2006 mostra 
Rocha na poltrona Paulistano, 
projetada por ele mesmo  
no final da década de 1950
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que as obras desses arquitetos, que, co-
mo ele, fizeram parte da escola paulista 
de arquitetura, perderam espaço para 
a arquitetura pós-moderna e sumiram 
das revistas especializadas a partir do 
início dos anos 1980”. 

Pouco depois do lançamento do livro, 
o arquiteto foi homenageado em 1997 
com a Sala Especial Mendes da Rocha 
na 10ª Documenta de Kassel. No ano 
2000, recebeu o Prêmio Mies van der 
Rohe para Arquitetura Latino-americana 
pelo projeto de reforma da Pinacoteca. 
“Ele conferiu nobreza aos projetos de 
reforma, vistos como trabalhos meno-
res”, diz Belluzzo. Em 2006 tornou-se 
o segundo arquiteto brasileiro a vencer 
o Pritzker, apontado como o Nobel da 
Arquitetura. Em 2015 recebeu o título 
de doutor honoris causa da Universida-
de de Lisboa, em Portugal. Seguiram-se, 
entre outros, o Leão de Ouro da Bienal 
de Veneza (2016), as medalhas de ouro 
do Real Instituto de Arquitetos Britâni-
cos (2017) e da União Internacional de 
Arquitetos (2021). 

A conquista dessas honrarias não afe-
tou sua rotina, de acordo com o filho Pe-
dro. “Ele continuou a realizar poucos 
projetos, o que lhe permitia estabelecer 
uma relação próxima com a produção de 
cada um deles, e manter-se firme à sua 
ideia de só fazer o que de fato acredita-
va e de forma artesanal”, conta. “Além 
disso, prezava um estilo de vida austero, 
sem celular, site e carro. Era um grande 
defensor do transporte público, adorava 
andar a pé, gostava muito de rua.” 

Reflexo disso está em um de seus 
últimos projetos, o Sesc 24 de Maio 
(2017), que assina em parceria com o 
escritório MMBB Arquitetos. Situado 
no burburinho do centro paulistano, o 
edifício foi adaptado para abrigar 13 an-
dares, conectados por uma rampa, que 
conduzem a uma piscina aberta, na co-
bertura. “O térreo é uma continuidade 
da rua e se constitui numa espécie de 
praça, que convida a cidade para dentro 
do prédio”, analisa a arquiteta Raquel 
Rolnik, professora da FAU-USP. “Paulo 
acreditava que usufruir da arquitetura 
era um direito de todos e que ela preci-
sava participar da paisagem urbana de 
forma aberta e fraterna.” 

Paulo Mendes da Rocha morreu aos 
92 anos, vítima de um câncer de pulmão. 
Deixa a mulher, a arquiteta e designer de 
joias Helene Afanasieff, e seis filhos. n

A partir da década de 1980, com o en-
fraquecimento da ditadura, o arquiteto 
realizaria uma série de projetos que se tor-
naram emblemáticos, como o do Museu 
Brasileiro da Escultura e Ecologia (Mu-
BE), em São Paulo. Nos anos 1990, ao ser 
contratado para fazer a reforma da Pina-
coteca do estado, situada em um edifício 
neoclássico desenhado pelo engenhei-
ro-arquiteto Francisco de Paula Ramos 
de Azevedo (1851-1928), Rocha decidiu 
desenvolver o projeto no próprio cantei-
ro de obras em parceria com o também 
arquiteto Eduardo Colonelli. Mas nun-
ca abandonou o escritório que funciona 
desde 1973 no mesmo endereço: um pré-
dio comercial na região central da cidade. 

“Naquele momento muitos escritórios 
de arquitetura trocavam a prancheta pelo 
computador, mas ele gostava de desen-
volver suas ideias em desenhos feitos à 
mão livre, sobre papel manteiga ou em 
maquetes de papel”, relata Catherine 
Otondo, professora da FAU-UPM e auto-
ra da tese “Desenho e espaço construído: 
Relações entre pensar e fazer na obra de 
Paulo Mendes da Rocha”, defendida em 
2013, na FAU-USP. “Como o computador 
não fazia parte de seu processo criativo, 
ele decidiu não trazer equipamentos tec-
nológicos para seu escritório. Na mesma 
época, dispensou sua equipe e passou a 
desenvolver seus projetos em parceria 
com escritórios formados por ex-alunos 
ou colaboradores antigos”, informa. 

O reconhecimento internacio-
nal veio na segunda metade 
da década de 1990. É curioso 
observar que o primeiro li-

vro publicado sobre a obra do arquiteto, 
Mendes da Rocha (1996), tenha saído por 
uma editora estrangeira, a espanhola 
Gustavo Gigli. A publicação é assina-
da pelo crítico de arquitetura catalão 
Josep Maria Montaner e pela arquite-
ta brasileira Maria Isabel Villac, que 
na época fazia doutorado sobre a obra 
de Rocha na Universitat Politecnica 
de Catalunya, em Barcelona. Segundo 
ela, o trabalho do arquiteto era então 
praticamente desconhecido na Europa. 
“Quando apresentei a obra do Paulo aos 
meus professores, a exemplo de Monta-
ner, eles ficaram muito surpresos com a 
qualidade dos projetos”, diz Villac, hoje 
professora da FAU-UPM, para comple-
tar: “No Brasil, Paulo era conhecido no 
meio da arquitetura, mas vale lembrar 

João Eduardo de Gennaro (1928-2013), o 
concurso para projetar o ginásio do Clu-
be Athletico Paulistano. “É uma obra que 
contém os elementos fundamentais do 
jeito de projetar do Paulo. Ali ele já disse 
tudo”, afirma o arquiteto Ciro Pirondi, 
um dos fundadores da Escola da Cidade, 
onde, segundo ele, cerca de 90% dos pro-
fessores foram alunos de Rocha. “Ele era 
extremamente rigoroso com a técnica, 
mas não abria mão da poesia.” 

Em 1961, a estrutura circular, de late-
rais abertas, coberta com madeira e telhas 
metálicas e sustentada por seis pilastras, 
recebeu o grande prêmio internacional 
de arquitetura na 6ª Bienal de São Pau-
lo. O feito projetou na cena paulistana o 
nome do jovem discípulo da chamada es-
cola paulista de arquitetura. “Paulo fazia 
uma arquitetura de formas elementares e 
muito lógica, em que nada era por acaso. 
Todos os elementos construtivos estavam 
ali por uma razão de ser”, observa Edson 
Mahfuz, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (FAU-UFRGS).

Naquele mesmo ano foi convidado 
a lecionar na FAU-USP pelo arquiteto 
João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), 
apontado como mentor da escola paulis-
ta de arquitetura e um de seus grandes 
mestres. São dessa época projetos como 
o da Casa Butantan (1964), onde viveu 
com a primeira mulher, Virginia Ferraz 
Navarro, e os filhos. Pouco depois veio a 
perseguição a Rocha e Artigas. “Na época, 
meu pai era um arquiteto em ascensão e a 
retirada de seus direitos civis atrapalhou 
a carreira dele dentro e fora da universi-
dade”, afirma o filho, o também arquiteto 
Pedro Mendes da Rocha. 

Ao ser cassado pelo regime militar, Ro-
cha foi proibido de trabalhar para órgãos 
do governo, mas, por ironia, venceu o con-
curso para desenhar o Pavilhão de Osaka, 
que abrigaria a sede do Brasil na Expo-
sição Internacional do Japão, em 1970. 
“Ele precisou ir ao Japão para desenvol-
ver o trabalho e viajou com muito medo 
de sofrer um atentado por parte do regi-
me brasileiro”, prossegue o filho. “Após 
a feira, o pavilhão seria demolido, mas 
ele dizia ter recebido proposta de uma 
universidade interessada em transformar 
aquele espaço em escola de música, coi-
sa que adorava. No entanto, os militares 
recusaram a oferta e o pavilhão acabou 
sendo mesmo derrubado. Ele costumava 
falar que essa foi sua segunda cassação.”
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A
utor de pesquisas sobre elei-
ções, violência urbana, di-
tadura e democracia, o so-
ciólogo Gláucio Ary Dillon 

Soares, do Instituto de Estudos Sociais 
e Políticos da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Iesp-Uerj), morreu dia 
14 de junho, no Rio de Janeiro, em de-
corrência de complicações da Covid-19. 
Soares tinha 86 anos e estava internado 
desde o final de maio. Filho único de 
uma professora primária e um contador, 
o carioca deixou cinco filhos e seis ne-

tos, além da mulher, a cientista política 
Dayse Miranda. 

Soares nasceu no dia 24 de julho de 
1934 e fez parte da primeira turma de 
direito da Universidade Cândido Men-
des, onde se graduou em 1957. “Costumo 
dizer que tropecei no direito, não esco-
lhi”, disse em entrevista à revista Pesqui-
sa FAPESP, publicada em dezembro de 
2019. Em 1958, concluiu o bacharelado 
em sociologia pela Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
No ano seguinte, recebeu o título de mes-

tre pela Universidade Tulane, em Lousia-
na, e, em 1965, concluiu o doutorado em 
sociologia pela Washington University St. 
Louis (WUSL), ambas nos Estados Unidos. 

Com papel relevante no estabelecimen-
to de diferentes instituições no campo das 
ciências sociais, o pesquisador dirigiu a 
Faculdade Latino-americana de Ciências 
Sociais (Flacso), no Chile, entre 1965 e 
1969 e, mais tarde, participou da rees-
truturação do Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade de Brasília (UnB), 
afetado por inúmeras demissões após o 

PENSADOR 
POLIVALENTE 
Gláucio Soares desenvolveu 

estudos pioneiros em distintas 

áreas das ciências sociais 

Christina Queiroz 

Gláucio Soares no Rio de 
Janeiro, em 2019. Sociólogo 
elaborou estudos com  
dados eleitorais brasileiros  
na década de 1960
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TÉCNICA



PESQUISA FAPESP 305  |  89

“Na condição de aluna da primeira gera-
ção do curso de ciências sociais da UnB, 
fui sua bolsista de iniciação científica e 
tive o privilégio de trabalhar com ele no 
preparo e processamento de dados para 
o Sociedade e política no Brasil”, recorda. 
De acordo com ela, a formação de jovens 
pesquisadores era uma tarefa que lhe 
dava especial alegria. 

“Para além da universidade, nossa con-
vivência aconteceu em muitos encontros 
em sua casa e no ‘bar escritório’ – apelido 
que dávamos a uma pizzaria que ficava 
quase ao lado do Iesp. Ele sempre fazia 
de sua orientação um encontro quase fa-
miliar”, conta o sociólogo Michel Lobo 
Toledo Lima, pesquisador do Instituto 
de Estudos Comparados em Administra-
ção de Conflitos (INCT-InEAC). Último 
orientando de Soares, Lima fez mestrado 
e doutorado com ele. Na tese, defendida 
em 2018, analisou práticas e negociações 
jurídico-policiais na administração e in-
vestigação de homicídios dolosos, es-
tabelecendo diálogos com métodos da 
sociologia e antropologia, por meio de 
uma parceria que envolveu, também, o 
antropólogo Roberto Kant de Lima, da 
Universidade Federal Fluminense (UFF). 

“Nosso trabalho viabilizou trocas in-
terdisciplinares e interinstitucionais, 
sendo fundamental para a desconstrução 
da normatividade e do ensino doutriná-
rio de minha formação original em direi-
to. Permitiu-me enxergar o campo jurí-
dico como um fenômeno social”, conta 
Lima, que também é professor visitante 
e pesquisador de pós-doutorado no Pro-
grama de Pós-graduação em Direito da 
Universidade Veiga de Almeida (UVA), 
no Rio de Janeiro. “As contribuições de 
nossa parceria permitiram identificar 
como registros quantitativos de insti-
tuições judiciárias podem revelar mais 
sobre suas práticas internas do que sobre 
os fatos que elas pretendem classificar 
e quantificar”, sustenta. Lima menciona 
que, para além da vida acadêmica, Soares 
mantinha um blog que funcionava como 
um diário público de suas inquietações, 
lutas, conquistas, reflexões e percalços, 
não só contra um câncer diagnosticado 
há 25 anos, mas também perante as ad-
versidades do cotidiano. “A última atua-
lização foi feita em junho de 2020. Im-
pressiona a quantidade de comentários 
postados, indício de como as pessoas 
foram impactadas positivamente por 
seus escritos”, conclui. n     

Seu livro Sociedade e política no Brasil 
(Difel, 1973) é referência entre os traba-
lhos de sociologia eleitoral. Ele também 
coordenou o projeto de memória oral da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) sobre o 
golpe de 1964, a repressão e a abertura 
política no Centro de Pesquisa e Docu-
mentação de História Contemporânea da 
fundação, o CPDOC. O acervo é consi-
derado o maior banco de dados com de-
poimentos de militares sobre o período. 

“Soares foi um cientista rigoroso, mas 
nem por isso afeito a rigorismos estrei-
tos, fossem eles teóricos ou metodológi-
cos. Duvidar, perguntar, verificar talvez 
sejam os três verbos que melhor espe-
lhem a sua conduta como intelectual e 
cientista”, observa a socióloga Nadya 
Araujo Guimarães, da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP. “Ele tinha uma agenda 
temática aberta aos desafios da vida so-
cial e à inovação nas ferramentas teóricas 
e metodológicas. Tão aberta que, nesse 
momento, tanto a sociologia quanto a 
ciência política sentem a sua perda”, afir-
ma. Ao recordar que Soares se formou no 
ambiente acadêmico norte-americano, 
ela diz que ele sempre atuou como um 
mediador entre os mundos intelectuais 
de Brasil e Estados Unidos. 

A
lém disso, elaborou pesquisas 
sobre violência e seguran-
ça pública, tendo orientado 
inúmeras teses e disserta-

ções sobre o assunto. Em entrevista a 
Pesquisa FAPESP, Soares explicou que 
seu interesse pelo tema da segurança 
derivava da observação da violência po-
lítica ocorrida em países como Chile, 
México e Argentina, entre as décadas de 
1960 e 1980. Mais recentemente, Soares 
estava pesquisando o efeito do amor nas 
relações sociais. 

Outro aspecto importante de sua tra-
jetória, na perspectiva de Guimarães, da 
USP, foi sua atuação como latino-ameri-
canista. “Ele empenhou-se, como docente 
e intelectual-articulador, em fazer valer 
o campo de uma sociologia latino-ame-
ricana, um pensamento desconcertante à 
época, pois desafiava uma certa tendên-
cia ao relativo isolamento da sociologia 
brasileira frente ao que se produzia na 
América Latina”, destaca. Guimarães foi 
aluna de Soares nos cursos de sociologia 
do desenvolvimento e sociologia latino-
-americana, ministrados na UnB em 1970. 

golpe militar de 1964. Depois de mu-
dar-se para os Estados Unidos em 1974, 
tornou-se professor na Universidade da 
Flórida, instituição em que desenvolveu 
grande parte de sua carreira acadêmica e 
pela qual se aposentou, em 2000. Desde 
1997, dava aulas no antigo Instituto Uni-
versitário de Pesquisas do Estado do Rio 
de Janeiro (Iuperj), atual Iesp. 

“Ele seguiu conosco até decidir se 
afastar por problemas de saúde, em mea-
dos de 2018”, recorda o sociólogo Adal-
berto Cardoso, do Iesp-Uerj. Soares foi 
presidente da Associação Brasileira de 
Ciência Política (ABCP) entre 2000 e 
2004 e desde 2008 ocupava o cargo de 
secretário-geral da Associação Latino-
-americana de Ciência Política (Alacip). 
Além disso, foi professor visitante em 
instituições europeias, norte-americanas 
e mexicanas, como as universidades de 
Essex, na Inglaterra, da Califórnia em 
Los Angeles (Ucla), Harvard e Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts (MIT), 
todas nos Estados Unidos. 

Cardoso destaca seu pioneirismo na 
ciência política brasileira. “Ele era soció-
logo, mas atuava em várias chaves de pes-
quisa, tendo sido o primeiro a elaborar 
estudos com dados eleitorais quantitati-
vos”, recorda. Cardoso também lembra 
que Soares foi responsável por publicar, 
na década de 1960, o primeiro paper que 
analisou a relação entre voto e raça no 
Brasil. “Ele colocou em evidência vários 
temas e problemas da democracia brasi-
leira. Seus estudos sobre o golpe militar 
de 1964 se tornaram bibliografia obriga-
tória para qualquer pessoa que queira 
entender a história política do país”, diz. 
“Soares era um entusiasta da utilização 
de métodos quantitativos nas ciências 
sociais e formou muitos estudantes nessa 
área”, informa, ao mencionar que alguns 
de seus alunos são hoje docentes de ins-
tituições como Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de 
São Paulo (USP) e Uerj. 

Com 11 livros escritos ou organiza-
dos, o sociólogo também publicou 43 
capítulos de livros e mais de 130 artigos 
científicos. Em 1967, com “Socioecono-
mic variables and voting for the radical 
left: Chile, 1952”, artigo elaborado com 
Robert Hamblin, professor de psicologia 
social na Universidade Washington em 
St. Louis, nos Estados Unidos, tornou-se 
o primeiro latino-americano a publicar 
na American Political Science Review. 
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A partir de 1821, editoras particulares 

assumiram a produção de  

obras para o ensino básico

Sarah Schmidt
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os livros 
enfatizavam  
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algo inovador para a época, nas quais os 
estudantes aprendiam a ler, escrever e 
contar, ainda sem séries e disciplinas”, 
observa a historiadora Circe Bittencourt, 
da Faculdade de Educação da Universi-
dade de São Paulo (FE-USP) e fundadora 
da Biblioteca do Livro Didático e Cole-
ções Especiais e do Banco de Dados de 
Livros Escolares Brasileiros.

“Os livros didáticos inicialmente prio-
rizavam a formação dos professores, que 
os usavam para preparar as aulas”, diz 
Bittencourt. Segundo ela, era comum 
que intelectuais e políticos organizassem 
ou escrevessem os livros escolares. Era 
uma forma de garantir que o conteúdo 
saísse ao gosto do Império.

O Compendio trazia nove gravuras fei-
tas por litografia, técnica de impressão a 
partir de uma matriz de pedra. As ima-
gens ensinavam, por exemplo, a dese-
nhar o corpo humano. Para facilitar a ta-

E
m 1818, 10 anos depois de ter sido 
criada para imprimir jornais, 
livros ou panfletos, a Imprensa 
Régia produziu a primeira obra 

para a escola básica: Leitura para os me-
ninos, com “histórias morais, relativas 
aos defeitos ordinários às idades tenras, 
e um diálogo sobre a geografia, crono-
logia, história de Portugal e história na-
tural”, do engenheiro militar e político 
José Saturnino da Costa Pereira (1771-
1852). Nessa época já circulava no Brasil 
e em Portugal uma tradução de Tesouro 
dos meninos, “com ensinos de moral e 
boas maneiras”, impresso no final do 
século XVIII em Lisboa, escrito pelo 
padre francês Pierre Louis Blanchard 
(1758-1829) e traduzido pelo português 
Mateus José da Rocha (?-1828).

Órgão do governo real, a Imprensa 
Régia também funcionava como censor. 
Três autoridades examinavam o que se-
ria publicado para assegurar “que nada 
se imprimisse contra a religião, o go-
verno e os bons costumes”, observou o 
jornalista Juarez Bahia (1930-1998) no 
livro Jornal, história e técnica – História 
da imprensa brasileira (Ática, 1990). A 
orientação levou os primeiros livros di-
dáticos nacionais a terem, inicialmente, 
conteúdo predominantemente religioso 
e os editores a conviverem com tradu-
ções e importações, principalmente de 
obras francesas. 

A situação começou a mudar em 1821, 
quando o Estado deixou de ser o produ-
tor oficial de livros para a educação bási-
ca e as editoras particulares assumiram 
esse papel, valorizando autores nacio-
nais. O jornalista francês Pierre Plancher 
(1779-1844) inaugurou essa fase ao pu-
blicar dois títulos, ambos em 1827, pela 
Typographia Plancher-Seignot, do Rio 
de Janeiro: o Compendio scientifico para Aula de matemática para turma feminina em 1908 em escola da cidade de São Paulo

a mocidade brasileira, destinado ao uso 
das escolas dos dous sexos, organizado 
pelo advogado José Paulo de Figueirôa 
Nabuco de Araújo (1796-1863), que logo 
depois se tornaria ministro do Supremo 
Tribunal de Justiça do Império; e o Es-
cola brasileira, ou Instrução útil a todas 
as classes, extraída da Sagrada Escritura 
para uso da mocidade, em dois volumes, 
escrito pelo senador José da Silva Lisboa 
(1756-1835), o visconde de Cairu. Os dois 
livros inauguraram o gênero atualmente 
mais vendido no país.

Também em 1827 – em 15 de outubro, 
que depois seria reconhecido como Dia 
dos Professores –, o governo publicou a 
Lei das Escolas de Primeiras Letras, que 
estabeleceu a criação de unidades de en-
sino em todas as cidades, vilas e lugares 
mais populosos do Império. “Foi a pri-
meira lei de instrução pública do Brasil 
e menciona escolas para ambos os sexos, 
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refa, um texto complementar observava 
que as mulheres, em comparação com os 
homens, “têm a cabeça mais pequena, o 
pescoço mais alongado, a parte anterior 
do peito mais elevada, os rins e as coxas 
mais largas e mais curtas”. 

Com 318 páginas e adaptado de obras 
francesas, tratava das chamadas artes li-
berais, como gramática, poesia, escrita, 
pintura, escultura e desenho; das ciên-
cias naturais, como física, química e his-
tória natural; e as consideradas abstratas, 
como matemática, e áreas como direito, 
agricultura e comércio. “Em algumas 
partes o autor escreve em verbetes, de 
forma pedagógica, com temas que inte-
ressavam para a escola. Era ainda uma 
ideia inicial de livro didático”, diz Bit-
tencourt. Permeado por um tom religio-
so, cada assunto é abordado por meio 
de perguntas e respostas, o chamado 
método catequético. 

O Escola brasileira, por sua vez, apoia-
-se inteiramente na Bíblia, com conse-
lhos como este: “O coração duro será 
oprimido de males no fim da vida; e o 
que ama o perigo perecerá nele. O co-
ração que anda por dois caminhos, não 
será bem-sucedido; e o depravado de 
coração neles achará o seu tropeço”. O 
senador Lisboa argumentava que as clas-
ses populares deveriam ler bons livros, 
com ensinamentos de moral e fé. Isso 
levaria a se protegerem contra ideias 
como as que desencadearam a Revolu-
ção Francesa (1789-1799), caso lessem o 
que chamava de maus livros. 

As editoras privadas cuidaram tanto 
da produção quanto da divulgação dos 
manuais escolares. “Os didáticos se tor-
naram o principal produto do mercado 
editorial brasileiro”, conta Bittencourt. 
Em algumas províncias, o governo ad-
quiria e distribuía os livros, mas o mais 

comum era a compra pelas famílias dos 
estudantes.

A partir da segunda metade do século 
XIX, mais editoras chegaram ao Brasil 
e a produção editorial se intensificou. 
Em 1885, 318 títulos de obras escolares 
circulavam no país, geralmente impres-
sas por editoras nacionais. Três delas, 
Laemmert, Nicolau Alves e Garnier, res-
pondiam por 44,2% da produção dos li-
vros, de acordo com o levantamento de 
Bittencourt para sua tese de doutorado, 
defendida em 1993. 

A
lguns livros se tornaram su-
cesso de venda. Impresso no 
Maranhão pela Typographia 
do Frias, a primeira edição 

de O livro do povo, de 1863, com cerca 
de 4 mil exemplares vendidos, rivali-
zava com romances da época. Em 1865, 
chegou à quarta edição. Já na capa os 

interessados descobriam que a obra era 
“adotada nas escolas primárias das pro-
víncias do Amazonas, Pará, Maranhão, 
Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco”. 
Seu autor era o bacharel em direito 
e poeta Antonio Marques Rodrigues 
(1826-1873), formado na Faculdade de 
Direito do Recife.

“O fato de o autor vir de uma faculda-
de prestigiada e a aprovação eclesiástica 
davam credibilidade ao livro”, observa 
a historiadora Rozélia Bezerra, da Uni-
versidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), que analisou a obra em seu 
doutorado, concluído em 2010. Segun-
do ela, “a linguagem simples, sem re-
buscamento, explica parte do sucesso 
do livro”. 

A primeira parte tratava de religião; a 
segunda, de assuntos diversos como geo-
grafia, educação moral, fábulas e saúde. 
Animais ganhavam características hu-

Instruções do 
Compendio 
scientifico para  
a mocidade 
brasileira, de 1827, 
para desenhar  
o corpo humano 

Entre os livros  
com diferentes 
abordagens, O livro  
do povo, de 1863,  
destacou-se e foi um 
best-seller nacional
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manas: o burro, por exemplo, “é tão hu-
milde, tão sofredor e sossegado, quanto 
o cavalo é impetuoso, altivo e ardente”. 
As lições sobre higiene se apoiavam em 
ditados populares mesclados com ensi-
namentos morais, como “deitar cedo e 
cedo se erguer dá saúde e faz crescer” 
ou “ao rapaz que muito grita a gargan-
ta se lhe irrita”. “A escolha das frases 
com rima era um apelo à sonoridade, 
algo importante em uma época em que 
o conteúdo muitas vezes era lido em voz 
alta para os estudantes, já que não havia 
livros para todos”, observa a pesquisa-
dora da UFRPE. 

A inclusão de novas disciplinas no 
currículo escolar, como geografia e his-
tória do Brasil, reforçou a necessidade 
de mais conteúdo nacional, valorizan-
do autores locais. Bittencourt destaca 
dois: o general José Inácio de Abreu e 
Lima (1794-1869), autor de Compêndio 
de história do Brasil, de 1843, e o roman-
cista Joaquim Manuel de Macedo (1820-
1882), que também era professor e escre-
veu Lições de história do Brasil, de 1861.

No final do século XIX, professores 
de escolas de prestígio como o Imperial 
Colégio Pedro II, criado em 1838 no Rio 
de Janeiro, começaram a publicar livros 
didáticos, que se tornaram referência 
para outras escolas do país. Um deles 
foi a Anthologia nacional, publicado em 
1895 para ser usado nas aulas de portu-
guês. Seus autores eram dois professo-
res, o linguista e político Fausto Barreto 
(1852-1915) e o poeta e político Carlos de 
Laet (1847-1927). “O livro contém uma 
seleção de textos de autores brasileiros 
e portugueses, inova por adotar a ordem 
cronológica inversa, priorizando os mo-
dernos. Os autores argumentavam que 
era preciso primeiro saber como se fala 
na atualidade para depois saber como se 

falava no passado”, explica Marcia Raz-
zini, graduada em letras, que analisou 
a Anthologia em sua tese de doutorado, 
concluída em 2000. O livro teve vida 
longa, com 43 edições, a última em 1969. 

“Desde o século XIX até hoje, o livro 
didático foi um produto caro de produzir 
e difícil de distribuir”, destaca Bitten-
court. “No ensino público, muitos alunos 
não tinham dinheiro para comprá-los.” 
A criação do Instituto Nacional do Li-
vro, em 1937, foi um dos primeiros mo-
vimentos para transformar a produção 
e distribuição dessas obras em política 
pública, mas não obteve sucesso. Outra 
iniciativa, a Comissão Nacional do Livro 
Didático (CNLD), criada no ano seguin-
te, também não avançou.

E
m 1966, o Ministério da Edu-
cação e Cultura (MEC), em 
colaboração com o Sindicato 
Nacional dos Editores de Li-

vros e a Agência Norte-americana pa-
ra o Desenvolvimento Internacional, 
assumiu o compromisso de distribuir 
gratuitamente cerca de 50 milhões de 
livros didáticos no país em um período 
de três anos. “Esse é um embrião do 
que seria o Programa Nacional do Li-
vro Didático [PNLD]”, diz o historiador 
João Quaresma, consultor de políticas 

públicas do MEC. O programa só seria 
criado oficialmente em 1985.

Em 2020, de acordo com dados do 
portal do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação, o hoje chama-
do de Programa Nacional do Livro e do 
Material Didático comprou 172.571.931 
exemplares por cerca de R$ 1,4 bilhão. O 
material foi distribuído para mais de 32 
milhões de estudantes em 123.342 esco-
las públicas de educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio.

Também em 2020, segundo o Sindi-
cato Nacional dos Editores de Livros, 
dos 314.141.024 livros impressos no país, 
52,94% eram didáticos. Os livros são pro-
duzidos por editoras privadas de acordo 
com critérios estabelecidos em editais 
do MEC. Depois de avaliadas por espe-
cialistas, as obras aprovadas formam um 
catálogo no qual os professores selecio-
nam as que desejam usar. 

Como parte de sua pesquisa de dou-
torado em história na Universidade de 
Brasília, no qual pesquisa sobre o PNLD, 
Quaresma entrevistou professores que 
deram aula de forma remota em 2020, 
por causa da pandemia. “Muitos disse-
ram que o livro didático nunca foi tão im-
portante como apoio para montar aulas e 
exercícios em um momento de exaustão 
como o que estamos vivendo”, conta.  n

Aula de leitura  
para uma turma 
masculina em 1908 
na Escola Caetano 
de Campos,  
fundada em 1846 
na capital paulista
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ração de ouro nos sertões da Mantiqueira por 
meio da ocupação de terras de maneira clandes-
tina, como o fazia José Aires Gomes (1734-1794). 
Quando finalmente o governo da Capitania de 
Minas Gerais decidiu abrir aqueles sertões, o al-
feres Joaquim José da Silva Xavier foi convocado, 
juntamente com o tenente-coronel do Regimento 
de Cavalaria do Rio das Mortes, Manuel do Vale 
Amado (1725-1801), a comandar a construção de 
uma estrada atravessando a Mantiqueira. 

O autor aprofunda, confrontando documentos, 
o detalhamento das participações de dois incon-
fidentes em negócios envolvendo interesses da 
Coroa, como o fornecimento, por Inácio José de 
Alvarenga Peixoto (1742-1793), de suprimentos 
para as tropas que lutariam no sul contra os espa-
nhóis e a arrematação dos contratos das entradas 
por Joaquim Silvério dos Reis (1756-1792), alguns 
dos negócios que resultaram em volumosas dívi-
das e que, de alguma forma, motivaram as ações 
que tomaram na conspiração.

O interesse pelo estudo do sequestro e desti-
nação dos bens dos inconfidentes leva o histo-
riador a descortinar o tema das estratégias que 
suas famílias utilizaram para manter ou recupe-
rar o patrimônio. É com esse objetivo que ele se 
debruça sobre a família Resende Costa e sobre 
as mulheres, companheiras dos inconfidentes. 
Personagens consideradas “secundárias”, numa 
história protagonizada por homens, elas na ver-
dade desempenharam papéis fundamentais para 
sustentar a distinção social e econômica de suas 
famílias, a despeito do provável estigma decorren-
te da condenação dos inconfidentes. Esse estigma 
não teria impedido, para alguns sobreviventes 
do degredo, o envolvimento em atividades polí-
ticas, caso do padre Manuel Rodrigues da Costa 
(1754-1844). Ao voltar de Portugal, ele não só se 
dedicou a estudos técnicos como se envolveu no 
movimento de independência, tendo sido eleito 
deputado em 1823 e em 1826. 

A obra nos ajuda a perceber que, a despeito do 
aparente esgotamento do tema, ainda há muito 
potencial em seu estudo, merecendo o investi-
mento de jovens pesquisadores. 

André Figueiredo Rodrigues tem sido um 
tenaz perseguidor da Inconfidência Mi-
neira, dedicando-se ao seu estudo desde 

os tempos de graduação. Afastando-se, até certo 
ponto, das matrizes fundantes da historiografia 
da conspiração, focadas em Joaquim José da Sil-
va Xavier, o Tiradentes (c.1746-1792), tem dado 
atenção a outros personagens e a outras dimen-
sões de suas implicações no movimento, o que 
podemos ver claramente na obra recém-lançada. 

Reunindo artigos publicados anteriormente e 
textos inéditos, o livro parte da leitura crítica do 
principal corpus documental sobre a Inconfidên-
cia Mineira, os Autos de Devassa. Por meio do 
confronto entre as edições publicadas no sécu-
lo XX e os originais manuscritos, o historiador 
não só aponta os diferentes problemas surgidos 
dos processos de organização e edição desses 
documentos como mostra as possibilidades de 
fazer avançar o conhecimento sobre aspectos 
ainda pouco elucidados. É a partir dessas questões 
que o livro se organiza em duas partes.

Na primeira, o autor se debruça, principal-
mente, sobre os dados relacionados aos bens dos 
inconfidentes, sequestrados em 1789. O “esquar-
tejamento” dos processos, no dizer do próprio 
autor, as falhas cometidas no registro dos autos, 
e mesmo o desenrolar das estratégias de ocul-
tação e subtração de bens, revelam alguns dos 
problemas do estudo sobre os lugares sociais 
e as riquezas dos inconfidentes, e demonstram 
que há muito ainda a pesquisar, para esclarecer 
não apenas pontos obscuros na história da cons-
piração como também indicar desdobramentos 
que vão além dela. Nessa parte, o autor chama 
a atenção para dois aspectos: as bibliotecas dos 
inconfidentes e seus plantéis de escravos. Mostra 
que há muitos detalhes despercebidos, principal-
mente pelo fato de que a maioria dos estudiosos 
utiliza basicamente as versões impressas dos 
Autos de Devassa e não os originais manuscritos. 

Na segunda parte do livro, o autor se concentra 
em diferentes sujeitos relacionados à Inconfidên-
cia, dos participantes diretos aos que integravam 
seus círculos sociais e familiares. Fica clara a 
preocupação de André Figueiredo com a inves-
tigação sobre outras dimensões das vidas desses 
personagens, para além do seu envolvimento na 
conspiração.  Caso de atividades como a explo-

Novas dimensões da Inconfidência Mineira

Inconfidência Mineira: 
Negócios,  
conspiração e traição 
em Minas Gerais
André Figueiredo 
Rodrigues
Humanitas
180 páginas 
R$ 50,00
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Douglas Luan de Souza havia 
acabado de chegar de Catuji,  
sua cidade natal, no interior  

de Minas Gerais, quando, aos 22 anos, 
foi aprovado em engenharia de 
computação na Escola Politécnica da 
Universidade São Paulo (Poli-USP). 
Acolhido pelo projeto Poli-Retribua,  
da Associação dos Engenheiros 
Politécnicos (AEP), no segundo ano  
do curso recebeu uma bolsa de estudos 
e passou a ser acompanhado por um 
mentor. Souza foi um dos primeiros 
beneficiados do projeto, criado para 
auxiliar estudantes nos desafios  
da vida acadêmica. “Foi um processo 
importante, que me ajudou a fazer 
escolhas e refletir sobre a carreira  
que queria construir”, informa.

O jovem pôde contar com o auxílio 
financeiro do projeto, além da mentoria 

que contribuiu para um estágio de 
quatro meses na empresa Airbus,  
em Hamburgo, Alemanha. “A mentoria  
me deixou mais seguro para enfrentar 
esse desafio e cumprir com maior 
confiança as atividades do estágio”, 
resume Souza. Inscrito no programa  
de mestrado da instituição, agora  
ele é mentor de um calouro da 
graduação em engenharia de petróleo.

Projetos de mentoria como o 
Poli-Retribua têm feito a diferença  
no desenvolvimento de quem se 
encontra em fase inicial de 
aprendizado, propiciando avanços  
em ações colaborativas nas esferas 
pessoal, acadêmica e de pesquisa.  
Além de possibilitar o estabelecimento 
de vínculos intergeracionais por  
meio da troca de experiências,  
o acompanhamento de pessoas com 

Percurso assistido
Programas de mentoria estimulam a troca de experiências e oferecem 
orientação para estudantes e profissionais em início de carreira
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maior vivência auxilia na reflexão sobre 
os diferentes aspectos do percurso 
acadêmico e profissional, contribuindo 
também para reduzir a evasão de 
estudantes nos cursos de graduação. 

Tradução para mentoring, do inglês, 
tudo indica que o termo tem sua origem 
na Odisseia, poema épico cuja autoria  
é atribuída a Homero. Escrito no século 
VIII a.C., no poema o personagem 
Mentor e a deusa Atena auxiliam 
Telêmaco, filho de Ulisses, a ir em busca 
de notícias sobre o pai. Com o tempo,  
a expressão passou a ser utilizada para 
definir a relação estabelecida entre  
um indivíduo mais experiente  
e outro geralmente mais jovem, com  
a finalidade de estimular e orientar seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

Há duas décadas a prática da 
mentoria faz parte do cotidiano dos 

CARREIRAS
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estudantes da Faculdade de Medicina 
da USP (FM-USP). Na instituição, 
grupos formados por alunos dos 
diferentes anos acadêmicos e, no papel 
de mentor, um professor da faculdade 
ou médico do hospital-escola se 
reúnem mensalmente para trocar  
experiências e refletir sobre o  
“vir a ser médico”. A mentoria é 
configurada em ciclos anuais que 
podem ser renovados. Os alunos 
interessados em participar podem 
indicar três professores participantes 
do programa que gostariam de ter 
como mentor. “Oferecemos essa 
possibilidade por acreditarmos que a 
relação de mentoria envolve 
identificação e confiança. É a partir 
dessa base que seus efeitos podem 
acontecer”, diz Patrícia Lacerda 
Bellodi, psicóloga e coordenadora do 
programa desde seu início em 2001. 

Com 320 alunos inscritos em 2021,  
o programa conta com 32 mentores  
de diferentes especialidades médicas. 
Antes de assumir o compromisso  
como mentores, os interessados 
passam por entrevistas e por um 
processo de capacitação. “A intenção  
é que conheçam os objetivos do 
programa e compreendam o conceito 
de mentoria, que se diferencia de ações 
de tutoria, mais dirigidas à facilitação 
ou remediação do aprendizado. 
Mentores atuam de forma mais 
abrangente e longitudinal, inspirando 
caminhos, estimulando o 
desenvolvimento do estudante  
como um todo”, resume Bellodi. 

Na FM-USP, cada grupo de mentoria 
conta também com a participação de 
um “comentor”, posto ocupado por 
estudantes dos períodos finais do curso 
(internato) ou daqueles que já estão  
na etapa de residência. Passadas duas 
décadas do início do projeto, vários dos 
mentores atuais já foram mentorados. 
“A mentoria é uma relação de mão 
dupla, trazendo benefícios não só para 
os alunos, mas também para os 
mentores, que se sentem reenergizados 
nesse contato com os mais novos”, 
completa Bellodi. 

Por intermédio de sua Pró-reitoria 
de Graduação, e baseada no sucesso 
dessas experiências, a USP pretende 
lançar nos próximos meses  
um escritório especializado no 
planejamento e organização de ações 

de mentoria. Intitulado E-Ment e sob 
coordenação de Bellodi, a iniciativa 
terá como objetivo divulgar a cultura  
e a prática da mentoria entre os 
professores e os alunos dos diversos 
cursos e unidades da universidade.  

Idealizado e coordenado pelo 
professor José Medina, desde 2007  
a Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo 
(EPM-Unifesp) mantém um programa 
de mentoria para desenvolver 
habilidades que auxiliam os 
graduandos na construção de suas 
identidades profissionais. “Discutimos 
aspectos que vão além da vida 
acadêmica, com potencial para 
influenciar as escolhas que o aluno  
fará no seu campo de trabalho”, explica 
Medina. As mentorias começam a ser 
oferecidas no primeiro ano e podem 
seguir até a conclusão do curso, 
dependendo das necessidades de cada 
estudante. Participam atualmente 
cerca de 230 mentorandos e 40 
mentores, todos professores da escola.

A permanência na universidade  
de alunos em situação de 
vulnerabilidade econômica e 

social é um dos benefícios observados 
pelos programas de mentoria.  
O Poli-Retribua trabalha para garantir  
a diversidade de seu corpo discente  
e conta com apoio da Associação de 
Engenheiros Politécnicos (AEP),  
que elabora uma lista de candidatos, 
ordenada por vulnerabilidade, utilizada 
como base para seleção de bolsistas  
e mentorandos. O programa conta com 
cerca de 130 engenheiros politécnicos 
que atuam como mentores e  
atualmente atendem 230 alunos de 
diferentes períodos dos seus 17 cursos.  

No Poli-Retribua, além das atividades 
de aconselhamento, as orientações 
também podem envolver auxílio 
financeiro ao estudante, com recursos 
obtidos de doações feitas pelo site  
do projeto. “Nossa meta é bastante 
clara: garantir que o aluno com menos 
condições possa concluir o curso, 
oferecendo apoio desde o início  
da graduação até a formatura”,  
explica Marcos Rodrigues,  
professor aposentado da Poli-USP  
e coordenador do programa. 

Na Poli-USP, em geral os 
mentorandos são os primeiros  
da família a ingressarem em uma 
universidade. “Muitos deles não têm 
apoio financeiro para dedicação ao 
curso, enfrentando em suas casas 
oposição aos estudos em tempo 
integral”, explica Rodrigues. Desde 
2017 foram concedidas 81 bolsas 
mensais de R$ 700,00 com duração de 
um ano. “Somados a outros auxílios 
oferecidos pela Superintendência de 
Assistência Social (SAS) os valores 
passam a fazer diferença na vida  
desses estudantes”, observa Rodrigues.

Ex-alunos da Poli interessados  
em atuar como mentores fazem  
o cadastramento pelo site do 
Poli-Retribua. Após a entrevista,  
é realizado um processo de 
pareamento. O objetivo é identificar os 
mais compatíveis com o perfil de cada 
mentorando. “Já temos alguns casos  
de mentores que são ex-mentorandos, 
contemplando o círculo virtuoso que 
foi pensado para esse projeto”, observa 
Rodrigues. Além de orientações que 
abrangem temas da vida acadêmica, os 
mentores do Poli-Retribua costumam 
auxiliar na busca de estágios, na 
elaboração do currículo e na dinâmica 
envolvendo entrevistas de estágio  
ou emprego. Os integrantes do projeto 
trabalham agora em uma forma  
de replicar a iniciativa fora da escola.  
“A intenção é que o Poli-Retribua  
possa ser adotado em outras 
instituições de ensino. Agora vamos 
apresentar o projeto a associações  
de alunos para que conheçam nossa 
história e know-how na condução  
de mentorias”, completa.

Processos de mentoria entre 
professores e alunos também podem  
se desdobrar na relação entre 
profissionais com diferentes níveis de 

A permanência na 
universidade de 
alunos em situação 
de vulnerabilidade 
econômica e social  
é um dos benefícios 
observados
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experiência. Para investigar como esse 
diálogo profissional se desenvolve,  
Aline Maria de Medeiros Rodrigues 
Reali, pesquisadora do Centro de 
Educação e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), coordenou três estudos que 
acompanharam professores da rede 
pública de ensino do estado de São 
Paulo. “Muitos professores iniciantes,  
ou seja, com menos de cinco anos de 
experiência, têm dúvidas sobre a  
prática docente, uma vez que a 
profissionalização se dá por meio da 
ação em sala de aula”, observa Reali.  
No primeiro estudo, que ocorreu entre 
2004 e 2007, 52 professores em início  
de carreira foram orientados por 10 
profissionais aposentados, dentre eles 
diretores de escola e supervisores  
de ensino. No segundo estudo, entre 
2012 e 2016, a mentoria foi dada a  
75 professores iniciantes de Educação 
Infantil e dos anos iniciais, mentorados 
por 30 profissionais da educação,  
dentre diretores de escola e 
coordenadores pedagógicos. No terceiro, 
entre 2017 e 2021, a mentoria atendeu 
80 professores dos níveis iniciais e de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA),  
desenvolvida por 14 professores com 
pelo menos 10 anos de experiência  
em docência na rede pública. 

“Não é incomum que professores em 
início de carreira se vejam em situações 
bastante complexas, seja assumindo 
turmas consideradas difíceis ou 

enfrentando adversidades que exigem 
um repertório que ainda não têm”, 
explica Reali. “Com o estudo, foram 
abertas possibilidades de análise  
das principais demandas envolvendo  
a formação profissional, para que 
pudéssemos ir além do que é apontado 
pela literatura. Como resultado, 
percebemos que a mentoria, ao 
colocar as práticas pedagógicas dos 
iniciantes como tema central, faz com 
que eles reflitam sobre suas atitudes  
e elaborem soluções mais efetivas para 
os problemas enfrentados”, resume. 

Países como Inglaterra, Escócia, 
Estados Unidos e Chile dispõem 
de políticas de mentoria bem 

estabelecidas no campo da docência, 
com o acompanhamento de professores 
mais jovens por parte dos mais 
experientes. “No Brasil, apesar de não 
serem tão disseminadas, as iniciativas 
mostram que a mentoria traz grandes 
benefícios para o desenvolvimento  
da carreira docente, possibilitando,  
por exemplo, que os professores tratem  
de questões que raramente levariam à 
direção da escola”, afirma José Moran,  
professor aposentado da Escola de 
Comunicações e Artes (ECA) da USP, 
especialista em temas relacionados  
a metodologias ativas e novas 
tecnologias na educação.

Com o intuito de iniciar um 
programa de mentoria voltado aos 
bolsistas de pós-doutorado da 

instituição, a FAPESP pretende lançar 
ainda este ano a plataforma “Iniciativa 
de mentoria para consolidação  
da carreira em pesquisa”, que se 
desenvolverá em quatro módulos. 
“Abrangendo diferentes temas, nos 
módulos serão utilizados vídeos e 
webinários apresentados por membros 
da Coordenação Adjunta da Diretoria 
Científica da Fundação”, informa 
Catarina Segreti Porto, professora da 
EPM-Unifesp, assessora da Diretoria 
Científica da FAPESP e coordenadora 
da plataforma. Os bolsistas poderão 
esclarecer suas dúvidas nos webinários 
dedicados aos temas de cada módulo.

A FAPESP e o sistema de pesquisa 
no estado de São Paulo constituem o 
tema do primeiro módulo. No segundo, 
serão abordados aspectos relacionados 
à consolidação da carreira científica, 
no terceiro, ética e integridade em 
pesquisa. O último módulo será 
dedicado a assessorar os pesquisadores 
no desenvolvimento e na tramitação  
de projetos de pesquisa científica  
e tecnológica, além de orientações 
práticas sobre como elaborar pareceres. 
“O objetivo dessa mentoria é preparar 
os bolsistas de pós-doutorado para 
realizar, de maneira responsável e 
competente, vários tipos de atividades 
pertinentes à consolidação da sua 
carreira de pesquisadores na academia, 
na indústria e no governo”,  
completa Porto. n  

Sidnei Santos de Oliveira

Benefícios da mentoria

1  Estabelecimento de vínculos entre alunos, 

professores e profissionais mais experientes 

2  Desenvolvimento de habilidades 

extracurriculares

3  Apoio para superação de dificuldades 

que podem levar à desistência do curso ou 

da carreira

4  Identificação de temas relacionados  

às adversidades da prática profissional, com 

o intuito de superá-las

5  Enriquecimento das práticas de docência 

e pesquisa, desenvolvidas pelos mentores
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Traços que surgem a lápis de forma  
já bem detalhada são precedidos  
de observação atenta, que pode ser 
realizada com auxílio de lupa ou até 
de microscópio. O esboço é então 
coberto por tinta nanquim ou 
aquarela, evidenciando aspectos que 
raramente seriam vistos em um 
registro fotográfico. Foi dessa forma 
que, por três décadas, a artista plástica 
e ilustradora Maria Cecília Tomasi 
documentou espécies vegetais e 
apoiou pesquisas científicas 
desenvolvidas no Instituto de Botânica 
de São Paulo, onde também trabalhou 
como curadora do acervo de 
ilustrações, desenhos e pinturas.

“A ilustração permite uma 
abordagem bastante específica que 
evidencia aspectos gerais e, ao mesmo 
tempo, detalhados de cada família e 
espécie, o que é bastante valorizado na 
taxonomia e classificação de plantas”, 
afirma a ilustradora, agora aposentada 
do instituto. Nascida na cidade de 
Bauru, no interior de São Paulo, 
Tomasi se mudou para a capital depois 
de concluir a graduação em educação 
artística. Em 1981, foi aprovada em  
um concurso do instituto, que na 
época buscava desenhistas para 
compor seu quadro de colaboradores. 
“Prestei o concurso sem saber muito 

em soluções de fixação. “Fotografias 
podem ajudar, mas a observação  
se torna mais difícil pela ausência  
da tridimensionalidade”, explica.  
“As formas variam bastante. 
Dependendo da necessidade de cada 
pesquisador, vão desde as básicas,  
com traços bem simples, até aquelas 
ricas em detalhes”, completa.

Tomasi, que atualmente ensina a 
técnica em cursos privados, perdeu  
a conta de quantos trabalhos realizou 
em seus 40 anos de atividade.  
“Muitas das ilustrações ficaram com 
os pesquisadores. Além de integrar  
os artigos científicos, os desenhos 
também são usados em aulas e 
congressos”, conta. Em 2010, em 
reconhecimento por sua contribuição 
para o campo da investigação 
botânica, pesquisadores do Instituto 
de Botânica e do Jardim Botânico  
do Rio de Janeiro batizaram de 
Anthurium tomasiae uma nova espécie 
de antúrio, recolhida em região de 
Mata Atlântica, na serra da Bocaina, 
interior de São Paulo. n S.S.O.

PERFIL 

bem o que ia fazer lá”, relembra 
Tomasi. “Logo passei a entender qual 
seria o meu trabalho e a ficar cada  
vez mais interessada pela reprodução  
das diferentes espécies de plantas.”

Elaborados na maior parte das  
vezes com nanquim, os desenhos  
eram utilizados para ilustrar artigos 
produzidos pelos cientistas do 
instituto. “Como a impressão de 
revistas coloridas era mais cara, 
desenhávamos sempre em preto e 
branco”, recorda. O aperfeiçoamento 
técnico aconteceu em 1993, durante 
uma temporada no Royal Botanic 
Gardens, Kew, em Londres, Inglaterra. 
Lá, durante seis meses Tomasi 
frequentou um curso de aquarela 
botânica promovido pela Fundação 
Botânica Margaret Mee, artista inglesa 
(1909-1988) que viveu em São Paulo  
e integrou o Instituto de Botânica  
nos anos 1960. “Foi em Londres que 
comecei a usar cor em parte dos meus 
desenhos”, conta. As técnicas de 
coloração aprendidas no curso abriram 
novas oportunidades de trabalho, 
como a ilustração de livros e revistas. 

Os traços de Tomasi adquirem 
consistência a partir da observação de 
plantas vivas, herborizadas – técnica 
que consiste na prensagem e secagem 
de material vegetal – ou conservadas 

Natureza  
na ponta do lápis

Ilustradora do Instituto Botânico 
de São Paulo por 30 anos,  
Cecília Tomasi dedica-se à 
representação da flora brasileira  

Tomasi durante  
aula, em registro  
de 2016.  
Abaixo, uma  
aquarela de Miltonia 
kayasimae Pabst.  
Ao lado, um  
exemplar de Heliconia 
psittacorum L. f.



PESQUISA FAPESP 305  |  99



revistapesquisa.fapesp.br


