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Ações afirmativas  
e inclusão de temática 
étnico-racial em  
campos de pesquisa 
começam a transformar  
a ciência no país

DIVERSIDADE  
EM  
CONSTRUÇÃO 

Primeira 
vacina de 
DNA contra 
Covid-19  
é aprovada  
na Índia

Versatilidade  
de Carolina 
de Jesus é 
resgatada  
em exposição  
e pesquisas

Desafios 
enfrentados por 
jovens imigrantes 
e refugiados 
passam a ser 
objeto de estudo

Startup  
promove aluguel 
de abelhas  
para elevar  
a produtividade 
no campo

Partículas 
de poluição 
reduzem 
um terço do 
aquecimento 
global

Levantamento 
mostra os 
assuntos que 
mais mobilizam 
os pesquisadores 
brasileiros



O déficit de aprendizagem escolar e as desigualdades educacionais no Brasil  
exigem a construção de políticas públicas robustas em Educação, subsidiadas  

por estudos e pesquisa baseados em evidências científicas e dados.  
Na 5a Conferência FAPESP 60 anos, especialistas debaterão a importância desses 

estudos e pesquisas para o avanço da Educação brasileira.

5ª Conferência  
 FAPESP 60 ANOS

O USO DE EVIDÊNCIAS E DADOS PARA  
MELHORIA DA EDUCAÇÃO NACIONAL

20 de outubro de 2021, às 10 horas

CONFERENCISTAS

ROSSIELI SOARES

Secretário de Educação  
do Estado de São Paulo

ROBERTO LENT 

Universidade Federal  
do Rio de Janeiro (UFRJ)

SIMON SCHWARTZMAN

Instituto de Estudos  
de Política Econômica –  

Casa das Garças (IEPE/CdG)

ABERTURA   Marco Antonio Zago, presidente da FAPESP

MODERADOR   Mozart Neves Ramos, membro do Conselho da FAPESP 

Informações e inscrições, acesse
https://60anos.fapesp.br
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FOTOLAB

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

O CONHECIMENTO EM IMAGENS

Festim inesperado
Quando imaginava o polinizador das estranhas flores da planta 
Scybalium fungiforme, o biólogo Felipe Amorim tinha uma única 
certeza: os indícios apontavam para mamíferos não voadores.  
De fato, filmagens noturnas flagraram gambás, o que foi uma 
surpresa – apesar de se encaixarem na descrição esperada, não 
eram conhecidos como polinizadores. Mas uma surpresa maior 
estava por vir. No ano seguinte, uma câmera melhor e mais horas 
de gravação revelaram que morcegos da espécie Glossophaga 
soricina pairam como beija-flores para depois pousar de asas 
abertas e sorver o néctar, uma forma inédita de se alimentarem.  
Os polinizadores, assim, também chegam voando.

Imagem enviada por Felipe Amorim, da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), campus de Botucatu
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Capa 
LUANA VITRA 

Acima, Contra-feitiço (2020), obra  
de Luana Vitra desenvolvida em diálogo 
com a vida e a obra de Carolina de Jesus 
para o Museu da Língua Portuguesa;  
ao lado, a escritora no Carnaval de 1963 
(LITERATURA, P. 86) 
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Walter Colli pelo título recebido da Univer-
sidade de São Paulo (“Os novos professores 
eméritos da USP”, edição 307). Convivi com 
ambos e aprendi muito.
Eugenio Foresti

Fiocruz
Parabéns à socióloga Nísia Trindade Lima, da 
Fundação Oswaldo Cruz (“França condeco-
ra presidente da Fiocruz”, edição 307). Sem 
politicagem. Merecido o reconhecimento.
Cesar Seabra

Amazônia antiga
A reportagem “Povos interligados na Amazô-
nia antiga” (edição 299) é uma ideia bacana 
para utilizar em um projeto interdisciplinar 
(história, geografia, biologia, arte…).
Suzana Ursi

Vídeos
Parabéns pelo conteúdo do trabalho “Como 
o crescimento dos evangélicos está transfor-
mando a sociedade brasileira”. Muito especial 
e esclarecedor.
Sérgio dos Santos

O vídeo “Genética do esporte” ajudou muito 
em meus estudos de educação física. São óti-
mas informações.
Andreza Ferreira

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

Revista no Telegram
Entrei no Telegram porque vi no Facebook uma 
chamada sobre o canal de Pesquisa FAPESP. 
Pensei: se a revista está no Telegram, preciso 
aprender a usar!
Ana Cláudia Lessinger

Sci-Hub
Devemos lutar pela universalidade do conhe-
cimento (“O efeito Sci-Hub”, edição 307). É 
um absurdo o saber ficar nas mãos de editoras 
poderosas.
Romildo Gama

Quem poderia imaginar que produzir barreiras 
para a ciência teria esse resultado?
Renan Pesciotta

Qualidade × quantidade
Uma importante discussão que cresce mundo 
afora (“Novas réguas para medir a qualidade”, 
edição 307). Nenhuma métrica é perfeita e 
nem será, mas os movimentos trazem discus-
sões que podem ajudar uma métrica de maior 
impacto social.
Ronaldo Christofoletti

O debate envolvido nessa questão é muito 
promissor. Ajudará a encontrar um equilíbrio 
e a deixar mais justos e precisos os critérios 
de seleção.
Lucas Ramos  

Eméritos da USP
Parabéns ao Erney Plessmann de Camargo e ao 
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revistapesquisa.fapesp.br 

redacao@fapesp.br
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 CEP 05415-012 
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EDIÇÕES ANTERIORES
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A proposição de adotar outros cri-
térios além de desempenho na 
seleção de ingressantes no ensino 

superior pode parecer incompatível com 
a atividade científica. Conceitualmente, a 
ciência não tem cor, gênero, idade ou qual-
quer outro recorte, mas ela é uma ativida-
de social, e a sociedade em que vivemos é 
desigual. Pensar em formas de assegurar 
o acesso aos mesmos direitos é uma das 
funções que a sociedade deve exercer para 
corrigir suas falhas e ser menos injusta.

Procurando enfrentar essa questão, 
um dos caminhos que o Brasil começou 
a percorrer há quase 20 anos é o de ado-
tar políticas afirmativas para alunos pro-
venientes de escolas públicas, pessoas 
pretas, pardas e indígenas no ensino su-
perior público. Trazendo à tona tensões 
e desencadeando discussões, a política 
ganhou espaço, firmou-se e hoje é uma 
realidade. O retrato é muito mais diverso 
do que há 20 anos, e essa diversidade se 
reflete também nos temas que são objeto 
de investigação científica. 

Reportagem de capa desta edição pro-
cura fazer um balanço da questão e apre-
senta como a discussão mudou (página 
32). Estudos revelaram que o argumento 
de que há diferença de desempenho aca-
dêmico entre cotistas e os demais alunos 
mostrou-se equivocado. Por outro lado, a 
diversidade nas salas de aula dos mais dis-
putados cursos de ensino superior ainda 
não trouxe a esperada correspondência 
no mercado de trabalho.

Conhecer, mapear e analisar a diversi-
dade na natureza em São Paulo, seja fauna, 
flora ou microrganismo, é o objetivo do 
programa Biota, da FAPESP, que recen-
temente completou 20 anos. Um de seus 
articuladores e peça central desse esforço 

CARTA DA EDITORA

Diversidades
Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

acadêmico contínuo, que teve impacto nas 
políticas ambientais do estado e formou 
centenas de pesquisadores, o botânico Car-
los Alfredo Joly não é otimista. Em entre-
vista à página 26, destaca que o programa 
teve impacto – “hoje sabemos onde está e 
o que temos de biodiversidade, mas o prin-
cipal avanço no conhecimento foi sobre o 
funcionamento dos ecossistemas” – e ava-
lia que a situação seria pior sem o Biota, 
mas preocupa-se com a falta de percepção 
de que o desafio de enfrentar as mudanças 
climáticas está intrinsecamente associado 
ao de preservação dessa biodiversidade.

Os mecanismos por trás das mudan-
ças climáticas são de uma complexidade 
enorme, e as partes do quebra-cabeça nem 
sempre parecem se encaixar. Uma peça 
contraintuitiva surgiu na forma dos ae-
rossóis – pequenas partículas suspensas, 
em grande parte decorrentes de ativida-
des humanas, que resultam em poluição 
atmosférica, por sua vez associada a uma 
série de doenças. Surpreendentemen-
te, essas partículas também reduziram o 
aquecimento do planeta provocado por 
gases de efeito estufa, de acordo com o 
mais recente relatório do IPCC, objeto de 
reportagem de capa da edição anterior e 
desdobrada em reportagem à página 54.

A pandemia da Covid-19 arrefeceu no 
Brasil, mas o país se aproxima do marco 
de 600 mil mortos. É alentador que es-
tejamos chegando a 70% da população 
vacinada com ao menos uma dose. Com a 
perspectiva de aplicações de reforço e de 
imunizar adolescentes e crianças, a novi-
dade da primeira vacina de DNA contra o 
novo coronavírus, desenvolvida na Índia, 
deve contribuir para a diversidade de op-
ções disponíveis para o controle efetivo 
da doença no mundo (página 18).
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M uitas universidades oferecem em seus 
currículos algum tipo de treinamento 
em ética e integridade científica para 

estudantes. Mas ainda se conhece pouco sobre 
o alcance e a eficácia das diferentes abordagens 
didáticas disponíveis, que vão de ferramentas 
on-line a atividades presenciais em grupo e en-
volvem desde a prevenção do plágio ao gerencia-
mento de dados de pesquisa ou o uso adequado 
de animais de laboratório. Uma equipe de espe-
cialistas das universidades de Zurique, na Suí-
ça, e de Utrecht, nos Países Baixos, conseguiu 
identificar algumas das intervenções mais bem-
-sucedidas por meio da análise de uma coleção 
de 30 artigos científicos publicados entre 1990 e 
2020 sobre estratégias educacionais capazes de 
promover condutas responsáveis em pesquisa.

Em um trabalho de revisão divulgado em se-
tembro na revista Educational Psychology Review, 
os autores avaliaram os efeitos de vários tipos 
de curso em cinco resultados de aprendizagem: 
aquisição de conhecimento, endosso a atitudes, 

Caminhos para 
estimular condutas 
responsáveis
Pesquisa aponta os impactos de diferentes 
estratégias de treinamento em integridade 
científica voltadas para estudantes

BOAS PRÁTICAS
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reconhecimento de problemas, capacidade de 
julgamento e comportamentos concretos. Ob-
servaram impactos distintos. Quando se tra-
ta de obter conhecimento em boas práticas de 
pesquisa, os maiores benefícios são observados 
em aprendizagens individuais e em discussões 
de práticas de padrões éticos. Já quando o ob-
jetivo é promover a capacidade de julgamento 
dos alunos e produzir comportamentos respon-
sáveis, são mais eficazes as abordagens calcadas 
em experiências, em que os jovens se envolvem 
emocionalmente na tomada de decisões e na 
solução de problemas. 

Para organizar o trabalho, os autores formu-
laram 11 hipóteses. Algumas delas se confirma-
ram, como a que atribuía a cursos baseados em 
situações concretas, como dramatizações e trei-
namentos interativos, maior capacidade de esti-
mular a habilidade de julgamento dos estudantes. 
Em contrapartida, treinamentos que introdu-
zem regras, padrões e diretrizes de integridade 
científica mostraram-se úteis para promover o 
conhecimento desses conceitos, mas não para 
gerar comportamentos. “Isso contradiz a ideia 
difundida de que os alunos precisam compreen-
der as diretrizes antes de adquirir habilidades 
na tomada de decisões. Em vez disso, pode ser 
necessário identificar abordagens que permitam 
uma introdução construtiva de diretrizes éticas, 
fazendo com que os estudantes as apliquem em 
casos complexos que exigem capacidade de jul-
gamento individual”, escreveram os autores.

Outras hipóteses não se confirmaram. Os 
pesquisadores apostavam que a eficácia dos 
cursos teria uma correlação com a sua dura-
ção. A análise da literatura disponível sugere 
que cursos muito curtos, com menos de cinco 
horas de atividades, parecem ter eficiência me-
nor do que os mais longos, mas ao mesmo tem-
po demonstrou que intervenções rápidas, mas 
bastante interativas, podem ter bons efeitos na 
aprendizagem. Um exemplo foi desenvolvido 
por pesquisadores da Universidade da Califór-
nia em Santa Cruz, nos Estados Unidos: o video-
game interativo Academical, que permite aos 
estudantes fazer escolhas relacionadas a nove 
condutas responsáveis de pesquisa e baseadas 
em situações reais, que podem ser vivenciadas 
sob diferentes perspectivas. Em cada uma das 
etapas, trava-se um diálogo entre duas pessoas. 
O estudante controla apenas uma delas e é le-
vado a tomar atitudes que acabam conduzindo 
a um final bem-sucedido. Em seguida, cumpre 
o mesmo percurso, mas assumindo o lugar de 
outro personagem no diálogo. 

Uma das conversas propostas no videogame 
envolve um aluno de graduação que expõe a um 
professor muito ocupado suas suspeitas de que 
um estagiário de pós-doutorado fabricou resul-

tados de pesquisa. Os responsáveis pelo jogo, que 
foi apresentado em 2020 em uma conferência 
internacional, compararam o desempenho dos 
estudantes que utilizaram o Academical com 
outros que usaram materiais educativos dis-
poníveis na internet. Concluiu-se que o game 
produziu engajamento maior e melhores pon-
tuações em testes de conhecimento em condu-
tas responsáveis de pesquisa e de habilidades de 
raciocínio moral.

Ao contrário do esperado, cursos que desa-
fiavam os alunos a praticar suas habilidades de 
forma repetitiva não se mostraram mais eficazes 
do que os que recorriam a pouca ou nenhuma 
repetição. A suposta primazia de cursos que as-
sociam treinamento presencial com módulos on-
-line também não se confirmou: seus resultados 
não foram mais expressivos do que os de cursos 
totalmente virtuais ou totalmente presenciais. 

T ornar os cursos obrigatórios tem impac-
to negativo sobre a aquisição de conhe-
cimento e impacto nulo sobre os outros 

quatro resultados de aprendizagem. Alunos que 
participam de treinamento de forma voluntária 
tendem a adquirir mais conhecimento do que os 
participantes forçados a frequentá-lo. A conclu-
são não surpreendeu dois dos autores do estudo, 
Johannes Katsarov e Roberto Andorro, pesquisa-
dores da Universidade de Zurique. Em 2019, eles 
participaram de um levantamento encomendado 
pelo projeto Integrity, vinculado ao programa de 
pesquisa e inovação Horizonte 2020, da União 
Europeia, que buscava entender, entre outros 
objetivos, as razões da falta de engajamento de 
parcela significativa dos estudantes de gradua-
ção obrigados a fazer treinamento em conduta 
responsável de pesquisa. 

Os autores observaram que as razões podem 
ser variadas: vão desde a percepção de alguns 
alunos de que já são eticamente maduros e não se 
beneficiariam da capacitação até o desinteresse 
puro e simples pelo assunto, marcadamente entre 
jovens que não têm ambição de seguir carreira 
acadêmica. O levantamento foi útil para criar 
estratégias inovadoras que estão sendo aplica-
das em novos cursos. “Um método poderoso 
para manter o interesse dos participantes é dar 
a eles alguma autonomia, deixando-os escolher 
os casos que desejam discutir ou convidando-os 
a sugerir tópicos prioritários”, afirmou Katsarov, 
em um texto de divulgação produzido para o site 
do projeto Integrity. “Ao oferecer a eles algumas 
escolhas, é possível aumentar a motivação dos 
alunos, garantir que aprendam temas em que 
estão mais interessados   e vivenciar o curso de 
forma positiva. O aprendizado precisa estar as-
sociado a emoções positivas para ser relevante.” n 

Fabrício MarquesFR
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Universidade revoga homenagem a pioneiro da dermatologia

na universidade depois que uma comis-
são de investigação criada em 2019 con-
firmou denúncias feitas há mais de 20 
anos sobre as práticas de pesquisa do 
dermatologista. Entre 1951 e 1974, Klig-
man conduziu experimentos antiéticos 
com prisioneiros negros da penitenciá-
ria Holmsburg, na Filadélfia. Financia-
do pela Dow Química, ele expôs cerca 
de 80 homens a altas doses de dioxina, 
matéria-prima de herbicidas e armas 
químicas, para estudar os efeitos do con-
taminante. Na época, o experimento 
não foi visto como irregular, porque as 
cobaias humanas receberam uma re-
compensa em dinheiro. 

Há cerca de um mês, o diretor do 
Penn Medicine, J. Larry Jameson, ex-
tinguiu a conferência que homenageava 
Kligman, que foi rebatizada com o nome 
de um pesquisador negro da universida-
de, Bernett Johnson, “um defensor da 
diversidade, equidade e inclusão”, nas 

palavras do dirigente acadêmico. Ele 
também anunciou quem será a primeira 
conferencista dessa nova fase: a pesqui-
sadora Susan Taylor, especializada em 
dermatologia de pele negra. 

A instituição redirecionou a aplica-
ção de fundos de pesquisa deixados por 
Kligman para bolsas e projetos sobre 
doenças que atingem pessoas negras. 
“A Penn Medicine reconhece que o tra-
balho realizado pelo doutor Kligman 
foi terrivelmente desrespeitoso com os 
indivíduos – muitos dos quais eram ho-
mens negros encarcerados –, negando-
-lhes autonomia e consentimento que 
a comunidade médica agora considera 
ser a base fundamental para a realização 
de pesquisas éticas”, escreveu Jameson. 
“Embora não possamos alterar essa his-
tória, as ações que estamos anunciando 
mudarão aspectos significativos de co-
mo reconhecemos o doutor Kligman e 
sua pesquisa.” 

O médico norte-americano Albert 
Kligman (1916-2010) tornou-se 
célebre por suas contribuições à 

dermatologia. Autor de estudos pionei-
ros sobre caspa e uma doença conhe-
cida como pé de atleta, Kligman e seus 
colegas James Fulton e Gerd Plewig 
descobriram, no final dos anos 1960, o 
potencial do ácido retinoico, o Retin-A, 
no tratamento da acne e de espinhas. O 
pesquisador ganhou muito dinheiro gra-
ças ao desenvolvimento do medicamen-
to e chegou a doar US$ 4 milhões para 
fundos de pesquisa da Universidade 
da Pensilvânia, em cujo centro médico,  
o Penn Medicine, atuou como pesqui-
sador por boa parte da carreira. Após 
sua morte, passou a ser homenageado 
pela instituição com uma conferência 
anual que leva seu nome, a Kligman 
Professorship. 

Agora, a memória de Kligman dei-
xou oficialmente de ser reverenciada 

Um juiz federal do estado norte-americano da Flórida condenou à prisão 
Eduardo Navarro e Nayade Varona, funcionários de um centro de pesquisa 
do condado de Miami, o Tellus Clinical Research, por fraudarem ensaios 

clínicos de um fármaco para tratamento de uma doença conhecida como síndrome 
do intestino irritável. Navarro vai cumprir 46 meses de prisão e Varona 30 meses. 
Ambos admitiram a culpa nos crimes. O juiz José Martinez também ordenou que 
os réus paguem multa de US$ 2 milhões. O caso foi apurado pelo escritório de in-
vestigações criminais da Food and Drug Administration, agência reguladora de 
medicamentos e alimentos dos Estados Unidos. Outras quatro pessoas estão sendo 
processadas, entre as quais o dono da Tellus, o médico Martin Valdes.

Entre fevereiro de 2014 e julho de 2016, a dupla inscreveu nos ensaios clínicos 
pacientes que não eram elegíveis para participar deles, falsificou resultados labo-
ratoriais e registros médicos e declarou que alguns indivíduos estavam tomando 
o medicamento quando isso não era verdade. “Falsificar dados de ensaios clíni-
cos põe em perigo a saúde pública”, disse o procurador Juan Antonio Gonzalez, 
do Distrito Sul da Flórida, de acordo com o site do Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos. “Dados clínicos comprometidos colocam em risco a capacidade 
dos pesquisadores de avaliar a segurança e eficácia de novos medicamentos. Por 
isso, levar à Justiça esse tipo de crime é uma prioridade para o nosso escritório.” 

Prisão por fraude em ensaio clínico
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O Pipe e a quarta revolução industrial

PROJETOS APOIADOS PELO PIPE ASSOCIADOS À INDÚSTRIA 4.0
São Paulo: 1998-2021

DISTRIBUIÇÃO ABSOLUTA DOS PROJETOS APOIADOS PELO PIPE ASSOCIADOS À INDÚSTRIA 4.0, POR COMPETÊNCIA TECNOLÓGICA
São Paulo: 1998 a 2021

FONTE  BV/FAPESP, 09/09/2021

A chamada Indústria 4.0 revoluciona as formas de produzir 

pelo uso coordenado de informações geradas e geridas  

por sistemas que monitoram os processos produtivos.  

Tais sistemas, por meio da automação e da computação, 

comunicam-se entre si e com seres humanos, permitindo  

a cooperação e o aprendizado em tempo real 

A contribuição da FAPESP para esses avanços pode ser medida 

pelo apoio que tem dirigido à pesquisa relacionada a temas como 

automação, fotônica, inteligência artificial, big data, internet  

das coisas e computação em nuvem. Também pode ser percebida 

no suporte dado à inovação, por meio do Programa Pesquisa 

Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe)

O gráfico mostra a evolução do 

número de projetos associados  

a esses temas, desde o início do Pipe. 

A partir de 2016 houve forte 

aceleração. Os dois últimos anos  

da série, 2020 e 2021 (até agosto), 

foram atípicos, em razão dos efeitos 

da pandemia de Covid-19, o que 

dificulta a interpretação das 

flutuações. Porém o número de 

projetos iniciados em 2020 está  

no mesmo patamar de 2017 e 2018,  

que possivelmente será superado 

pelos iniciados em 2021, quando 

contabilizados em sua totalidade

Os dados ao lado detalham os projetos 

do gráfico anterior por competência 

tecnológica. A de automação recebeu  

o maior número de projetos. Ela é crítica 

para o desenvolvimento da Indústria 4.0, 

mas já consolidada e, por isso, mais 

atraente aos empreendedores. Porém  

o Pipe tem contemplado projetos em 

novos campos, como internet das  

coisas ou inteligência artificial, menos 

explorados e economicamente incertos. 

O programa tem sido capaz de 

identificar boas oportunidades de 

negócio e de parcerias entre 

pesquisadores e empreendedores, que 

concorrem para o desenvolvimento 

econômico de São Paulo, assentado no 

avanço do conhecimento e da tecnologia
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O Museu de História Natural de Karlsruhe, na Alemanha, informou em setembro que não 
devolverá ao Brasil o fóssil original que detém de Ubirajara jubatus, exemplar raro de dinossauro 
do Cretáceo Inferior, período geológico que durou de 146 milhões a 100 milhões de anos atrás.  
O material foi encontrado na bacia do Araripe, entre os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco,  
e retirado ilegalmente do Brasil em 1995 (ver Pesquisa FAPESP no 301). A instituição alega que  
o fóssil chegou à Alemanha antes de 2007. Por causa de uma legislação promulgada em 2016 – 
a Lei de Proteção de Propriedade Cultural (Kulturgutschutzgesetz) –, a Alemanha não se vê 
obrigada a devolver fósseis e bens culturais originários de outros países adquiridos até 2007.  
O fóssil de U. jubatus seria, assim, parte legal da coleção do museu de Karlsruhe, pois teria  
sido importado em conformidade com as regulamentações vigentes. No Brasil, porém,  
os fósseis são considerados propriedade do Estado e não podem ser retirados do país nem 
comercializados. Com a saída ilegal de fósseis, os pesquisadores brasileiros perdem a chance 
de produzir artigos científicos de impacto, criar novas parcerias e obter financiamento para  
a pesquisa. Depois que o material está no exterior, é difícil recuperá-lo. Nem todos os países  
são signatários das convenções internacionais que preveem a repatriação desses objetos.  
Daí a importância de se investir na fiscalização. Em 2013, a Polícia Federal interceptou um 
carregamento com 3 mil amostras de fósseis do Araripe em uma operação no porto de Santos  
e as encaminhou à Universidade de São Paulo (USP) para análise e catalogação. Entre as peças 
estava um exemplar quase completo de Tupandactylus navigans, espécie de pterossauro do 
Cretáceo, analisado agora em detalhes por pesquisadores brasileiros e portugueses. Estima-se 
que T. navigans tinha 2,5 metros de envergadura e cerca de 1 metro de altura – quase metade 
correspondente à longa crista sobre a cabeça. Devia se alimentar de sementes ou frutos duros 
(PLOS ONE, 25 de agosto). Os pesquisadores pretendem se aprofundar no estudo do exemplar. 
Um dos objetivos é estimar a coloração de sua crista.

A batalha dos fósseis 
1

NOTAS

Representações artísticas de Ubirajara 
jubatus, descrito a partir de fóssil 
(acima) retirado ilegalmente do Brasil, 
e de Tupandactylus navigans (abaixo), 
espécie de pterossauro do Cretáceo 

2

3

4
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Depois de uma tentativa frustrada em agosto, o jipe-robô Perseverance, da agência espacial  
norte-americana (Nasa), coletou duas amostras de uma rocha marciana no início de setembro. Uma broca 
oca instalada na extremidade do braço robótico da nave perfurou a rocha apelidada de Rochette (foto)  
em dois pontos e extraiu de cada um deles um pequeno cilindro, com a espessura de um lápis. O material  
foi guardado em tubos de titânio e acondicionado em um compartimento do Perseverance para ser  
trazido à Terra em uma missão no final desta década. Para os pesquisadores da Nasa, as amostras de  
rocha, aparentemente de origem vulcânica, podem ajudar a reconstituir o passado da cratera Jezero,  
que possivelmente já foi um lago. Espera-se que minerais da rocha permitam realizar datações e revelar  
quando a cratera se formou, se já foi preenchida por água e por quanto tempo.

À espera de uma carona

As seis revistas editadas pela Sociedade 
Astronômica Americana (AAS) irão 
disponibilizar todos os seus artigos em 
acesso aberto, sem custos para os leitores, 
a partir de 1º de janeiro de 2022. Para 
compensar a perda de receita das 
assinaturas, deverão cobrar dos autores 
uma taxa de publicação que poderá  
chegar a US$ 4.500 (aproximadamente  
R$ 23 mil), a depender da extensão do paper.  
A decisão vem na esteira de um movimento 
empreendido por outras editoras científicas, 
que estão migrando gradualmente seus 
sistemas de acesso fechado e híbrido para  
o de acesso aberto. Em novembro de 2020, 
um grupo de 32 revistas da coleção Nature 
apresentou uma estratégia para publicar 
artigos em acesso aberto que cobra dos 
autores € 9,5 mil (cerca de R$ 59 mil) por 
artigo. “A mudança garantirá um acesso 
mais amplo e equitativo às pesquisas 
publicadas em nossas revistas”, destacou 
Kevin Marvel, diretor-executivo da AAS,  
em comunicado divulgado pela sociedade. 
Algumas agências de fomento dos Estados 
Unidos estão orientando os pesquisadores 
a incorporar os valores das taxas de 
publicação ao orçamento de seus projetos.

Sociedade 
Astronômica abre 
acesso a revistas

Uma usina para extrair CO2 do ar
Começou a funcionar em 8 de setembro na Islândia a maior usina destinada a retirar 
diretamente da atmosfera o gás carbônico (CO2), um dos gases associados ao aumen-
to da temperatura do planeta e às mudanças climáticas. Projetada pela Climeworks, 
empresa suíça criada por Jan Wurzbacher e Christoph Gebald, dois ex-alunos de enge-
nharia do Instituto de Tecnologia Federal da Suíça (ETH), em Zurique, a usina pode 
remover do ar 4 mil toneladas de CO2 por ano. Coletores captam o gás, que é depois 
concentrado, diluído em água e injetado no subsolo, originando minerais que ficam 
aprisionados em rochas. A capacidade de extração da planta, chamada de Projeto Orca, 
é pequena em relação à emissão global de CO2, estimada em 33 bilhões de toneladas 
por ano, mas indica a viabilidade da tecnologia. Críticos afirmam que essa forma de 
extração de CO2 é cara e consome muita energia. Cada tonelada de gás carbônico 
retirada do ar pela Orca custa até € 1 mil euros (Financial Times, 8 de setembro). 
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Usando simulações computacionais do movimento das placas tectônicas,  
uma equipe liderada por Michael Way, da agência espacial norte-americana 
(Nasa), e por Hannah Davies, da Universidade de Lisboa, em Portugal, investigou 
como pode ser o clima da Terra no futuro distante. Em um dos cenários  
analisados no estudo, daqui a 200 milhões de anos, o movimento das placas 
tectônicas deve fundir cinco dos seis continentes atuais em um supercontinente 
chamado Amásia, situado próximo ao polo Norte –  a Antártida permaneceria 
isolada em sua posição atual, no polo Sul. O clima, então, seria caracterizado  
por calotas de gelo imensas, cobrindo a Antártida e grande parte da Amásia.  
No outro cenário, em 250 milhões de anos, todos os continentes atuais  
(incluindo a Antártida) estariam reunidos no supercontinente Áurica, localizado 
na região equatorial da Terra. Sem o gelo dos polos, o clima seria bem mais 
quente do que no cenário anterior (Geochemistry, Geophysics and Geosystems,  
19 de julho). Segundo os pesquisadores, os resultados podem ajudar a entender  
o clima de exoplanetas semelhantes à Terra e suas chances de abrigar vida.

O clima da Terra no futuro distante

Há um século o químico e fotógrafo Ubaldo Conrado Augusto Wessel (1891-1993), 
nascido na Argentina e naturalizado brasileiro, patenteou no Brasil uma nova 
fórmula para banhar o papel fotográfico. Ele iniciou suas pesquisas em 1908 e as 
aprimorou em laboratórios de Viena, na Áustria, e da Escola Politécnica de São 
Paulo, futura unidade da Universidade de São Paulo (USP). Sua fórmula permitia 
fixar melhor a emulsão de sais de prata na base do papel. Após patentear a ino-
vação, em 1921, Wessel (abaixo, com aparelho fotográfico) começou a vender o 
papel para fotógrafos. Pouco depois, fundou o que se considera ser a primeira 
empresa produtora de papel fotográfico do país, a Fábrica Privilegiada de Papéis 
Photograficos Wessel, em São Paulo. O empreendimento chamou a atenção de 
empresas internacionais, entre elas a Kodak, com a qual Wessel fechou contrato 
de transferência da patente. A empresa norte-americana construiu uma fábrica 
mais moderna em Santo Amaro, a Kodak-Wessel, administrada por ele. O acordo 
durou até 1954, quando a patente passou definitivamente à Kodak. Wessel 
tornou-se rico e adquiriu imóveis em São Paulo que hoje integram o patrimônio 
da fundação que leva seu nome e fomenta a arte, a ciência e a cultura.

Os 100 anos de uma patente brasileira

Presidente da Fundação 
é reconduzido ao cargo
O governador de São Paulo, João Doria, 
reconduziu o médico Marco Antonio Zago ao 
cargo de presidente do Conselho Superior da 
FAPESP, que também é o presidente da 
Fundação. A nomeação foi publicada em 18 de 
setembro no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
Zago compôs a lista tríplice definida em 25 de 
agosto pelo Conselho Superior e entregue ao 
governador. Além dele, fizeram parte da lista  
a engenheira civil Liedi Bariani Bernucci, 
conselheira da Fundação, e o do químico Ronaldo 
Aloise Pilli, que também integra o Conselho e 
ocupa o cargo de vice-presidente. Zago preside 
a FAPESP desde outubro de 2018. Graduado 
pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto  
da Universidade de São Paulo (FMRP-USP),  
foi presidente do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), pró-reitor de Pesquisa e reitor da USP. 
Coordenou o Centro de Terapia Celular (CTC) de 
Ribeirão Preto, um Centro de Pesquisa, Inovação 
e Difusão (Cepid) da FAPESP, e foi diretor clínico 
do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto. FO

TO
S 

1 
FU

N
D

A
Ç

Ã
O

 C
O

N
R

A
D

O
 W

E
SS

EL
 2

 E
 3

 L
ÉO

 R
A

M
O

S 
C

H
A

V
E

S 
4

 JU
LI

A
N

 R
U

IZ
 / 

W
IK

IM
E

D
IA

 C
O

M
M

O
N

S 
M

A
PA

S 
A

LE
X

A
N

D
R

E 
A

FF
O

N
SO

1

2

América 
do Sul

América 
do Sul

África

África

Arábia
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Antártida 
Ocidental
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Antártida 
Oriental

Leste  
da África

Leste  
da África

Norte 
da Ásia

Norte 
da Ásia

América 
do Norte

América 
do Norte

Amásia

Áurica

FO
N

T
E 

 B
A

SE
A

D
O

 E
M

 D
A

V
IE

S,
 H

. S
. E

T 
A

L.
 G

LO
B

A
L 

A
N

D
 P

L
A

N
E

TA
R

Y
 C

H
A

N
G

E.
 O

U
T.

 2
0

18



PESQUISA FAPESP 308  |  15

A produção mundial de alimentos responde por 
cerca de um terço da emissão total de gases  
de efeito estufa associada à atividade humana, 
sendo os alimentos de origem animal os  
principais poluidores. A conclusão consta de um 
levantamento coordenado pelo climatologista 
indiano Atul K. Jain, da Universidade de Illinois, nos 
Estados Unidos. Jain e colaboradores construíram  
um banco de dados com informações sobre as 
emissões decorrentes da produção de 171 tipos de 
plantações e 16 produtos de origem animal em mais  

de 200 países. Eles verificaram que a dinâmica de 
produção de alimento (uso de máquinas agrícolas, 
pulverização de fertilizantes e transporte de 
produtos) lança 17,3 bilhões de toneladas métricas 
de dióxido de carbono (CO2) por ano na atmosfera. 
Desse total, 57% resultam da produção de alimento 
de origem animal, como carne e leite, enquanto  
29% estão associados à produção agrícola (Nature 
Food, 13 de setembro). A América do Sul, sobretudo 
o Brasil, é uma das regiões que mais contribuem para  
a liberação de CO2 associado à produção animal.

Os primeiros grupos humanos se estabeleceram no noroeste da Amazônia há pelo menos 12,6 
mil anos, em um período em que o planeta se tornou mais frio e seco, indica a datação de 
sementes e materiais carbonizados do sítio arqueológico de Serranía de la Lindosa, na região 
central da Colômbia. Hoje situada nas bordas da floresta amazônica, essa área já foi coberta 
por uma vegetação de savana. Nos últimos anos, um grupo liderado pelo arqueólogo Gaspar 
Morcote-Ríos, da Universidade Nacional da Colômbia, realizou escavações em três abrigos 
rochosos (Cerro Azul, Cerro Montoya e Limoncillos) em La Lindosa e encontrou grande núme-
ro de objetos líticos, dentes e ossos de animais, além de sementes de várias plantas comestí-
veis (principalmente palmeiras). Também descobriu paredões rochosos com centenas de 
pinturas rupestres, que se tornaram conhecidos como “a Capela Sistina dos antigos”. A data-
ção de materiais das camadas mais profundas dos abrigos indicou idades variando de 12,6 mil 
a 11,8 mil anos (Quaternary International, 20 de março). Morcote-Ríos e colaboradores espe-
culam que os primeiros habitantes de La Lindosa poderiam ter vindo do platô de Bogotá, al-
gumas centenas de quilômetros mais ao norte, na cordilheira dos Andes, onde havia assenta-
mentos humanos há pelo menos 13,6 mil anos. Na Amazônia, as ocupações humanas mais 
antigas já encontradas (de 13,2 mil anos atrás) estão na caverna da Pedra Pintada, no Pará.

A chegada ao noroeste da Amazônia

Os alimentos 
e os gases de 
efeito estufa

3

4



O efeito protetor 
das máscaras

O nariz pode não ser o único caminho para o 
novo coronavírus chegar ao cérebro. Casos 
de perda de olfato (anosmia) associados à 
infecção pelo Sars-CoV-2 levaram médicos e 
pesquisadores a pensar que o vírus atingiria 
o sistema nervoso central depois de invadir 
o tecido que recobre o fundo do nariz (epité-
lio olfatório) e os nervos que conduzem as 
informações dos cheiros até o cérebro. Mas 
se acumulam indícios de que o Sars-CoV-2 
também pode alcançar as estruturas cerebrais 
pelo sistema circulatório. Um deles foi obtido 
por pesquisadores da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), do Instituto D’Or de 
Pesquisa e Ensino (IDor) e do Hospital Muni-

cipal Jesus, na capital fluminense, trabalhan-
do sob a coordenação do neurocientista 
Stevens Rehen. Ao analisar o material da 
autopsia de um bebê de 14 meses morto em 
consequência da Covid-19, eles encontraram 
uma grande quantidade de vírus em uma 
estrutura cerebral altamente vascularizada: 
o plexo coroide, responsável por produzir o 
líquido cefalorraquidiano, que nutre e prote-
ge o cérebro (The Lancet Regional Health – 
Americas, 28 de agosto). O grupo suspeita 
que o vírus danifique uma camada especial 
de células – a barreira hematoencefálica – que 
reveste os vasos sanguíneos do plexo coroi-
de e, assim, alcance o sistema nervoso central.

Outra possível via de infecção do cérebro
2

NOTAS DA PANDEMIA

Homens jogam xadrez  
na cidade de Sonargaon,  
em Bangladesh, em 
novembro de 2020 

Imagem mostra exemplares do vírus (em verde) 
em células do plexo coroide

O uso disseminado e correto da máscara  
reduz a transmissão do novo coronavírus e  
os casos de Covid-19, mostra o maior estudo  
já realizado sobre o assunto. Experimentos  
em laboratório já haviam mostrado que as 
máscaras reduzem a liberação de vírus para  
o ar e a probabilidade de transmissão, mas 
faltavam dados da eficácia em condições  
de vida real. Para obter essa informação, 
pesquisadores dos Estados Unidos, da 
Austrália e de Bangladesh submeteram 
342.126 moradores de 600 vilarejos do país 
asiático a um experimento entre novembro de 
2020 e abril de 2021: pouco mais da metade 
(178.288 pessoas) recebeu máscaras  
e informações sobre a importância de seu  
uso e o modo correto de utilizá-las. Por oito 
semanas, esses indivíduos também foram 
incentivados por líderes locais a adotar  
a proteção e receberam lembretes pessoais  
para usá-la. Os outros 163.838 participantes 
(grupo de controle) foram apenas 
acompanhados. No primeiro grupo, 42,3%  
das pessoas usaram máscaras. No grupo  
de controle, só 13,3%, segundo o estudo, 
submetido para publicação em uma revista 
científica. A intervenção reduziu em 9,3%  
os casos sintomáticos na população geral.  
A queda foi ainda maior (35%) entre as pessoas 
com mais de 65 anos e maior risco de morrer. FO
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A análise de aproximadamente 8,7 mil genomas  
do Sars-CoV-2 coletados em 33 países e dois estados 
ultramarinos da África permitiu a uma equipe 
internacional de pesquisadores traçar o perfil da 
pandemia no continente. O trabalho, coordenado 
pelo bioinformata brasileiro Túlio de Oliveira,  
da Universidade de Kwazulu-Natal, na África do Sul, 
contou com a colaboração de dezenas de instituições 
internacionais, entre elas os Centros para Controle  
e Prevenção de Doença da África e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Eles empreenderam  
uma análise detalhada das variantes e linhagens  
do Sars-CoV-2 no continente. Verificaram que  

Estudo traça perfil 
da Covid-19  
nos países da África

Em um artigo de opinião publicado na revista médica The Lancet, um grupo 
internacional de pesquisadores argumentou contra a ideia de se aplicar uma dose de 
reforço das vacinas contra a Covid-19 na maior parte da população, como se cogita 
em alguns países. Os autores defendem que a administração da dose extra seja 
evitada até que estudos mais robustos definam melhor a necessidade do reforço  
e que uma proporção maior de pessoas – em especial nos países de média e baixa 
renda, onde faltam vacinas – tenha recebido ao menos uma dose do imunizante. 
Coordenado pelos médicos Philip Krause, da agência de controle de alimentos  
e medicamentos dos Estados Unidos (FDA), e Ana-Maria Henao-Restrepo, da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o grupo considera que a dose de reforço  
pode ser necessária para pessoas com o sistema imune debilitado ou que receberam 
vacinas de baixa eficácia – e até para o restante da população, caso a proteção  
da imunização inicial caia muito ou surjam variantes que escapem às vacinas.  
“As evidências atuais não parecem indicar a necessidade de uma dose de reforço 
para a população geral”, escrevem os autores (The Lancet, 13 de setembro).

Ainda é cedo para a dose de reforço

a epidemia se instalou na África a partir de casos 
importados, sobretudo da Europa. Com o avanço  
da pandemia e o aumento da transmissão e da 
mobilidade das pessoas, surgiram novas variantes, 
como a B.1.351 (Beta) e B.1.525 (Eta), as quais estão 
se espalhando pelo mundo (Science, 9 de setembro). 
“A África não pode ser deixada para trás na resposta 
à pandemia. Caso contrário, ela pode se tornar  
fonte de novas variantes”, destacaram os autores.

Passageiros  
vindos da Europa 
introduziram o novo 
coronavírus em 
países africanos no 
início da pandemia

A pandemia fez com que muitas empresas adotassem o regime de trabalho remoto. 
Agora, os pesquisadores estão tentando estimar os impactos dessa mudança na 
dinâmica de comunicação e colaboração dos funcionários. Nos Estados Unidos, a 
equipe do cientista da computação Longqi Yang, do Departamento de Pesquisa 
Aplicada da Microsoft, analisou dados anônimos de e-mails, calendários, mensagens 
instantâneas e chamadas de áudio e vídeo de mais de 61 mil empregados da em-
presa nos seis primeiros meses de 2020 – antes e depois de a companhia ter ado-
tado o trabalho remoto. Verificaram que a mudança fez com que as redes de cola-
boração dos funcionários se tornassem mais isoladas e menos interconectadas 
(Nature Human Behaviour, 9 de setembro). Em média, eles gastaram 25% menos 
tempo colaborando com colegas de outros grupos em relação aos níveis observados 
antes da pandemia, possivelmente porque passaram a se falar mais por e-mail e 
plataformas de mensagens (sobretudo com indivíduos de seu círculo mais próximo), 
e menos em conversas presenciais, por telefone ou videoconferência.

Cai colaboração com trabalho remoto

3
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A PRIMEIRA 
VACINA  
DE DNA

Testes indicam que três 
doses da vacina indiana 
ZyCoV-D evitaram  
o aparecimento de  
67% dos casos de 
Covid-19 sintomática

COVID-19
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Ocidental em Perth, não envolvido no desen-
volvimento do produto. 

Segundo o imunologista Gustavo Cabral de 
Miranda, do Instituto de Ciências Biomédi-
cas da Universidade de São Paulo (ICB-USP), 
as vacinas de DNA apresentam características 
interessantes. “Elas podem ser arquitetadas de 
forma a gerar uma resposta imunológica extre-
mamente eficiente e completa, principalmen-
te na ativação das células T [que compõem a 
resposta imunitária celular, tão importante no 
combate ao vírus quanto os anticorpos]”, afir-
ma Miranda. 

Em relação às vacinas de mRNA, como as da 
Moderna e da Pfizer/BioNTtech contra Co-
vid-19, os imunizantes baseados em DNA apre-
sentam, em tese, algumas vantagens: são mais 
fáceis e baratos de produzir e não precisam de 
condições especiais para serem armazenados, 
uma vantagem a favor do seu emprego em lu-
gares remotos ou com pouca infraestrutura. 
Segundo a empresa indiana, a ZyCoV-D pode 
ser armazenada entre -2 °C e 8 °C, temperaturas 
similares à da maioria das vacinas contra outras 
doenças. Além disso, ela permanece estável por 
até três meses se mantida a 25 °C. “A aprovação 
dessa vacina de DNA para humanos representa 
um grande avanço científico que beneficia paí-
ses que ainda têm dificuldade de acesso às va-
cinas por questões de transporte e estocagem”, 
diz o biotecnólogo brasileiro Gustavo Moreira, 
da Universidade Técnica de Braunschweig, na 
Alemanha, que estuda o desenvolvimento de 
vacinas. “Países como o Brasil podem ser alta-
mente beneficiados se conseguirem nacionali-
zar a produção, uma vez que essa tecnologia é 
mais simples e facilmente adaptável caso no-
vas variantes ou novos vírus surjam no futuro.”

O raciocínio por trás do funcionamento das 
vacinas de DNA é similar ao dos imunizantes 

A 
prolongada crise sanitária causada 
pela pandemia continua acelerando 
o desenvolvimento de novos tipos 
de vacinas. Depois de a Covid-19 
ter sido alvo no final de 2020 das 
primeiras vacinas baseadas na ação 
do RNA mensageiro (mRNA) apro-
vadas para uso em humanos, um 
novo avanço significativo na área 

de imunizantes foi obtido em agosto deste ano: 
a farmacêutica indiana Zydus Cadila conseguiu 
aprovar de forma emergencial a primeira vacina 
de DNA diretamente injetado no corpo humano, 
também voltada para o combate do Sars-CoV-2. 
Essa tecnologia é estudada desde os anos 1990 
e, até agora, era utilizada no campo veteriná-
rio. Existem pelo menos mais 10 candidatos a 
imunizantes contra a Covid-19 em testes que 
usam moléculas circulares de DNA, os chamados 
plasmídeos, como plataforma para desenvolver 
vacinas contra a doença. 

A vacina indiana de DNA, denominada Zy-
CoV-D, será utilizada de forma emergencial en-
tre os indianos. Ela deve ser administrada pela 
pele, com um dispositivo que não usa agulha 
e em três doses, com um intervalo de 28 dias 
entre as aplicações. O imunizante se destina 
a pessoas com mais de 12 anos. Seus testes de 
fase 3 estão sendo feitos com mais de 28 mil 
pessoas e os dados preliminares indicam uma 
proteção de 67% contra o aparecimento de ca-
sos sintomáticos da altamente transmissível 
variante delta do Sars-CoV-2, originária da Ín-
dia. Mesmo com eficácia inferior às vacinas 
de mRNA, o resultado é relevante. “Esse é um 
passo realmente importante na luta para derro-
tar a Covid-19 globalmente, porque demonstra 
que temos outra classe de vacinas para usar”, 
disse à revista Nature o imunologista pediátrico 
Peter Richmond, da Universidade da Austrália Z
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Índia desenvolve e aprova imunizante  

contra a doença baseado em nova tecnologia 

Eduardo Geraque
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de mRNA: colocar a maquinaria celular do hos-
pedeiro em contato com as instruções genéticas 
necessárias para fabricar uma versão modifica-
da e inócua, mas reconhecível, de uma proteína 
típica do patógeno infectante. Essa proteína é o 
antígeno contra o qual o sistema imunológico 
produzirá células de defesa específicas que vão 
defender o organismo quando entrar em contato 
de fato com o patógeno. 

N
esse trabalho de levar a receita pa-
ra fabricar o antígeno, as vacinas de 
DNA necessitam, para funcionar, de 
um passo a mais do que as de mRNA. 
Isso porque, uma vez dentro do orga-
nismo, as instruções genéticas conti-
das nos plasmídeos de DNA devem 
ser transcritas na forma da molécula 
de mRNA, que será decodificada nos 

ribossomos, “máquinas” de sintetizar proteínas. 
Os imunizantes à base de mRNA já entregam o 
receituário genético diretamente para a síntese 
do antígeno, pulando a etapa de codificar primei-
ramente a mensagem a partir do DNA. 

No caso da ZyCoV-D, os plasmídeos conse-
guiram induzir com sucesso a produção de uma 
proteína de superfície do Sars-CoV-2, a spike, 
que forma as espículas responsáveis por ajudar 
o vírus a penetrar nas células humanas. A spike 
é o principal antígeno de todas as vacinas apro-
vadas contra Covid-19, independentemente da 
tecnologia empregada pelo imunizante. Uma 
vez no organismo, os plasmídeos geralmente 
se degradam em semanas ou, no máximo, em 
meses, mas a imunidade induzida permanece.

Apesar de apresentar algumas vantagens em 
relação às vacinas de mRNA, os imunizantes ba-
seados na tecnologia do DNA enfrentam um obs-
táculo que foi contornado, ao menos parcialmen-
te, pela ZyCoV-D. Elas têm de levar a informação 
genética dos plasmídeos diretamente ao núcleo 
das células das pessoas que recebem o imuni-
zante. É no núcleo que está a enzima que copia 
o DNA para o RNA. Normalmente, o núcleo ce-
lular é de difícil acesso e baixas quantidades de 
plasmídeos conseguem alcançá-lo. No caso das 
vacinas de mRNA, as instruções para fabricar o 
antígeno precisam chegar apenas no citoplasma, 
espaço preenchido por um líquido que se situa 
entre o núcleo e a membrana plasmática (que 
marca os limites da célula). No citoplasma, fi-
cam em suspensão as organelas celulares, como 
os ribossomos, responsáveis pela produção das 
proteínas a partir da receita entregue pelo mRNA.

Essa limitação das vacinas de DNA fez com 
que elas geralmente provocassem fracas respos-
tas imunológicas nos ensaios clínicos. Por isso, 
até agora, só havia vacinas baseadas em plas-
mídeos aprovadas para uso em animais, como 
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Scavalos ou cachorros, para prevenir câncer de 

pele. Segundo a indiana Zydus Cadila, a baixa 
eficácia das vacinas de DNA foi superada com 
modificações na forma de administrar o novo 
imunizante contra a Covid-19. 

A aplicação da ZyCoV-D é feita por via in-
tradérmica, sob as primeiras camadas da pele, 
em vez de ser administrada profundamente no 
tecido muscular, como na maioria das vacinas. 
O dispositivo usado pelos indianos não envolve 
perfurações. Ele deve ser simplesmente pressio-
nado contra o corpo. Dessa forma, cria-se um 
fluxo fino de alta pressão que consegue atra-
vessar as camadas celulares com o imunizante. 
Como a pele é rica em células imunológicas, ao 
contrário dos músculos, seria mais fácil para o 
organismo absorver e processar as partículas da 
vacina. “Essa forma de aplicação ajuda a captu-
rar o DNA com muito mais eficiência do que no 
músculo”, afirmou à Nature o virologista india-
no Shahid Jameel, da Universidade Ashoka, que 
não participou do desenvolvimento da vacina 
da Zydus Cadila. As três doses preconizadas do 
imunizante também são uma forma de tentar 
aumentar a eficácia do produto.

Na esteira do desenvolvimento da vacina de 
DNA indiana existem ao menos outras 10 sendo 
testadas no mundo, nenhuma no Brasil. Uma 
das principais diferenças entre elas é a forma de 
aplicação, conforme mostra a plataforma Clinical 
Trials. Além da região intradérmica, também se 
investiga se a via muscular pode ser a mais indi-
cada para conseguir uma resposta imunológica 
potente. Entre as iniciati-
vas que tentam solidificar 
uma forma mais rápida de 
atingir os núcleos celula-
res por meio da pele, a de-
senvolvida pela empresa 
de biotecnologia america-
na Inovio Pharmaceuticals 
apresenta uma importante 
diferença. Apesar de tam-
bém usar um plasmídeo 
para codificar a proteína 
spike, a aplicação do imu-
nizante por via intradér-
mica é realizada por meio 
de eletroporação, ou seja, 
pulsos elétricos curtos são 
aplicados na pele para au-
mentar a permeabilidade 
da membrana celular. Se-
gundo os estudos pré-clí-
nicos e de fase 1 (em que 
se mede a segurança e a 
tolerância do produto), o 
mecanismo não apenas au-
mentou a permeabilidade 

 

A APLICAÇÃO  
DA ZYCOV-D  
É FEITA POR VIA 
INTRADÉRMICA,  
SOB AS PRIMEIRAS 
CAMADAS DA PELE,  
EM VEZ DE SER 
ADMINISTRADA NO  
TECIDO MUSCULAR
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da membrana celular como melhorou a absorção 
do antígeno, deflagrando assim uma resposta imu-
nológica mais eficaz. A eletroporação também 
foi associada a um aumento da resposta imune 
por meio do maior recrutamento de células in-
flamatórias no local da aplicação.

A pandemia mudou os planos científicos de 
muitos grupos de pesquisa que estudam vaci-
nas e vírus pelo mundo e tem impulsionado o 
desenvolvimento de imunizantes não apenas 
contra o novo coronavírus. Outras doenças, pa-
ra as quais não há vacinas, talvez possam ser 
mais bem enfrentadas daqui para frente com 
a experiência de controle da pandemia. A em-
presa Moderna, por exemplo, começou a testar 
recentemente em humanos duas novas vacinas 
contra o HIV, baseadas na tecnologia do RNA 
mensageiro. A expectativa da companhia é que 
os estudos apresentem os primeiros resultados 
em até um ano e meio. A busca por um imuni-
zante contra a Aids tem sido inglória. No final 
de agosto, foi divulgado, por exemplo, que uma 
vacina contra o HIV que a Johnson & Johnson 
desenvolveu, com uma tecnologia parecida à 
usada em seu imunizante contra Covid-19, falhou 
em oferecer proteção segura a 2.600 mulheres 
que participaram de testes iniciais conduzidos 
no sul da África.

Um dos benefícios proporcionados pelas tec-
nologias baseadas em mRNA e DNA é o curto 
espaço de tempo com que os ensaios clínicos 
podem ser montados a partir da concepção dos 
produtos. Existe até a possibilidade de testar 
diferentes variantes de antígenos na mesma 
vacina, uma estratégia que poderia ser útil na 
busca por imunizantes capazes de dar conta de 
mais de uma variante de um patógeno, como é o 
caso das distintas linhagens do Sars-CoV-2 em 
circulação no mundo. 

P
or ora, as pesquisas com vacinas 
de mRNA estão mais avançadas do 
que as de DNA. Além da Aids, imu-
nizantes que adotam essa estratégia 
também estão sendo criados contra 
outras doenças, como zika, malária, 
gripe e até diferentes tipos de câncer. 
A alemã BioNTech, que desenvol-
veu a tecnologia de mRNA usada na 

vacina lançada em conjunto com a Pfizer, foi 
concebida para criar terapias personalizadas, 
em especial na área oncológica. Uma das difi-
culdades vencidas foi conferir estabilidade às 
formulações de imunizantes com mRNA. Isso 
foi conseguido quando se descobriu que revestir 
a molécula com uma capa de lipídios, um tipo 
de gordura, evitava sua degradação. Restou, no 
entanto, o inconveniente de ter de armazenar as 
vacinas de mRNA a temperaturas muito baixas. n

A tecnologia de mRNA  
é uma das possibilidades 
para desenvolver 
imunizantes contra 
outros vírus além  
do Sars-CoV-2, como  
o da febre zika (à esq.)  
e o HIV da Aids (abaixo, 
infectando células)

A nova vacina indiana 
usa moléculas circulares 
de DNA, denominadas 
plasmídeos, para levar  
a informação genética 
para produzir a proteína 
spike do Sars-CoV-2



OXIGÊNIO 
SOB 
CONTROLE

Atas O2: aparelho da 
pernambucana Salvus 
está sendo usado no 
Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo

COVID-19
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cientes e da instituição de saúde como um to-
do”, explica Maristone Gomes, sócio-fundador 
e CEO da Salvus, especialista em sistemas para 
gestão de suprimentos na área médica. “Assim, 
poderia ajudar os gestores dos hospitais a saber 
com antecedência quanto tempo o estoque iria 
durar. Não resolveria o problema no Amazonas, 
mas ajudaria.”

O Atas O2 (lê-se “ó dois”, de oxigênio; e Atas é 
um acrônimo para aferição, transmissão e análise 
de sensores) funciona conforme a lógica de um 
hidrômetro, aparelho que mede o consumo de 
água em residências. A diferença é que ele con-
trola eletronicamente, por meio de sensores, o 
fluxo de oxigênio de cada leito individualmente 
e do hospital, como um todo, e disponibiliza au-
tomaticamente os dados em um servidor remoto 
(ver infográfico na página 24).

Criado com apoio do Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do Recife (Cesar), o dis-
positivo emite relatórios do consumo de cada 
paciente, informação fundamental para que a 
cobrança pelo serviço seja realizada com pre-
cisão – hoje, esse controle, sujeito a erros, cos-
tuma ser feito manualmente. “O banco de dados 
com as informações de consumo também pode 
subsidiar pesquisas correlacionando pacientes, 
o tratamento recebido – ou seja, a quantidade 
de oxigênio consumida – e seu desfecho”, in-
forma Gomes.

A Salvus criou uma versão do Atas O2 para 
monitorar o oxigênio prescrito a pacientes em 
tratamento domiciliar. Nesse caso, a solução é 
acoplada ao cilindro de gás. Um sensor de pressão 
faz a medição do estoque de gás. Essa informa-
ção – além de dados sobre o fluxo e o consumo 
do insumo – é transmitida às empresas de home 
care, que podem fazer o controle da carga a dis-
tância e se programar com antecedência para o 
momento da troca do cilindro.

E
m janeiro deste ano, o país acompa-
nhou o drama vivido em Manaus por 
pacientes de Covid-19. Muitos doentes 
precisaram receber oxigênio medicinal 
para superar a falta de ar causada pe-
la doença, mas não tiveram acesso ao 
gás. A escassez do produto na capital 
amazonense levou muitas pessoas à 
morte. O desabastecimento, ocorrido 

também em outros lugares do mundo, como Índia 
e México, mostrou a importância da adequada 
gestão do insumo, fundamental para tratar pes-
soas acometidas de enfermidades que causam 
insuficiência respiratória. A oxigenoterapia tam-
bém é recomendada para portadores da doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que afeta 
mais de 6 milhões de brasileiros, segundo a So-
ciedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

A boa notícia é que algumas startups brasilei-
ras, entre elas a Salvus, de Pernambuco, a Oxiot, 
de São Paulo, e a Sensorweb, de Santa Catarina, 
estão desenvolvendo dispositivos que poderão 
contribuir com uma melhor gestão de oxigênio 
medicinal. Inéditos no país, os sistemas utilizam 
protocolos da Internet das Coisas (IoT) para fazer 
o monitoramento e o gerenciamento automático 
de estoques do gás a distância, sem a necessidade 
de interferência humana.

A solução criada pelos engenheiros da Salvus 
é um fluxômetro digital conectado, batizado de 
Atas O2. Acoplado à régua de gases, o dispositivo 
regula o fluxo de oxigênio e fornece em tempo real 
dados sobre o consumo para os administradores 
do hospital – régua de gases é um terminal exis-
tente junto a leitos hospitalares que provê insumos 
como oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido. 

“Manaus experimentou uma falha comple-
ta de logística, que levou a um grande desabas-
tecimento de oxigênio. O sistema que criamos 
possibilita entender o perfil de consumo dos pa-

Startups brasileiras desenvolvem soluções para monitorar 

insumo medicinal essencial no tratamento de pacientes que 

sofrem de insuficiência respiratória

Yuri Vasconcelos
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“Hoje, um funcionário telefona para a casa do 
paciente e levanta a informação sobre o estoque  
do gás com o próprio paciente, um familiar ou 
cuidador. Muitas vezes, essa aferição não é feita 
corretamente e a troca do cilindro é realizada 
sem que ele esteja totalmente vazio, provocando 
perdas”, diz o CEO da Salvus. Especialistas em 
gestão de gases medicinais estimam que a taxa 
de desperdício de oxigênio no país gire em torno 
de 20% a 30%. “Nosso dispositivo pode ajudar a 
evitar essa perda.”

A ideia de desenvolver um sistema com essas 
características surgiu em 2015, recorda Gomes. No 
ano seguinte, ele e dois colegas, Luiz Paulo Godoy 
e Caio Cesar, criaram a Salvus. A primeira prova de 
conceito ficou pronta ainda em 2016. O investimen-
to total no projeto foi de cerca de R$ 3,5 milhões. 
Além de recursos próprios, a Salvus recebeu apoio 
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação In-
dustrial (Embrapii), do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e da Softex, entidade que financia inicia-
tivas associadas à transformação digital.

“O projeto da Salvus está alinhado com a missão 
da Embrapii de promover a inovação industrial no 
país”, destaca o diretor-presidente da entidade, 
Jorge Guimarães. Para ele, a automação, como a 
proporcionada pelo dispositivo da Salvus, permite 
“prevenir falhas, melhorar a logística, auxiliar na 
tomada de decisões médicas e, sobretudo, garantir 
a segurança do paciente”.

O primeiro lote de mil unidades do Atas O2 
vai ficar pronto em setembro. A fabricação foi 
feita por empresas parceiras em São Paulo e Mi-

OS DISPOSITIVOS  
EM DESENVOLVIMENTO  
NO PAÍS PODEM  
AJUDAR A REDUZIR  
O DESPERDÍCIO DE 
OXIGÊNIO MEDICINAL , 
ESTIMADO EM ATÉ 30%

CONTROLE REMOTO DO GÁS
Como funciona o fluxômetro Atas 02 que faz o monitoramento eletrônico de oxigênio

FONTE SALVUS

nas Gerais. “Vamos usar o 
primeiro lote para fazer a 
validação do sistema em 
escala industrial e, a par-
tir daí, nossa capacidade 
de produção, via parcei-
ros, será de 5 mil unidades 
por mês”, declara Gomes.

O equipamento já está 
sendo testado pelo Hospi-
tal das Clínicas da Univer-
sidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), as empresas 
de home care Saúde Resi-
dência e Interne Soluções 
em Saúde, ambas de Per-
nambuco, o fornecedor de 
serviços na área da saúde 
Grupo Cene, de São Pau-
lo, o Hospital Israelita Albert Einstein (Hiae), na 
capital paulista, entre outras instituições de saúde.

“Desde fevereiro, 20 fluxômetros da Salvus estão 
sendo usados no hospital no âmbito de um projeto 
de pesquisa. Eles foram instalados em leitos de uma 
unidade coronariana de tratamento semi-intensivo 
que, historicamente, tinham um maior número de 
glosas”, explica o enfermeiro Denis Faria Moura 
Jr., que trabalha na área de novos projetos do Al-
bert Einstein. Glosa hospitalar é o não pagamento 
pela operadora de saúde de determinado serviço 
ou procedimento realizado pela instituição de 
saúde motivado por problemas técnicos ou admi-
nistrativos. No caso específico, as glosas ocorrem 
por falhas na medição do oxigênio fornecido ao 
paciente, cliente da operadora de saúde.

1. Os dados sobre 

consumo do insumo  

são coletados sem 

interferência humana por 

sensores acoplados à 

régua de gases localizada 

junto ao leito hospitalar

2. No caso de pacientes 

que se tratam em casa,  

o fluxômetro é acoplado 

diretamente no cilindro 

de oxigênio. Um sensor 

de pressão analisa  

o estoque do gás

3. As informações são 

enviadas em tempo real 

para um servidor, em 

nuvem, no qual podem 

ser acessadas pelos 

gestores do hospital ou 

da empresa de home care

4. Os responsáveis  

pela administração  

do insumo conferem se  

o fluxo de gás está 

correto e podem 

programar a recarga  

dos cilindros

5. O monitoramento 

eletrônico gera relatórios 

que permitem uma 

cobrança mais precisa do 

gás por parte do hospital

Fluxômetro

régua  
de gases
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“Os resultados até agora são positivos. Acredi-
tamos que o dispositivo poderá nos auxiliar a fa-
zer uma melhor gestão do oxigênio medicinal na 
instituição.” Moura informa que, se tudo correr 
bem, a ideia é instalar a solução pernambucana 
nos cerca de 2 mil pontos de oxigênio do hospital. 
“Além de tornar mais precisa a dosagem do gás, de 
acordo com o que foi prescrito para cada paciente, 
o dispositivo poderá nos ajudar a identificar vaza-
mentos e a planejar melhor a compra do insumo.”

A solução projetada pela startup paulistana Oxiot 
é para home care, clínicas e pequenos hospitais que 
usam conjuntos de cilindros. “Decidimos focar na 
oxigenoterapia familiar para resolver um problema 
bem claro do paciente e do serviço, a previsão de 
troca de cilindros e o monitoramento clínico remo-
to”, explica Edson Costa, CEO da empresa. “Além 
disso, operar em um grande hospital é muito mais 
complexo do que em uma casa.”

O dispositivo começou a ser desenvolvido em 
2015 e consumiu cerca de R$ 450 mil até agora, 
sendo dois terços desse valor financiados por um 
edital do Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai). “Temos um protótipo funcional, 
formado por um hardware e um software, que faz 
o monitoramento remoto da carga de oxigênio por 
meio da medição da pressão do cilindro – e não 
da vazão, como é o caso dos fluxômetros”, diz.

Para concluir o desenvolvimento, a Oxiot precisa 
de pelo menos R$ 400 mil. “Esse valor foi estimado 
antes da pandemia. Com esses recursos, em dois 
meses teríamos os primeiros protótipos prontos 
para serem testados em um estudo clínico. O passo 
seguinte seria fazer os últimos ajustes na tecnolo-
gia e obter as homologações e certificações com 
as autoridades regulatórias do país”, afirma Costa.

Em Santa Catarina, a Sensorweb, especializada 
em soluções de IoT para o setor da saúde, traba-
lha em um sistema para medição e gestão de ga-
ses medicinais. “Não é um fluxômetro e, sim, um 

hardware que, conectado à régua de gases, mede 
o consumo de oxigênio e envia os dados para uma 
plataforma, em nuvem, baseada em IoT, também 
criada por nós”, explica Everson Pinheiro, analista 
de novos negócios da empresa.

A 
solução catarinense, por enquanto exclu-
siva para hospitais e unidades de saúde, 
encontra-se em sua segunda versão. 
Uma de suas vantagens é a capacidade 
de alertar sobre situações críticas que 
podem colocar em risco a vida do pa-
ciente, bem como perdas inesperadas 
de gás por vazamento ou erros de ope-
ração. A prova de conceito vem sendo 

testada em um hospital oncológico de São Paulo.
“O protótipo está operando e os dados coletados 

são publicados em nossa plataforma, que já monito-
ra outras grandezas, como umidade e temperatura 
do ambiente, em mais de 350 unidades de saúde, 
com 7 mil pontos”, informa Pinheiro. Segundo a 
empresa, vários testes em hospitais interessados 
precisaram ser reagendados em razão da segunda 
onda da pandemia de Covid-19.

O interesse da Sensorweb em criar uma solu-
ção com essas características surgiu há cerca de 
cinco anos, quando a empresa envolveu-se em 
uma parceria com um grande hospital e uma uni-
versidade paulistas – cujos nomes não podem ser 
revelados por questões contratuais – visando ao 
desenvolvimento de sensores para gestão de oxi-
gênio medicinal. Por motivos técnicos, a coope-
ração foi desfeita e a startup decidiu investir em 
um projeto 100% Sensorweb.

Para criar esse novo sistema de medição de gases 
medicinais, a catarinense recebeu apoio financei-
ro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 
do Estado de Santa Catarina (Fapesc) de cerca de 
R$ 290 mil. Tudo correndo bem, a expectativa é 
lançar o produto no mercado até o final de 2022. nFO
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Parentes de pacientes 
com Covid-19 levam 
cilindro de oxigênio para 
reabastecer em Manaus, 
no início do ano1
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H
á mais de duas décadas, o nome de 
Carlos Alfredo Joly é diretamente 
associado ao Programa Biota FA-
PESP, que, desde março de 1999, se 
dedica a mapear as espécies animais 

e vegetais do estado de São Paulo e do Brasil. 
Idealizador e um dos principais líderes da 
iniciativa, que engloba cerca de 300 projetos, 
entre os concluídos e em andamento, e reúne 
1.200 pesquisadores, o botânico da Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp) se alegra 
ao comentar as contribuições do Biota para a 
formulação de políticas ambientais públicas e 
a formação de recursos humanos (ver Pesquisa 
FAPESP nº 298). Sua voz, no entanto, assume um 
tom mais grave, quase de revolta, ao constatar 
que a biodiversidade paulista, apesar de todos 
os esforços, encontra-se em uma situação ainda 
mais crítica do que 20 anos atrás. “O estado está 
mais degradado”, diz. 

Uma estratégia para alavancar a conservação 
das espécies é associar a preservação da biodi-
versidade à luta contra as mudanças climáticas, 
duas questões contemporâneas que, a seu ver, 

Botânico idealizador do programa Biota diz que 

defesa da preservação da riqueza biológica  

é indissociável do combate às mudanças climáticas

Marcos Pivetta | RETRATO Léo Ramos Chaves

IDADE 66 anos

ESPECIALIDADE 
Ecofisiologia vegetal  
e conservação  
de biodiversidade

INSTITUIÇÃO  
Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp)

FORMAÇÃO  
Graduação em biologia 
pela Universidade 
de São Paulo (1976), 
mestrado em biologia 
vegetal pela Unicamp 
(1979) e doutorado em 
ecofisiologia vegetal 
na Universidade de St. 
Andrews, Escócia (1982)

PRODUÇÃO   
129 artigos científicos, 
15 livros publicados  
ou organizados

ENTREVISTA Carlos Alfredo  Joly

É TEMPO  
DE 
BIODIVERSIDADE

devem caminhar juntas, de forma indissociável. 
Joly faz parte do Intergovernmental Science-
-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES), uma iniciativa internacional 
sobre biodiversidade que funciona nos moldes do 
IPCC, o painel sobre o clima. Também é um dos 
coordenadores da Plataforma Brasileira de Bio-
diversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES).

Na entrevista a seguir, Joly fala de biodiversi-
dade, do Biota e relembra a infância e a juventu-
de passada em um pedaço quase rural da antiga 
zona oeste da cidade de São Paulo, a região no 
entorno do rio Pinheiros antes da construção 
da homônima marginal. Também se recorda das 
constantes viagens de carro ao litoral norte pau-
lista e a partes do Brasil ao lado do pai, o botâ-
nico Aylthon Brandão Joly (1924-1975), que foi 
professor da Universidade de São Paulo (USP). 
O botânico tem dois netos e duas filhas do pri-
meiro casamento, uma geógrafa e uma jornalista. 
Esta última deve inaugurar em breve uma loja de 
plantas. “O vínculo da família com a botânica e o 
meio ambiente continuará por pelo menos mais 
uma geração”, comenta.
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construir mais um reservatório para não 
ter falta de água em uma cidade. Mas bas-
taria usar o código florestal e restaurar a 
vegetação nativa para retomarmos o ciclo 
hidrológico, com uma melhor distribui-
ção de chuvas no estado inteiro. Precisa-
mos desses serviços ecossistêmicos aqui. 
Alguns proprietários de terra teriam de 
ceder áreas que hoje são usadas na agri-
cultura para restauração. Essa mudança 
mexeria com alguns interesses econômi-
cos, mas ela é uma necessidade maior, de 
toda a população do estado.

Os estudos do Biota não tiveram gran-
de impacto nas políticas ambientais 
públicas dos últimos anos?
Como disse, a situação seria provavel-
mente pior sem o Biota, que teve e tem 
um impacto grande. Mas não consegui-
mos reverter a situação geral. Essa cons-
tatação é bastante clara para nós. Por 
outro lado, formamos um exército de 
pesquisadores, de jovens doutores com 
essa ideia de colaboração, de trabalhar 
em equipes grandes, multidisciplinares, 
de diferentes instituições e com distintos 
interesses. Esses profissionais vão fazer 
toda a diferença no futuro. Nesse aspec-
to, o Biota é um grande sucesso.

O conhecimento sobre biodiversidade 
não mudou de patamar nos últimos 20 
anos? Não houve um avanço também 
nesse setor?

Hoje sabemos onde está e o que temos de 
biodiversidade, mas o principal avanço 
no conhecimento foi sobre o funciona-
mento dos ecossistemas. Agora temos a 
possibilidade de fazer modelagens e pre-
ver quais serão os impactos das mudan-
ças climáticas na Mata Atlântica ou do 
uso indiscriminado de pesticidas sobre 
os polinizadores, por exemplo.

O leigo e os produtores rurais são re-
ceptivos a esse tipo de estudo?
Se percebem que os dados estão embasa-
dos na realidade, eles aceitam. Isso não é 
divagação ou romantismo. As paisagens 
são multifuncionais. Por exemplo, man-
ter ao menos parte da biodiversidade 
nativa aumenta os níveis de polinização 
e é bom para a produtividade agrícola. 
Uma área de café perto de uma mata 
produz mais frutos do que uma fazenda 
isolada, cercada apenas por pés de café. 
No estado de São Paulo, o impacto eco-
nômico não é tão grande porque somos 
fortemente dependentes do cultivo de 
cana. Mas nas regiões de produção de 
soja isso é mais evidente. Nas áreas pró-
ximas a matas conservadas, as sementes 
da soja são mais pesadas e é possível con-
verter menos áreas e produzir mais. Te-
mos todo o estado mapeado em termos 
de disponibilidade de áreas para manter 
a reserva legal. Sabemos que não há áreas 
suficientes de Cerrado em São Paulo pa-
ra fazer compensação ambiental. Nesse 
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Joly em 1999 no lançamento do programa Biota

Como avalia a situação da biodiversida-
de no estado de São Paulo e no país em 
relação à época em que o Biota foi criado?
Ano passado, em razão das comemora-
ções de 20 anos do Biota, fizemos vá-
rias reuniões sobre diferentes temas. Em 
termos de biodiversidade, concluímos 
que o estado de São Paulo está pior do 
que 20 anos atrás. Está mais degrada-
do, mas também concluímos que esta-
ria muito pior se o Biota não existisse. 
Continuamos a ter grandes problemas 
de fragmentação excessiva de áreas de 
vegetação nativa. Poucos fragmentos de 
Cerrado, por exemplo, têm tamanho sufi-
ciente para manter populações de mamí-
feros, como o lobo-guará ou o tamanduá. 
O estado está perdendo a capacidade de 
conservar esses animais. Ainda temos 
bons remanescentes de Mata Atlântica, 
mas muitas áreas têm uma deficiência 
de fauna. A caça nesses locais nunca foi 
efetivamente controlada. Vários estudos 
mostram que a ausência de pequenos 
roedores, que são importantíssimos na 
dispersão de sementes, afeta a dinâmi-
ca de regeneração da própria floresta. 
Conseguimos alguns avanços em dife-
rentes momentos, mas, atualmente, não 
há essa preocupação por parte do gover-
no estadual. Hoje temos consciência de 
que as agendas da biodiversidade e das 
mudanças climáticas são indissociáveis. 

Poderia dar um exemplo?
A restauração de matas poderia compen-
sar parte das emissões de CO2 [dióxido de 
carbono], o principal gás do efeito estu-
fa, que provoca o aquecimento global. O 
estado poderia promover essa política de 
maneira intensa. A implementação de fato 
do código florestal obrigaria as proprieda-
des rurais a manter 20% de reserva legal 
e de áreas de preservação permanente. 
Mas não se pode permitir o uso abusivo 
do mecanismo de compensação de áreas 
desmatadas. Se a área de reserva legal 
desmatada fica em São Paulo no bioma 
Mata Atlântica, não é correto fazer sua 
compensação ambiental com a restau-
ração de uma área no Piauí, mesmo que 
fique no mesmo bioma. Pode ser bom para 
o Piauí, mas não para São Paulo. Continua-
mos com pouca vegetação. É inacreditável, 
mas não entra na cabeça de muitos admi-
nistradores públicos que as secas cíclicas 
estão associadas à destruição da cobertu-
ra vegetal. Para eles, a solução é sempre 
pensada como uma obra de engenharia, 
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caso, recomendamos fazer essa com-
pensação em estados limítrofes, como 
Minas Gerais, que abrigam as nascentes 
de bacias hidrográficas importantes para 
nosso abastecimento de água. Essa polí-
tica não tem custo muito elevado. Basta 
restaurar e utilizar preferencialmente as 
áreas periféricas, que geralmente são de 
baixa produtividade agrícola. 

A coincidência de agendas da biodi-
versidade e das mudanças climáticas 
não é benéfica para essas duas áreas?
Sim, geralmente sim. Mas há uma posi-
ção histórica equivocada do Itamaraty, 
não apenas no atual governo federal, de 
que misturar essas duas agendas de for-
ma oficial em acordos internacionais é 
ruim para o Brasil a médio e longo prazo. 
Eles acreditam que o Brasil pode enfren-
tar problemas comerciais se aceitar a 
ideia de que as mudanças climáticas têm 
um grande impacto sobre a biodiversi-
dade. Há muita convergência, mas nem 
tudo é bom tanto para a biodiversidade 
como para as mudanças climáticas. Vou 
dar um exemplo. Em princípio, plantar 
florestas é positivo para a biodiversidade 
e para combater as mudanças climáticas. 
A floresta permanente retira CO2 da at-
mosfera. Mas não posso plantar árvores 
nos Pampas, um bioma predominante-
mente herbáceo. Isso seria muito ruim 
para a biodiversidade desse ecossistema.
Ali não é para ter árvores. O correto é 
restaurar florestas onde havia florestas. 
Há várias decisões desse tipo que podem 
favorecer a mitigação das mudanças cli-
máticas, mas serem prejudiciais à biodi-
versidade. Por isso, a análise precisa ser 
feita de forma conjunta. 

Você concorda com a impressão de que 
a repercussão do trabalho do IPBES 
parece relativamente modesta quando 
comparada à do IPCC? 
Houve outras iniciativas internacionais 
sobre biodiversidade antes do IPBES, 
mas que acabaram sendo dominadas pela 
burocracia. O IPBES foi criado por mais 
de 100 nações em 2012, ou seja, somos 
mais novos e menos conhecidos que o 
IPCC, que foi fundado em 1988. Nosso 
primeiro relatório sobre biodiversidade 
foi divulgado em maio de 2019. Compa-
rado ao IPCC, estamos mais atrasados. 
Mas gostaria de destacar que a comuni-
dade científica brasileira tem tido uma 
participação muito ativa no IPBES. So-

mos o único país com representantes 
em todas as forças-tarefas e relatórios 
de diagnóstico do IPBES. No mais re-
cente diagnóstico sobre a biodiversida-
de nas Américas, tínhamos cerca de 25 
pesquisadores brasileiros envolvidos no 
trabalho, quase um quarto do total. O pri-
meiro relatório global teve como um dos 
coordenadores um brasileiro, Eduardo 
S. Brondizio, atualmente na Universi-
dade de Indiana, nos Estados Unidos. A 
Cristiana S. Seixas, da Unicamp, que faz 
parte da comunidade de pesquisadores 
do Biota, foi uma das coordenadoras do 
relatório sobre as Américas. O mesmo 
ocorreu com o relatório sobre poliniza-
ção, que teve a Vera Imperatriz Fonse-
ca, do Instituto de Biociências da USP, 
outra pesquisadora ligada ao Biota, co-
mo uma das coordenadoras. Temos tido 
uma participação muito grande. Por isso, 
reunimos os pesquisadores brasileiros 
que estavam tendo essa experiência de 
trabalhar nesses diagnósticos interna-
cionais e criamos a Plataforma Brasileira 
de Biodiversidade e Serviços Ecossistê-
micos, BPBES.

O que a BPBES tem feito?
Em 2019, realizamos o primeiro diagnós-

tico nacional sobre biodiversidade e ser-
viços ecossistêmicos. Também fizemos 
relatórios temáticos, focados em restau-
ração de florestas, em polinização e na 
água. Agora estamos desenvolvendo um 
relatório de agricultura, biodiversidade 
e serviços ecossistêmicos, outro sobre 
a região costeira e marinha, a interface 
entre terra e mar, e um terceiro sobre 
espécies invasoras. Esses três novos re-
latórios estão em andamento e devem 
sair em 2023, o mais tardar em 2024. O 
objetivo desses relatórios, e dos respec-
tivos Sumários para Tomadores de De-
cisão, é o aperfeiçoamento de políticas 
públicas de conservação, restauração e 
uso sustentável da biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos, com base no 
melhor conhecimento disponível, de 
caráter científico e do saber de comu-
nidades indígenas e tradicionais. 

É comum hoje se falar que o futuro de 
algumas regiões do país, sobretudo da 
Amazônia, depende do desenvolvimento 
da bioeconomia, a riqueza que deriva 
da biodiversidade. Qual sua visão so-
bre o tema?
Um dos problemas é que há vários con-
ceitos e definições de bioeconomia. Há 
muito ruído nessa área. Sabemos que 
a floresta amazônica em pé vale muito 
mais do que derrubada e transformada. 
Mas a questão complicada é saber como 
transformar esse valor potencial em me-
lhoria econômica e da condição de vida 
das populações amazônicas. Essas pes-
soas têm uma cultura específica e têm 
o direito a um atendimento de saúde e 
a um sistema de educação que efetiva-
mente funcionem, além de poder ter 
acesso a todos os bens de consumo que 
desejarem. Quando nós, mais da área 
de biodiversidade, pensamos na bioe-
conomia, defendemos que o pagamento 
por serviços ambientais é uma forma 
de viabilizar isso. Hoje há um grande 
experimento no município de Extre-
ma, na divisa com São Paulo, em que os 
proprietários de terras são pagos para 
proteger os recursos hídricos. Existe ou-
tro projeto semelhante em desenvolvi-
mento no Vale do Paraíba, com apoio da 
FAPESP. Essa é uma forma de valorizar 
a floresta. O que não pode ocorrer é sim-
plesmente alguém, geralmente de fora, 
comprar por valor irrisório os produtos 
não madeireiros da floresta e achar que 
isso é bioeconomia. 

Não entra na 
cabeça de muitos 
administradores 
públicos  
que as secas 
cíclicas estão 
associadas  
à destruição  
da vegetação
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Você destacaria alguma boa iniciativa 
da chamada bioeconomia?
A Amazônia tem um exemplo fantásti-
co, o Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável Mamirauá, no Amazonas. Esse 
projeto começou com o desenvolvimento 
do manejo de pescado, principalmente 
do pirarucu, mas hoje é muito mais do 
que isso. Para limitar a exploração do pi-
rarucu, é preciso complementar a renda 
da população de outras formas, com pro-
dutos diversificados, como o artesanato. 
Então surge uma questão: posso ampliar 
essa abordagem para outras regiões da 
Amazônia? Aí reside nosso principal pro-
blema. Essas experiências, que funcio-
naram no âmbito local, não são repro-
duzíveis em escalas maiores. Estamos 
quebrando a cabeça para tentar encon-
trar caminhos possíveis para que essa 
abordagem de fato funcione em outras 
escalas. A empresa Natura tem um bom 
sistema de utilização de frutos, raízes, 
folhas para a indústria cosmética, cuja 
coleta é administrada por comunidades 
locais. É algo que levou muito tempo 
para ser alcançado, pois foi necessário 
planejar as atividades para que as comu-
nidades tivessem recursos o ano todo. A 
castanha, por exemplo, frutifica em um 
determinado período. É preciso pensar 
como fica a renda da população que vive 
da exploração daquela castanha no res-
to do ano. Por isso, é importante montar 
um arranjo que trabalhe com diferentes 
produtos e possa garantir renda por 12 
meses. Fico preocupado quando ouço 
dizer que a bioeconomia vai solucionar 
os problemas da Amazônia. Não pode-
mos repetir o que ocorre com o açaí, que 
já está sendo explorado em excesso em 
algumas partes da Amazônia. Ele é um 
produto excelente, que gera renda para 
as populações locais. Mas precisamos 
de mais estudos sobre sua exploração 
e talvez melhorar a cadeia produtiva, 
reduzir a presença de intermediários e 
criar co operativas e associações locais.

Como a pandemia afetou os projetos do 
Biota e as pesquisas de biodiversidade?
Os projetos que dependem de atividade 
de campo, de coleta de espécies, tive-
ram suas atividades suspensas. As pró-
prias unidades de conservação foram 
fechadas por determinação do governo 
estadual e estão reabrindo agora. Acho 
que vai ser possível começar a retomar 
parte dessas atividades de campo, mas 

obviamente há um prejuízo. Para quem 
trabalha com ciclos da natureza e em-
prega análises que dependem de visitas 
periódicas estão sendo feitas adaptações 
nos protocolos de pesquisa. A pandemia 
também atrapalhou o pessoal que traba-
lha com coleções e em laboratórios, pois 
o acesso a esses locais se tornou muito 
restrito. Ainda não temos uma avaliação 
completa do impacto, mas a coordena-
ção do Biota está tentando fazer uma 
avaliação da situação. 

O Biota tem projetos que estudam a 
questão da biodiversidade e a emer-
gência de novas doenças oriundas de 
espécies selvagens, como parece ser o 
caso da Covid-19?
A pandemia sinaliza novas fronteiras, 
que o programa explorou muito pouco. 
Tentamos algumas vezes trabalhar na 
interface entre saúde e biodiversidade, 
mas essa abordagem nunca de fato fun-
cionou. Temos pesquisadores que es-
tudam malária, febre amarela e vetores 
de doenças e é preciso aprimorar essas 
parcerias. Mas, por exemplo, não temos 
nenhum projeto no Biota que esteja tra-
balhando com levantamento de vírus de 
uma maneira geral, que cause ou não 

impacto na saúde humana. Em nossas 
discussões recentes, falamos dessa ques-
tão com a coordenadora de um projeto 
internacional de estudo e mapeamento 
da distribuição de vírus. Gostaríamos 
de ver pesquisadores do Biota engaja-
dos nesse tipo de pesquisa. Precisamos 
estudar a potencial conexão dos vírus e 
outros patógenos com áreas verdes ur-
banas para prever o eventual surgimento 
de problemas de saúde. 

Gostaria de voltar no tempo e falar um 
pouco do início de sua trajetória. Como 
surgiu o interesse pela biologia?
Certamente, a influência de meu pai foi 
muito grande, não só por sua carreira, 
mas também porque viajávamos muito de 
carro e ele sempre me explicava a impor-
tância e as diferenças de uma mata, de um 
mangue ou de uma vegetação de duna. Ele 
não era só um biólogo quando lecionava 
na universidade, mas também quando nos 
ensinava sobre a natureza. Tive a oportu-
nidade de viajar de ônibus com ele para o 
Nordeste, aprendendo ao longo de toda 
viagem. Na época meu pai tinha muito 
medo de viajar de avião. Por isso, ele ia 
regularmente aos congressos nacionais 
de botânica, realizados cada vez em uma 
cidade diferente, de ônibus ou de carro. 
Quando fiz 15 anos, ganhei de presente 
o direito de acompanhá-lo ao congresso 
que se realizou em João Pessoa. Fomos 
e voltamos de ônibus, ao lado dos alunos 
dele. Também fui muito influenciado pelo 
professor de biologia Albrecht Tabor, do 
Colégio Visconde de Porto Seguro [escola 
privada da cidade de São Paulo], onde fiz 
o meu colegial na época, hoje equivalente 
ao ensino médio. Ele era apaixonado por 
biologia, como meu pai. Dava aulas fan-
tásticas e, nas férias, fazia viagens para 
lugares que, na época, eram totalmente 
exóticos, como Austrália e África do Sul. 
No retorno das férias, sempre fazia uma 
ou duas palestras para falar das viagens, 
das plantas e bichos que ele viu.

Como foi crescer perto da margem do 
rio Pinheiros antes de haver a marginal?
Morei no limite da cidade, praticamen-
te na zona rural. A entrega de leite era 
feita por um leiteiro que vinha em uma 
carroça puxada a cavalo. A rua Hungria, 
onde morava, tinha basicamente duas 
quadras asfaltadas, o resto era de terra. 
Havia uma faixa de mato em frente, de-
pois a linha do trem e o rio Pinheiros. Do 

Saber como 
funcionam  
os nossos 
ecossistemas  
foi o principal 
avanço no 
conhecimento 
gerado  
pelo Biota
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acadêmico. Algumas pessoas me decep-
cionaram muito. Eram aparentemente 
muito amigas de meu pai, mas, depois da 
morte dele, afastaram-se por completo. 
Uma exceção foi o professor Eurico Ca-
bral de Oliveira Filho, que foi aluno do 
meu pai e permaneceu amigo da família. 
Nesse ambiente, achei melhor fazer um 
aperfeiçoamento na Unicamp, onde ain-
da não havia o curso de pós-graduação 
em botânica. Acompanhei o início da 
construção da Unicamp porque meu pai 
fora convidado para estruturar o Depar-
tamento de Botânica. O Instituto de Bio-
logia da universidade se resumia a uma 
sala, onde hoje é o prédio da Diretoria 
Geral de Administração. Por internédio 
do meu pai, tinha um relacionamento 
com os professores que estavam na Uni-
camp. Em um dado momento, conversei 
com o professor Gil Martins Felippe, que 
era da área da fisiologia vegetal, sobre a 
possibilidade de fazer meu aperfeiçoa-
mento com ele, que aceitou me orien-
tar. Definimos um projeto e submete-
mos à FAPESP. No segundo semestre 
de 1976, o Instituto de Biologia resolveu 
criar o curso de pós-graduação em bio-
logia vegetal. Como já tinha um proje-
to aprovado pela FAPESP, fiz algumas 
modificações na proposta e ela passou 
a ser meu projeto de mestrado. Em dois 
anos, terminei minha dissertação sobre 
germinação de espécies de Cerrado. Em 
agosto de 1978 fui contratado pelo De-
partamento de Botânica do IB/Unicamp. 
Defendi o mestrado em junho de 1979 
e em setembro fui fazer doutorado na 
Universidade de St. Andrews, na Escó-
cia. Em outubro de 1982 retornei a meu 
departamento já como doutor. 

O que foi estudar lá?
Mecanismos de adaptação de algumas 
árvores brasileiras aos períodos de cheia 
dos rios, quando há inundação e satura-
ção hídrica do solo. Nas cheias, não há 
oxigênio no solo para as raízes respira-
rem. As espécies que ocupam esses am-
bientes têm adaptações específicas para 
sobreviverem nessas condições. 

Mas como estudar árvores tropicais no 
clima frio da Escócia?
Não era fácil. Cultivava minhas mudas e 
fazia os experimentos na estufa tropical 
do Jardim Botânico de St. Andrews, pos-
sivelmente o único lugar com temperatu-
ra acima de 20 ºC no inverno escocês. n 

outro lado do rio, dava para ver o muro do 
Jockey Club. Minha família acompanhou 
todo o desenvolvimento daquela região 
até a rua Hungria tornar-se a pista local 
da marginal Pinheiros. Desde cedo, tive 
muito interesse em colecionar animais. 
Tive coleções de aranhas e escorpiões, 
boa parte deles coletada perto de casa, 
e, mais tarde, de borboletas, a maioria do 
litoral norte de São Paulo. Desde peque-
no, passava as férias em Ilhabela, onde 
meu avô tinha casa. Quando fiz 8 anos, 
meus pais construíram uma casa na praia 
do Lázaro, em Ubatuba. Além das férias, 
íamos a cada 15 dias para Ubatuba. Meus 
melhores amigos eram todos moradores 
lá da região. Saía com eles para andar em 
trilhas, mergulhar, fazer caça submarina, 
jogar futebol e coletar borboletas. Gos-
tava de identificar ovos ou lagartas em 
estágios muito iniciais. Eu as levava para 
criar em casa e, assim, tinha borboletas 
recém-nascidas, com asas perfeitas, sem 
descamações, para colocar na minha co-
leção. Com meu pai, aprendi a coletar os 
bichos, sacrificá-los e prepará-los depois 
para fazer parte de uma coleção. Mais 
tarde, doei esse material para o Museu 
de Diversidade Biológica da Unicamp.

Quando você entrou na biologia da USP, 
teve aula com seu pai. Como foi esse 
período?

Fui da última turma que teve aula com 
meu pai. Estava no segundo ano da facul-
dade quando ele faleceu. Foi um período 
muito complicado. Meu pai descobriu 
que estava com câncer em abril de 1975 
e faleceu em agosto, pouco antes de com-
pletar 51 anos. Nos dois primeiros anos 
do curso, fiz parte da diretoria do centro 
acadêmico e meu pai era o vice-diretor 
do Instituto de Biociências. De vez em 
quando havia conflitos inevitáveis entre 
quem estava tentando administrar uma 
unidade de ensino e pesquisa e o meu 
grupo, que agitava, interrompia as au-
las, distribuía panfletos. Mas, no geral, 
foi uma convivência muito boa. Meu pai 
concordava com o nosso ideário, apesar 
de obviamente não apoiar muitas vezes 
nossa forma de ação. Depois que faleceu, 
passei a me concentrar mais nos estudos. 
Pensava em me formar rapidamente e 
arrumar um emprego. Minha forma de 
pensar e de ver o futuro mudou bastante. 
Consegui fazer aulas no noturno e botar 
em dia algumas disciplinas que tinha 
perdido. No final, completei a gradução 
em quatro anos, apesar dos acidentes de 
percurso no início do curso.

Por que deixou a USP e foi fazer mes-
trado na Unicamp?
Com o falecimento do meu pai, houve 
toda uma mudança no meu ambiente 

O botânico  
na Unicamp  
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realização de campanhas de conscientização são 
diretrizes comuns adotadas em países latino-ame-
ricanos desde meados dos anos 2000. No Brasil, 
onde pretos e pardos correspondem a 56,2% da 
população, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), as universida-
des estaduais do Rio de Janeiro (Uerj), da Bahia 
(Uneb), do Norte Fluminense (Uenf ) e o Centro 
Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) fo-
ram, no início dos anos 2000, as primeiras ins-
tituições públicas a adotar cotas raciais em seus 
vestibulares. Em 2004, foi a vez das universida-
des de Brasília (UnB) e Federal da Bahia (UFBA). 

Em 2012, a Lei Federal nº 12.711 estabeleceu que 
50% das matrículas de institutos e universidades 
federais devem ser destinadas a estudantes de es-
colas públicas. Metade dessas vagas é reservada a 
jovens com renda familiar igual ou inferior a um 
salário mínimo e meio per capita. A outra metade 
destina-se aos demais alunos, com renda fami-
liar superior a esse patamar. Em cada categoria 
de renda, a instituição deve reservar vagas para 
pretos, pardos e indígenas de acordo com a pro-

E
m um processo iniciado há cer-
ca de duas décadas, a adoção de 
políticas afirmativas para pessoas 
pretas, pardas e indígenas resul-
tou na expansão da diversidade 
em instituições de ensino supe-
rior, especialmente nos cursos mais 
concorridos, como engenharia e 
medicina, e entre universidades do 
Sul do país. No entanto, a despeito 
dos avanços registrados na gradua-
ção e pós-graduação, a presença 

de negros no funcionalismo público e na inicia-
tiva privada segue baixa. Cargos de chefia e com 
melhores salários continuam sendo ocupados 
majoritariamente por homens brancos. 

Desenvolvido pelas universidades de Cambridge 
e Manchester entre 2017 e 2018, com financia-
mento do Economic and Social Research Council 
(ESRC) do Reino Unido, o projeto “Antirracismo 
na América Latina numa era pós-racial” identifi-
cou que a implementação de ações afirmativas, a 
elaboração de leis que criminalizam o racismo e a 

Ações afirmativas ampliam a presença de negros nos  

cursos de graduação mais concorridos do país,  

mas impacto no mercado de trabalho ainda é inexpressivo

Christina Queiroz | ILUSTRAÇÕES Luana Vitra
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porção desse grupo na população estadual. Isso 
significa que a soma de pretos, pardos e indígenas 
na universidade deve ser equivalente à soma total 
desse grupo na unidade federativa. “Ao conside-
rar tanto questões raciais quanto de renda, essa 
modalidade de ação afirmativa beneficia toda a 
sociedade e não somente a população negra, na 
medida em que também se dirige a estudantes 
brancos egressos da escola pública, mas não in-
clui alunos negros provenientes de instituições 
particulares que, supostamente, tiveram acesso a 
uma melhor formação, se comparados aos jovens 
da educação pública”, informa o economista Hélio 
Santos, presidente da Oxfam Brasil. 

Como reflexo da adoção dessas políticas, con-
siderando apenas instituições públicas, em 2018 
estudantes pretos e pardos totalizaram 50,3% 
das matrículas, de acordo com o IBGE. “Com a 
previsão de ser reformulada em 2022, conforme 
estabelece seu sétimo artigo, a lei federal deve 
passar a ter mecanismos que permitam acom-
panhar a trajetória acadêmica e profissional do 
aluno, incluindo dados sobre a conclusão ou aban-
dono do curso, entrada no mercado de trabalho 
e patamar salarial”, observa Santos, que em 1984 
fundou e dirigiu o Conselho da Comunidade Ne-
gra de São Paulo, um dos primeiros órgãos do país 
a propor, articular e monitorar políticas para a 
equidade racial. 

Com a proposta de medir o impacto da adoção 
de cotas nas universidades federais brasileiras, 
desde 2018 o sociólogo da educação Adriano Sou-
za Senkevics, do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), elabora em par-
ceria com a economista Ursula Mattioli Mello, 
da Barcelona School of Economics, na Espanha, 
pesquisa para analisar a mudança no perfil dos 
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estudantes de graduação. 
Cruzando dados do Censo 
da Educação Superior e do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), eles com-
pararam características de 
quem ingressou entre 2012 
e 2016, considerando cri-
térios como procedência 
escolar, autodeclaração de 
cor e raça e renda domici-
liar per capita. Apesar de 
reconhecer que a amplia-
ção de vagas nas universi-
dades, ocorrida a partir da 
década de 1990, o estabe-
lecimento de instituições 
de ensino superior no in-
terior do país e o aumen-
to da oferta de cursos em 
período noturno também 
influenciaram mudanças 
no perfil do alunato, Senkevics e Mello susten-
tam que, sozinha, a política de cotas foi respon-
sável por mais de 50% do aumento da presença 
de negros e indígenas no ensino superior do país.

Artigo publicado em 2019 com resultados par-
ciais da pesquisa mostra que, entre 2012 e 2016, 
as principais mudanças ocorreram nas universi-
dades federais do Ceará (UFC), Santa Catarina 
(UFSC), Minas Gerais (UFMG), Rio de Janeiro 
(UFRJ), Paraná (UFPR) e na UnB, e em cursos 
cujas vagas são mais disputadas, como medicina, 
direito e engenharias. “Essas instituições e cursos 
foram altamente transformados por causa da lei 
de cotas”, diz Senkevics. Ao destacar que a região 
Sul do país foi a que identificou o maior aumento 

ESTUDOS INDICAM QUE  
A DIFERENÇA DE 
DESEMPENHO ACADÊMICO 
ENTRE COTISTAS E ALUNOS 
QUE INGRESSARAM EM 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR PELA AMPLA 
CONCORRÊNCIA É PEQUENA 
OU INEXISTENTE
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PRESENÇA NA GRADUAÇÃO
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relativo da presença de negros, indígenas e alunos 
provenientes da escola pública no ensino supe-
rior, Senkevics cita o exemplo da UFSC que, no 
período de quatro anos da pesquisa, registrou um 
avanço de 120% na participação de pretos, par-
dos e indígenas provenientes de escola pública 
entre seu corpo discente. “Isso significa que se 
em 2012 esses alunos respondiam por 6,4% dos 
ingressantes na instituição, em 2016 passaram a 
ser 14,2% do total”, compara. 

O
utro exemplo envolve a Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), onde a parti-
cipação de pretos, pardos e in-
dígenas provenientes da escola 
pública subiu de 8,7% para 15,6% 
no mesmo período. Em relação 
aos cursos mais transformados, 
Senkevics menciona o de direito 
na UFC – de 1% dos estudantes 
o grupo de pretos, pardos, indí-
genas e alunos de baixa renda 

oriundos de escola pública chegou a 27% em 2016. 
Partindo do zero, no curso de engenharia elétrica 
na UFSC, a variação chegou a 13,7%, enquanto 
medicina, na Universidade Federal de Rondônia 
(Unir), registrou um crescimento de 38%. 

No estado de São Paulo, Senkevics cita a Univer-
sidade Federal de São Paulo (Unifesp), a primeira 
universidade pública a adotar estratégias de ação 
afirmativa. Na instituição, alunos pretos, pardos e 
indígenas oriundos do ensino médio público pas-
saram de 16,14% para 24,23%, no mesmo recorte 
temporal. Na graduação em medicina a presença 
desse grupo de alunos aumentou de 8,20% em 
2012 para 19,35% em 2016. “Por outro lado, em 

cursos mais populares, a lei de cotas não trouxe 
mudanças. Há casos, inclusive, que ocasionou a 
redução na participação desse perfil de estudante”, 
informa. “Hoje, os alunos parecem estar optan-
do por disputar vagas em cursos mais seletivos.”

A física Sônia Guimarães foi a primeira profes-
sora mulher e negra a ingressar no Departamento 
Fundamental de Física do Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA), em 1993. Durante seus 
primeiros anos de atuação, as alunas não passa-
vam de quatro em classes com 120 estudantes. 
Agora, ela observa uma tendência de aumento 
da diversidade entre o alunato do instituto, que 
desde 2019 conta com política de cotas. “Em 2021, 
dos 160 novos alunos que entraram no ITA, há 17 
mulheres, sendo que três delas têm o fenótipo de 
negras. Não sei se elas entraram pela política de 
cotas, mas é a primeira vez que vejo isso aconte-
cer desde que trabalho na instituição”, assegura 
Guimarães, que desenvolveu um sensor de radia-
ção infravermelho que acaba de ser patenteado. 

Estudos realizados nos últimos anos indicam 
que a diferença de performance acadêmica entre 
cotistas e alunos que ingressaram em instituições 
de ensino superior pela ampla concorrência é 
pequena ou inexistente. Análise de 2020 de pes-
quisadores da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), campus de Assis, coletou dados de 2014 
a 2017 de cerca de 30 mil alunos da instituição, 
incluindo cotistas e não cotistas, constatando que 
não há divergências significativas entre seus de-
sempenhos acadêmicos. 

No mesmo caminho, pesquisa realizada em 
2017 pelo engenheiro eletrônico Jacques Wainer, 
da Unicamp, e pela economista Tatiana Melguizo, 
da Universidade do Sul da Califórnia, nos Esta-
dos Unidos, comparando a performance de cer-
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ca de 1 milhão de alunos no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade) entre 2012 
e 2014, revelou que o desempenho de formandos 
que ingressaram no ensino superior por meio de 
ações afirmativas equivale ou supera o de jovens 
que entraram em instituições de ensino superior 
pela ampla concorrência. “Os negros saíram da 
posição de objeto para se tornarem sujeitos de 
pesquisas, passando a produzir conhecimento 
estratégico para o Brasil”, observa Santos, da Ox-
fam, ao comentar sobre sua própria trajetória. For-
mado em economia, com mestrado e doutorado 
em finanças, nos últimos 15 anos ele tem atuado 
na área de responsabilidade social corporativa, 
assessorando empresas em assuntos envolvendo 
diversidade étnica e racial.

PÓS-GRADUAÇÃO
Em 2017, um ano depois da edição, pelo Minis-
tério da Educação (MEC), de portaria normativa 
determinando que instituições federais de ensino 
superior apresentassem propostas de medidas 
para inclusão de pretos, pardos, indígenas e es-
tudantes com deficiência em programas de pós-
-graduação, a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) começou 
oficialmente a coletar dados sobre raça e etnia 
nessa etapa do ensino (ver gráfico na página 40). 
Pesquisas recentes apontam, no entanto, cresci-
mento no número de programas de pós-graduação 
com tais políticas antes mesmo dessa data.

Em estudo iniciado durante doutorado defen-
dido na Uerj em 2019 e que prossegue em estágio 
de pós-doutorado no Centro Brasileiro de Análi-
se e Planejamento (Cebrap), a cientista política 
Anna Carolina Venturini analisou editais de se-
leção de 2,7 mil programas acadêmicos de pós-

-graduação em universidades públicas, divulgados 
entre 2002 e 2018. “A partir de 2014, houve uma 
difusão significativa de políticas de cotas. Hoje, 
1.090 programas de pós-graduação, ou 39,4% do 
total, contam com algum tipo de ação afirmati-
va”, contabiliza, esclarecendo que tais iniciativas 
podem ser dos próprios programas, criadas por 
determinação de resolução da universidade ou 
em decorrência de legislação estadual. De acor-
do com Venturini, a área de ciências humanas e 
sociais possui o maior número de programas com 
ações afirmativas, atualmente. Já em outras áreas, 
como engenharia, o processo é mais lento. “Até 
2018, não identifiquei nenhum curso acadêmico 
de pós-graduação em engenharia que tenha criado 
ações afirmativas por iniciativa própria, apenas 
em decorrência de resoluções ou lei”, assinala. 

Ao investigar como tal política foi adotada por 
programas de pós-graduação, o sociólogo Joaze 
Bernardino-Costa, da UnB, constatou que 33 das 
69 universidades federais do Brasil têm ações afir-
mativas para pretos, pardos, indígenas e pessoas 
com deficiência, em cumprimento a resoluções de 
conselhos superiores. “Isso significa que as políti-
cas valem para todos os cursos de pós-graduação 
e não são decididas individualmente pelos pro-
gramas”, esclarece. Para Bernardino-Costa, isso 
evidencia que as universidades estão investindo 
em currículos que buscam combater o racismo, 
tendência observada, especialmente, em cursos de 
ciências humanas e sociais e que foi abordada no 
livro Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico 
(Autêntica, 2019). Embora ainda não sejam muitos 
os projetos e áreas do conhecimento voltados a 
questões étnicas e raciais, há um movimento as-
cendente de busca por diversificação no escopo 
de pesquisa das universidades do país. “Histo-

FONTES PERFIL SOCIAL, RACIAL E DE GÊNERO DAS 500 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL E SUAS AÇÕES AFIRMATIVAS / INSTITUTO ETHOS E BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (2016) 
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ricamente, a bibliografia das ciências humanas 
e sociais tem se baseado em autores brancos eu-
ropeus e norte-americanos. A entrada de alunos 
com perfil diversificado na pós-graduação mobi-
liza a incorporação de referenciais teóricos que 
partem de outras experiências sócio-históricas”, 
afirma. O sociólogo lembra ainda que nos últimos 
anos o mercado editorial de autores negros vem 
se expandindo, com a tradução de obras teóricas 
feministas como bell hooks e a socióloga Patricia 
Hill Collins, além da reedição ou relançamento 
de livros de autores brasileiros como o poeta, es-
critor e dramaturgo brasileiro Abdias do Nasci-
mento (1914-2011). 

C
om reflexão similar, o sociólo-
go Mário Augusto Medeiros da 
Silva, da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), con-
sidera a diversidade estratégica 
para produção do conhecimento 
científico. Ao participar de todos 
os processos seletivos para o pro-
grama de pós-graduação em que 
leciona no Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas (IFCH) da 
Unicamp desde 2015, ele observa 

que pesquisadores de diferentes áreas começa-
ram a propor projetos envolvendo aspectos da 
experiência negra, incluindo antropologia, ciência 
política, filosofia, história, demografia e sociolo-
gia. “A adoção de ações afirmativas no ambiente 
acadêmico passou a pautar o debate público de 
forma ampla, de maneira que hoje até mesmo 
o setor privado discute a adoção de políticas de 
cotas”, comenta Silva. 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
A ampliação da diversidade entre estudantes do 
ensino superior não causou reflexos significativos 
nas burocracias federal e estaduais, tampouco no 
mercado de trabalho envolvendo a iniciativa pri-
vada. Em 2014 a reserva de 20% das vagas ofere-
cidas em concursos públicos federais para pessoas 
negras foi estabelecida pela Lei nº 12.990. Desde 
então, legislação semelhante tem sido adotada em 
todos os níveis federativos. Ao avaliar aspectos da 
distribuição racial dos postos de trabalho no servi-
ço público, nota técnica publicada em 2021 por Ta-
tiana Dias Silva, formada em administração e ana-
lista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), mostra que negros estão proporcionalmente 
mais presentes em cargos municipais, em que são 
mais frequentes atividades de implementação de 
políticas públicas e nos quais os salários são me-
nores. Em relação à docência universitária, de 
acordo com o Censo da Educação Superior, em 
2014 eram 60.194 os professores negros, ou 15,2% 
do total. Em 2018, 65.249, 16,4% do total. 

A desigualdade observada no funcionalismo 
público encontra paralelo nas vagas ofertadas pela 
iniciativa privada. Segundo relatório de 2019 do 
IBGE, com dados referentes a 2016, entre os 10% 
mais pobres da população brasileira, 78,5% são 
negros e 20,8%, brancos. A situação se inverte en-
tre os 10% mais ricos: 72,9% são brancos e 24,8%, 
negros. Segundo o documento, no país, 68,6% dos 
cargos gerenciais são ocupados por brancos — 
29,9% por pretos e pardos. Com resultado similar, 
pesquisa realizada em 2016 pelo Instituto Ethos, 
envolvendo as 500 maiores empresas do Brasil, 
revelou que em cargos executivos de alto escalão 
95% dos profissionais eram brancos. Os negros 
somavam 5% (ver gráfico na página 36). 

A socióloga Bárbara Castro, da Unicamp, elabo-
rou estudo em parceria com a também socióloga 
Helena Hirata, do Centro de Pesquisas Socioló-
gicas e Políticas de Paris, na França, que mostra 
que entre 2003 e 2015 as desigualdades de ren-
dimento por sexo, raça e cor foram reduzidas no 
país. Conforme a pesquisa, concluída em 2019, o 
rendimento médio da população negra avançou 
52,6% no período, em comparação com 25% da po-
pulação branca. A maior variação foi identificada 
entre mulheres negras, que registraram rendimen-
tos 58,5% mais altos, no mesmo recorte temporal. 
“No entanto, essa redução de desigualdades no 
mercado de trabalho não foi impulsionada pela 
maior escolarização da população negra, mas prin-
cipalmente por causa da política de valorização 
do salário mínimo, nas últimas décadas”, sustenta 
Castro. De acordo com ela, outro elemento que 
impactou o nível de renda da população negra foi 
o processo de formalização da profissão de traba-
lhadora doméstica e de áreas da construção civil.

Apoiadas nos resultados de estudo publica-
do em 2019 por economistas das universidades 
Stanford e de Chicago, nos Estados Unidos, que 
indicam que a inclusão de negros e mulheres em 
cargos de alta qualificação respondeu por cerca 
de 20% a 40% do aumento do Produto Interno 
Bruto (PIB) norte-americano entre 1960 e 2010, 
empresas do setor privado lançaram, em julho, o 
Pacto de Promoção da Equidade Racial. A inicia-
tiva propõe a adoção de um protocolo ESG (sigla 
em inglês para melhores práticas ambientais, so-
ciais e de governança) racial, ou seja, medidas de 
governança que permitam ampliar a diversidade 
racial. Elaborado por economistas como parte 
da estratégia, o Índice ESG de Equidade Racial 
(Ieer) mede o desequilíbrio racial das compa-
nhias, considerando o quadro de colaboradores 
por ocupação, os salários médios das funções e a 
distribuição racial na região em que elas operam. 
A partir desse diagnóstico, a ideia é incentivar 
empresas brasileiras a criarem ações afirmativas 
e realizarem investimentos sociais para ampliar 
a equidade racial. n
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E
m sintonia com o aumento da pre-
sença de negros no ensino superior, 
diferentes áreas do conhecimento 
começam a considerar aspectos 
étnicos e raciais nas atividades de 
ensino e pesquisa. Enquanto em 
cursos da área de saúde um dos 
esforços tem sido estruturar disci-
plinas que levem em consideração 
doenças que acometem com mais 
intensidade pessoas negras, assunto 
que historicamente foi relegado a 

segundo plano, nas ciências humanas e sociais 
ganha impulso a revisão de conceitos estabelecidos 
a partir de referenciais teóricos exclusivamente 
europeus ou norte-americanos. 

Uma das instituições mais impactadas pela ado-
ção da política de cotas, conforme pesquisa rea-
lizada por Adriano Souza Senkevics, do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep), a UFRGS passou a oferecer, em agosto 
deste ano, no curso de medicina, uma disciplina 
voltada a questões étnico-raciais. Coordenado-
ra das aulas, a bioquímica Maria Luiza Saraiva 
Pereira explica que a iniciativa deriva, em parte, 
de portaria do Ministério da Educação (MEC) 
editada em 2014, que indica que os currículos 
dos cursos de medicina devem incorporar visões 
éticas e humanistas da profissão. “Por outro lado, 
a disciplina busca atender demandas que surgi-
ram com o ingresso de estudantes cotistas. Nela, 
abordamos tópicos que não são tratados no cur-
rículo tradicional da carreira, como doenças mais 
frequentes entre negros e indígenas, aspectos de 
suas culturas e da política nacional de saúde que 
afetam mais diretamente as suas vidas”, detalha. 
Ao lembrar de sua condição de pesquisadora ne-
gra em um estado em que a maioria da popula-

Inclusão de estudantes pretos e pardos no ensino superior  
reverbera na produção do conhecimento
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ção é branca, Pereira destaca a importância de 
se levar debates sobre diversidade étnico-racial 
para dentro da sala de aula. 

Em projeto de pesquisa, o antropólogo Rose-
nilton Silva de Oliveira, da Faculdade de Edu-
cação da Universidade de São Paulo (FE-USP), 
analisou os currículos de cerca de 390 cursos de 
pedagogia de instituições públicas do país, cons-
tatando que entre 1998 e 2018, embora a maioria 
não oferte uma disciplina obrigatória, boa parte 
deles incluiu a temática étnico-racial em seus 
programas. “Também identificamos que foram 
criados 552 grupos de pesquisa sobre diversidade, 
sendo 315 deles na área de educação. Em 2003, a 
Lei Federal nº 10.639 alterou a Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB) e tornou obrigatório o ensino de 
história e cultura afro-brasileiras nos currículos 
da educação básica, mobilizando a articulação de 
docentes, pesquisadores e agentes do movimento 

negro para discutir como colocar em prática essa 
determinação”, conta. 

Segundo Oliveira, como tendência geral, atual-
mente no Brasil as ciências sociais e a educação 
têm desenvolvido reflexões que buscam transfor-
mar a maneira como o conhecimento é ofertado 
nas escolas, tendo como base matrizes africanas 
e indígenas. Um exemplo são as novas metodolo-
gias adotadas no ensino de línguas, como o inglês 
ou o francês, que passaram a incorporar como 
matriz linguística versões de idiomas falados em 
países africanos. 

Na mesma direção, o sociólogo Antonio Sérgio 
Alfredo Guimarães, da FFLCH-USP, tem propos-
to reflexões críticas sobre o conceito de moder-
nidade. “Historicamente, a noção de processo 
civilizatório envolve o distanciamento de tudo 
o que não é europeu nem ocidental. No Brasil, 
caracterizou-se por esforços para ‘civilizar’ in-

PESQUISA FAPESP 308  |  39



dígenas e negros, por meio da disseminação da 
cultura europeia”, observa. Em livro recém-pu-
blicado, Guimarães evidencia o desenvolvimento 
de outro conceito de modernidade que, no Brasil, 
começou a ser forjado por intelectuais negros a 
partir da década de 1930. Para refletir sobre esse 
conceito, entre outras referências, Guimarães se 
apoia no trabalho do sociólogo britânico Paul Gil-
roy, que discute a noção de modernidade a partir 
da história do chamado Atlântico negro. “Procu-
ro desenvolver as ideias de Gilroy, evidencian-
do a existência de várias modernidades ligadas a 
tradições linguísticas e culturais das Américas. O 
conceito de modernidade negra envolve a ideia de 
descolonizar o país, buscando realçar a sua origi-
nalidade cultural”, propõe Guimarães.

A 
socióloga Bárbara Castro, da Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), conta que, historica-
mente, o Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas (IFCH) aco-
lhe estudos sobre relações raciais 
no Brasil, porém nos últimos 
anos, motivadas pela ampliação 
da diversidade entre o corpo dis-
cente, foram incorporadas pes-
quisas que não apenas trabalham 
com a questão da raça como um 

objeto em si, mas partem dela para propor análises 
de diferentes aspectos da sociedade moderna. “Um 
grupo de pós-graduandos, sob orientação do soció-
logo Mário Augusto Medeiros da Silva, trabalhou 
com arquivos históricos para analisar as formas de 
associativismo negro no pós-abolição, passando a 
compreendê-las como espaços fundamentais para 
produção da cidadania no país”, relata. 

Primeiro da família a ingressar no ensino su-
perior, o astrofísico Alan Alves-Brito, da UFRGS, 
coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, 
Indígenas e Africanos (Neab), que congrega pes-
quisadores de áreas diversas, e estruturou uma 
disciplina para discutir questões de raça no campo 
da astrofísica. Entre os pontos abordados está o 
diálogo com saberes tradicionais de comunidades 
quilombolas e indígenas, a escassez de pessoas 
negras atuando na física e na astronomia e discus-
sões sobre racismo científico. “Muitos estudantes 
negros provenientes de escolas públicas, como é 
o meu caso, não têm acesso à cultura digital. Eu 
sempre sonhei em ser astrofísico, mas considera-
va essa ideia uma possibilidade distante”, relata. 
De acordo com ele, a situação começou a mu-
dar quando a Universidade Estadual de Feira de 
Santana (Uefs), cidade em que nasceu, passou a 
ofertar uma licenciatura em física, curso no qual 
se graduou. “Sou um dos únicos professores ne-
gros da UFRGS e, mesmo enfrentando desafios, 
isso me abriu possibilidades para criar pesquisas 
e disciplinas novas. Hoje, sou convidado para dar 
palestras sobre minhas pesquisas em astrofísica 
e diversidade na ciência em todo o mundo”, con-
ta. Alves-Brito lembra, por outro lado, que não é 
possível realizar pesquisa em astrofísica sem aná-
lise estatística e computação. “A educação escolar 
contemporânea, que se baseia na quarta revolução 
industrial, só acontece em escolas privadas”, con-
sidera. “Setenta e três por cento dos trabalhadores 
do setor de tecnologia da informação são brancos”, 
informa, ao mencionar levantamento feito pela 
organização Potências Negras Tec.

Atento a esse desequilíbrio, Tarcízio Silva, que 
faz doutorado em ciências humanas e sociais na 
Universidade Federal do ABC (UFABC), procura 
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compreender em que medida a tecnologia é mol-
dada pela hierarquia racial. No esforço, apoia-se 
em pesquisa das cientistas da computação norte-
-americanas Joy Buolamwini e Timnit Gebru, 
que mostra como sistemas de identificação de 
características de gênero e idade enganam-se com 
mais frequência no caso de pessoas negras e, em 
especial, de mulheres negras. “Sistemas baseados 
em inteligência artificial têm sido adotados mes-
mo com taxas enormes de erros”, critica Silva. 

Resultado de tese de doutorado defendida na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) e de pesquisa de pós-doutorado feita na 
PUC de Campinas, a psicóloga Simone Gibran No-
gueira publicou em 2019, com apoio da FAPESP, 
o livro Libertação, descolonização e africanização 
da psicologia: Breve introdução à psicologia afri-
cana (Edufscar). “Sou branca, líbano-brasileira, 
e sempre me interessei por questões da cultura 
afro-brasileira. Minha motivação para estudar 
o assunto surgiu da constatação de que todas as 
referências bibliográficas da graduação em psico-
logia costumam ser de autores brancos, europeus 
ou norte-americanos”, relata. Nogueira cita pes-
quisa de 2012 do Conselho Federal de Psicologia 
que mostrou que 89% dos psicólogos em atuação 
naquele ano eram mulheres – 67% brancas e de 
classe média. Por outro lado, na mesma época, 
70% das psicólogas brasileiras atuavam no serviço 
público de assistência social, educação e saúde, 
que tem como público majoritário pessoas negras. 

“No Brasil, dentre as ciências humanas, a psico-
logia foi uma das últimas disciplinas a olhar para 
as populações de ascendência negra e indígena, 
algo que aconteceu mais sistematicamente so-
mente no século XXI.” Partindo dessa realidade, 
Nogueira começou a estudar a psicologia de raiz 
africana, que surgiu como ciência acadêmica nos 

Estados Unidos há cerca de 50 anos. “Nesse campo 
de conhecimento, a Grécia não é considerada o 
berço do pensamento filosófico, mas sim o Egito 
Antigo e a África negra. Ao mobilizar esse conhe-
cimento, desenvolvemos novas abordagens para 
tratar questões psicológicas”, compara. 

Também em tese de doutorado, o engenhei-
ro Elton Bernardo Bandeira de Melo, analista 
de planejamento e orçamento do Ministério da 
Economia, apontou a necessidade de inserção 
de negros e, principalmente negras, na área de 
planejamento, orçamento e finanças do governo 
federal, predominantemente ocupada por homens 
brancos. “Há uma sobrevalorização da dimensão 
fiscal sobre a social nas práticas orçamentárias do 
governo. Os instrumentos e as metodologias de 
planejamento não são orientados para enfrentar 
a questão racial”, pontua. Parte dos resultados 
da tese foi publicada como capítulo em livro or-
ganizado por Elaine de Melo Xavier, mestre em 
política social e analista de planejamento e orça-
mento do Ministério da Economia. “Ao incorporar 
perspectivas raciais e de gênero, especialmente a 
partir da década de 1990, estudos sobre planeja-
mento, orçamento e finanças públicas evidenciam 
como as decisões econômicas têm reforçado essas 
desigualdades no país”, afirma. “Mulheres negras 
constituem o grupo social que, proporcionalmen-
te, mais contribui em termos de arrecadação, mas 
ao mesmo tempo tem dificuldades em ver suas 
demandas por serviços públicos atendidas pelo 
orçamento.” Segundo Xavier, essas descobertas 
só foram possíveis porque a partir da década de 
1990 pesquisadores da área de planejamento or-
çamentário passaram a incorporar questões ét-
nicas, raciais e de gênero. 

Para Renato Janine Ribeiro, presidente da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
e professor da FFLCH-USP, ignorar a diversidade 
impacta negativamente o desenvolvimento do país. 
Ele considera que 70% da população brasileira 
não tem acesso a condições adequadas de mora-
dia, educação, transporte e saúde. “Em situações 
precárias de subsistência, dificilmente talentos 
são revelados”, pondera, citando estudo realiza-
do pela Agência da USP de Gestão da Informação 
Acadêmica, feito a partir de base internacional de 
dados. De acordo com a pesquisa, o Brasil ocupa o 
11º lugar no ranking de países com mais publica-
ções científicas sobre a Covid-19, em todo o mun-
do. “Alcançamos essa posição com apenas 30% da 
população vivendo em condições adequadas para 
revelar e desenvolver talentos. Se tivéssemos 100% 
das pessoas nessas circunstâncias, certamente 
nossa produção acadêmica estaria mais avança-
da”, defende Janine Ribeiro. n Christina Queiroz
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Os projetos, artigos científicos e livros consultados para esta repor-
tagem estão listados na versão on-line.
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Com o apoio da FAPESP,  

a comunidade científica de São Paulo  

se mobilizou para enfrentar  

a emergência sanitária, mostra  

Relatório de atividades 2020

Fabrício Marques 

INDICADORES

A 
FAPESP investiu em 2020 R$ 978,3 
milhões no fomento de 21.233 proje-
tos de pesquisa. O valor ficou abaixo 
do R$ 1.257.288.187 desembolsado 
em 2019 devido ao impacto da pan-
demia, que suspendeu ou compro-
meteu atividades em universidades e 
laboratórios de pesquisa e paralisou 
o trabalho de bolsistas no exterior. 

Um fator adicional foi a alta acentuada do dólar, 
que levou a uma redução temporária de impor-
tações financiadas pela Fundação.

Mas a emergência sanitária também marcou 
uma forte mobilização dos cientistas do estado 
de São Paulo para enfrentar a Covid-19, que reo-
rientou a agenda da FAPESP no ano passado. Lo-
go no início da pandemia, a Fundação convocou 
pesquisadores com projetos apoiados e lançou 
editais em um esforço para conhecer a doença em 
profundidade e combater seus efeitos. Também 
patrocinou, em parceria com a USP, a criação do 
primeiro banco de dados do país com informa-
ções sobre indivíduos testados com Covid-19 – no 
final do ano, havia registros de mais de 485 mil 

RESPOSTA  
RÁPIDA  
A UMA CRISE  
EXTREMA

pessoas à disposição de interessados em estudar 
os efeitos e a trajetória da doença. 

Na corrida para obter e produzir imunizantes, 
a FAPESP forneceu recursos para oito projetos de 
desenvolvimento de vacinas e apoiou os ensaios 
clínicos de fase 3 da CoronaVac, produzida pelo 
Instituto Butantan, e estudos sobre a eficácia do 
imunizante Covishield, criado pela Universidade 
de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. Em 
parceria com a União Europeia, lançou um edital 
para a seleção de projetos com o objetivo de iden-
tificar novos agentes terapêuticos e sistemas de 
diagnóstico relacionados ao novo coronavírus. E 
integrou o grupo de dirigentes de agências de fo-
mento de 25 países que ajudou a elaborar a Agenda 
de Pesquisa das Nações Unidas para a Recuperação 
pós-Covid-19, com metas alinhadas aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). “Foi um verda-
deiro teste de fogo assumir a diretoria científica da 
FAPESP em meio à maior crise de saúde do século 
e a tantas incertezas”, diz o neurocientista Luiz Eu-
gênio Mello, cujo mandato como diretor científico 
da Fundação teve início em 27 de abril de 2020.
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O balanço do ano moldado pela pandemia está 
descrito no Relatório de atividades FAPESP 2020, 
divulgado em 3 de setembro. A íntegra está dis-
ponível em fapesp.br/publicacoes – no endereço 
eletrônico também é possível consultar as sínteses 
anuais da Fundação desde 1962, ano em que suas 
atividades tiveram início. “Os resultados demons-
tram a capacidade da FAPESP de responder rapida-
mente a uma situação de crise extrema – sem com-
prometer o fomento às demais áreas de pesquisa”, 
escreveu na apresentação do relatório o presidente 
da Fundação, Marco Antonio Zago. “Essa robustez 
da instituição será um fator central para apoiar a 
comunidade científica paulista no grande esforço 
de nossa sociedade para retomar o desenvolvimen-
to e a normalidade após o controle da epidemia.” 

A Covid-19 prejudicou o trabalho presencial 
dos pesquisadores, mas não comprometeu a ca-
pacidade do estado de São Paulo de investir em 
ciência, tecnologia e inovação. Em 2020, as re-
ceitas da FAPESP foram de R$ 1.441.294.746, pa-
tamar próximo ao de 2019, quando alcançou R$ 
1.453.195.782. Esses recursos têm duas origens. 
A principal é o repasse de 1% da receita tribu-

tária do estado de São Paulo para apoiar o de-
senvolvimento científico e tecnológico, confor-
me determina a Constituição paulista de 1989. 
Em 2020, os repasses do Tesouro estadual che-
garam a R$ 1.405.370.233, valor superior ao  
R$ 1.350.534.401 de 2019. Outras fontes de receita 
são convênios com outras instituições de fomen-
to e empresas para financiamento conjunto de 
pesquisas e rendimentos de investimentos, que 
em 2020 atingiram R$ 35.924.513, bem abaixo 
dos R$ 102.661.381 obtidos em 2019.

Em 2020, 46% do desembolso da FAPESP foi 
destinado à pesquisa para o avanço do conheci-
mento, categoria que abrange projetos de pesqui-
sa básica e aplicada de longo prazo, desenvolvidos 
no âmbito de Projetos Temáticos, dos Centros de 
Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid), dos pro-
gramas Jovem Pesquisador, São Paulo Excellence 
Chair (Spec) e de Projetos Especiais, e também 
de curto prazo, por meio de auxílios regulares à 
pesquisa. Vinte e três por cento do total foi alo-
cado em formação de recursos humanos – na se-
quência vêm o apoio à infraestrutura de pesquisa 
(13%), pesquisa para inovação (10%), pesquisa de 

46%
Pesquisa para o avanço 

do conhecimento 

(básica e aplicada)

10%
Pesquisa para inovação

13%
Apoio à infraestrutura 

de pesquisa

7%
Pesquisa em temas 

estratégicos

1%
Difusão, mapeamento  

e avaliação de pesquisas

23%
Formação de recursos 

humanos para C&T

Por 
estratégia 
de fomento 

A FAPESP desembolsou R$ 978,3 milhões
em 2020 no fomento a 21.233 projetos de pesquisa vigentes

FONTE RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES FAPESP 2020
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temas estratégicos (7%) e difusão, mapeamento 
e avaliação de pesquisas (1%). Quando se analisa 
o apoio à pesquisa por área do conhecimento, os 
projetos em ciências da vida ocupam a liderança, 
com 45% dos recursos investidos pela Fundação, 
seguidos pelos de ciências exatas e da Terra e 
engenharias (37,3%), os de ciências humanas e 
sociais (10,2%) e os interdisciplinares (7,5%).

Processos internos da Fundação foram aper-
feiçoados em 2020 para ampliar a qualidade dos 
projetos. A partir de setembro, todas as solicita-
ções de auxílios e de bolsas passaram obrigato-
riamente a incluir um Plano de Gestão de Dados. 
O intuito é aumentar a transparência das infor-
mações obtidas em pesquisas e permitir que elas 
possam ser confirmadas ou reaproveitadas por 
outros cientistas, o que amplia a confiabilidade 
do trabalho científico e evita desperdício de re-
cursos. Esse tipo de plano de gestão, que desde 
2017 já era exigido em algumas linhas de finan-
ciamento, passou a ser um dos quesitos analisados 
na avaliação de propostas e relatórios científicos.

O Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (Pipe), que desde 1997 já apoiou pro-
jetos de 1.633 empresas paulistas, fortaleceu sua 
interlocução com o ecossistema de inovação ao 
adotar um processo de fluxo contínuo na análise 
de projetos, em substituição ao modelo de qua-
tro chamadas de projetos anuais. Agora, é possí-
vel apresentar propostas a qualquer tempo. Em 
2020, o programa investiu R$ 76,7 milhões em 
1.305 projetos. Também foi criada nova moda-
lidade de apoio a empresas, o Pipe Invest, que 
prevê contrapartida de investidores privados em 
projetos prontos para ir ao mercado, a fim de ace-
lerar a comercialização. A empresa apoiada terá 
de comprovar a adesão de parceiro privado ao 
projeto, com aporte de recursos acima de R$ 100 
mil. “Na análise de projetos apoiados na fase 2 do 
Pipe, a FAPESP já sugeria que os empreendedores 
buscassem investidores para as inovações que es-
tão desenvolvendo por meio do programa. O Pipe 
Invest é um estímulo adicional”, disse à Agência 
FAPESP Patricia Tedeschi, gerente de Pesquisa 
para Inovação da FAPESP.

A 
Fundação também aprimorou uma 
de suas missões, que é produzir in-
dicadores sobre o sistema de ciência, 
tecnologia e inovação para orientar 
suas estratégias e investimentos. Uma 
nova metodologia para calcular os in-
vestimentos em pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) foi desenvolvida pela 
Gerência de Estudos e Indicadores 

da FAPESP, em parceria com a Fundação Seade, 
e produziu um retrato mais robusto desse tipo de 
esforço, que é associado à geração de conhecimen-
to, inovação e riqueza. O novo modelo utiliza da-

dos de fontes primárias, contempla 
um número mais abrangente de 
instituições e se baseia em dados 
mais refinados obtidos de univer-
sidades. “Os critérios que estamos 
adotando se baseiam no Manual 
Frascati, criado pela OCDE [Orga-
nização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico], que é 
referência para quem trabalha com 
estatísticas sobre P&D em todo o 
mundo”, explicou o economista 
Sinésio Pires Ferreira, gerente de 
Estudos e Indicadores da FAPESP 
(ver Pesquisa FAPESP nº 297).

No final do ano, a FAPESP 
anunciou os resultados da chama-
da Ciência para o Desenvolvimen-
to. A iniciativa apoia a criação de 
12 centros que conduzirão pesqui-
sas orientadas a problemas e com 
relevância social ou econômica 
para o estado de São Paulo, nas 
áreas de saúde, segurança públi-
ca, alimentação, agricultura, de-
senvolvimento econômico, entre 
outras. Os centros vão operar em 
modelo de cofinanciamento, en-
volvendo órgãos governamentais, 
parceiros do setor empresarial ou 
não governamental e a FAPESP. 
O Instituto Agronômico (IAC) foi 
uma das instituições que teve um 
projeto contemplado na chamada. 
Está formando uma rede de pes-
quisadores com a ambição de utilizar técnicas de 
edição de genoma para ampliar a qualidade e a 
produtividade de três culturas agrícolas de grande 
importância econômica: o café, a cana-de-açúcar 
e os citros (ver Pesquisa FAPESP nº 305).

Outro centro, sediado na Fundação Hemocentro 
de Ribeirão Preto, reúne pesquisadores do Instituto 
Butantan e da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (USP) em um 
projeto para ampliar o acesso de terapias celulares 
e imunoterapias inovadoras para pacientes com 
câncer, entre outros objetivos. “A pesquisa orienta-
da à missão é um caminho para o desenvolvimento 
econômico inclusivo e sustentável”, afirmou Luiz 
Eugênio Mello, diretor científico da FAPESP, no 
lançamento dos 12 primeiros centros.

A Fundação investiu em 2020 R$ 16,7 milhões no 
financiamento de projetos de Centros de Pesquisa 
em Engenharia e de Pesquisa Aplicada (CPE/CPA), 
criados em parceria com empresas. Nesses centros, 
equipes de P&D de corporações desenvolvem cola-
boração de cinco a 10 anos com cientistas de uni-
versidades ou institutos de pesquisa – o objetivo é 
compartilhar conhecimento e gerar aplicação de 

A FAPESP TERÁ  
UM PAPEL CENTRAL NO 
GRANDE ESFORÇO  
DE NOSSA SOCIEDADE 
PARA RETOMAR  
O DESENVOLVIMENTO  
E A NORMALIDADE  
APÓS O CONTROLE  
DA EPIDEMIA, AFIRMA  
MARCO ANTONIO  
ZAGO, PRESIDENTE  
DA FUNDAÇÃO
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resultados. Dois novos CPE iniciaram suas ativi-
dades em 2020: o Centro de Inteligência Artificial, 
constituído em 2019 com a IBM e sediado no Cen-
tro de Inovação da USP, e o Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Água, em parceria com a Sociedade 
de Abastecimento de Água e Saneamento de Cam-
pinas (Sanasa), com sede no Instituto de Química 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
No mesmo período, foi constituído o Centro Brasi-
leiro para o Desenvolvimento na Primeira Infância, 
em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto 
Vidigal, sediado no Insper. 

A FAPESP e a farmacêutica GSK anunciaram 
em novembro o lançamento de uma chamada pa-
ra a constituição do Centro de Novos Alvos Tera-
pêuticos em Oncologia, com a missão de buscar 
tratamentos inovadores contra o câncer. É a ter-
ceira parceria entre a empresa e a Fundação no 
âmbito dos CPE/CPA – as anteriores envolveram 
o Centro de Excelência para Pesquisa em Química 
Sustentável e o Centro de Excelência para Desco-
berta de Alvos Moleculares. Também foi inicia-
do em 2020 o processo de seleção de propostas 
à chamada lançada em 2019, para a constituição 

de seis Centros de Pesquisa Aplicada em Inteli-
gência Artificial em parceria com o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o 
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

O distanciamento social transferiu para o am-
biente virtual o diálogo e a troca de informações 
entre pesquisadores que a FAPESP tradicional-
mente promove: foram realizados 62 seminá-
rios on-line, entre março e dezembro de 2020, 
que reuniram cerca de 11 mil pesquisadores do 
Brasil e do exterior. Um dos destaques foi a série 
FAPESP Covid-19 Research Webinars, que desde 
maio de 2020 organizou 15 encontros com espe-
cialistas do Brasil e do exterior na discussão de 
temas diversos ligados à pandemia. Outro foi a 
série de nove seminários virtuais que celebrou 
os 20 anos do Programa Biota, responsável por 
ampliar a compreensão sobre a biodiversidade 
e dar embasamento científico para diretrizes e 
políticas públicas em conservação ambiental. Em 
duas décadas, o Biota contabilizou 293 auxílios 
e bolsas de pesquisa concedidos a mais de 1.200 
pesquisadores e que resultaram em mais de 3 mil 
artigos científicos publicados. n

45%
Ciências da vida

37,3%
Ciências exatas 

e da Terra e 

engenharias

7,5%
Interdisciplinar

10,2%
Ciências humanas 

e sociais

Por grandes 
áreas do 
conhecimento

45,7%
USP

13,4 %
Unicamp

12,3 %
Instituições 

federais  

de pesquisa

6,6%
Instituições 

estaduais 

de pesquisa

10,0%
Unesp

7,9%
Empresas

3,6%
Instituições 

particulares de 

ensino e pesquisa

0,2%
Sociedade  

e associações 

científicas

0,1 %
Instituições 

municipais

0,2 %
Outros

Por 
instituição
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11.584.207
artigos científicos foram publicados 
globalmente entre 2015 e 2020

No mesmo período, autores  
do Brasil publicaram cerca de  

372 mil artigos,  
3,2% do total mundial

27,1%

32,2%

Crescimento da produção científica 
em 2020 em relação a 2015

Mundo

Brasil

CIENTOMETRIA

ENGRENAGENS  
DO CONHECIMENTO
Relatório traz dados originais sobre  

características da produção científica brasileira  

Fabrício Marques
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U
m estudo divulgado em junho pelo Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ligado ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 
apresentou dados sobre a evolução recente da 
produção de conhecimento no país e os tópicos 
que mais mobilizam os pesquisadores. O trabalho, 
intitulado “Panorama da ciência brasileira: 2015-
2020”, contabilizou 372 mil artigos indexados 
nesse período na base Web of Science (WoS) que 

têm pelo menos um autor vinculado a uma instituição do Brasil. 
Isso equivale a 3,2% do total mundial. Um dado eloquente é 
a velocidade com que a produção brasileira vem avançando: 
o número de papers cresceu 32,2% entre 2015 e 2020, acima 
da média mundial, que foi de 27,1%. 

O levantamento utilizou uma metodologia peculiar para 
mapear os temas pelos quais os pesquisadores mais se inte-
ressaram nos últimos seis anos. Foi aplicada uma técnica de 
identificação de “similaridades semânticas” entre o conjunto 
de artigos: um algoritmo identifica, no resumo de cada paper, 
quais são as palavras mais relevantes, conectando-o com outros 
trabalhos que apresentam conteúdo semelhante. O resultado 
foi um mapa de 45 assuntos, ou agrupamentos temáticos. No 
topo aparece a educação, com mais de 16 mil artigos (ver qua-
dro). “A escolha metodológica que fizemos permitiu quebrar 
a estrutura fixa das árvores de conhecimento utilizadas por 
grandes bases de indexação científica e vislumbrar aspectos 
que costumam ser pouco visíveis”, afirma Adriana Badaró, 
coordenadora do Observatório de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação do CGEE, responsável pelo estudo. “Esse tipo de análise, 
com maior foco na multidisciplinaridade, revela contribuições 
plurais de diferentes áreas de pesquisa.”

MAIORES CLUSTERS*  
DE ARTIGOS DO PAÍS
Segundo o número de papers 
(2015-2020)

16.672
Educação

1º

3º 4º

5º
7º

8º

9º 10º

6º
2º

14.418
Biodiversidade

10.991
Pecuária e 
aquicultura

10.556
Agricultura e 

irrigação

10.319
Física 

teórica

9.157
Fisiologia e 

esporte

8.594
Inovação e 

sustentabilidade
8.732
Solos e 

lavouras

10.336
Saúde 
pública

12.469
Nanopartículas

11ª Otimização e sistemas  

 de energia 8.567

12ª Compósitos, fibras e filmes 8.206

13ª Atenção primária à saúde 8.133

14ª Microbiologia farmacêutica 6.899

15ª Implantes 6.540

16ª Câncer 6.249

17ª Geriatria 6.190

18ª Doenças parasitárias 5.733

19ª Física e matemática 5.534

20ª Tratamento de água  

 e saneamento 5.489

21ª Energias 5.133

22ª Direitos e democracia 5.093

23ª Internet das coisas e cidades 4.675

24ª Doenças neurológicas 4.422

25ª Doenças autoimunes 4.398

26ª Materiais metálicos 4.330

27ª Cosmologia 4.200

28ª Odontologia e materiais  

 dentários 4.118

29ª Doenças cardiovasculares  

 e renais 4.070

30ª Doenças infecciosas  

 (HIV e tuberculose) 3.618

31ª Transplantes 3.441

32ª Germinação 3.415

33ª Taxonomia e conservação 2.859

34ª Violência de gênero 2.686

35ª Arboviroses 2.387

Pos. Área Artigos

FONTE WEB OF SCIENCE, DADOS EXTRAÍDOS EM MAIO DE 2021IL
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* CADA CLUSTER TEMÁTICO É FORMADO POR ARTIGOS CIENTÍFICOS 
ASSINADOS POR PELO MENOS UM AUTOR BRASILEIRO QUE SE 
INTER-RELACIONAM POR CONTER SEMELHANÇA DE TERMOS
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A educação, ela observa, não aparece 
nem entre as 10 áreas com maior produ-
ção científica na base WoS. Mas quando 
são identificados os papers de diferentes 
campos do conhecimento com resultados 
que convergem para o tema da educação, 
em áreas como ciência da informação, eco-
nomia, artes e humanidades, o número de 
trabalhos é muito maior. De acordo com a 
análise, tópicos como identidade, diversi-
dade cultural, gênero, educação especial 
e educação rural são abordados em con-
junto com outros, como inclusão digital, 
novas tecnologias e educação a distância.

Nas redes de similaridade semânti-
ca, o segundo maior agrupamento reú-
ne artigos sobre biodiversidade, em um 
esforço que mobiliza pesquisadores em 
trabalhos sobre a Amazônia, mudanças 
climáticas, taxonomia, sensoriamento re-
moto, entre outros. “A biodiversidade é o 
tema com maior potencial de aproximar 
diferentes conjuntos de saberes, desde 
as ciências médicas até as engenharias”, 
explica Badaró. Segundo sua avaliação, o 
mapeamento evidencia uma articulação 
dos pesquisadores em torno de temas 
importantes para o desenvolvimento do 
país, como saúde pública, agricultura e 
pecuária, cidades inteligentes, sustenta-
bilidade, democracia e direitos.

A caracterização de redes semânticas 
para analisar tendências em grandes vo-
lumes de dados não é uma ferramenta 
nova, mas vem ganhando espaço na aná-
lise da produção científica com o avan-
ço da inteligência artificial. Um estudo 
publicado em 2020 por pesquisadores 
da Universidade Stanford, nos Estados 
Unidos, utilizou uma metodologia des-
se tipo para analisar o conteúdo de 1,2 
milhão de teses de doutorado e concluiu 
que pesquisadores pertencentes a grupos 
com baixa representação no ambiente 
acadêmico, como mulheres e minorias 
étnicas, apresentam ideias inovadoras 
com frequência superior à média, mas não 
tem reconhecimento equivalente ao das 
apresentadas por grupos com alta repre-
sentação (ver Pesquisa FAPESP nº 292). 
“A ferramenta nos pareceu interessante, 
porque um dos objetivos do Observató-
rio de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
CGEE é justamente analisar a produção 
científica brasileira com abordagens ino-
vadoras”, afirma o sociólogo Marcelo Pai-
va, técnico da instituição.

Na avaliação de Renato Pedrosa, pes-
quisador do Departamento de Política 
Científica e Tecnológica da Universidade 
Estadual de Campinas (DPCT-Unicamp), 
as redes de similaridade semântica podem 

ajudar a complementar a compreensão 
sobre as características da produção cien-
tífica, mas não têm força para substituir a 
forma tradicional de estimar os temas em 
que a comunidade científica produz co-
nhecimento de alto impacto e é mais com-
petitiva internacionalmente, o chamado 
índice de especialização. Esse indicador 
mostra se a participação dos pesquisado-
res de um país em determinada área do 
conhecimento é maior ou menor do que 
a média mundial. “As publicações com 
autores sediados no Brasil apresentam 
um elevado índice de especialização em 
áreas como agricultura e saúde pública, 
e ultimamente se destacaram em temas 
específicos de pesquisa, como os estudos 
sobre o vírus zika”, afirma Pedrosa, que 
é coordenador do Programa Especial de 
Indicadores da FAPESP. 

Na avaliação do pesquisador, o mais 
prudente é cotejar o mapeamento se-
mântico com outros indicadores. Ele 
observa que o terceiro mais importan-
te agrupamento temático identificado 
pelo estudo do CGEE, formado por ar-
tigos sobre nanopartículas, pode passar 
a ideia de que o Brasil é forte nessa área 
do conhecimento, o que não encontra 
respaldo em outros trabalhos. Um rela-
tório recente da Unesco, por exemplo, 

Ao analisar a produção científica ao longo  

da carreira de mais de 6 mil pesquisadores 

brasileiros de 14 disciplinas, a equipe do físico 

Haroldo Ribeiro, da Universidade Estadual  

de Maringá, no Paraná, identificou padrões 

distintos de comportamento em relação  

à publicação de artigos. O grupo estudado  

é uma espécie de pelotão de elite da 

comunidade científica nacional, composto  

por bolsistas de produtividade do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico  

e Tecnológico (CNPq). Mais da metade deles 

exibiu um padrão de publicação dentro  

da média de sua disciplina, mas outros três 

grupos se destacaram: os hiperprolíficos,  

que produziram muitos artigos por ano;  

os perfeccionistas, que se destacaram por 

publicar em revistas de impacto mais elevado; 

e os hiperprolíficos/perfeccionistas, que 

conseguiram publicar muito e em revistas  

de prestígio. Esse último grupo era 

francamente minoritário: só 114 

pesquisadores se encaixavam nesse perfil.

Um achado importante do estudo, 

recém-publicado na revista Physical Review 

Research, é que é muito raro um pesquisador 

hiperprolífico migrar para o grupo dos 

perfeccionistas ao longo da carreira,  

e vice-versa. “Há uma distinção clara entre 

duas estratégias, que não se alteram ao  

longo da carreira. Um grupo busca produzir 

em revistas de alto impacto enquanto  

outro busca publicar em quantidade, o que 

naturalmente dilui as chances de obter  

um impacto elevado”, afirma Ribeiro, que  

fez o trabalho com seu aluno de doutorado  

André Sunahara. De acordo com o artigo,  

a produtividade média dos pesquisadores 

avança 1,5 artigo por ano em cada década, 

mas o desempenho varia muito de acordo 

com as disciplinas. Na medicina, o incremento 

foi de 3,5 artigos por ano em uma década, 

enquanto em genética foi de 2, em agronomia, 

de 1,77, em matemática, de 0,44, e em 

engenharia elétrica de 0,3. 

O trabalho baseou-se em informações  

dos currículos Lattes dos pesquisadores.  

Foram analisados 312.881 artigos que eles 

publicaram entre 1997 e 2015. Os dados  

foram cruzados com o fator de impacto das 

publicações, registrado no Journal Citation 

Reports, da empresa Clarivate. Um dos 

objetivos do trabalho, segundo Ribeiro, era 

avaliar até que ponto está acontecendo uma 

transição de comportamento, de um modelo 

que valoriza a quantidade de artigos 

publicados para outro que valoriza a qualidade. 

“Constatamos que o resultado varia muito 

entre as disciplinas, mas não há evidências  

de que haja uma transição em curso.”

PROLÍFICOS OU PERFECCIONISTAS
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analisou o desempenho de países em 
seis tecnologias consideradas estratégi-
cas para o futuro da indústria – entre as 
quais nanociência e nanotecnologia – e 
mostrou que o Brasil não está conseguin-
do acompanhar essa corrida global (ver 
Pesquisa FAPESP nº 306). 

O 
estudo do CGEE traz da-
dos atualizados sobre ou-
tros aspectos da produção 
científica brasileira. Entre 
2015 e 2020, quase um terço 
(32,8%) dos artigos assina-
dos por pesquisadores de 
instituições do país foi fruto 
de colaborações internacio-

nais. Os Estados Unidos foram o principal 
parceiro – um em cada três desses artigos 
tem cooperação com cientistas norte-
-americanos. Em seguida, aparecem seis 
países europeus: Inglaterra, Espanha, 
França, Alemanha, Itália e Portugal. Ape-
nas 11% dos artigos de pesquisadores bra-
sileiros com colaboração internacional 
têm coautores de alguma nação do bloco 
Brics. As áreas da pesquisa brasileira com 
maior inserção internacional são astro-
nomia e astrofísica, com 79% dos artigos 
escritos em colaboração com instituições 
do exterior, seguidas por ciências bio-

médicas (66%) e biologia evolucionária 
(64%). Já quando se analisa a produção 
científica apenas com autores do Brasil, 
o principal destaque é a agricultura, com 
um total de 21.029 artigos, em um uni-
verso de 372 mil analisados.

A resiliência da produção científica 
brasileira, apesar da perda de financia-
mento nos últimos cinco anos, pode ser 
explicada por vários fatores. Um deles 
tem a ver com a participação crescente de 
cientistas do país em redes internacionais. 
O físico Haroldo Ribeiro, pesquisador 
da Universidade Estadual de Maringá, 
no Paraná, afirma que a inserção inter-
nacional da nossa ciência vem servindo 
como amortecedor para as dificuldades 
de financiamento. “Há revistas interna-
cionais que cobram US$ 2 mil para pu-
blicar um artigo, o que é proibitivo para 
muitos pesquisadores brasileiros. Não é 
incomum, por exemplo, que esse custo 
acabe sendo pago pelo parceiro no ex-
terior”, afirma Ribeiro, que acaba de pu-
blicar um artigo sobre as características 
da produção científica de mais de 6 mil 
cientistas brasileiros (ver quadro na pági-
na ao lado). O bom desempenho também 
pode ser atribuído a investimentos feitos 
em períodos anteriores à crise atual. “Um 
artigo de uma revista indexada na Web of 

FONTE WEB OF SCIENCE, DADOS 
EXTRAÍDOS EM FEVEREIRO DE 2021

AS ÁREAS  
COM MAIOR NÚMERO 
DE ARTIGOS
Evolução da 
participação relativa 
de áreas de  
pesquisa (segundo 
classificação do  
Web of Science)  
no conjunto de papers 
com ao menos um 
autor vinculado a 
instituições brasileiras
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Science tem um ciclo de produção que se 
inicia vários anos antes de sua publica-
ção”, diz Adriana Badaró, do CGEE. “O 
impacto que estamos vivendo atualmente 
em nosso sistema de ciência, tecnologia e 
inovação deve ser mais sentido nos anos 
vindouros, afetando as pesquisas que es-
tão ainda em andamento”, diz. 

Renato Pedrosa observa que houve 
uma desaceleração mundial na produ-
ção científica causada pela pandemia. Ele 
analisou dados recentes da base Web of 
Science e constatou que países com ciên-
cia bastante consolidada, como Estados 
Unidos e Alemanha, produziram menos 
artigos em 2020 do que em 2019, em uma 
queda inédita. “No Brasil e em outros paí-
ses cuja produção científica crescia ace-
leradamente, como a China, não chegou 
a haver uma queda, mas há uma perda de 
velocidade”, afirma. No caso do Brasil, 
diz Pedrosa, o número de publicações 
na WoS subiu de 65,7 mil em 2019 para 
68,4 mil em 2020. “O crescimento, de 2,7 
mil publicações no ano passado, é pouco 
mais da metade do que o acréscimo de 5 
mil, registrado entre 2018 e 2019”, afir-
ma. Segundo ele, a formação em número 
crescente de mestres e doutores no Brasil 
é um dos fatores que ajudam a manter o 
ritmo da produção científica brasileira. n
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O novo presidente da SBPC diz  

que falta no Brasil uma consciência  

sobre a influência da pesquisa  

na prosperidade econômica e social

R
enato Janine Ribeiro, professor sênior do 
Departamento de Filosofia da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, tomou posse em 

julho como o novo presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC). Ex-ministro 
da Educação (2015) e responsável pelas avaliações 
trienais da pós-graduação brasileira em 2004 e 2007, 
quando foi diretor de avaliação da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Janine Ribeiro vai comandar até 2023 a 
entidade que há 72 anos tem sido uma importante 
porta-voz da comunidade científica brasileira. Na 
entrevista concedida a Pesquisa FAPESP, ele fala de 
seus planos à frente da instituição, do papel da SBPC 
no atual momento político do país e do combate ao 
negacionismo científico.

 

NÃO HÁ 
DESENVOLVIMENTO 
SEM CIÊNCIA

ENTREVISTA RENATO JANINE RIBEIRO

Fabrício Marques
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tão da saúde, do meio ambiente, da sus-
tentabilidade. A SBPC tem um conjunto 
de focos – na ciência, na cultura, na tec-
nologia, na saúde, no meio ambiente. De-
mocracia e inclusão social também fazem 
parte deles. Uma sociedade muito desi-
gual e injusta é apenas parcialmente de-
mocrática. É preciso assegurar que todas 
as pessoas tenham igualdade de direitos e 
de oportunidades. É um compromisso da 
SBPC, que luta e vai lutar por isso.

A SBPC tem dialogado com o Congresso 
e com o governo federal para enfrentar 
a questão dos cortes do orçamento da 
ciência. Como esse trabalho vai ser feito 
na sua gestão?

Estamos dando continuidade ao trabalho 
excelente conduzido pelo Ildeu Moreira 
e, antes dele, por Helena Nader e pelos 
outros presidentes, que é o trabalho de 
diálogo. Conversamos com o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovações 
[MCTI] e com as grandes agências de 
fomento. Também dialogamos com o 
Congresso. A ação da SBPC foi impor-
tante para se conseguir aprovar a lei que 
proíbe o contingenciamento de recursos 
do FNDCT [Fundo Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico] e 
estamos lutando para que ela seja res-
peitada e aplicada. Não é fácil. Os assun-
tos de orçamento são muito complexos. 
Nós fazemos o possível para ter aliados. LÉ
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Para Janine, uma 
sociedade muito 
desigual e injusta  
é apenas parcialmente 
democrática

A SBPC foi uma voz influente da comu-
nidade científica no processo de rede-
mocratização do país e no congresso 
constituinte. Que papel ela pode cum-
prir na atual conjuntura do país?
Ela tem um papel fundamental, que é a 
defesa da democracia, um dos valores 
básicos da SBPC. Vou voltar um pouco 
na história. Houve um período em que o 
desenvolvimento científico esteve muito 
associado à pesquisa militar. Um grande 
exemplo foi o desenvolvimento da bomba 
atômica, por volta de 1945. Mas ocorreu 
uma mudança interessante. A ciência foi 
se afastando das causas da guerra e assu-
mindo as causas da paz, da democracia e 
da ética. Foi se voltando mais para a ques-
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Um dos 
indicadores mais 
poderosos de 
desenvolvimento 
econômico e 
social é a parte 
da população 
com ensino 
superior

Apoiamos, por exemplo, a Iniciativa para 
a Ciência e Tecnologia no Parlamento, 
conduzida pelo ex-ministro Celso Pan-
sera. Não vamos ter futuro se não tiver-
mos pesquisa científica que permita, por 
exemplo, explorar os nossos biomas, que 
são riquíssimos. Se o Brasil tivesse tido 
uma política de financiamento para de-
senvolver uma vacina para a Covid-19, 
os cientistas brasileiros teriam feito is-
so. Cuba, que é um país com população 
menor, orçamento menor, conseguiu de-
senvolver vacinas. 

Em relação ao FNDCT, qual é a expec-
tativa em relação à questão do desblo-
queio de recursos, que deveria vir neste 
ano, mas que pelo jeito só virá no ano 
que vem?
A previsão legal é que neste ano já não 
deveria ter contingenciamento, o que 
não aconteceu. E há outro problema sé-
rio: parte dos recursos do FNDCT foi li-
berada para empréstimos reembolsáveis. 
O mundo científico depende de recursos 
não reembolsáveis, a fundo perdido. Se 
você tiver um orçamento significativo 
do FNDCT que precisa ser pago de vol-
ta, cria-se um problema sério no mundo 
acadêmico. O mesmo vale para as empre-
sas inovadoras, sobretudo as menores, 
as startups. Elas precisam de recursos 
não reembolsáveis, que o governo abre 
mão de receber de volta e que são extre-
mamente importantes para desenvolver 
aplicações da ciência com impacto na 
economia.

Fundações estaduais de amparo à pes-
quisa, como a FAPESP, em São Paulo, 
têm tido um papel importante no finan-
ciamento à ciência, mas o esforço das 
demais unidades da federação ainda é 
desigual. Como fazer com que os esta-
dos apoiem mais a ciência?
É bom lembrar que a FAPESP durante 
muito tempo foi um exemplo solitário. 
A segunda foi a Fapergs, do Rio Grande 
do Sul. Várias foram criadas depois da 
Constituição de 1988, mas há estados 
que não financiam adequadamente as 
suas fundações de amparo à pesquisa. 
Há uma outra questão que aparece, às 
vezes. Como na maior parte dos esta-
dos as universidades mais importantes 
são as federais, isso acaba criando uma 
certa irritação em governadores, que 
se ressentem de aplicar dinheiro esta-
dual em uma universidade federal. Como 

enfrentar isso? Temos que mostrar aos 
governadores o benefício que os investi-
mentos da FAP na universidade federal 
podem trazer para a economia do estado. 
Pesquisa não tem dono. É para benefício 
coletivo e pertence à sociedade. 

Falando das universidades públicas, há 
um discurso da atual gestão do Minis-
tério da Educação (MEC) no sentido de 
que a universidade deveria atender a 
uma parcela menor da população, que 
se beneficiaria mais da expansão de es-
colas técnicas. Como que a SBPC vê essa 
questão do acesso às universidades? 
Um dos indicadores mais poderosos de 
desenvolvimento econômico e social é 
a parte da população que tem diploma 
de ensino superior. Os países da OCDE 
[Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico], uma organiza-
ção da qual o Brasil quer fazer parte, têm 
acima de 40% da população jovem com 
diploma de ensino superior. No Brasil 
são cerca de 20% na faixa entre 18 e 24 
anos. Crescemos muito de 2000 para cá. 
Passamos de 3 milhões para 8 milhões 
de universitários, mas ainda não é sufi-
ciente. Quando um indivíduo tem uma 
melhor formação, a sociedade fica mais 
rica, passa a contar com mão de obra mais 
qualificada. Esse é o ponto que talvez te-
nha escapado aos dirigentes do MEC: a 
importância da educação superior como 
um trunfo no desenvolvimento. Paga-
-se um preço muito mais caro quando 

não se tem educação. Um dos exemplos 
que temos no Brasil é a carência de mé-
dicos. Se tivéssemos médicos em maior 
quantidade e mais bem distribuídos pe-
lo território, poderíamos dar uma vida 
mais longa e de maior qualidade para a 
população. É um erro querer restringir 
o acesso à universidade. 

O negacionismo científico ganhou no-
vos contornos no enfrentamento da Co-
vid-19. Como lidar com o problema e 
quais ações no campo da educação cien-
tífica o senhor considera necessárias?
O negacionismo é um fenômeno mui-
to complicado. Como vários outros re-
trocessos, esse foi um tanto inesperado. 
Muita gente não esperava, por exemplo, 
que a Inglaterra fosse sair da Comuni-
dade Europeia e Donald Trump fosse 
eleito presidente dos Estados Unidos, e 
isso aconteceu em associação com outro 
fenômeno, que é o das fake news. Depois 
de décadas de desenvolvimento demo-
crático, econômico, científico, estamos 
vivendo uma regressão inesperada. Por 
que há tantas pessoas que dão crédito à 
negação dos princípios básicos da ciência 
em um momento como o atual, em que 
disso depende a vida ou a morte delas, 
dos seus entes queridos, de seus com-
patriotas? Muitas pessoas se beneficiam 
dos resultados da pesquisa científica sem 
terem noção do que ela é. Quando al-
guém usa um aplicativo que emprega o 
sistema GPS para enfrentar o trânsito, 
em geral não sabe que isso está ligado 
ao fato de que a Terra é redonda. Não 
haveria GPS sem satélites girando em 
torno do planeta. Talvez as pessoas va-
lorizassem mais a ciência se tivessem 
uma noção mais clara do quanto devem 
à ciência. Temos que ter uma divulgação 
maior. Há um ponto que foi apontado 
pelo professor Hernan Chaimovich, da 
USP: nós fazemos uma boa divulgação 
científica, mas para os nossos pares. Co-
mo fazer o conhecimento científico che-
gar a dois públicos prioritários: o público 
de baixa renda e pouco acesso ao conhe-
cimento e o público que toma as decisões 
políticas e econômicas? Para o público 
de mais baixa renda, mais conhecimento 
científico pode representar uma quali-
dade melhor de vida. Mas, para chegar a 
eles, é necessário outro tipo de discurso. 

Há um estranhamento entre o governo 
federal e os pesquisadores em relação 
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ao meio ambiente. Um dos exemplos 
foi o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), alvo de controvérsia 
por divulgar os dados de queimadas e 
desmatamentos, que perdeu um diretor 
por causa disso e enfrenta escassez de 
recursos. Como a SBPC avalia o prejuí-
zo para a pesquisa em ecologia e meio 
ambiente no país?
É grave. Na primeira ação da atual dire-
toria, logo depois da posse, o vice-presi-
dente da SBPC, o físico Paulo Artaxo, e 
eu fizemos uma visita de apoio ao Inpe. 
Fomos até São José dos Campos falar 
com o diretor-geral e com a vice sobre 
a importância que a SBPC atribui ao  
Inpe e como ele é decisivo para o país. A 
previsão climática de longo prazo depen-
de essencialmente do instituto e ignorar 
a ciência pode ter um custo muito alto, 
mesmo que não imediato. Veja o risco 
de apagão de água e de energia elétri-
ca que estamos vivendo. Essa situação 
foi anunciada, havia informações a esse 
respeito. Por que o governo não tomou 
medidas nessa direção?
 
Nessa visita ao Inpe, qual foi sua impres-
são sobre os problemas da instituição?
O instituto está com uma perda muito 
grande de funcionários, já teve 2 mil e 
acho que está com 700 e poucos agora. 
O setor de lançamento de satélites é um 
dos mais afetados pela perda de pessoal 
qualificado. Isso é muito grave. Estamos 
diante de uma instituição que foi cons-
truída com muito suor, muito esforço, 
muito empenho e dinheiro, mas eu diria 
também com muito amor e dedicação. 
Se o Inpe reduzir as suas atividades, o 
prejuízo da sociedade será grande. Eu 
chamo a atenção especialmente para 
áreas como a agropecuária e o turismo. 
Se você não tem uma previsão climática 
adequada, o que vai planejar em termos 
de turismo, em termos de plantio e de 
criação de animais? 

Por que, na sua avaliação, o desempe-
nho da produção científica é mais ex-
pressivo do que a capacidade de ino-
vação do setor produtivo? Quais são 
os obstáculos para gerar mais riqueza 
a partir do conhecimento produzido?
Acompanhei os esforços intensos do 
CNPq [Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico] na 
década de 1990 e do Ministério da Edu-
cação na década de 2000 no sentido de 

que as agências e as universidades fede-
rais tivessem mais contato com o mundo 
das empresas. Posso dizer que houve, 
por parte do governo e da comunidade 
científica, muita disposição nessa dire-
ção, por exemplo com a chamada Lei do 
Bem, que estimula inovação. Mas ainda 
há uma falta de comunicação. Por parte 
das empresas, nem sempre há empenho 
suficiente para o diálogo acontecer. O 
preconceito universitário, que já exis-
tiu, diminuiu muito. Mas a solução disso 
depende de mais liderança do governo 
federal, especialmente do MCTI, como 
já foi no passado.

As reuniões anuais da SBPC já tiveram 
um papel político relevante na defesa 
da ciência, mas muitos pesquisadores 
preferem dar atenção aos congressos 
das sociedades de suas áreas do conhe-
cimento, que concentram mais as novi-
dades de cada disciplina. O senhor tem 
planos para revitalizar essas reuniões 
anuais? As reuniões virtuais na pan-
demia trouxeram algum aprendizado?
Não é bem isso. A reunião anual não é 
um congresso científico, não é espaço 
para apresentar pesquisa original. É uma 
reunião na qual a comunidade discute 
prioridades científicas e a sua produção 
em termos sociais e políticos. A SBPC 
não produz ciência, seu papel tem a ver 
com a significação social da ciência. É 
isso o que nos leva a ter mesas-redondas, 
conferências, minicursos, ciência para 

jovens, exposição de tecnologia. As re-
uniões da SBPC, sobretudo quando são 
fora dos grandes centros, têm um papel 
importante nas cidades e nas regiões 
em que se realizam. Às vezes, atraem 
mais pessoas quando são feitas fora de 
São Paulo ou do Rio. O objetivo da reu-
nião anual não é substituir o congresso 
da área de química, física ou sociologia, 
mas fazer com que o físico, o químico, o 
sociólogo discutam as perspectivas das 
diferentes áreas científicas. Eu enga-
taria em um ponto que me parece cru-
cial: falta ainda no Brasil a consciência 
do papel decisivo que a ciência tem no 
desenvolvimento. Hoje não há mais de-
senvolvimento econômico sem ciência 
embutida. Esse é um dos pontos que a 
reunião anual tem que frisar. Quanto às 
reuniões virtuais, elas foram improvisa-
das porque o mundo todo teve que fa-
zer isso na pandemia. As duas reuniões 
anuais virtuais que fizemos funcionaram 
bem. Nós pretendemos que a reunião 
anual de 2022 seja presencial, mas va-
mos incluir elementos virtuais. Toda e 
qualquer atividade da reunião anual se-
rá também transmitida em tempo real, 
de modo que quem não puder ou não 
quiser estar no local possa participar. É 
preciso dizer também que as pessoas têm 
necessidade de estarem próximas umas 
das outras. Então, tanto a reunião anual 
quanto os nossos congressos científicos 
serão presenciais, senão as pessoas nem 
sequer se conhecerão. 

A SBPC promoveu em setembro a Vi-
rada da Independência, com uma sé-
rie de atividades virtuais. Como foi a 
experiência?
Eu propus essa ideia para a diretoria e 
em menos de 20 dias foi tudo organiza-
do. Corremos para pedir às sociedades 
científicas e às secretarias regionais que 
participassem, que mandassem conteú-
do. Deu certo. A SBPC tem uma equipe 
técnica e administrativa de excelente 
qualidade. Nosso objetivo era levantar 
a bandeira de que, sem educação e ciên-
cia, não há independência. E entrar no 
ducentésimo ano de Independência, res-
saltando esse protagonismo da ciência 
que tem que ter na sociedade. Vamos, 
de agora em diante, fazer todos os me-
ses alguma atividade voltada à prepara-
ção dos 200 anos da Independência e do 
centenário da Semana de Arte Moderna, 
outro assunto importante. n

Talvez as 
pessoas 
valorizassem 
mais a ciência  
se tivessem  
uma noção  
mais clara do 
quanto devem  
à ciência



ATMOSFERA

A POLUIÇÃO 
QUE ESFRIA 
O CLIMA GLOBAL
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e, por consequência, das chuvas, um mecanis-
mo climático intrincado, ainda não totalmente 
compreendido pela ciência. “Os aerossóis são a 
base dos núcleos de condensação que formam as 
nuvens e a chuva”, explica Artaxo, membro da 
coordenação do Programa FAPESP de Pesquisa 
sobre Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG). 

Aumentar deliberadamente a produção dessas 
partículas em suspensão na atmosfera seria uma 
forma de combater o aquecimento global se não 
fosse por um detalhe que torna essa ideia turva: 
os aerossóis produzidos pelas atividades indus-
triais e agrícolas pioram a qualidade do ar e estão 
associados a uma série de doenças e aumento de 
mortalidade (ver reportagem na página 57). De 
acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), os poluentes atmosféricos urbanos são 
responsáveis por cerca de 7 milhões de pessoas 
mortas por ano. Há ainda outro empecilho que 
inviabiliza a adoção dessa estratégia. Os proces-
sos típicos da civilização humana que estimulam 
a produção de aerossóis antropogênicos são os 
mesmos que mais emitem gases de efeito estu-
fa. Não é por acaso que o efeito de resfriamento 
dos aerossóis é mais proeminente no hemisfério 
Norte, mais industrializado (e poluído) do que o 
Sul, e nas áreas urbanas de uma forma em geral. 

Estudo de pesquisadores do Centro Nacional 
de Pesquisa Atmosférica (NCAR), nos Estados 
Unidos, publicado em julho deste ano no perió-
dico Geophysical Research Letters, indica que a 
fumaça dos grandes incêndios florestais ocorridos 
na Austrália entre o fim de 2019 e o início de 2020 
foi o fator mais importante que influenciou o cli-
ma no ano passado. “A principal força climática 
de 2020 não foi a pandemia de Covid-19”, disse, 
em material de divulgação do estudo, o climato-
logista John Fasullo, do NCAR, principal autor 
do artigo. “Foi a explosão de incêndios florestais 
na Austrália.” 

A queima da vegetação na Oceania liberou 
aerossóis que aumentaram o brilho das nuvens, 
sobretudo no fim de 2019. Essa alteração aumenta 
a reflexão da luz solar de volta ao espaço. O resul-
tado, segundo o estudo, foi que a pluma de par-

D
epois das emissões de gases de 
efeito estufa, como o dióxido de 
carbono (CO2) e o metano (CH4), 
a produção de aerossóis, que são 
pequenas partículas em suspensão 
na atmosfera, é a maior influên-

cia das atividades humanas sobre o clima global. 
Desde o período pré-industrial, em meados do 
século XIX, a temperatura média da superfície 
terrestre aumentou cerca de 1,1 grau Celsius (ºC), 
de acordo com o mais recente relatório do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC), divulgado em agosto deste ano. Essa ele-
vação teria sido maior, de cerca de 1,6 ºC, se não 
houvesse os aerossóis, em especial os liberados 
por processos promovidos pelo homem, que são 
uma forma de poluição atmosférica. 

Em outras palavras, os aerossóis – termo téc-
nico que abrange um conjunto amplo de partí-
culas que ficam em suspensão na atmosfera, de 
diferentes tamanhos e composição, de origem 
natural ou antropogênica, produzidas por ativi-
dades humanas – reduziram em 0,5 ºC o aque-
cimento provocado pelos gases de efeito estufa. 
“Os aerossóis mascaram um terço do aquecimento 
global que já ocorreu”, diz o físico Paulo Artaxo, 
da Universidade de São Paulo (USP), um dos au-
tores do relatório do IPCC e estudioso do papel 
dos aerossóis sobre a dinâmica do clima. 

Na definição adotada pelo IPCC, os aerossóis 
são partículas em suspensão com diâmetros da 
ordem de poucos nanômetros a alguns micrôme-
tros. Em razão de suas propriedades e composi-
ção, a meia-vida dessas partículas varia de alguns 
dias a semanas na troposfera, a região atmosférica 
mais perto da superfície terrestre. É um efeito de 
curto prazo no clima, sobretudo quando compa-
rado aos milhares de anos de duração do CO2 na 
atmosfera. Mas sua influência pode transcender 
o impacto climático apenas local. 

Os aerossóis alteram o balanço enérgico do pla-
neta de duas formas. Influenciam a temperatura 
da atmosfera ao espalhar ou absorver em diferen-
tes graus a radiação solar que chega ao planeta e 
interagem no processo de formação de nuvens 

Emissão de partículas de aerossóis,  

que pioram a qualidade do ar e afetam a saúde, 

reduz um terço do aquecimento do planeta

Marcos Pivetta
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Mapa de 2013 mostra  
os diferentes tipos  
de aerossóis em um dia: 
poeira da superfície 
(vermelho), sal marinho 
(azul) gira dentro dos 
ciclones, fumaça de 
incêndios na vegetação 
(verde) e as partículas 
de sulfato (brancas) 
oriundas da erupção de 
vulcões e de emissões 
de combustível fóssil
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tículas provenientes dos incêndios da Austrália 
teria resfriado o clima global em 0,06 ºC em 2020. 
O efeito da pandemia de Covid-19, que reduziu 
a atividade industrial do planeta e a emissão de 
gases de efeito estufa, também vai na direção da 
redução do aquecimento. 

A 
maioria dos aerossóis, de origem 
natural ou liberados por ativi-
dades humanas, esfria o clima 
porque espalha e reflete os raios 
solares que, sem sua presença, 
chegariam com maior intensida-

de à Terra. Na natureza, as cinzas de erupções 
vulcânicas, o sal marinho e os grãos de areia de 
desertos podem atuar como aerossóis capazes de 
resfriar o clima. Mas, segundo dados do IPCC, a 
maior parte do efeito resfriador provém de par-
tículas em suspensão produzidas ou associadas 
a atividades humanas, como as emitidas por 
veículos ou na queima de combustíveis fósseis. 

A queima de combustíveis fósseis, como petró-
leo e carvão, que libera dióxido de carbono, prin-
cipal gás de efeito estufa, também emite dióxido 
de enxofre (SO2), gás que é um dos precursores 
dos aerossóis de sulfato. Entre 2010 e 2019, essa 
classe de partículas em suspensão, sozinha, foi a 
que mais contribuiu para reduzir o aquecimento 
global, segundo relatório do IPCC. Aerossóis de 
nitrato também promovem algum resfriamento 
do clima, mas em menor escala. Esse tipo de par-
tícula em suspensão é gerado pelo smog urbano, 
o nevoeiro de poluição presente nas grandes ci-
dades, ou deriva da amônia, composto presente 
em fertilizantes agrícolas.

 Uma minoria dos aerossóis, no entanto, absor-
ve a luz solar e esquenta a atmosfera. O chamado 
carbono negro, a popular fumaça preta ou fuligem 

N
A

SA

que sai dos escapamentos de automóveis e das 
chaminés de fábricas, é o mais importante tipo de 
material particulado em suspensão que, além de 
poluir o ar, eleva a temperatura da atmosfera. Ele 
é produzido pela queima incompleta de combus-
tíveis fósseis e de biomassa. Em vez de refletir os 
raios solares como os aerossóis de cor clara, o car-
bono negro os absorve e aquece o ar. “Nos últimos 
dois anos, temos observado um aumento na cidade 
de São Paulo da fumaça oriunda das queimadas 
no Pantanal e da Amazônia”, comenta o físico 
Eduardo Landulfo, coordenador do laboratório 
de aplicações ambientais de laser do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen). 

Há 20 anos, o Ipen mantém um radar que acom-
panha a evolução da poluição atmosférica, como 
os aerossóis, por meio do emprego da tecnologia 
de Lidar, que usa o laser para medir distâncias. 
Landulfo comanda a operação do radar, que faz 
parte da Latin American Lidar Network (Lali-
net), e é um dos principais pesquisadores de um 
projeto financiado pela FAPESP para estudar a 
qualidade do ar e do clima na região metropoli-
tana da capital paulista. Em agosto de 2019, da-
dos do radar e de observações feitas por satélites 
da agência espacial norte-americana (Nasa) fo-
ram usados para estudar uma grande pluma de 
material particulado proveniente de queimadas 
no Centro-Oeste que escureceu por uma tarde a 
Grande São Paulo e tingiu de negro a forte chuva 
que caiu sobre a região.

Um tipo de partícula em suspensão que co-
meça a ganhar mais atenção da ciência são os 
chamados bioaerossóis ou aerossóis de origem 
biológica. Liberados pelos ecossistemas terrestres 
e marinhos, os bioaerossóis são principalmente 
bactérias, grãos de pólen, esporos de fungos, al-
gas, partes de vegetais e animais, além dos vírus. 
Algumas dessas partículas podem liberar toxinas 
ou serem patológicas aos seres humanos. O vírus 
Sars-CoV-2 da Covid-19, por exemplo, pode ser 
encontrado em aerossóis. “A influência dos ae-
rossóis biológicos sobre o clima global ainda é 
pouco conhecida”, comenta o biólogo Fábio Luiz 
Teixeira Gonçalves, do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP. 
Com doutorado em meteorologia, Gonçalves coor-
dena um projeto, com financiamento da FAPESP, 
que pesquisa a influência de aerossóis com a bac-
téria Pseudomonas syringae, patógeno de vários 
cultivos agrícolas, na formação de chuva e núcleos 
de gelo nas nuvens entre o sul de Minas Gerais 
e o oeste do Paraná. “Esses aerossóis biológicos 
são importantes para a ocorrência de chuvas de 
granizo, que afetam negativamente a agricultura, 
além de impactar as geadas”, explica o biólogo. n

Tempestades de areia, 
como a mostrada nesta 
imagem do espaço,  
são fontes de aerossóis

Os projetos consultados para esta reportagem estão listados na 
versão on-line.



M
ais de 200 periódicos científicos da 
área médica, entre os quais as revistas 
The Lancet, The New England Journal 
of Medicine e PLOS Medicine, publi-

caram simultaneamente em 6 de setembro um 
editorial que aponta os riscos sanitários decorren-
tes do avanço do aquecimento global e da perda 
progressiva de biodiversidade. “A maior ameaça 
à saúde pública global é o fracasso contínuo dos 
líderes mundiais em manter o aumento da tem-
peratura global abaixo de 1,5 grau Celsius (°C) 
e restaurar a natureza. Mudanças urgentes em 
toda a sociedade devem ser feitas e levarão a um 
mundo mais justo e saudável. Nós, como editores 
de revistas de saúde, fazemos um apelo aos go-
vernantes e outros líderes para agirem, marcando 
2021 como o ano em que o mundo finalmente 
muda de rumo”, afirmam os 19 autores do texto. 

Editor-chefe da Revista de Saúde Pública, on-
de o comentário também foi publicado, o epi-
demiologista Carlos Augusto Monteiro, da Fa-
culdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (FSP-USP), é um dos signatários do 
editorial. “As mudanças climáticas e a perda da 
biodiversidade vão gerar mais deslocamentos 
forçados de populações e aumentar os conflitos, 
a insegurança alimentar e as doenças zoonóti-
cas, como é o caso da Covid-19”, diz Monteiro. O 
editorial destaca que desde 1981 o aquecimento 
global contribuiu para o declínio da produtivi-
dade dos principais cultivos entre 1,8 e 5,6%. 
O texto exorta os governos a se unirem, como 
ocorre no combate à pandemia atual, para frear 
o aquecimento global e a destruição da nature-
za, e afirma que os países de alta renda devem 
ampliar seu compromisso, ainda pendente, de 
investir ao menos US$ 100 bilhões por ano para 
o combate às mudanças climáticas.

Firmado em dezembro de 2015, o Acordo de 
Paris estabeleceu como meta geral para os quase 
200 países que assinaram esse tratado internacio-
nal reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, 
assim, limitar o aumento do aquecimento global 

a 1,5 ºC ou, na pior hipótese, a 2 ºC em relação 
aos níveis pré-industriais, de meados do século 
XIX. Mas, de acordo com dados do mais recente 
relatório do Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC), divulgado em agosto 
passado, o limite de 1,5 ºC deverá ser ultrapassado 
na próxima década. Segundo o editorial, os ris-
cos à saúde de uma elevação superior a 1,5 °C na 
temperatura do planeta são claros e conhecidos. 

Nos últimos 20 anos, a mortalidade relacionada 
aos efeitos de ondas de calor entre pessoas com 
mais de 65 anos elevou-se em mais de 50%, desta-
ca o texto. As temperaturas mais altas provocaram 
aumento da desidratação e perda da função renal, 
cânceres de pele, infecções tropicais, distúrbios 
mentais, complicações na gravidez, alergias e 
óbitos e doenças relacionadas a problemas car-
diovasculares e pulmonares. “Os danos afetam 
desproporcionalmente os mais vulneráveis, in-
clusive crianças, populações mais velhas, mino-
rias étnicas, comunidades mais pobres e pessoas 
com problemas de saúde subjacentes”, escrevem 
os pesquisadores no editorial. n Marcos Pivetta
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MAIOR AMEAÇA  
À SAÚDE GLOBAL
Editorial publicado em mais de 200 revistas 
médicas aponta os riscos de não se combater  
as mudanças climáticas 

Idosa russa enfrenta 
onda de calor  
em Moscou durante  
a pandemia
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A 
tese de que a região amazônica, atual-
mente rica em biodiversidade, também 
serviu, no passado remoto, como gera-
dora de várias formas de vida para ou-
tras áreas geográficas ganhou mais um 
capítulo. A partir da análise de fósseis 

e da distribuição geográfica ao longo do tempo 
geológico de espécies vivas e extintas da família 
dos didelfídeos, popularmente conhecidos como 
gambás, a bióloga Mariela Castro, da Universi-
dade Federal de Catalão (UFCAT), de Goiás, e 
colaboradores apresentaram indícios de que esse 
grupo de marsupiais teria surgido na Amazônia 
há aproximadamente 40 milhões de anos. 

Segundo estudo publicado em junho no Jour-
nal of Mammalian Evolution, os gambás teriam 
se originado no norte da América do Sul, onde 
foram se diversificando durante três quartos de 
sua história evolutiva. Apenas mais tarde, con-
quistaram outras partes do continente, inclusive 
a América do Norte. Os gambás são o principal 
grupo de marsupiais, mamíferos que costumam 
ter um envoltório em forma de bolsa para car-
regar filhotes, surgidos fora da Austrália e da 
Nova Zelândia. Com exceção de uma espécie 
encontrada na América do Norte, todas as de-
mais formas de didelfídeos, que estão classifi-

Estudo propõe que gambás 

surgiram na Amazônia  

há cerca de 40 milhões de anos 

Eduardo Geraque

MARSUPIAIS  
DA FLORESTA

BIOLOGIA

Família de 
gambás-de- 
-orelha-branca, 
espécie que pode 
ser encontrada 
em boa parte da 
América do Sul
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cadas em 18 gêneros e cerca de 130 espécies, es-
tão presentes hoje apenas na América do Sul e, 
em menor escala, na América Central. Cerca de 
70% dos marsupiais são endêmicos da Oceania, 
continente associado a esse tipo de mamífero, e 
o restante está nas Américas.

Os gambás derivariam de formas hoje extintas 
de mamíferos que existiam nas Américas cerca de 
70 milhões de anos atrás. Esses antecessores dos 
primeiros gambás desapareceram da América do 
Norte, mas se preservaram na América do Sul. “A 
evolução do grupo dos didelfídeos permaneceu 
restrita exclusivamente à região amazônica por 
quase 30 milhões de anos”, afirma Castro. “Nesse 
período, a floresta tropical úmida já estava pre-
sente.” No modelo apresentado no artigo científi-
co, 36 dos 43 eventos evolutivos que culminaram 
no surgimento das atuais subfamílias e tribos de 
gambás ocorreram na Amazônia há mais de 10 
milhões de anos. Não que o período mais recen-
te, entre 10 milhões e 2,7 milhões de anos atrás, 
não tenha sido igualmente importante para os 
gambás. Na verdade, a diversificação do grupo, de 
acordo com o trabalho do grupo brasileiro, deu-se 
em paralelo às modificações geológicas e climá-
ticas que também ocorreram na América do Sul. 

A lista de eventos transformadores mais recen-
tes no norte da América do Sul está longe de ser 
desprezível. Enquanto os gambás ainda evoluíam 
apenas dentro da Amazônia, já havia ocorrido as 
chamadas transgressões marinhas (elevações no 
nível dos oceanos) na própria região e na bacia do 
Paraná. Outro evento geológico capital se daria 
logo depois. “Entre aproximadamente 10 milhões 
e 7 milhões de anos atrás, houve o aumento da 
elevação da porção norte dos Andes e a própria 
formação do rio Amazonas como se conhece ho-
je”, comenta Castro. Os registros paleoclimáticos 
mostram que houve uma queda generalizada nas 
temperaturas médias globais e uma expansão das 
áreas de savana mais ao sul, onde hoje ficam a 
Caatinga e o Cerrado, além das áreas secas entre 
o Paraguai e o norte da Argentina. Quase todos os 
gêneros atuais de gambás surgiram após a ocor-
rência dessas grandes transformações.

O modelo proposto pelo estudo considera nove 
zonas biogeográficas na América do Sul para testar 
a hipótese de em quais delas os didelfídeos teriam 
se originado e por onde expandiram seus hábi-
tats. As últimas áreas conquistadas pelos gambás 
teriam sido os Pampas e a América do Norte. “Há 
3 milhões de anos, em razão do soerguimento do 
istmo do Panamá, que conectou as três partes do 
continente, os gambás conseguiram passar para a 
América do Norte”, comenta Castro. Essa chegada 
tardia a terras mais setentrionais provavelmente 
explica por que hoje existe apenas uma espécie 
desse grupo nos Estados Unidos e no Canadá, o 
gambá-da-virgínia (Didelphis virginiana).FO
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“O artigo é uma contribuição interessante”, 
afirma a bióloga Ana Paula Carmignotto, da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar), que 
não fez parte do grupo que assina o estudo. Se-
gundo ela, trabalhos anteriores sobre a recons-
trução biogeográfica da história evolutiva dos 
didelfídeos apontavam como seu berço as flo-
restas da América do Sul, mas sem discriminar 
exatamente em qual ou quais biomas sua gênese 
teria ocorrido. “O ponto alto do trabalho, além 
da história evolutiva, é a identificação, pela pri-
meira vez, da Amazônia como local de origem 
desse grupo”, afirma Carmignotto.

O 
trabalho que propõe a Amazônia como 
local de origem dos gambás está longe 
de esgotar as ideias para novos estudos. 
Para quem trabalha com esse tema, um 
dos grandes desafios é conseguir unir os 
resultados biogeográficos aos registros 

paleontológicos. No paper publicado agora, os 
autores fizeram esse cruzamento. Na maioria 
dos casos, as informações coincidiram, ou seja, 
as idades dos fósseis se encaixaram nas idades 
apresentadas pela biogeografia. Mesmo assim, 
existem lacunas a serem preenchidas. 

Há poucos fósseis preservados de gambás no 
norte da América do Sul, limitação que dificulta 
ainda mais fazer a comparação dos dados paleon-
tológicos com a história evolutiva impressa em 
partes do material genético. 
“É difícil ocorrer o processo 
de fossilização na Amazônia e 
na Mata Atlântica, que são am-
bientes muito úmidos”, afirma 
a bióloga da UFCAT. No caso 
dos gambás, existe uma difi-
culdade a mais. Os primeiros 
exemplares do grupo, muito 
provavelmente, não passavam 
dos 30 gramas. Se preservado, 
seu registro fóssil, de peque-
nas dimensões, pode passar 
facilmente despercebido em 
uma coleta de campo. Para au-
mentar a chance de encontrar 
restos das primeiras linhagens 
de gambás, é preciso mais in-
vestimento em trabalhos pa-
leontológicos na região norte 
da América do Sul – e de uma 
boa dose de sorte. n

Gambá-da-virgínia, 
única espécie  
que ocorre na 
América do Norte

Artigo científico
CASTRO, M. C. et al. Amazonia as the ori-
gin and diversification area of didelphidae 
(Mammalia: Metatheria), and a review of 
the fossil record of the clade. Journal of 
Mammalian Evolution. 23 jun. 2021.
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Pesquisadores identificam 36 áreas com  

alta diversidade de estruturas geológicas  

e de paisagens naturais no Brasil

Carlos Fioravanti

LUGARES 
COM ROCHAS 
RELEVANTES

PATRIMÔNIO
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E
ntre as 169 áreas com alta 
diversidade de rochas, estru-
turas geológicas e formas de 
relevo reconhecidas inter-
nacionalmente, apenas uma 
está no Brasil. É o chamado 

Geoparque Araripe, que se espraia em 
3,4 mil quilômetros quadrados (km2) de 
seis municípios cearenses e abriga flo-
restas petrificadas e abundantes fósseis 
de plantas e animais com até 150 milhões  
de anos, que antes da pandemia eram 
apreciados por cerca de 85 mil visitantes 
por ano. Geoparques são áreas com pontos 
de interesse geológico, os chamados geos-
sítios, e atrativos arqueológicos, culturais 
e educacionais. Servem também para pes-
quisas científicas em áreas como geologia, 
geografia, arqueologia, paleontologia, bo-
tânica, zoologia, ecologia e turismo.

Poderia haver outros espaços desse tipo 
no Brasil. Geógrafos e geólogos examina-
ram a geodiversidade do país – variedade 
de rochas, formas de relevo e solos – e 
identificaram 36 áreas que poderiam in-
tegrar a Rede Global de Geoparques da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unes-
co). Esses lugares abrigam fósseis de di-
nossauros, como na cidade mineira de 
Uberaba; serras e lagunas de água salgada 
com registros de microrganismos mari-
nhos de 3 bilhões de anos, no litoral do 
Rio de Janeiro; relevos aplainados – as 
chapadas – com vales profundos ocupa-
dos por buritizais em Goiás e em Mato 
Grosso; e os paredões rochosos com 120 
metros de altura que formaram os cânions 
do rio São Francisco, entre os estados de 
Sergipe e Alagoas.

“Além da beleza cênica, esses lugares 
expressam processos singulares de es-
culturação da paisagem”, diz o geógrafo 
Jurandyr Ross, da Universidade de São 
Paulo (USP), um dos autores do artigo 
publicado em agosto na revista Geoherita-
ge que examina os 36 lugares. A principal 
autora, a geógrafa Juliana de Paula Silva, 
da Universidade Estadual de Maringá, 
identificou os territórios com maior geo-
diversidade com base em mapeamentos 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) e do Serviço Geológico do 
Brasil (SGB). Em seguida, ela relacionou o 
mapa de geodiversidade com um relatório 
técnico da Sociedade Brasileira de Geolo-
gia (SBG), publicado em setembro, com os 
36 projetos de geoparques brasileiros em 
diferentes estágios de desenvolvimento e 

observou que 18 deles apresentam uma 
geodiversidade alta ou muito alta.

Ao sobrepor o mapa de geodiversida-
de com o de unidades de conservação do 
Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade, ela observou que as 
áreas com maiores índices de geodiversi-
dade coincidiam com duas categorias de 
proteção ambiental, Refúgios da Vida Sil-
vestre e Monumentos Naturais, com 43% 
e 38%, respectivamente. “A diversidade 
de relevo, rochas e solos gera ambientes 
diferenciados e favorece a adaptação de 
animais e plantas, levando a uma alta 
biodiversidade, além de locais de gran-
de beleza, como cachoeiras, cavernas e 
chapadas”, diz. 

Uma das áreas estudadas por ela no 
doutorado, concluído em 2012 na USP, é 
a de Volta Grande do rio Xingu, no Pará, 
com variedade de formas de rios, espé-
cies exclusivas de peixes, anfíbios e rép-
teis e uma rica diversidade cultural de 
povos indígenas e ribeirinhos. Segundo 
ela, essa área, desfigurada com a cons-
trução da usina de Belo Monte, era uma 
exceção, por reunir alta geo e biodiver-
sidade. Na Amazônia, a geodiversidade 
é predominantemente baixa.

“Os levantamentos podem servir de 
guia para estudos de campo mais apro-
fundados”, comenta a geóloga Maria da 
Glória Motta Garcia, do Instituto de Geo-
ciências (IGc) da USP. Alta geodiversida-
de e alto valor de patrimônio geológico 
nem sempre coincidem: “Um mesmo lu-
gar pode ter uma alta geodiversidade se 
os índices registrarem uma grande varie-
dade de rochas, de estruturas geológicas, 
de relevo e de solo, mas um patrimônio 
geológico de valor baixo se as rochas e 
formas de relevo e de solo forem comuns, 
de relevância baixa”. O Geoparque Ara-
ripe, por exemplo, apresentou uma taxa 
média de geodiversidade, embora com 
um patrimônio paleontológico relevante.

Em 2017, Garcia, com sua equipe, apre-
sentou 142 geossítios em 81 municípios 
do estado de São Paulo. É um número 
maior que os apenas dois projetos de 
geoparques em São Paulo registrados 
pelo levantamento nacional porque  
um geoparque pode reunir muitos geos-
sítios – o de Corumbataí tem cerca de 
100. Nos últimos anos, a equipe da USP 
fez um mapa on-line dos geossítios e 
identificou 57 deles com relevância geo-
lógica, descritos em junho na Journal of 
the Geological Survey of Brazil. 

Fósseis de troncos  
na Floresta  
Petrificada do Cariri,  
no Geoparque 
Araripe, no Ceará:  
único reconhecido  
pela Unesco
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Nascido em meados da década de 1990 
na França como forma de valorizar as 
paisagens e formações geológicas, o con-
ceito de geoparque difere do de parques 
naturais ou unidades de conservação no 
Brasil. A primeira diferença é o envolvi-
mento dos moradores locais, algo raro ou 
mesmo indesejado nas reservas ambien-
tais. “A participação do poder público é 
importante, mas a da população é essen-
cial”, diz o geólogo Marcos Nascimento, 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). 

A 
criação de um geo-
parque pode ser de-
morada. Em abril de 
2010, com sua equipe 
da UFRN, em parceria 
com o SGB, Nascimen-

to chegou a Currais Novos (RN) para ini-
ciar a primeira etapa do reconhecimento 
internacional, o inventário geológico 
do Geoparque Seridó, que se espalha 
por 2,8 mil km2. “Para ser um geoparque 
reconhecido pela Unesco, a região pre-
cisa ter formações geológicas com valor 
científico internacional”, diz. Em 2015, 
os pesquisadores começaram a conversar 
com os moradores da região, divulgaram 
a riqueza natural do local em escolas, 
ajudaram a formar guias de turismo e 
motivaram a criação de cooperativas de 
artesãos. Lançado pela UFRN, o Geopar-
que Seridó é gerido por um consórcio 

público de seis municípios, que demorou 
dois anos para ser constituído, mas ainda 
não faz parte da rede mundial. 

“Geoparque é essencialmente uma 
forma de gestão territorial, que deve 
promover a educação, a conservação e o 
turismo”, diz ele. Pode abrigar parques 
estaduais, federais ou municipais, como 
as esculturas naturais de Vila Velha, no 
município de Ponta Grossa (PR), trans-
formado em 1966 em parque estadual. 
Comportar áreas protegidas ou unidades 
de conservação é um dos requisitos para 
integrar-se à rede mundial de geoparques.

O Seridó é um dos quatro geoparques 
da categoria aspirantes, por já ter en-
trado com o pedido de reconhecimento 
na Unesco. Outro em fase adiantada é o 
Caminhos dos Cânions do Sul, com 2,8 
mil km2 em sete municípios de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, com va-
les profundos, cachoeiras, piscinas na-
turais e abrigos escavados por animais 
há 10 mil anos.

Com dois parques nacionais, uma re-
serva biológica estadual e unidades de 

conservação marinhas, o geoparque do 
sul começou a ser articulado em 2007 
por João Matos, médico e ex-prefeito 
da cidade catarinense de Praia Grande. 
Inicialmente a área e o número de par-
ticipantes eram maiores, até assumir os 
limites atuais e se implantar a gestão, 
por meio de um consórcio intermuni-
cipal, como relatado por um grupo da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) em um artigo de 2019 na revista 
Caderno de Geografia. 

“Um geoparque já deve estar funcio-
nando, com um sistema de gestão im-
plantado, antes mesmo de se candidatar 
para a rede mundial”, comenta o geólo-
go Paulo Cesar Boggiani, do IGc-USP. 
É o caso de Uberaba, que pleiteia o re-
conhecimento da Unesco: em junho de 
2021, duas réplicas em tamanho real de 
dinossauros que viveram na região, es-
culpidas pelo artista Rodolfo Nogueira, 
juntaram-se a outras já instaladas em 
praças da cidade, reconhecida por sua 
riqueza em fósseis. 

Boggiani participou da elaboração da 
proposta do Geoparque Bodoquena-Pan-
tanal, em Mato Grosso do Sul. Em 2011, 
a Unesco concluiu que o lugar não es-
tava pronto para receber a certificação 
porque tinha proposto uma área muito 
grande, de 39 mil km2, ainda sem gestão. 
“A implantação do sistema de gestão é a 
maior dificuldade”, observa Garcia. No 
levantamento da SBG, 74% dos 36 proje-
tos não tinham plano de gestão, 65% não 
haviam escolhido o comitê gestor e 56% 
não prepararam material de divulgação.

O cânion Fortaleza, em Cambará  
do Sul (RS), integra o Geoparque 
Caminhos dos Cânions do Sul

O cânion do Xingó faz parte do projeto  
de Geoparque Cânion do São Francisco,  
entre Bahia, Alagoas e Sergipe

1

2
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“O tamanho da área deve estar em 
sintonia com as possibilidades de geri-
-la adequadamente, ou seja, geoparques 
muito grandes podem tornar a gestão 
bastante laboriosa”, observou a geógrafa 
da USP Isabella Maria Beil em um artigo 
de 2020 na revista Papers do NAEA. A 
escassez de financiamento e a dificul-
dade em integrar municípios, incluir a 
população e planejar as atividades tu-
rísticas e culturais barram a propagação 
dos geoparques no Brasil.

A Europa concentra metade dos geo-
parques. Os mais antigos são os da Flo-

resta Petrificada de Lesvos, na Grécia, 
de Haute-Provence, na França, e de Vul-
kaneifel, na Alemanha, os quatro reco-
nhecidos em 2004. Em abril, a Unesco 
aprovou oito – na Dinamarca, Finlân-
dia, Alemanha, Grécia, Indonésia, Itália 
(com dois) e Polônia. Os outros estão na 
Ásia (40%), na América Latina (5%) e na 
América do Norte e África (5%).

Não se sabe qual o impacto econô-
mico global dos geoparques, mas uma 
equipe da Unesco em Bangcoc, na Tai-
lândia, examinou três deles em um ar-
tigo publicado em junho na Internatio-

nal Journal of Geoheritage and Parks. O 
Itoigawa, no Japão, recebeu 90 mil visi-
tantes e gerou uma renda equivalente a 
US$ 4 milhões em 2019. O da ilha Jeju, 
na Coreia do Sul, recebeu 15 milhões de 
visitantes em 2019 e teve uma receita 
próxima a US$ 9 bilhões. O Planalto Van 
Karst, do Vietnã, auferiu cerca de US$ 
4 milhões com a venda de produtos e 
serviços para os 980 mil visitantes que 
recebeu em 2019. n

 Pirineus (GO)

 Uberaba (MG)

 Caçapava (RS)

 Quarta Colônia (RS)

 Caminhos dos Cânions do Sul (RS)

 Pedras Brancas (SC)

A geodiversidade nacional
As 36 áreas se destacam pela variedade de rochas, formas de relevo e solos

FONTE SILVA, J. P. ET AL. GEOHERITAGE. 2021

600 KM

 Serra do Divisor (AC)

 Vale das 
Águas (MA-TO)

 Sete Cidades (PI)

 Serra da Capivara (PI)

 Arquipélago de Fernando de Noronha (PE)

 Sertão Monumental (CE)

 Araripe (CE)

 Rio do Peixe (PB)

 Seridó (RN)

 Cariri  
paraibano (PB)

 Vale do São José (PE)

 Morro do Chapéu (BA)

 Serra do Sincorá (BA)

 Alto de Contas (BA)

 São Desidério (BA)

 Quadrilátero 
ferrífero (MG)

 Costões e lagunas (RJ)

 Ciclo do ouro (SP)

 Corumbataí  (SP)

 Campos Gerais  (PR)

 Prudentópolis (PR)

 Litoral sul 
pernambucano (PE)

 Catimbau-Pedra 
Furada (PE)

 Cânion do São 
Francisco (BA-AL-SE)

 Chapada dos Guimarães (MT)

 Chapada dos Veadeiros (GO)

 Águas de São Lourenço (MT)

 Bodoquena-Pantanal (MS)

 Cachoeiras do 
Amazonas (AM)

 Poços de Caldas (MG)

Os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.FO
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tuídas dos mesmos elementos químicos 
em idêntica proporção. Esse é o padrão, 
pois ambas as estrelas se originaram da 
mesma nuvem espacial de poeira e gás. 
Mas, em mais de um quarto dos sistemas 
binários analisados pelos pesquisadores, 
uma das estrelas apresenta uma compo-
sição diferente de sua parceira. “Ela tem 
quantidades maiores de lítio e de ferro 
em relação a sua estrela companheira”, 
comenta Meléndez, coautor de estudo 
publicado sobre o tema no final de agosto 
na revista científica Nature Astronomy, 
cuja pesquisa sobre gêmeas solares é 
financiada pela FAPESP.

A fonte desse excesso de ferro e, so-
bretudo, de lítio não pode ter sido as nu-
vens originais que formaram as estrelas 
dos sistemas binários. O lítio se encontra 
em baixíssimas quantidades em estrelas 
do tipo solar. Mas planetas rochosos, co-
mo a Terra, ou mesmo o núcleo de pla-
netas gigantes gasosos, como Júpiter, são 
ricos em lítio. Segundo os astrofísicos, a 
melhor explicação para a presença ex-
cessiva do elemento na composição de 

U
m grupo internacional de 
astrofísicos, com a par-
ticipação de Jorge Me-
léndez, do Instituto de 
Astronomia, Geofísica e 
Ciências Atmosféricas da 

Universidade de São Paulo (IAG-USP), 
encontrou indícios de que pelo menos 
um quarto das estrelas semelhantes 
ao Sol teria evoluído em um ambiente 
caótico, instável do ponto de vista gra-
vitacional, que as levou a “engolir” seus 
planetas. Se estiver correta, a hipótese 
será importante para entender a dificul-
dade em encontrar mundos como a Terra 
e conjuntos planetários similares ao Sis-
tema Solar. Os pesquisadores analisaram 
a composição química de mais de 100 
sistemas estelares binários, formados por 
duas estrelas muito parecidas entre si 
(quase gêmeas) e do mesmo tipo do Sol, 
e encontraram uma assinatura química 
que sugere a canibalização de planetas. 

Nesses sistemas, as duas estrelas, que 
orbitam em torno de um centro comum 
de gravidade, são quase sempre consti-

ASTROFÍSICA

uma estrela é o despedaçamento de pla-
netas que um dia orbitaram no seu entor-
no. “O lítio se preserva mesmo durante 
a destruição de planetas e deve ter sido 
capturado por uma das estrelas desses 
sistemas binários”, comenta Meléndez.  
O lítio e o ferro oriundos dos planetas são 
dissolvidos na camada mais externa das 
estrelas, a zona convectiva. Em estrelas 
como o Sol, essa camada representa 2% 
da massa total do astro.

Não é a primeira vez que essa discre-
pância na composição química de duas 
estrelas companheiras é flagrada. O pró-
prio astrofísico da USP e seus colabora-
dores já tinham registrado a anomalia, 
além de outros grupos de pesquisa. A 
diferença é que, agora, a amostra de es-
trelas estudada é a maior em que esse 
fenômeno foi visto. Os autores do estu-
do observaram 31 sistemas binários (62 
estrelas) com o espectrógrafo Harps, um 
instrumento dedicado à procura de exo-
planetas instalado no Observatório La 
Silla, no Chile, que é administrado pelo 
Observatório Europeu do Sul (ESO). As 

Ao menos um quarto das estrelas como o Sol pode ter “engolido” planetas similares à Terra

Marcos Pivetta

DEVORADORAS 
DE MUNDOS
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arquitetura desses outros sistemas plane-
tários é muito diversa. “É provável que, 
nos sistemas mais dinâmicos, parte do 
material planetário possa ter caído na 
estrela hospedeira. No entanto, ainda é 
desconhecida a frequência desses sis-
temas caóticos em relação a outros am-
bientes estáveis semelhantes ao nosso 
Sistema Solar, cuja arquitetura ordenada 
certamente favoreceu o florescimento da 
vida na Terra”, comenta Spina. “Nossa 
pesquisa aborda essa questão e indica 
que pelo menos um quarto dos sistemas 
planetários que orbitam estrelas seme-
lhantes ao Sol passou por uma evolução 
muito caótica e dinâmica.”

S
egundo o astrofísico Jo-
sé Dias do Nascimento 
Júnior, da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), a ingestão 
de planetas por sua es-

trela hospedeira é uma ideia proposta 
desde a segunda metade da década de 
1960, muito antes da confirmação da 

informações sobre os demais sistemas 
vieram da análise da literatura científica.

Para o astrofísico italiano Lorenzo Spi-
na, que faz estágio de pós-doutorado no 
Observatório Astronômico de Padova 
(Itália) e é o principal autor do artigo, o 
trabalho abre a possibilidade de usar a 
análise química de estrelas para identifi-
car aquelas que são as mais prováveis de 
hospedar conjuntos planetários análogos 
ao Sistema Solar. “Existem milhões de 
estrelas próximas semelhantes ao Sol, 
mas, sem um método para identificar 
os alvos mais promissores, a busca pela 
Terra 2.0 é como procurar agulha em 
palheiro”, diz, em entrevista a Pesquisa 
FAPESP, Spina, que fez pós-doutorado 
na USP com Meléndez entre 2015 e 2017 
com bolsa da Fundação. 

Nos últimos 25 anos, cerca de 3.500 
sistemas planetários e quase 5 mil exo-
planetas foram descobertos. Também 
denominados planetas extrassolares, 
os exoplanetas são mundos que giram 
em torno de qualquer outra estrela que 
não o Sol. O problema é que, até agora, a 

A ilustração mostra  
um planeta a caminho 
de ser "engolido"  
por uma estrela
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Espectroscopia de alta precisão: Das primeiras estrelas 
aos planetas (nº 18/04055-8 ); Modalidade Projeto Te-
mático; Pesquisador responsável Jorge Meléndez (USP); 
Investimento R$ 3.219.049,95. 

Artigo científico
SPINA, L. et al. Chemical evidence for planetary inges-
tion in a quarter of Sun-like stars. Nature Astronomy. 
30 ago. 2021.

descoberta do primeiro exoplaneta, em 
1995. Desde então, essa possibilidade 
tem sido refinada do ponto de vista teó-
rico e impulsionada por novos dados 
observacionais. “Esse artigo do Spina 
e do Meléndez fornece pela primeira 
vez uma estimativa da probabilidade de 
esse tipo de evento ocorrer”, comenta 
Nascimento Júnior, que também estuda 
estrelas gêmeas do Sol, mas não partici-
pou do trabalho. “Se esse resultado for 
comprovado e confirmado por outros 
estudos, indicará que são ainda mais 
raros os mundos estáveis e semelhan-
tes à Terra e que sua detecção também 
deverá ser mais difícil.” n
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Grupos de pesquisa procuram desenvolver  

uma tecnologia que permita usar o combustível feito  

a partir da cana-de-açúcar na mobilidade elétrica

Domingos Zaparolli

ELÉTRICOS 
MOVIDOS  
A ETANOL

ENGENHARIA AUTOMOTIVA

Sistema alternativo
Saiba como o hidrogênio é separado do 
etanol e gera energia para mover o veículo

Bateria recarregável

Motor

Força 
transmitida
às rodas

Tanque de 
combustível

Ar (O2)

H2O e CO2

Etanol

Sistema SOFC*

H2

Módulo 
SOFC Carga

Reformador

1. O etanol (C2H6O) 
disponível no tanque de 
combustível é injetado  
de forma dosada em  
um reformador, espécie  
de reator que separa  
as moléculas de um gás

* Célula a combustível de óxido sólido

Exaustor

VERSÃO ATUALIZADA EM 21/10/2021
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A parceria mais antiga e avançada envolve a 
montadora japonesa Nissan e o Ipen. Firmada em 
2019, foi renovada em junho deste ano após obter 
avanços. “A tecnologia da célula a combustível 
a etanol permite abastecer o veículo com esse 
combustível em qualquer posto do país, como já 
ocorre hoje. A partir daí, o etanol é convertido 
[em moléculas de hidrogênio e gás carbônico] e 
o hidrogênio resultante do processo é injetado na 
célula, gerando a energia necessária para a pro-
pulsão do motor elétrico”, explica o físico Fabio 
Coral Fonseca, gerente do Centro de Células a 
Combustível e Hidrogênio do Ipen.

Hoje, os veículos automotores movidos a hi-
drogênio produzidos e comercializados no mun-
do por fabricantes como Toyota, Honda, BMW 
e Hyundai são dotados de tanques cheios desse 
gás. O combustível é bombeado para dentro da 
célula a combustível, onde sofre reações quími-
cas e gera energia elétrica, que faz a propulsão 
do motor. O único resíduo devolvido à atmosfera 
pelo cano de escapamento é vapor d’água – ser 
ambientalmente sustentável é a grande vantagem 
dessa tecnologia.

A célula a combustível a etanol projetada pela 
Nissan e pelo Ipen aproveita o hidrogênio contido 
no etanol (C2H6O) para gerar energia. O processo, 
explica Fonseca, inicia-se quando um catalisador, 

C
ombustível renovável e amplamen-
te disponível no país, o etanol está 
sendo avaliado como uma opção 
para movimentar veículos elétri-
cos, substituindo a eletricidade 
da rede pública e dispensando o 

sistema de recarga do tipo plug-in, por meio de 
tomadas, das baterias de lítio. A corrida para que 
essa alternativa chegue ao mercado é disputada 
por grupos de pesquisa em universidades, em-
presas do setor automotivo e centros de estudos 
no Brasil e em outros países. A solução passa 
pelo desenvolvimento de um modelo de célula 
a combustível movida a etanol que seja técnica 
e economicamente viável. Espécie de bateria 
que converte a energia química em elétrica, as 
células a combustível tradicionalmente utilizam 
hidrogênio como insumo.

Algumas montadoras de automóveis e fabri-
cantes de autopeças instalados no país firmaram 
acordos para o desenvolvimento dessa tecnologia. 
Parte desses entendimentos tem a participação 
do Centro de Inovação em Novas Energias (Ci-
ne), um Centro de Pesquisa em Engenharia (CPE) 
apoiado pela FAPESP e a Shell que reúne pesqui-
sadores das universidades Estadual de Campinas 
(Unicamp) e de São Paulo (USP) e do Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen).IN
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FONTES IPEN E NISSAN

SISTEMA SOFC* EXAUSTOR

2. Nesse 
dispositivo, sob 
alta temperatura,  
o etanol é 
transformado em 
um gás rico em 
hidrogênio (H2)

3. O hidrogênio e o 
oxigênio (O2) do ar são 
injetados em uma célula a 
combustível de óxido sólido 
(SOFC). O CO2 gerado  
no reformador é eliminado 
pelo escapamento

5. O resultado  
é a geração de 
energia elétrica que 
abastecerá a bateria 
recarregável do 
veículo e moverá  
seu motor

4. O princípio de funcionamento de 
uma célula a combustível é parecido 
ao de uma pilha comum. O O2 do ar 
recebe os elétrons no cátodo (polo 
positivo) e se torna um íon de oxigênio, 
que migra pelo eletrólito e reage  
com o H2 no ânodo (polo negativo)

6. O vapor d’água 
resultante do processo 
é eliminado pelo cano 
de escape. O processo 
também gera calor, 
que é reutilizado para 
aquecer o reformador
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composto por óxido de cério (CeO2) e metais 
preciosos, por exemplo, quebra as moléculas do 
etanol, separando o hidrogênio. Na sequência, 
esse gás é injetado em um dispositivo que opera 
entre 600 graus Celsius (oC) e 800 oC. São as cé-
lulas a combustível de óxido sólido (SOFC), que 
levam esse nome porque seu eletrólito é com-
posto por material sólido, geralmente um óxido. 
Reações eletroquímicas nas SOFC transformam 
o hidrogênio em eletricidade, que é armazenada 
numa bateria recarregável e utilizada para mover 
o veículo (ver infográfico na página 66). 

A vantagem do novo sistema é que ele não de-
manda hidrogênio puro, como ocorre no modelo 
tradicional, e está apto a trabalhar com o etanol, 
que no processo se decompõe em moléculas de 
hidrogênio e de dióxido de carbono, estas últimas 
liberadas no ambiente. “O veículo, portanto, não é 
isento de emissões de gases de efeito estufa, mas 
a emissão é neutralizada pelo plantio da cana-de-
-açúcar”, diz Fonseca. “É um combustível com 
cadeia produtiva sustentável.”

A
s pesquisas do Ipen têm como 
meta reduzir a temperatura de 
trabalho das SOFC para mais 
próximo de 600 oC. Objetivam 
também substituir o uso de me-
tais preciosos, como platina e 

irídio, que hoje fazem parte de sua composição, 
por outros economicamente mais acessíveis, 
como níquel, zircônio e nióbio. “Já estamos ob-
tendo bons resultados trabalhando a 700 oC”, 
informa Fonseca. Artigo detalhando esse avanço 
foi publicado em janeiro no International Journal 
of Hydrogen Energy. 

Outra vantagem das SOFC reside em sua efi-
ciência teórica, entre 10% e 20% superior às cé-
lulas a combustível tradicionais na conversão de 
energia química em elétrica. Em um primeiro 
protótipo de veículo dotado de célula a combus-
tível a etanol, produzido pela Nissan em 2016, 
o automóvel abastecido com 30 litros de etanol 
rodou mais de 600 quilômetros. 

Ricardo Abe, gerente sênior de engenharia da 
Nissan do Brasil, defende que as SOFC são uma 
solução para a eletrificação veicular, muito em ra-
zão da versatilidade de combustíveis que podem 
ser utilizados. “Elas podem ser alimentadas com 
etanol, biogás ou gás natural e utilizam infraes-
truturas de abastecimento já existentes”, informa.  FO
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A Karma Automotive, companhia norte-america-
na especializada em veículos elétricos, anunciou 
que ainda este ano pretende realizar testes com 
carros movidos a célula a combustível a metanol, 
também conhecido como álcool metílico.

No Brasil, a montadora alemã Volkswagen 
anunciou em julho que irá constituir no país um 
centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
para biocombustíveis, e a célula a combustível 
a etanol é um dos objetivos. Procurada por Pes-
quisa FAPESP, a companhia informou que o cen-
tro de P&D ainda está em fase de estruturação 
e avaliou ser prematuro expor os trabalhos que 
serão desenvolvidos.

Um consórcio de empresas reunindo as multi-
nacionais Mercedes-Benz, Stellantis (Fiat, Chrys-
ler, Opel, Peugeot e Citroën), Bosch, Umicore, 
especializada em processos limpos de produção, 
e a brasileira Ipiranga, estabeleceu dois acordos 
de parceria com o Ipen para o desenvolvimen-
to de tecnologias para o uso de hidrogênio em 

Plantação de cana-de-açúcar em 
Ipeúna, no interior de São Paulo;  
protótipo da Nissan equipado  
com célula a combustível movida 
a etanol

1

2
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veículos. Os projetos ainda estão em fase pre-
liminar. Um deles envolve o uso de células a 
combustível de baixa temperatura, que opera 
por volta de 100 oC, para o aproveitamento do 
etanol como combustível de carros elétricos. O 
outro projeto tem como meta um sistema que 
combine etanol e hidrogênio para abastecer os 
tradicionais motores a combustão.

Outro consórcio, formado por Volkswagen, 
Stellantis, Toyota, Ford, Shell, Bosch, AVL e a 
brasileira Caoa, também fechou um contrato de 
parceria com a Unicamp para desenvolver células 
a combustível a etanol. O projeto, coordenado 
pelo físico Hudson Zanin, da Faculdade de En-
genharia Elétrica e de Computação da Unicamp, 
é apoiado pela FAPESP e pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep). 

Zanin explica que a proposta é utilizar célu-
las tipo SOFC de terceira geração que operam 
em temperaturas de 500 oC a 600 oC. As célu-
las serão produzidas na Unicamp por meio de 
manufatura aditiva (impressão tridimensional) 
e utilizará ligas metálicas, como aço inox, para 
formar camadas ultrafinas, robustas e termi-
camente seguras. Um modelo dessas células já 
está sendo produzido em escala experimental 
pela empresa inglesa Ceres Power Holdings. Na 
Europa, a nova célula está sendo projetada para 
trabalhar com metanol e gás natural. O trabalho 
da Unicamp prevê a construção de células SOFC 
de terceira geração no Brasil e o desenvolvimen-
to de um catalisador próprio para operar com 
etanol. “Nossa expectativa é ter um modelo co-
mercial dentro de cinco a sete anos”, diz Zanin.

Abe prefere não se comprometer com previ-
sões sobre quando o sistema estará disponível 
para ser colocado no mercado. “Ainda estamos 
em fase de pesquisa e desenvolvimento. O fa-
to é que identificamos o potencial e estamos 
acelerando os estudos voltados a desenvolver 
componentes para o projeto em escala comer-
cial”, afirma. Para a química Ana Flávia Noguei-
ra, diretora-executiva do Cine, a viabilidade da 
célula a combustível a etanol dependerá de sua 
internacionalização. “Para ter escala comercial, 
não pode ser uma tecnologia só do Brasil”, des-
taca. Zanin, porém, aposta que a tecnologia des-
pertará o interesse de outros países produtores 
de cana-de-açúcar na África, América Latina e 
Ásia, principalmente na Índia, segundo maior 
produtor mundial, atrás apenas do Brasil.

O uso de um combustível renovável, como o 
etanol, no sistema de propulsão elétrica de veí-
culos tem potencial de remover gargalos impor-
tantes relacionados à sustentabilidade ambiental. 
O hidrogênio é uma substância com alto poder 
calorífico, quase três vezes superior ao diesel, à 
gasolina e ao gás natural. Renovável, não emite 
poluentes na atmosfera, apenas vapor d’água. 

O problema é que produzir hidrogênio de-
manda muita energia. Ele é tradicionalmente ob-
tido em um processo de eletrólise – a separação 
da molécula do hidrogênio (H2) do oxigênio (O) 
da água. Para ser ambientalmente sustentável, 
esse gás precisa ser classificado como verde, ou 
seja, não pode utilizar reservas de água potável 
e deve ser produzido com fontes renováveis de 
energia, como eólica, solar ou biocombustíveis, 
entre eles o etanol. 

O
utro desafio é que o hidrogênio 
é um elemento inflamável e 
precisa ser armazenado em 
tanques específicos, aptos 
a absorver choques e evitar 
explosões e qualquer vaza-

mento. É preciso, ainda, construir uma rede 
de distribuição capaz de abastecer os veículos. 
“O uso do etanol permite aproveitar a rede de 
distribuição já existente e os tanques comuns 
utilizados nos veículos atuais”, diz Fonseca.

Os veículos elétricos tradicionais, do tipo 
plug-in, consomem eletricidade da rede de dis-
tribuição. No mundo, predomina uma matriz 
elétrica que utiliza combustíveis fósseis, o que 
reduz a sustentabilidade ambiental dessa so-
lução. Outro problema são as baterias dos veí-
culos, produzidas com lítio, um mineral que 
demanda muita água e energia em seu processo 
de extração. Além disso, gera impacto ambien-
tal caso seu descarte, depois do uso da bateria, 
não seja feito de forma adequada, uma vez que 
se trata de um elemento inflamável. “Para ser 
verdadeiramente sustentável, o veículo elétrico 
precisa ter um combustível sustentável. É isso 
que a célula a combustível a etanol proporcio-
na”, diz Zanin. 

Para o Brasil, a tecnologia tem ainda uma ou-
tra utilidade. Permite sobrevida ao grande par-
que de produção de etanol, que corre o risco 
de cair em obsolescência quando os motores 
elétricos substituírem os atuais a combustão, o 
que deve ocorrer nas próximas décadas. O estu-
do “Electric vehicle outlook 2020”, da Bloom-
berg New Energy Finance, estima que 58% dos 
novos veículos comercializados no mundo em 
2040 serão elétricos.

No Brasil, a Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores (Anfavea) projeta 
que em 2031 o veículo elétrico já será vantajoso 
em termos de custos e, no mínimo, um terço dos 
carros novos no país em 2035 terá algum grau 
de eletrificação, seja plug-in ou híbridos, este 
último uma versão que une motor a combustão 
e propulsão elétrica. n

Os projetos e artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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ALUGUEL  
DE ABELHAS

Abelha-sem-ferrão  
da espécie mandaguari 
polinizando flor de café

AGRICULTURA
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nosso time faz uma avaliação da lavoura para es-
tabelecer que espécie de abelha é mais adequada e 
qual a quantidade necessária. Além disso, definimos 
em que pontos da plantação as colmeias devem ser 
instaladas para um resultado eficiente”, descreve a 
farmacêutica e bioquímica Andresa Berretta, sócia 
e cofundadora da AgroBee. “Definido o plano, iden-
tificamos os criadores de abelhas mais próximos 
da propriedade para garantir a melhor logística, 
com menos estresse para os animais, menor custo 
e impacto ambiental, já que deslocamentos cur-
tos geram menos emissão de carbono”, completa.

Um estudo feito em 2015 por pesquisadores 
das universidades de São Paulo (USP) e Fede-
ral do Ceará (UFC) concluiu que, dentre as 141 
principais culturas agrícolas brasileiras, 85 delas 
(60%) dependem de polinização animal. “Isso 
acontece porque algumas plantas cultivadas são 
altamente dependentes de polinização cruzada, 
ou seja, da troca de pólen entre plantas genetica-
mente diferentes – ‘trabalho’ feito pelas abelhas. 
É o caso do maracujá, do melão e da maçã”, ex-
plica o biólogo Cristiano Menezes, da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
instituição parceira da AgroBee. “Nessas cultu-
ras, não há produção sem a ação de abelhas ou 
de outros insetos polinizadores.”

Outras espécies de plantas, prossegue Mene-
zes, conseguem produzir frutos com autopolini-
zação, ou seja, com pólen delas mesmas. São as 
chamadas plantas autógamas, como o café, a soja, 
o tomate e o morango. “Nesses casos, o produtor 
consegue produzir sem as abelhas. A polinização 

A 
startup brasileira AgroBee se 
inspirou na dinâmica da vida 
urbana para movimentar o 
setor agrícola nacional. Ape-
lidada de Uber das abelhas, a 
agritech de Ribeirão Preto, no 
interior paulista, oferece um 
serviço parecido ao do aplica-
tivo de mobilidade, só que no 
lugar de conectar motoristas 
e passageiros faz a ponte en-
tre agricultores e criadores de 

abelhas. O objetivo é possibilitar e popularizar 
a polinização assistida, prática sustentável que 
se baseia na introdução no ambiente de agentes 
polinizadores – no caso, as abelhas – com a fi-
nalidade de elevar a produtividade das lavouras.

A base de clientes da startup, apoiada pelo pro-
grama Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas 
(Pipe) da FAPESP, é formada por mais de 200 
agricultores de nove estados brasileiros (Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e 
São Paulo) e por 60 mil colmeias de apicultores 
e meliponicultores (criadores de abelhas-sem-
-ferrão). Por meio de um aplicativo que leva o 
nome da empresa, produtores rurais solicitam 
o serviço de polinização e têm acesso aos forne-
cedores de colmeias. A AgroBee intermedeia a 
relação e fica com o equivalente a 30% do valor 
pago pelo agricultor ao apicultor.

A startup, contudo, não é mera espectadora do 
processo. “Quando o agricultor solicita o serviço, 

Startup do interior paulista conecta produtores rurais  

e apicultores com o objetivo de aumentar a produtividade  

no campo de forma sustentável

Tiago Jokura
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cruzada, no entanto, aumenta a quantidade de 
frutos e sementes. Nessas culturas, há produção 
sem abelhas, mas com elas a produção é maior e 
também pode ser melhor.”

A pesquisa da USP/UFC estimou que a contri-
buição econômica dos polinizadores para a agri-
cultura nacional esteja na casa dos US$ 12 bilhões 
por ano, equivalente a 30% do valor da produção 
anual das culturas dependentes de polinização.

VANTAGENS MÚTUAS
Uma das pioneiras no mercado de polinização 
assistida no Brasil, a AgroBee já recebeu dois 
aportes financeiros da AgroVen, clube de investi-
mentos para a inovação no campo. “Nossa inten-
ção é investir em projetos inovadores que aliem 
produtividade e sustentabilidade. A AgroBee cha-
mou a atenção nesse sentido. Queremos ajudá-la 
a estabelecer e ampliar o mercado de polinização 
assistida no país”, destaca Silvio Passos, presi-
dente do conselho da AgroVen.

Para ele, um dos maiores desafios da startup 
é convencer o produtor rural de que a poliniza-
ção será lucrativa e benéfica para ele. Outro, é 
conscientizar o criador de abelhas de que vale a 
pena investir na criação do inseto para poliniza-
ção, não somente para a oferta de mel, própolis 
e subprodutos. 

“Em geral, apicultores e meliponicultores ven-
dem sua produção em uma época específica do 
ano; depois só têm custos para manter as col-
meias. A nossa proposta é que ele preencha es-
se calendário deficitário alugando os enxames”, 
afirma Berretta. “Há também o caso de abelhas- 
sem-ferrão, que produzem pouco mel, mas são ex-
celentes polinizadoras para certos cultivos. Com 
a polinização assistida, um meliponicultor da 
nossa rede triplicou suas abelhas em dois anos.”

Recentemente, a empresa firmou uma parceria 
com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Telecomunicações (CPQD), de Campinas (SP), pa-
ra combinar ferramentas de inteligência artificial 
(IA) e Internet das Coisas (IoT) com a finalidade 
de automatizar o recrutamento dos polinizadores e 
melhorar o desempenho das colmeias. Os desenvol-
vedores trabalham para que, por meio do aplicativo 
da AgroBee, os apicultores possam fotografar os 
quadros de criação nas colmeias de modo que uma 
análise instantânea da imagem identifique se eles 
estão com um bom aspecto e adequados para ser 
levados a campo. A pesquisa conta com fomento 
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação In-
dustrial (Embrapii) e do Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae).

“Nosso trabalho foi capturar um enorme vo-
lume de imagens para abastecer um modelo de 
deep learning [aprendizado profundo], baseado 
em visão computacional, para avaliar a qualidade 
dos quadros de cria de abelhas”, explica Norberto 

Alves Ferreira, gerente de Soluções Sistêmicas de 
IoT e IA do CPQD. Com a ferramenta de automa-
ção, a equipe técnica da AgroBee não precisará 
ir a campo auditar cada instalação de colmeias. 
“Isso nos permitirá atender as propriedades com 
mais agilidade, inclusive em pontos remotos do 
país”, diz Berretta.

A 
ideia de criar a AgroBee surgiu 
após a pesquisadora participar 
de um treinamento de empreen-
dedorismo e inovação realiza-
do pela FAPESP e pela Newton 
Funding em 2015. “Trabalho 
com produtos das abelhas, mais 
especificamente com própolis, 
há 20 anos. Fui selecionada com 
outros 11 empreendedores pela 
Fundação para fazer um trei-
namento na Royal Society, em 

Londres, e lá conheci o engenheiro de TI [tecno-
logia da informação] Guilherme Sousa. Nós nos 
juntamos com o Carlos Pamplona Rehder, que 
trabalhava comigo na Abemel [Associação Bra-
sileira dos Exportadores de Mel], e começamos a 
buscar soluções para profissionalizar a polinização 
usando tecnologia 4.0”, relata a cofundadora da 
AgroBee. “Posteriormente, o administrador Daniel 
Gonçalves veio agregar experiência à sociedade.”

Depois de mais de um ano de pesquisas e co-
leta de dados sobre o tema, a ideia saiu do papel. 
Em 2017, a AgroBee obteve aprovação da FAPESP 
para um projeto Pipe de fase 3, cujo foco é tornar 
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viáveis produtos comerciais e industriais a partir 
de estudos já realizados anteriormente.

Outro personagem importante dessa história 
é Menezes, da Embrapa. “Em 2016, eu coorde-
nava um Pipe de uma biofábrica de abelhas-sem-
-ferrão, chamada Promip. Com o fomento da 
FAPESP, atingimos um teto de produção de 40 
colônias por mês, número insuficiente para gerar 
escala”, explica. “Quando estávamos finalizando 
o projeto, viajei para um congresso com o Carlos 
Rehder. Foram 700 quilômetros de carro trocan-
do experiências. Eu falava da Promip e ele sobre 
a polinização de soja. No meio do papo, concluí-
mos que, se não estávamos prontos para cons-
truir uma biofábrica com escala suficiente para 
o agro brasileiro, um sistema de organização dos 
criadores de abelhas para atender essa demanda 
talvez funcionasse melhor”, recorda Menezes.

OPERAÇÃO LIMPA
Para o biólogo e especialista em genética de abe-
lhas Lionel Segui Gonçalves, professor aposenta-
do da USP de Ribeirão Preto, a disseminação da 
polinização assistida é importante por ser uma 
operação limpa, sem uso de agrotóxicos e outros 
produtos químicos. “Participo a cada dois anos de 
reuniões da Federação Internacional de Apicul-
tores [Apimondia] e, nos últimos cinco eventos, o 
tema principal tem sido a morte de abelhas pelo 
uso indiscriminado de defensivos”, alerta. Um dos 
objetivos da AgroBee é conscientizar os produtores 
rurais sobre a importância das abelhas para a agri-
cultura. “Deixamos claro que, com a presença das 

abelhas, a produtividade das lavouras será maior. 
Com isso, o uso racional de defensivos passa a ser 
uma consequência”, sustenta Berretta.

A 
introdução dos insetos no campo, 
destaca Menezes, é benéfica em 
vários sentidos, porque há mais 
cruzamentos genéticos entre as 
plantas com as abelhas levando 
pólen de uma flor para outra, o 
que fortalece a biodiversidade. 
O pesquisador da Embrapa men-
ciona, ainda, que plantas bem 
polinizadas são estimuladas a 
produzir mais hormônios, garan-
tindo frutos de melhor qualida-

de. “No caso do morango, vimos que a quantidade 
produzida não aumenta, mas os frutos são maiores, 
mais bem formados e doces. Têm a casca mais 
resistente e duram mais na prateleira. O mesmo 
vale para o tomate e outros cultivos”, afirma.

Mesmo culturas que não dependem de abelhas 
para produzir, como a lavoura de café, podem se 
beneficiar do serviço da AgroBee. “O café arábica 
é uma espécie que se autopoliniza, mas com a in-
trodução de abelhas na lavoura observamos uma 
elevação média de 20% na produtividade, como 
resultado dos benefícios da polinização cruzada”, 
diz a sócia da AgroBee. “E, numa análise da qua-
lidade da bebida feita com os grãos polinizados 
pelas abelhas que introduzimos, houve aumento 
de três pontos na qualidade da bebida. Ou seja, 
houve melhora também no sabor do fruto.”

A homogeneidade dos grãos é uma hipótese 
para o aumento na pontuação da bebida, arrisca 
Berretta. “Com várias plantas sendo polinizadas 
ao mesmo tempo por abelhas, há menos diferen-
ças de estágio de maturação do café no momento 
da safra, o que aumenta a porcentagem de grãos 
com mesmo aspecto e características”, diz a pes-
quisadora da AgroBee. n
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Projetos
1. Plataforma para promoção da polinização inteligente: Aumento 
da produtividade e qualidade de culturas e mel (nº 17/07848-6); 
Modalidade Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); Con-
vênio Pipe/Pappe Subvenção; Pesquisadora responsável Andresa 
Aparecida Berretta e Silva (AgroBee); Investimento R$ 666.832,27.
2. Inteligência artificial para otimização de processos pré-colheita e 
mensuração da produtividade em lavouras de café (nº 20/05864-
7); Modalidade Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); 
Pesquisador responsável Diego Moure Oliveira (AgroBee); Investi-
mento R$ 165.657,60.
3. Produção massal de colônias de abelhas-sem-ferrão e uso comercial 
para a polinização agrícola (nº 12/51112-0); Modalidade Pesqui-
sa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe); Convênio Pipe/Pappe 
Subvenção; Pesquisador responsável Cristiano Menezes (Promip); 
Investimento R$ 674.029,37.

Artigo científico 
GIANNINI, T. C. et al. The dependence of crops for pollinators and 
the economic value of pollination in Brazil. Journal of Economic En-
tomology. 4 mai. 2015.

Instalação de colmeias de abelhas em lavoura 
de café arábica no município de Três Pontas, 
em Minas Gerais (ao lado); apicultor inspeciona 
quadro de criação de abelhas (abaixo)

1 2
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O 
escaneamento tridimensional 
a laser (3DLS), uma tecnolo-
gia que cria representações 
digitais da realidade, e já é 
empregada há algum tempo 
na preservação do patrimônio 

histórico e cultural e na indústria de óleo e gás, 
está sendo usada agora na elaboração de mapas 
digitais em três dimensões de favelas brasileiras. 
O projeto mais ambicioso tem como foco a Roci-
nha, a maior comunidade brasileira, localizada na 
capital fluminense. Outra favela carioca, a Santa 
Marta, também foi mapeada com uso de uma 
ferramenta similar, com resultados equivalentes 
ao da técnica 3DLS. O principal objetivo das duas 
iniciativas é gerar informações que possam me-
lhorar as condições de vida da população local.

O mapeamento digital da Rocinha, executado 
por pesquisadores brasileiros e do laboratório 

ROCINHA 
EM 3D
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Senseable City, do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, já teve 
um projeto-piloto finalizado, focado em uma área 
limitada do bairro, e encontra-se atualmente na 
fase de captação de recursos para ser ampliado 
para toda comunidade. A ideia é reconstituir di-
gitalmente o caótico conjunto urbano da favela, 
composto por escadarias, construções de alvena-
ria e inúmeras vielas e becos por onde não passam 
carros nem motos. Se der certo, a experiência 
poderá ser replicada em outros assentamentos 
informais ao redor do mundo.

Urbanização fora dos padrões vigentes, pre-
cariedade de serviços públicos essenciais e ocu-
pação irregular da terra são algumas das ca-
racterísticas dos trechos da área urbana que o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) chama de aglomerado subnormal. Fa-
velas, comunidades, palafitas, loteamentos e 

Tecnologia de escaneamento a laser  

vem sendo usada para o mapeamento digital  

de assentamentos informais do país

Frances Jones e Yuri Vasconcelos
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Nuvem de pontos, 
fruto de digitalização 
tridimensional  
a laser, mostra via  
da favela da Rocinha,  
no Rio de Janeiro

mocambos são termos populares usados para 
designar esses aglomerados.

Localizada na zona sul do Rio de Janeiro, a Ro-
cinha tinha 25.742 domicílios em 2019, segundo 
estimativa do IBGE. Não se sabe ao certo quantas 
pessoas moram de fato na localidade. Os cálculos 
variam de 69 mil a 220 mil habitantes, conforme a 
fonte. A dificuldade em conhecer o número apro-
ximado vem da urbanização totalmente fora dos 
padrões em um terreno irregular de 95 hectares.

“A Rocinha é gigantesca. Todas as vezes em 
que chegamos a uma ordem de grandeza para es-
tipular um tamanho, descobrimos que tem mais 
uma rua, uma viela”, diz o analista de sistemas 
Carlos Coutinho, diretor do escritório fluminense 
BRtech3D. No começo de 2020, a empresa esca-
neou a laser duas pequenas áreas da comunidade 
a partir de uma ideia do arquiteto e urbanista 
Washington Fajardo, secretário de Planejamen-

to Urbano do município do Rio de Janeiro. Foi o 
piloto do projeto chamado Favelas 4D, lançado 
pelo MIT para fazer o mapeamento digital de 
toda a comunidade.

“Assentamentos informais raramente são ma-
peados. O uso de câmeras convencionais sofre re-
sistência porque elas invadem a privacidade. Já o 
escâner a laser, conhecido como Lidar [detecção de 
luz e medida de distância], é uma tecnologia não 
invasiva que permite um mapeamento com eleva-
do nível de precisão, em três dimensões”, explica 
o arquiteto Fábio Duarte, pesquisador principal 
no Senseable City Lab e professor do Programa 
de Pós-graduação em Gestão Urbana na Pontifí-
cia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

NUVEM DE PONTOS
Para fazer a digitalização tridimensional a laser, 
o escâner é instalado em um tripé e emite pulsos 
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Escâneres tridimensionais a laser  

fazem parte do arsenal tecnológico usado 

por policiais para elucidar crimes.  

A Superintendência da Polícia Técnico- 

-científica (SPTC) de São Paulo recorreu  

a essa ferramenta para fazer a 

reconstituição da cena em que nove 

jovens foram mortos em um baile funk  

na comunidade de Paraisópolis, na  

capital paulista, em dezembro de 2019,  

em consequência de uma ação policial.

“Pela primeira vez uma reconstituição 

virtual de um crime com uso de imagens 3D 

do local geradas por escâneres a laser  

foi realizada em São Paulo”, diz a perita 

criminal Karin Kawakami De Vicente,  

da SPTC. Ela liderou o trabalho de 

escaneamento em campo, que contou  

com a participação de agentes do 

Departamento Estadual de Homicídios e de 

Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. 

“Fizemos o escaneamento da via principal 

de Paraisópolis e de dois becos onde  

os jovens foram pisoteados e morreram 

asfixiados. A reconstituição digital nos 

ajudou a entender a movimentação,  

o fluxo e o escoamento das pessoas.”

Kawakami informa que a reconstrução 

3D do ambiente foi realizada a partir de 

32 pontos de escaneamento. Os peritos 

também tiveram acesso a 1.588  

imagens aéreas com drones, que foram 

transformadas em nuvens de pontos  

e agregadas às nuvens de pontos  

da digitalização 3DLS. “O escaneamento 

possibilitou uma medição milimétrica do 

lugar, que resultou em um mapeamento 

muito detalhado. Ele permitiu dimensionar 

quantas pessoas poderiam passar por 

aquelas vias naquele momento”, diz  

a perita criminal. “Desde outubro de 2020, 

quando os equipamentos passaram  

a ser usados por nós, eles já foram 

empregados em centenas de casos.”  

Em julho, a Polícia Civil indiciou nove 

policiais militares por homicídio culposo 

(sem intenção de matar) pela ação que 

resultou na tragédia de Paraisópolis.

Reconstituindo a cena do crime
A ferramenta também vem sendo utilizada como apoio a investigações policiais

de laser sobre a superfície a ser mapeada – por 
exemplo, uma ruela, um beco ou uma moradia. 
Os feixes colidem com a superfície e retornam 
a um sensor acoplado na máquina. O tempo de 
retorno e a inclinação da luz rebatida indicam 
uma determinada coordenada espacial (x, y e z). 
Uma nuvem de pontos captura a forma da super-
fície, permitindo a medição acurada mesmo em 
caso de contornos e geografias complexas (ver 
Pesquisa FAPESP no 293).

O projeto-piloto na Rocinha, que abrangeu a 
digitalização de uma rua e um playground para 
crianças, totalizando 480 metros quadrados, foi 
executado em dois dias, pouco antes do início da 
pandemia do novo coronavírus – a digitalização 
de toda a favela deve levar cerca de quatro meses. 
Foram utilizados dois escaneadores, que, segun-
do Coutinho, conferiram precisão milimétrica às 
medidas. O equipamento, com cerca de 5 quilos, 
escaneia 360 graus por 315 graus. “Ou seja, regis-
tra quase tudo; só não pega embaixo da máquina, 
onde está o tripé. Fazemos até 1 milhão de pontos 
por segundo”, diz o diretor da BRtech3D.

Cada área escaneada é composta por cerca de 
50 cenas, indicando que o equipamento preci-
sou ser posicionado em 50 locais diferentes para 
captar todos os ângulos daquele lugar. A ideia é 
que o laboratório norte-americano desenvolva 
e aprimore o algoritmo de análises matemáti-
cas das ocupações informais para que o método 
possa ser usado em outros lugares do planeta. 
Projetos semelhantes, segundo Coutinho, estão 
em desenvolvimento por outras iniciativas na 
África e na Índia.

“Com o mapeamento 3D a laser, teremos topo-
grafias precisas da comunidade e será possível me-
dir riscos associados ao lugar, como deslizamento 
de terra, além de saber exatamente onde está cada 
imóvel”, explica Duarte. “Com isso, poderemos 
ajudar os moradores da Rocinha a ter endere-
çamento postal, o que é fundamental para que 
possam se beneficiar de vários serviços públicos.”

C
om dados mais acurados, passará 
a ser viável planejar o escoamento 
de água e esgoto conforme as incli-
nações e altura das vielas, além de 
organizar o cabeamento de energia 
elétrica e de redes de telecomu-

nicação. A coleta de lixo e a limpeza das vias, por 
sua vez, poderão ser mais bem estruturadas. Em 
resumo, ao oferecer uma melhor compreensão da 
lógica arquitetônica do bairro, o projeto permitirá 
que a população tenha melhores condições de 
reivindicar serviços públicos diversos.

“Com esse trabalho, pretendemos criar uma me-
todologia mais inovadora para políticas públicas 
em favelas, baseada em evidências e dados. Quere-
mos criar uma espécie de big data sobre favelas”, 
diz Fajardo. “O projeto Favelas 4D permitirá mais 
eficiência e velocidade para melhorias urbanísti-
cas, na promoção de moradia digna, na criação de 
uma infraestrutura inteligente e em saúde públi-
ca, assim como grandes avanços na regularização 
fundiária nessas comunidades.”

Artigo publicado em abril deste ano pelos pes-
quisadores do Senseable City Lab na plataforma 
de preprints (sem revisão por pares) arXiv infor-
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Modelo 3D da 
comunidade carioca 
Santa Marta,  
elaborado a partir de  
imagens de satélite 
do programa Google 
Maps modificadas 
com técnica de 
fotogrametria

mava que, dos 4 bilhões de pessoas que vivem nas 
cidades em todo o mundo, quase 1 bilhão mora 
em assentamentos informais. “Embora em geral 
consolidadas, elas são em boa parte impermeá-
veis às tecnologias de mapeamento tradicionais, 
tornando-as invisíveis e despidas dos direitos 
urbanos”, pontua o artigo, cujo primeiro autor 
é a aluna de doutorado do MIT Arianna Salazar 
Miranda, nascida na Costa Rica. 

N
o caso da Rocinha, apenas 23% 
da extensão total de suas vias fa-
zia parte do Google Street View, 
plataforma que mostra vistas 
panorâmicas de 360 graus de 
várias cidades do mundo a par-

tir de imagens capturadas por câmeras instaladas 
em carros. A baixa cobertura, explicam os autores 
do estudo, decorre do fato de que apenas essa 
fração das vias pode ser captada corretamente 
a partir de veículos automotivos.

Outras técnicas de mapeamento urbano tam-
bém têm limites. A visão de cima gerada por sa-
télites e drones não diz muito sobre a realidade 
da comunidade, uma vez que é difícil mensurar 
o que há por baixo de cada edificação. Os pesqui-
sadores apontam no texto que, para medir a mor-
fologia de um assentamento informal, há cinco 
métricas relacionadas às características das ruas 
e das fachadas das edificações: largura das vias; 
elevação das ruas; heterogeneidade das facha-
das; densidade das fachadas; e cânions urbanos. 

O escaneamento 3D no Rio de Janeiro está 
agora sob escrutínio da competição de inovação 

internacional Global Mayors Challenge 2021, que 
oferece prêmio de US$ 1 milhão a 15 cidades ao 
redor do mundo a fim de que implementem ideias 
inovadoras para lidar com os principais desafios 
urbanos pós-pandemia. O Rio já passou em uma 
primeira peneira, que selecionou 50 entre 631 ci-
dades candidatas. A iniciativa é da organização 
sem fins lucrativos Bloomberg Philanthropies, 
fundada pelo ex-prefeito de Nova York Michael 
Bloomberg. Se vencedor, o projeto ganhará mais 
recursos para o escaneamento do que o valor 
previsto pela BRtech3D. No momento, a Secre-
taria de Planejamento Urbano está em busca de 
recursos para financiar o trabalho.

O mapeamento tridimensional da favela Santa 
Marta, situada no morro Dona Marta, zona sul 
do Rio de Janeiro, e onde residem cerca de 8 mil 
pessoas, fez parte do trabalho de doutorado da 
arquiteta e urbanista paulista Debora Verniz, rea-
lizado na Universidade Estadual da Pensilvânia, 
nos Estados Unidos. “O trabalho foi iniciado em 
2015. Com os recursos disponíveis naquela época, 
era inviável levar um escâner dos Estados Unidos 
para o Brasil. Por isso, fizemos o levantamento 
do local com uma câmera GoPro, programada 
para capturar imagens a cada 3 segundos”, ex-
plica Verniz. “Depois, usamos um software que 
usa fotogrametria para gerar nuvens de pontos 
do local a partir das imagens coletadas. O Lidar, 
empregado no escaneamento tridimensional a 
laser, gera o mesmo tipo de nuvens de pontos, 
mas com maior precisão.”

No total, foram coletadas quase 4 mil imagens 
das principais vias do lugar, o que correspondeu 
a cerca de 30% da favela, informa Verniz. Com 
uma segunda câmera, que coleta imagens em 
360 graus, a pesquisadora fez registros de cerca 
de 100 pontos estratégicos. Esse material foi uti-
lizado depois para gerar um ambiente imersivo, 
de realidade virtual, da comunidade.

“A favela Santa Marta foi usada como um estu-
do de caso para o desenvolvimento de uma fer-
ramenta de desenho paramétrico para intervir e 
projetar em ambientes urbanos complexos”, ex-
plica a pesquisadora. Desenho paramétrico é um 
tipo de design assistido por computador (CAD), 
no qual os parâmetros (por exemplo, dimensões) 
do desenho possuem restrições e relações entre 
si. Esses parâmetros podem ser alterados auto-
maticamente, facilitando o processo de elabora-
ção de projetos arquitetônicos e urbanísticos. n

Artigos científicos
MIRANDA, A. S. et al. Favelas 4D: Scalable methods for morphology 
analysis of informal settlements using terrestrial laser scanning data. 
arXiv. 23 abr. 2021.
OPREAN, D. et al. Conceptualizing the remote site experience  
through immersive technology: Unraveling the Santa Marta Favela 
from students’s perspectives. Landscape Journal. v. 39, p. 31-49. 2021.
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ARQUEOLOGIA  
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persa, medieval, chegando até a Idade Moderna 
e Contemporânea e incluindo a literatura pu-
blicada atualmente em blogs. Traduzidos para o 
inglês, os textos foram transformados em grafos 
e submetidos à análise computacional no Núcleo 
de Processamento de Alto Desempenho (NPAD) 
da UFRN. “Dessa forma, uma ampla quantidade 
de nós evidencia, por exemplo, que o indivíduo 
ou o texto em questão utiliza vocabulário varia-
do em sua estrutura discursiva”, pontua Ribeiro, 
coordenador do trabalho. 

“Pesquisas em arqueologia da mentalidade uti-
lizam textos antigos como se fossem fósseis do 
pensamento humano”, esclarece o físico Mariano 
Sigman, do Conselho Nacional de Investigações 
Científicas e Técnicas (Conicet), da Argentina, 
e integrante do Human Brain Project, voltado 
ao desenvolvimento de estudos em áreas como 
neurociência, medicina e computação. Sigman, 
que também participou do estudo coordenado pe-
los professores da UFRN, observa que pesquisas 
na área de arqueologia do pensamento humano 
podem trazer resultados controversos. “Quando 
afirmamos, por exemplo, que o discurso infantil 
apresenta propriedades similares ao de partici-
pantes com diagnóstico de psicose, podemos ser 
mal interpretados. Porém sustentar a existência 
dessas semelhanças não significa dizer que as 
crianças são doentes”, enfatiza. 

Ao avaliar os textos selecionados, os pesquisa-
dores procuraram fazer um resgate histórico do 
funcionamento da mentalidade humana, identi-
ficando que registros da Idade do Bronze (2500 a 
1000 a.C.) são estruturalmente similares a relatos 
orais de crianças alfabetizadas e indivíduos adul-
tos com diagnóstico de psicose da atualidade. Essa 
similaridade envolve uma estrutura de repetição 
do discurso, característica da linguagem oral que 
é modificada com a educação formal. “Isso sugere 
que a educação formal impacta o amadurecimen-
to cognitivo dos pensamentos em seres humanos  
há milhares de anos”, afirma Mota. Segundo ela, 

P
artindo de análises de grafos de 734 
textos literários abrangendo um re-
corte temporal de 4,5 mil anos, estu-
do coordenado por pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) identificou paralelos 
entre o desenvolvimento da estrutura 
do discurso de indivíduos no período 
atual e o desenvolvimento dessa mes-

ma estrutura em sociedades humanas no decor-
rer da história. Grafos aplicados ao discurso são 
representações gráficas segundo as quais cada 
palavra corresponde a um elemento fundamental 
chamado nó, que é conectado por setas denomi-
nadas arestas, direcionadas conforme a ordem em 
que os vocábulos aparecem no discurso. A pesquisa 
sugere semelhanças na estrutura não semântica 
entre textos datados de 3 mil anos e relatos orais 
de crianças, adultos analfabetos e participantes 
com diagnóstico de psicose. Relatos orais de povos 
ameríndios e textos poéticos da literatura ocidental 
têm estruturas distintas de todos esses grupos.

Publicado na Trends in Neuroscience and Educa-
tion em dezembro de 2020, o estudo é a continuação 
de pesquisa conduzida pelo neurocientista Sidar-
ta Ribeiro, vice-diretor do Instituto do Cérebro 
(ICe) da UFRN, pela psiquiatra Natalia Mota, pós-
-doutoranda do ICe, pela bióloga Sylvia Pinheiro, 
durante seu mestrado no ICe, e pelo físico Mauro 
Copelli, da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Ribeiro e Copelli também integram a equi-
pe do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em 
Neuromatemática (NeuroMat), um dos Centros de 
Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) apoiados pela 
FAPESP. Na primeira etapa da pesquisa, o objetivo 
foi criar modelos para medir a desorganização do 
discurso em pacientes portadores de esquizofrenia 
(ver Pesquisa FAPESP nº 194). 

Integram a análise recém-publicada textos co-
mo o Livro dos mortos do antigo Egito, os primeiros 
livros das civilizações mesopotâmicas, clássicos 
da cultura greco-romana, judaico-cristã, hindu, 

Apoiada em modelos matemáticos, pesquisa  

investiga desenvolvimento do pensamento humano  

em milhares de anos 

Christina Queiroz | ILUSTRAÇÕES Helô Sanvoy

VERSÃO ATUALIZADA EM 21/10/2021



80  |  OUTUBRO DE 2021

essa estrutura de repetição do discurso também 
aparece na fala de indivíduos que perdem a ca-
pacidade de organizar os próprios pensamentos, 
como é o caso de pacientes diagnosticados com 
esquizofrenia. “Trabalhamos com a hipótese de 
que diferentes tipos de registro levam a diferentes 
tipos de discurso. E isso, por sua vez, tem influên-
cia subsequente sobre a cognição”, detalha Ribeiro. 

D
urante a Era Axial (800 a 200 a.C.), pe-
ríodo da história antiga caracterizado 
por uma expansão do conhecimento 
em múltiplas áreas na Afro-Eurásia, 
a mentalidade humana amadureceu, 
sugerem os resultados da pesquisa. 
“Nessa época, a formação cognitiva 
do pensamento humano se tornou 
mais articulada, algo que é evidencia-

do pela literatura do período, que passou a contar 
com histórias mais complexas”, sustenta Mota, 
afirmando, ainda, que foi durante esse período que 
a mentalidade se consolidou no formato atual, ou 
seja, com capacidade reflexiva e argumentativa. 

Ribeiro explica que o estudo procurou testar 
hipóteses formuladas pelo psicólogo e filósofo 
norte-americano Julian Jaynes (1920-1997), que 
afirmava que a autoconsciência humana reflexi-
va, aquela que funciona como um ego narrador 
em diálogo consigo mesmo, é uma habilidade re-
cente, tendo sido adquirida durante a Era Axial. 
“Antes desse período, Jaynes sustentou que os 
pensamentos humanos eram entendidos como 
uma realidade externa, ou seja, podiam ser con-
siderados manifestações de espíritos. As pessoas 
não julgavam que conversavam consigo mesmas, 
mas com entidades”, observa.

Além disso, o estudo mostra que, ao serem al-
fabetizadas, as crianças refazem o caminho per-
corrido pela espécie humana até adquirir formas 
contemporâneas de consciência. Ou seja, a apren-
dizagem atual de crianças alcança num período 
de 12 anos uma estrutura discursiva que tardou 
4,5 mil anos para amadurecer. Para chegar a es-
sa conclusão, o estudo também envolveu a co-
leta de relatos orais de crianças e adolescentes 
em diferentes níveis de escolaridade durante o 
processo de alfabetização escolar. “Poder inse-
rir nos livros a memória social contribui para o 
desenvolvimento de um discurso com estrutura 
mais longa e menos repetitiva, na medida em que 
não é mais necessário memorizar os detalhes da 
história, como precisa ocorrer em tradições orais, 
como as encontradas entre populações amerín-
dias”, compara Ribeiro, esclarecendo que, para 
ser efetivo, o uso da oralidade no armazenamento 
da cultura de um povo precisa se valer de repeti-
ções de palavras na estrutura das frases. 

Nesse sentido, outro achado do trabalho envol-
ve as culturas ameríndias. De acordo com Ribeiro, 

ESTUDO SUGERE QUE 
DURANTE A ALFABETIZAÇÃO 
CRIANÇAS REFAZEM  
O CAMINHO PERCORRIDO 
PELA ESPÉCIE HUMANA  
ATÉ ADQUIRIR  
FORMAS CONTEMPORÂNEAS  
DE CONSCIÊNCIA

entre populações de tradição oral, os indivíduos 
parecem ter adquirido complexidade e um grau 
maior de repetição de palavras em pequenos tre-
chos de frases, o que se relaciona com a necessi-
dade de memorizar os vocábulos. “O desenvolvi-
mento do discurso se associa com a cultura dos 
indivíduos. Se ela for oral, o discurso se desen-
volve em direção à repetição de palavras mesmo 
em pequenas partes do enunciado. Em culturas 
escritas, essa recorrência de vocábulos repetidos 
se espaça, na medida em que a memória opera-
cional não precisa ser tão utilizada”, compara. Os 
resultados não corroboram argumentos envol-
vendo a ideia de que o discurso oral de culturas 
ameríndias é inferior ao letrado, enfatiza Ribeiro. 
“Suas trajetórias de amadurecimento apresentam 
estruturas distintas. Enquanto no meio letrado 
as pessoas precisam de vários anos de instrução 
para aprender a falar com recursividade de lon-
ga distância, ou seja, repetindo o mesmo termo 
somente depois de muitas outras palavras, popu-
lações indígenas demandam anos de treinamento 
para aprender a falar com recursividade de curta 
distância, ou seja, repetindo o mesmo termo após 
poucas palavras. Culturas ameríndias são orais e 
a utilização exacerbada da memória operacional 
favorece construções linguísticas repetitivas”, 
reforça o neurocientista.

O antropólogo Antonio Guerreiro, da Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica 
que grande parte dos estudos recentes sobre tra-
dições orais indígenas se concentra em questões 
linguísticas e socioculturais, enquanto o traba-
lho coordenado por Ribeiro trata de aspectos 
não semânticos e estruturais envolvendo alguns 
gêneros verbais dessas sociedades. Conforme 
Guerreiro, a pesquisa indica que nos dados de 
tradições orais ameríndias 
analisados existem proprie-
dades formais semelhantes 
às encontradas em discur-
sos provenientes de outras 
populações, entre elas de 
crianças não ameríndias não 
alfabetizadas. “Apesar des-
sas propriedades comparti-
lhadas, o estudo não rebaixa 
as artes verbais indígenas 
como elementares e infe-
riores a outras formas de 
discurso, pois tais artes são 
extremamente variadas, va-
lorizadas e altamente com-
plexas”, sublinha. Na avalia-
ção de Guerreiro, os acha-
dos abrem possibilidades de 
investigação envolvendo os 
impactos atuais da escrita 
sobre as tradições orais in-
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dígenas e o modo de pensar dessas populações. “A 
metodologia desenvolvida permitiria investigar 
impactos da introdução da escrita em socieda-
des ameríndias a partir da comparação com seus 
efeitos em outras sociedades ao longo do tempo”, 
avalia. “Pesquisas com mapeamento do discurso 
por meio de grafos vêm se expandindo, nos últi-
mos anos, e se mostram promissoras para auxiliar 
diagnósticos na área clínica, além de contribuir 
com a pesquisa aplicada e básica em áreas como 
educação e neurociência”, sustenta Mota.

A
o tomar conhecimento dos resul-
tados do trabalho, o linguista Luiz 
Carlos Cagliari, do Departamen-
to de Linguística da Faculdade de 
Ciências e Letras da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), campus 
de Araraquara, observa que essa é 
uma área nova e que o diálogo entre 
pesquisas nas áreas da linguística 

e neurociência ainda é escasso. “Pesquisadores 
costumam trabalhar de forma independente. Por 
isso, análises de ambos os campos do conheci-
mento nem sempre conseguem aproveitar bons 
resultados obtidos por profissionais que atuam 
com os dois assuntos”, detalha. Nesse sentido, 
Cagliari propõe alguns contrapontos, sendo que 
o primeiro deles envolve a Era Axial. “Nessa Era, 
foram produzidos muitos textos longos por causa 
da elaboração mental de referências complexas 
e não somente por conta da memorização do 
discurso fora da mente e apoiada na escrita. A lin-
guagem escrita necessariamente sai da mente de 
alguém que elaborou antes o texto em linguagem 
oral. Ela apenas transforma um pensamento em 
uma memória externa à mente”, indica.

Cagliari avalia que a escrita constitui uma me-
mória reducionista em relação à linguagem oral, 

servindo a propósitos sociocontextuais conve-
nientes para as finalidades de seu uso. “A lingua-
gem é primariamente oral e, enquanto tal, é muito 
mais do que a evolução da escrita pode revelar. 
Somente no uso oral a linguagem é mobilizada de 
modo completo”, considera. Segundo o linguis-
ta, todos os seres humanos têm um processo de 
aquisição da linguagem semelhante. “À medida 
que eles crescem, enriquecem sua linguagem oral 
e sofisticam o uso da mente e, consequentemente, 
do pensamento”, detalha.

Outro contraponto envolve a ideia de que vo-
cábulos repetidos são recursos de memorização 
da linguagem. “Estruturas linguísticas com rima 
ou ritmo metrificado não ajudam na memoriza-
ção. Quando um ator decora um texto em prosa, 
se guia mais pela lógica da redação do que pela 
sequência de palavras. Quando, além disso, pre-
cisa se preocupar com a metrificação, o trabalho 
de memória se sobrecarrega”, conclui. 

Apesar de a linha de pesquisa com grafos não     
semânticos de palavras estar sendo bem-aceita 
por alguns linguistas, Ribeiro destaca que as con-
clusões do atual estudo não são consensuais, na 
medida em que representam abordagens novas, 
que se apoiam em estudos no campo da mate-
mática e não da linguística. n
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infâncias refugiadas: A criança como protagonista 
da própria história”, defendida em 2020, no Pro-
grama de Pós-graduação em Comunicação e Cul-
tura da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(ECO-UFRJ). Para realizar o estudo, que acaba 
de ser premiado como o melhor nessa catego-
ria pela Associação Nacional dos Programas de 
Pós-graduação em Comunicação (Compós), ela 
visitou abrigos de refugiados venezuelanos em 
Roraima e conversou com crianças de 7 a 12 anos, 
refugiadas ou solicitantes de refúgio, oriundas da 
própria Venezuela e da República Democrática 
do Congo e radicadas no Rio de Janeiro. 

 “O grande desafio não foi a barreira linguís-
tica, mesmo porque as crianças já se expressa-
vam em português, mas conquistar a confian-
ça dos responsáveis e das próprias crianças”, 
diz a pesquisadora, que ao longo do processo de 
intermediação teve ajuda de organizações não 
governamentais e valeu-se de atividade lúdica 

 “U
ma menina venezuelana atravessa 
o portão da aduana brasileira. Com 
duas tranças e laço de fita rosa no 
cabelo, veste casaco também rosa e 
leva uma mochila aparentemente 
pesada nas costas um pouco cur-

vadas. Debaixo do braço carrega um travesseiro 
grande quase do tamanho de seu corpo magro e 
miúdo. O rosto está sério; a aparência, cansada. Os 
passos estão firmes e um pouco apressados, seguin-
do a mulher que vai na frente. O olhar, perdido. As 
duas seguem o fluxo e chegam num espaço com 
bancos de madeira enfileirados para aguardarem 
o primeiro de uma série de atendimentos. Adultos 
e crianças, todos de aspecto cansado, se juntam na 
mesma espera por informações. Nesse momento, 
não há prioridade para ninguém.” 

O trecho acima integra o diário de campo da 
pesquisadora Fernanda Paraguassu, reproduzido 
em sua dissertação de mestrado “Narrativas de 

Pesquisadores investigam desafios enfrentados por  

crianças e adolescentes imigrantes e refugiados,  

tema ainda pouco discutido nas universidades brasileiras
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para interagir com elas. “A ideia foi estabelecer 
uma comunicação capaz de criar vínculos”, diz 
o marroquino radicado há três décadas no Brasil 
Mohammed ElHajji, orientador da pesquisa de 
Paraguassu na UFRJ. “Em geral, a criança não 
escolhe migrar. Além da falta de autonomia para 
opinar, costuma ser invisibilizada nesse processo. 
É fundamental que ela tenha voz ativa.” 

O mesmo problema reverbera na academia. 
“Existem poucas pesquisas no Brasil sobre crian-
ças e adolescentes refugiados e imigrantes. A 
maioria dos estudos sobre questões migratórias 
está focada nos adultos e suas motivações”, afirma 
Katia Norões, professora do curso de pedagogia 
da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS). “Em termos de pesquisas, a situação é 
ainda pior em relação às crianças menores, com 
até 6 anos”, completa o pedagogo Flávio Santia-
go, que atualmente investiga em estágio de pós-
-doutorado na Faculdade de Educação da Uni-
versidade de São Paulo (FE-USP) a situação de 
imigrantes de origem africana nas unidades de 
educação infantil paulistanas.

P
ara dar visibilidade ao tema, a dupla 
organizou o dossiê Migrações inter-
nacionais e infâncias, publicado re-
centemente na revista Zero-a-Seis, 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
da Educação na Pequena Infância 

da Universidade Federal de Santa Catarina 
(Nupein-UFSC). A edição reúne trabalhos de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros de áreas 
como geografia, educação, sociologia, psicologia 
e direito. “A meta foi colocar a criança como 
protagonista na discussão sobre os contextos 
migratórios tanto no Brasil quanto no exterior 

e abordar o tema sob um viés interdisciplinar”, 
explica Norões. 

“A imigração é um fenômeno irreversível no 
mundo contemporâneo”, aponta a socióloga Rosa-
na Baeninger, professora aposentada do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas (IFCH-Unicamp) e pes-
quisadora do Núcleo de Estudos de População 
(Nepo), da mesma instituição. Segundo o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(Acnur), o número de pessoas em deslocamento 
forçado em 2020 atingiu o patamar mais alto já re-
gistrado pela instituição, totalizando 82,4 milhões 
de indivíduos em todo o planeta. Desses, mais de 
26,4 milhões buscaram refúgio em outros países. 

Pelo mesmo levantamento, crianças e adoles-
centes correspondem a aproximadamente me-
tade da população refugiada no mundo. No Bra-
sil, entretanto, a situação é diferente. De acordo 
com o podcast Refúgio em pauta, produzido pelo 
próprio Acnur em parceria com 23 universidades 
brasileiras que integram a Cátedra Sérgio Vieira 
de Mello, em 2020, as crianças representavam 
cerca de 10% dos 57 mil refugiados que viviam 
no país. A maioria delas estava radicada nos es-
tados de Roraima, São Paulo e Rio de Janeiro e 
era oriunda da Venezuela, Síria e República De-
mocrática do Congo. 

“O número de crianças refugiadas aqui é bem 
menor do que a média global por várias razões. 
Uma delas é a distância geográfica entre o Brasil e 
países da África e Oriente Médio, fator que enca-
rece e inviabiliza a viagem com crianças”, observa 
a socióloga Monique Roecker Lazarin, da Casa de 
Acolhida Dom Luciano Mendes de Almeida, que 
atende imigrantes e refugiados venezuelanos na 
cidade de São Paulo. Em dissertação de mestra-
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do defendida em 2019 no Centro de Educação e 
Ciências Humanas da Universidade Federal de São 
Carlos (CECH-UFSCar), Lazarin analisou dados 
do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), 
vinculado ao Ministério da Justiça, para traçar o 
perfil das crianças que chegaram ao Brasil entre 
o final dos anos 1990 e 2016. “Faltam dados espe-
cíficos sobre a imigração infantil no Brasil e isso 
é um entrave para os pesquisadores”, justifica a 
socióloga Anete Abramowicz, da FE-USP, que 
orientou a pesquisa. 

De acordo com Lazarin, a migração forçada que 
ingressou no Brasil naquele período era, sobre-
tudo, adulta e masculina. Entre as crianças havia 
uma proporção mais equânime na quantidade de 
meninos e meninas. Nesse caso, segundo Abra-
mowicz, é fundamental atentar para a questão de 
gênero. “As meninas refugiadas costumam assumir 
o papel de cuidadoras da casa quando as mães vão 
trabalhar fora e não conseguem estudar”, aponta 
a pesquisadora. “Elas precisam de atenção peda-
gógica para não abandonar a escola e enfrentar 
ainda mais barreiras ao longo da vida.”

“A educação tem um papel muito importante na 
inserção social de crianças e famílias imigrantes e 
refugiadas”, destaca Lineu Kohatsu, do Instituto 
de Psicologia (IP) da USP e um dos organizado-
res do Seminário Internacional sobre Imigração 
e Educação, realizado recentemente no Instituto 
de Estudos Avançados (IEA) da mesma universi-
dade. Com ele, concorda Paraguassu. “Em geral as 
crianças aprendem o idioma local antes dos pais 
e se tornam a ponte da família com a sociedade. 
Com isso, acabam assumindo de forma prema-
tura papéis de grande responsabilidade, como a 
leitura de contratos de banco ou aluguel”, relata 
a pesquisadora, autora do livro infantil A menina 
que abraça o vento: A história de uma refugiada 
congolesa (Voo, 2017). 

Embora não haja no Brasil legislação específi-
ca para garantir o acesso de crianças refugiadas 
à educação, essa questão vem evoluindo desde a 
década de 1990 com a criação de ferramentas co-
mo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
É o que apontam as pesquisadoras Maria Luiza 
Posser Tonetto e Joséli Fiorin Gomes no artigo 
“‘Um filho no mundo e um mundo virado’: Uma 
análise sobre obstáculos à efetividade do acesso à 
educação de crianças refugiadas no Brasil”, publi-
cado no dossiê da Zero-a-Seis. “Temos leis muito 
boas, mas que precisam ser mais bem aplicadas, 
interpretadas com maior sensibilidade”, defende 
Gomes, professora do curso de direito da Univer-
sidade Federal de Santa Maria (UFSM). Na opi-
nião de Tonetto, não basta dar acesso à escola. “É 
preciso que a escola esteja de fato preparada para 
receber esses imigrantes”, constata. Segundo ela, 
um dos entraves está na documentação na hora da 
matrícula. “No andamento do processo de refúgio, 

o Conare emite um termo de declaração que, de 
acordo com a legislação atual, garante o direito 
à educação. Entretanto, por falta de informação 
ou preciosismo, muitas vezes as secretarias das 
escolas não aceitam o documento ou exigem cer-
tificados que a família não possui, como histórico 
escolar”, completa a pesquisadora, que investiga a 
questão em seu mestrado em educação na UFSM. 

E
m pesquisa de pós-doutorado desen-
volvida na Universidade do Porto, em 
Portugal, Kohatsu, do IP-USP, ana-
lisou a experiência de acolhimento 
em uma escola municipal de ensino 
fundamental de São Paulo, onde 20% 

dos 490 matriculados eram procedentes de ou-
tros países ou filhos de imigrantes, sobretudo da 
Bolívia. “Havia muita discriminação e bullying 
contra esses alunos até 2011, quando um novo 
diretor assumiu a escola e iniciou ações de diálogo 
com os pais e os alunos. Gradativamente outros 
professores passaram a assumir a coordenação de 
projetos que valorizavam a cultura do imigrante”, 
conta. “Segundo a equipe da escola e as famílias 
imigrantes ouvidas pela pesquisa, essas ações 
reduziram de forma significativa as manifestações 
explícitas de preconceito e discriminação, além de 
ter possibilitado maior interação entre os alunos.”

Conforme Baeninger, a percepção da sociedade 
brasileira em relação a crianças imigrantes e re-
fugiadas vem mudando ao longo do tempo – não 
necessariamente para melhor. “Se as crianças 
brancas, de origem europeia, que vieram com suas 
famílias dentro da política migratória do governo 
brasileiro, na virada do século XIX ou então após 
a Segunda Guerra Mundial, eram aceitas mais 
facilmente, infelizmente o mesmo não acontece 
com as crianças que chegaram nos últimos anos, 
muitas delas negras ou de origem indígena, mais 
suscetíveis ao racismo e à xenofobia”, lamenta. 
A especialista lembra que no século XXI, com o 
fechamento das fronteiras do Norte global por 
questões econômicas, a migração se dá, sobre-
tudo, entre os países do Sul do planeta. “É pre-
ciso que a sociedade brasileira esteja preparada 
para receber esses novos fluxos migratórios, em 
particular no contexto de crises, como o caso 
das crianças afegãs, e entenda que nosso futuro 
é multicultural”, conclui. n
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N
o bairro de Parelheiros, 
em São Paulo, Carolina 
Maria de Jesus (1914-
1977) buscava sossego 
para escrever um novo 
livro. Pela primeira vez 
desde o lançamento de 
Quarto de despejo, que 
em 1960 a alçou à fama 
repentina, estava longe 
da agitação da vida pú-
blica e sentia-se amadu-

recida. “Estou mais esclarecida, fiquei 
mais culta, estudei, melhorei o portu-
guês”, declarou ao jornal O Globo, em 
reportagem publicada em fevereiro de 
1970. O primeiro livro, que se tornara fe-
nômeno de vendas, agora se apresentava 
como uma experiência amarga aos olhos 
da autora, que ganhara apenas “fama de 
rica sem dinheiro”, em suas próprias 
palavras. Refugiada em um sítio na peri-
feria da cidade, continuou redigindo crô-
nicas, contos, poemas, provérbios, peças 
de teatro e marchinhas de Carnaval. A 
maior parte dessa produção, porém, teve 
repercussão incomparavelmente menor 
do que o livro que a tornou célebre. 

Exemplos da versatilidade da escritora 
podem ser vistos na exposição Carolina 
Maria de Jesus: Um Brasil para os brasi-
leiros, em cartaz até janeiro de 2022 no 
Instituto Moreira Salles (IMS), em São 
Paulo. Resultado de dois anos de pesqui-
sa, a mostra reúne cerca de 300 itens en-
tre fotografias, vídeos e outros documen-
tos que revelam aspectos de sua trajetória 
pouco conhecidos do público. “A difusão 
desse acervo busca reforçar a relevância 
de seu legado como intérprete do Brasil”, 
diz a historiadora Raquel Barreto, uma 
das curadoras da exposição.

Na mostra, os textos de Carolina e sua 
própria letra aparecem em formatos va-
riados, como manuscritos, projeções em 
paredes e lambe-lambes. Durante a pes-
quisa, foram consultados originais da au-
tora, grande parte depositada no IMS e 
no Arquivo Público Municipal de Sacra-

mento, cidade mineira onde Carolina nas-
ceu. “A finalidade é apresentar a voz e a 
escrita original de Carolina, uma vez que, 
até recentemente, ao serem publicados, 
seus livros passaram por modificações”, 
informa Barreto. Também é possível ouvir 
o único disco que Carolina gravou, intitu-
lado Quarto de despejo, lançado em 1961 
no embalo do sucesso do livro homônimo. 

Apesar do sorriso, o retrato de Caroli-
na na capa do disco não difere tanto de 
outras imagens da escritora, quase sem-
pre cabisbaixa, com os cabelos cobertos 
por um lenço. O acessório tornou-se um 
símbolo associado à estigmatização da 
artista. A fim de desconstruir o estereóti-
po de Carolina favelada, a exposição traz 
retratos em que aparece altiva, com o ca-
belo à mostra, usando roupas elegantes. 

“Mesmo com a disseminação de boa 
parte dos manuscritos de Carolina a par-
tir de 1990, a maioria das interpretações 
acadêmicas girou, por muito tempo, em 
torno de Quarto de despejo”, avalia a histo-
riadora Elena Pajaro Peres, que se debruça 
sobre a obra da escritora desde o douto-
rado, concluído em 2007 na Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). 

O acesso à produção literária de Ca-
rolina permitiu que Peres identificasse 
novos aspectos. “Sua obra abre janelas 
para uma melhor compreensão da ex-
pressão criativa que está ligada à história 
das diásporas africanas e das mulheres 
negras no período de pós-emancipação”, 
escreveu em um capítulo do livro Mulhe-
res na história: Inovações de gênero entre 
o público e o privado (Literar, 2020). 

Peres chegou a essa conclusão duran-
te estágio de pós-doutorado no Instituto 
de Estudos Brasileiros (IEB) da USP e 
na Universidade de Boston, nos Esta-
dos Unidos, com apoio da FAPESP. Em 
textos escritos a partir dos anos 1940, 
Carolina conta que, na infância, ouvia 
histórias narradas pelo avô, que havia 
sido escravizado e tinha orgulho de ser 
filho de africanos que vieram de Angola. 

Assim que chegou à capital paulista, 
em 1937, Carolina trabalhou na casa do 
cardiologista Euryclides de Jesus Zerbi-
ni (1912-1993). Usava o tempo livre para 
visitar redações de jornais, quando ofere-
cia seus textos para publicação. Em suas 
memórias, ela conta que ainda criança 
entrou em contato com o pensamento de 
José do Patrocínio (1854-1905) e do aboli-
cionista Luiz Gama (1830-1882), a partir 
de leituras coletivas e na escola. Também 
tinha fascinação por poetas românticos do 
século XIX e pela literatura de folhetim. 

“Nota-se que Carolina produziu sua ar-
te retrabalhando, de forma criativa, prá-
ticas e saberes a que teve acesso durante 
a vida”, observa Peres. A partir disso, diz 
ela, é possível superar a visão que a co-
loca como escritora da carência, autora 
improvável, fenômeno surpreendente ou 
mesmo um “milagre”. 

Ao todo foram publicados aproximada-
mente 10 livros de Carolina de Jesus no 
Brasil. Além de denunciar condições so-
cioeconômicas desfavoráveis, a autora de-
senvolveu uma escrita ficcional que traz 
características das radionovelas. “Muitas 
das personagens criadas por Carolina 
são mulheres vaidosas, fortes e sensíveis. 
Isso aparece em textos como Dr. Silvio e 
Obrigado senhor vigário”, explica Peres. 

É possível identificar contribuições de 
Carolina para além da autenticidade de 
seu relato e do fato de ter escrito sobre 
a miséria, salienta a crítica literária Raf-
faella Fernandez, autora de A poética de 
resíduos (Aetia, 2019), resultado de seu 
doutorado na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). “O que há de espe-
cial na literatura de Carolina é a riqueza 
de sua inventividade a partir da mobili-
zação do parco, do simplório, que se vale 
de diversos discursos literários, retalhos 
de ideias e coisas talvez consideradas 
‘menores’”, argumenta. 

Para a pesquisadora, além de falar de 
sua própria opressão, Carolina conseguia 
experimentar metáforas, produzir crôni-
cas, criar paisagens bucólicas e explorar A
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uma temática lírica. Era essa a visão estéti-
ca do mundo que ela queria que o público 
conhecesse, passado o êxtase de Quarto 
de despejo. O impedimento de levar essa 
escrita ao público fez com que percebesse 
que seu reconhecimento como artista não 
seria fácil. Publicou com dinheiro próprio, 
ainda nos anos de 1960, mais dois livros: 
Pedaços da fome e Provérbios. 

Na visão de Fernandez, o atual “resga-
te” de Carolina se explica, em parte, pelo 
fortalecimento de movimentos negros e 
pelo surgimento de novas editoras in-
teressadas em publicar autores negros. 
“Esse contexto literário e extraliterário 
cedeu suporte para que Carolina ganhasse 
visibilidade nos últimos tempos”, afirma 
Fernandez, integrante do conselho edito-
rial da Companhia das Letras. A editora 
tem se dedicado, desde o início do ano, 
a lançar textos inéditos e novas edições 
de obras de Carolina de Jesus, entre elas 
Casa de alvenaria, de 1961.

Para Barreto, a renovação dos estudos 
sobre Carolina tem relação com o ingres-
so de uma nova geração de pesquisadores 
negros em universidades públicas do país 
(ver reportagem na página 32). “São pes-
soas que lançam novos olhares sobre sua 
obra e se dedicam a resgatar seu acervo.”

D
esde que começou a ga-
rimpar o acervo de Ca-
rolina de Jesus, há 20 
anos, Fernandez reúne 
evidências concretas 
do quão complexo era 
seu processo criativo. 
“A produção de Caroli-
na resulta da mescla de 
gêneros literários e não 
literários, abrangendo 
desde a poesia român-

tica à denúncia social, valendo-se da 
normal culta e da oralidade.”

Com base em inéditos e relendo manus-
critos não aproveitados pelo jornalista Au-
dálio Dantas (1929-2018), responsável por 
tornar conhecidos os diários de Carolina 
e organizar a primeira edição de Quarto 
de despejo, Fernandez conseguiu auscul-
tar histórias e pensamentos inexplorados 
da autora. Um dos principais desafios foi 
lidar com um espólio maltratado. “A pre-
servação dos manuscritos é de extrema 
importância para publicar trabalhos inédi-
tos e subsidiar pesquisas”, diz Fernandez.

Grande parte do acervo de Carolina 
de Jesus encontra-se no Arquivo Público 

Municipal de Sacramento. O material foi 
doado nos anos 1990 por sua filha Ve-
ra Eunice de Jesus Lima. “Hoje ela se 
arrepende da doação, porque a prefei-
tura não implementou um tratamento 
arquivístico adequado para preservar 
os documentos”, afirma o pesquisador 
Sérgio Barcellos, autor de Vida por es-
crito (Bertolucci, 2015), decorrente de 
seu pós-doutorado na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Durante dois anos Barcellos mapeou o 
acervo de Sacramento. Incentivado por 
Vera Eunice, o pesquisador encaminhou 
à prefeitura um guia sobre como melho-
rar as condições de armazenamento dos 
documentos. Até agora quase nada foi 
implementado. Recentemente o Minis-
tério Público acatou uma denúncia feita 
pela filha da escritora. 

“ESCRITORA-FAVELADA”
Da noite para o dia, Carolina tornou-se 
a “escritora-favelada”, como passou a 
ser chamada pela imprensa, depois de 
Quarto de despejo. Seu percurso cria-
tivo, porém, começara muito antes de 
conhecer Dantas. Já no começo da vida 
a pequena Bitita – apelido que recebera 
na infância – demonstrava entusiasmo 
pelas letras. Embora somasse apenas 
dois anos de estudo formal e tivesse pas-
sado a juventude trabalhando em ca-
sas de família, o interesse de Carolina 
pela leitura e a escri-
ta se fortaleceu com 
o passar do tempo.
Pouco tempo depois 
de começar a traba-
lhar na casa de Zerbi-
ni, cansada de receber 
ordens, Carolina op-
tou por ser catado-
ra de papel. Na fave-
la do Canindé, onde 
construiu o próprio 
barraco e criou seus 
três filhos, conheceu 
a miséria. “Antes de 
Carolina outros au-
tores brasileiros, co-
mo Graciliano Ramos 
[1892-1953], já haviam 
escrito sobre a pobre-
za. Mas nenhum o fi-
zera de dentro da mi-
séria”, avalia o soció-
logo Mário Medeiros, 
autor de A descoberta 

do insólito (Aeroplano, 2013), resultado 
de seu doutorado sobre literatura ne-
gra, realizado com apoio da FAPESP. 
Quarto de despejo ganhou destaque 
ao denunciar a realidade das favelas, 
até então pouco conhecida do público. 

“O diário de Carolina traz reflexões so-
ciológicas importantes sobre o momen-
to que o Brasil vivia”, afirma Medeiros, 
professor do Departamento de Socio-
logia da Unicamp. “O livro foi lançado 
no contexto do desenvolvimentismo, 
propagado pelo governo de Juscelino 
Kubitschek [1956-1960] e o esforço em 
prol da industrialização.” 

Os diários de Carolina, diz Medeiros, 
colocaram em xeque o tom triunfante e 
otimista que acompanhava o processo de 

1
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modernização do país. “Quarto de despe-
jo mostrou que aquela modernidade to-
da não resolvia dilemas do racismo e da 
desigualdade social.” Apesar do sucesso 
do livro – que vendeu 50 mil exemplares 
apenas com um mês de lançamento –, 
Carolina foi mantida à margem da lite-
ratura brasileira. 

Hoje, diante de seu vasto acervo, é 
possível dimensionar com mais clareza 
a importância da literatura produzida 
por ela, avalia Fernandez. “Há uma re-
presentatividade fundamental na obra 
de Carolina, no sentido de que seus es-
critos dialogam com outras mulheres 
negras inseridas em redes diaspóricas na 
América Latina”, diz a pesquisadora. A 
escritora percorreu um longo caminho 
até chegar à capital paulista. Passou por 
várias cidades do interior, em busca de 
uma vida melhor. “Há, portanto, uma 
comunhão de valores e interesses entre 
a literatura de Carolina e a trajetória de 
homens e mulheres em processo de mi-
gração, isto é, de trânsitos em diferentes 
territórios e culturas.” 

O 
interesse pela escritora e 
sua obra, contudo, per-
maneceu associado ao 
caráter “excêntrico” da 
autora: uma mulher ne-
gra, semianalfabeta, fa-
zendo denúncia social. 
Daí alguns especialistas 
afirmarem que o best-
-seller ofuscou outros 
de seus livros, recebi-
dos com indiferença 

pela imprensa. “Ela ficou presa a Quarto 
de despejo, como se não fosse autorizada 
a seguir carreira como escritora prolífica 
e múltipla que era”, diz Fernandez.

Um aspecto que restringe a obra ao 
campo do pitoresco pode ser o fato de 
seus escritos não estarem inseridos em 
padrões normativos de nenhum gênero 
prestigiado da literatura brasileira. No 
início dos anos 2000, o escritor paulis-
tano Ferréz chegou a identificar em Ca-
rolina a grande inspiração para a difusão 
da chamada literatura marginal no Brasil. 
Ainda assim, apenas aspectos políticos e 
sociológicos costumam ser enaltecidos. 

O processo de reedição de suas obras, 
aliás, tem sido marcado por controvérsias 
em torno da decisão da Companhia das 
Letras de manter a gramática original de 
Carolina, com todos os seus desvios da 
norma padrão, sobretudo na ortografia. 
A iniciativa foi objeto de críticas dentro 
do ambiente acadêmico. 

“Alguns especialistas argumentam que 
isso seria uma maneira de perpetuar a 
imagem exótica de Carolina, mas não 
é o caso”, diz Fernandez. “Ela realiza 
uma apropriação da gramática muito 
particular, e isso faz parte do processo 
de criação de sua poética de resíduos, ao 
capturar discursos e recursos. Essa pu-
blicação também possibilita uma aproxi-
mação do leitor com a caneta originária 
de Carolina.” 

AOS OLHOS DA IMPRENSA ALEMÃ
Na Alemanha, obras como Quarto de 
despejo e Casa de alvenaria ajudaram 
a deslocar o imaginário sobre o Brasil 
como um lugar de natureza exuberante 
e harmonia entre as raças, argumenta 
Raquel Alves dos Santos Nascimento, 
doutoranda em estudos da tradução na 
FFLCH-USP. “As resenhas publicadas 
pela imprensa alemã nos anos 1960 não 
eram propriamente análises literárias 
do livro em si”, diz Nascimento, que in-

vestiga a difusão do universo caroliniano 
naquele país europeu. 

“Recomendavam a leitura para que o 
público alemão se informasse a respeito 
de uma realidade até então desconhe-
cida, como se a escrita de Carolina fos-
se um periscópio que possibilitasse ao 
europeu observar a miséria do terceiro 
mundo.” Nesse sentido, diz a pesquisa-
dora, o exotismo associado à realidade 
brasileira cedeu lugar para o “exotismo 
social da favela.”

O fato é que Carolina de Jesus deseja-
va apenas escrever, independentemente 
se fosse de dentro da favela ou de uma 
casa de alvenaria na zona norte de São 
Paulo, para onde se mudou após sair do 
Canindé. “Ela nunca se posicionou como 
representante de grupos minoritários e 
mantinha uma relação tensa com o mo-
vimento negro”, salienta Medeiros, sub-
linhando a complexidade da escritora. 

“Os manuscritos revelam que foi in-
fluenciada por autores abolicionistas e, 
ao mesmo tempo, apreciava a chamada 
literatura água com açúcar, em que prín-
cipes salvam princesas em apuros. Esse 
contraste aparece em vários de seus li-
vros”, diz Barcellos. 

Carolina deixou o Canindé em 1960. 
No ano seguinte, a favela passaria por 
um processo de desmonte, promovido 
pelo poder público municipal. “O mesmo 
que, ironicamente, viabilizou a formação 
da favela ao ‘despejar’ lá moradores re-
movidos de cortiços”, conta a urbanista 
Gabriela Pereira, professora da Facul-
dade de Arquitetura da Universidade 
Federal da Bahia (FA-UFBA), autora do 
livro Corpo, discurso e território: A cida-
de em disputa nas dobras da narrativa de 
Carolina Maria de Jesus (Anpur, 2019). 

Carolina é citada no primeiro pará-
grafo do plano de desfavelização, divul-
gado pela prefeitura de São Paulo em 
1962. Segundo o documento, o impacto 
causado por Quarto de despejo marcou 
“o despertar da cidade para esse grave 
problema urbano e social – a favela”. 
Para Pereira, a análise da obra de Ca-
rolina fornece meios para se pensar a 
constituição da cidade em que a escri-
tora viveu e pela qual se movimentou. 
“Ela conseguiu conectar o passado es-
cravocrata com desigualdades que ainda 
estruturam nossos territórios.” n

Os projetos e livros consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.

Capa do disco lançado por Carolina, 
que cantava e tocava violão  
(acima, à esq.); cerimônia de 
recebimento do título de sócia 
honorária da Academia de Letras  
da Faculdade de Direito da USP  
(ao lado); manuscrito da escritora
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Obra com traduções de textos históricos para  

língua portuguesa está prestes a completar 50 anos

Sidnei Santos de Oliveira

N
o inverno de 1970, um profes-
sor universitário de história 
que acabara de concluir seu 
doutorado na Universidade de 

São Paulo (USP) resolveu produzir um 
livro que, além de servir como fonte para 
o estudo de obras até então pouco aces-
síveis em língua portuguesa, pudesse 
auxiliar seus colegas no ainda incipiente 
ensino da disciplina de história antiga. 
O cenário da empreitada foi a Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, 
no interior de São Paulo, que hoje faz 
parte da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp). Lá, uma equipe composta por 
quatro alunos e três professores come-
çou a trabalhar no livro que rapidamente 
viria a se tornar referência nas salas de 
aula não apenas do ensino superior, mas 
também do nível básico.

Organizado por Jaime Pinsky, hoje 
professor aposentado da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), o livro 
100 textos de história antiga completa-
rá 50 anos no início de 2022. Desde seu 
lançamento, em fevereiro de 1972, jamais 
esteve fora de catálogo, tornando-se um 
marco no ensino de história antiga no 
Brasil. “Não posso indicar com exati-
dão, mas avalio que as vendas estejam 
na casa dos 100 mil exemplares”, conta 
Pinsky. O conteúdo disponível em suas 
153 páginas permanece praticamente o 
mesmo. “Além de pequenas correções de 
grafia, fizemos alterações para adaptá-lo 
ao novo acordo ortográfico”, completa. 

A ideia de compor a obra surgiu das 
necessidades percebidas na prática do-
cente de Pinsky e das dificuldades rela-
tadas por outros professores, envolvendo 
a obtenção de documentos históricos 
que pudessem subsidiar atividades de 
ensino e pesquisa sobre a Antiguidade. 

“Trabalhar como professor de história 
antiga não era fácil nos anos 1960. Em-
bora a matéria fizesse parte do currí-
culo obrigatório do curso de história, 
havia poucos professores preparados 
para oferecê-la. De forma improvisada, 
padres, latinistas, gente da área do di-
reito e apreciadores da cultura clássica 
e de estudos bíblicos acabavam respon-
sáveis pela disciplina em muitas facul-
dades”, afirma Pinsky em texto sobre a 
edição comemorativa lançada este ano. 
Somava-se a esse contexto a exigência 
de que os alunos tivessem o domínio de 
línguas como grego, latim e hebraico. 
“Esses eram, e continuam sendo, atribu-
tos que apenas uma elite de estudantes 
poderia dispor”, observa. “Tal exigência 
não correspondia à ideia de ampliação 
do acesso às universidades brasileiras 
que, naquele momento, começavam a 
receber alunos vindos da classe traba-
lhadora”, conta Pinsky. Quem dominava 
a língua inglesa ou francesa podia aces-
sar alguns desses escritos, já traduzidos 
para um dos dois idiomas. Mas boa parte 
dos textos seguia inacessível.

Encorajado por seu orientador de dou-
torado, Eurípedes Simões de Paula (1910-
1977), que na década de 1930 fez parte da 
primeira geração de historiadores for-
mados pela Universidade de São Paulo 
(USP) e em 1961 viria a integrar o grupo 
de fundadores da Associação Nacional 
dos Professores Universitários de Histó-
ria (ANPUH), Pinsky deu início à tarefa. 
Depois de tornar pública sua intenção de 
produzir a obra, discutiu a ideia com ou-
tros professores e entrevistou estudantes 
dos cursos de história e letras da faculda-
de de Assis. “Selecionei os alunos levan-
do em consideração os conhecimentos 
que tinham em línguas clássicas”, conta. FO
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As atividades de tradução e revisão 
dos textos, que incluíam discussões so-
bre a grafia de nomes e conceitos, oriun-
dos especialmente do grego, idioma com 
o qual Pinsky tinha menos familiarida-
de, começaram em meados de 1970. “Na 
instituição contávamos com especialis-
tas em linguística, gramática histórica e 
letras clássicas, além de uma biblioteca 
excelente”, recorda Pinsky. Por um ano, 
ele e seu grupo trabalharam na seleção, 
tradução e revisão dos conteúdos que 
fariam parte do livro, reunindo autores 
como o filósofo Aristóteles (384 a.C.- 
322 a.C.), os historiadores Plutarco (c.46  
d.C.-c. 120 d.C.), Heródoto (485 a.C.-425 
a.C.), Arriano (c. 92 d.C.-c. 175 d.C.) e Ti-
to Lívio (c. 59 a.C.-17 d.C.) e Júlio César 
(100 a.C.-44 a.C.), além de excertos da 
Bíblia, como Êxodo e Gênesis, e trechos 
do Código de Hamurabi, conjunto de 
leis criadas pelo sexto rei da Suméria 
no século XVIII a.C., na Mesopotâmia. 

Pinsky também utilizou textos da co-
letânea Ancient Near Eastern texts re-
lating to the Ancient Testament (Anet), 
organizada pelo arqueólogo norte-ame-
ricano James Bennett Pritchard (1909-
1997) e publicada em 1950 pela editora 
da Universidade Princeton, nos Esta-
dos Unidos. O conjunto é composto de 

Capa da  
edição em 
comemoração 
aos 50 anos  
do livro

2
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textos mitológicos, litúrgicos, jurídicos 
e seculares do Antigo Oriente. “A Anet 
tornou-se referência ao trazer, em in-
glês, textos originalmente escritos em 
línguas mesopotâmicas. Nos documentos 
extraídos dessa obra, trabalhamos ape-
nas na tradução do inglês para o portu-
guês”, explica Pinsky, que, ao terminar 
o trabalho, tinha em mãos a tradução 
de 97 textos, rigorosamente cotejados 
com seus pares de projeto. O resultado 
do esforço foi recebido por Eurípedes 
Simões de Paula com um novo desafio: 
“Por que 97?”, indagou. “Consiga mais 
três bons textos e o livro se chamará 100 
textos de história antiga”, aconselhou o 
historiador, ao mesmo tempo que bati-
zava a obra.

A primeira edição, publicada ainda no 
sistema de linotipia pela editora Hucitec, 
já estava pronta e impressa em novembro 
de 1971, mas teve seu lançamento oficiali-
zado apenas no ano seguinte. “Como era 
final de ano, o editor decidiu colocar a 
data de 1972 para que não ficasse ‘velho’ 
em poucos meses”, relembra Pinsky. A 
obra logo caiu nas graças de professores 
e alunos e passou a integrar a bibliografia 
de graduação em história, direito, filo-
sofia e letras. Em 1980, o livro tornou-se 
parte do catálogo da editora Global em 
uma coleção intitulada Bases, até che-
gar, em 1988, à atual editora Contexto, 
fundada pelo próprio Pinsky, um ano 
antes, e pela qual alcança sua 11ª edição.

aproximando percursos das civilizações 
surgidas na Mesopotâmia, como a dos 
hebreus e egípcios, das estabelecidas 
no Ocidente, como a grega e a romana. 

Distribuídos em 11 capítulos que abar-
cam conteúdos como escravismo e jus-
tiça social, guerras de conquista, mitos, 
hinos e culto, sistema e órgãos políti-
cos, agrupamentos humanos e proprie-
dade, dentre outros, os textos são, em 
sua maioria, excertos de documentos 
maiores. A ideia é que todos permitam a 
compreensão de processos históricos não 
apenas a partir de produções consagra-
das, como é o caso da legislação de Ha-
murabi, mas também conjugada a textos 
menos conhecidos, como a narrativa do 
historiador Floro (c. 74 d.C.-c. 130 d.C.), 
autor romano que trata da revolta de es-
cravizados em Espártaco. “O uso, sempre 
que possível, de fontes diretas, como as 
que a obra reúne, permite interpreta-
ções diferentes daquelas que são feitas 
a partir da literatura produzida sobre os 
documentos”, completa Funari.

Na obra é possível, por exemplo, ver 
o geógrafo e historiador Políbio (c. 203 
a.C.-120 a.C.) tratar sobre os diferentes 
poderes que compunham a República 
romana e suas respectivas atribuições, ao 
destacar a importância da Constituição 
para o sucesso das conquistas romanas 
em territórios mediterrâneos. “Esse é um 
documento de importância fundamental 
para o entendimento da tripartição dos 

Ao lado, representação 
de Hermann Vogel,  
de 1882, para a  
morte de Espártaco 
durante revolta de 
escravizados, em Roma 

Abaixo, capa de 
Commentarii de bello 
gallico, em edição 
francesa de 1783

“Um dos atributos essenciais do livro 
é ter introduzido, de maneira ampla, a 
noção importantíssima de que a histó-
ria é feita com documentos e não só de 
literatura moderna”, avalia o especialista 
em história antiga e arqueologia Pedro 
Paulo Abreu Funari, do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Humanas (IFCH) da 
Unicamp. Além de apresentar os tex-
tos a partir de eixos temáticos e não por 
ordem cronológica, o mais comum até 
então, a obra também não desvincula 
a história clássica da história oriental, 

O governo da República Romana 
estava dividido em três corpos tão 
bem equilibrados em termos de 
direitos que ninguém, nem sendo 
romano, poderia dizer, com certeza, 
se o governo era aristocrático, 
democrático ou monárquico. 
Atendendo ao poder dos Cônsules, 
dirá que é absolutamente 
monárquico e real; à autoridade  
do Senado, parecerá aristocrático,  
e ao poder do Povo, julgará que é 
Estado Popular. Eis aqui os direitos 
de cada um destes corpos.

Texto 52 | A República romana | Políbio, 
História universal, VI, 6 e 7
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poderes entre Executivo, Legislativo e 
Judiciário, fórmula que séculos depois 
viria a ser adotada em regimes demo-
cráticos mundo afora”, aponta Funari. 
Outra passagem memorável do livro é 
aquela em que, ao tratar de justiça so-
cial, o profeta Amós (? -745 a.C.) afirma: 
“Antes corra o juízo como as águas, e a 
justiça como ribeiro perene”. A metáfora, 
citada nos anos 1960 pelo pastor batista 
norte-americano Martin Luther King Jr. 
(1929-1968), está relacionada à luta por 
direitos civis e é resgatada frequente-
mente no debate político.

Investigações de processos históricos 
a partir da análise de documentos da 
Antiguidade costumam contribuir para 
a compreensão de acontecimentos pos-
teriores, mesmo que aparentemente não 
guardem relação entre si. A estratégia 
de Júlio César, explicitada no clássico 
Commentarii de bello gallico, baseia-se 
na ideia de “dividir para conquistar” e 
derivou de sua experiência militar na 
dominação da Gália, que na Antiguidade 
era formada por terras celtas da Euro-
pa Ocidental que hoje correspondem à 
França, algumas partes da Bélgica e da 
Alemanha, além do norte da Itália. A es-
tratégia seria amplamente utilizada nas 
guerras de conquista promovidas pelos 
espanhóis durante a invasão do México, 
no início do século XVI. A dominação da 
Índia pelos britânicos iniciada em 1858 
constitui outro exemplo. Já em O povo 

pede um rei: Saul, o profeta Samuel (c. 
1056 a.C.-1004 a.C.) adverte o povo de 
Israel, ainda em formação, a respeito 
das dificuldades que poderiam advir da 
busca por um monarca com força sufi-
ciente para unificar diferentes grupos ao 
seu redor. “São temas muito ressonantes 
hoje em dia porque tratam de populis-
mo, ditaduras e outros conflitos sociais 
que seguem presentes”, afirma Funari.

A história antiga é definida 
pelo período que vai desde 
o surgimento da escrita e a 
formação das primeiras civi-

lizações, por volta de 3200 a.C., até o ano 
de 476, após a queda do Império Romano 
no Ocidente. No Brasil, o crescimento 
mais significativo na formação de pro-
fessores especializados nesse período 
pode ser observado a partir de 2000. 
“Antes disso, era muito comum que 
especialistas em história do Brasil ou 
história contemporânea assumissem as 
cadeiras de história antiga, exatamente 
pela escassez de doutores especialistas 
no período”, explica Fábio Augusto Mo-
rales, professor de história antiga no 
Departamento de História da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

A ampliação do acesso às universida-
des, pressionada pelo processo de fede-
ralização das instituições de ensino supe-
rior, ainda nos anos 1960, e a multiplica-
ção das faculdades privadas, duas décadas 

depois, levou ao aumento da contratação 
de docentes em cursos de história em 
todo o Brasil, que encontraram na obra 
organizada por Pinsky uma fonte para 
aprimorar os conteúdos tratados nas dis-
ciplinas. “Uma obra como essa permite 
que professores e alunos analisem e in-
terpretem fontes primárias, fazendo com 
que aulas expositivas se transformem em 
oficinas de história”, avalia Morales, que 
começou a utilizar o livro em 2001, quan-
do era professor no ensino médio. 

Não raro, a leitura de textos sobre vio-
lência, escravidão, infanticídio e o papel 
a ser desempenhado pela mulher na so-
ciedade pode chocar leitores desavisados. 
“É preciso fazer o exercício de situar cada 
coisa em seu tempo. O conceito que se 
tinha da violência no mundo antigo, por 
exemplo, era bem diferente do que temos 
hoje”, afirma Erica Cristhyane Morais da 
Silva, do Departamento de História da 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes), que conheceu a obra durante a 
graduação em história na Ufes, no final 
dos anos 1990. Silva destaca outro atri-
buto da publicação, além de ter sido or-
ganizada e traduzida sob a coordenação 
de um historiador: o fato de apresentar 
os documentos sem textos introdutórios, 
que poderiam direcionar a interpretação 
do conteúdo. “Esse arranjo confere ao 
professor autonomia para conduzir os 
debates em sala de aula a partir da rela-
ção entre presente e passado”, finaliza.  n

Na obra intitulada Escola de Atenas, o mestre Rafael retrata Aristóteles (em pé, de túnica azul, ao centro) segurando Ética a Nicômaco
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vez que o corpo que fala não tem o gozo da fala 
no lugar de sua produção. 

Dialogando com profundidade sobre a noção 
de ideologia, Bucci busca mostrar que a comu-
nicação entrou na instância da imagem ao vivo e 
levou a ideologia a se reconfigurar em videologia, 
gerando um novo tipo de valor. O imaginário está 
condicionado nesse contexto. Os ocultamentos 
ideológicos não se dão mais pelas palavras, mas 
principalmente pelas imagens ao vivo. Para Bucci, 
essas imagens dispensam o pensamento e clamam 
por filiações videológicas, estéticas e valorativas. 

Na obra, as profundas mudanças trazidas pela 
superindústria do imaginário são apresentadas 
em cinco dimensões. A primeira está na emergên-
cia de um telespaço público que recobre o planeta 
e distorce a velha esfera pública. A segunda, nas 
alterações das espacialidades e temporalidades ja-
mais vistas. A terceira, na subordinação da palavra 
à imagem eletrônica que desestrutura completa-
mente os padrões comunicacionais. A quarta está 
no colapso do sujeito que se torna “muito mais 
fragmentado, mais incerto, mais descentrado e 
ainda mais descartável”. A quinta dimensão está 
na redefinição do valor de troca da mercadoria, 
que, “sob o império da imagem, agora se compõe 
do valor do trabalho e também do valor do olhar 
para conformar o valor de gozo”.

Com o conceito de valor de gozo, Bucci arrisca 
uma importante contribuição à teoria do valor. 
A partir de sua descrição, podemos ver a repro-
dução do capital agigantada pelo valor de gozo. 
Como bem explicitou, “para fabricar o valor de 
gozo, o capital explora trabalho e, principalmente, 
olhar – que entra na fórmula não como polo re-
ceptor de imagens, mas como fator de produção 
de signos, numa fórmula espantosa”. Os objetos 
digitais trariam o potencial do gozo, tal como as 
falas nas redes de relacionamento on-line e nas 
efusivas danças do TikTok ou do Instagram. Aqui 
parece que as antigas teorias do valor-trabalho e 
a teoria do valor-utilidade foram convocadas e 
declaradas submissas a uma teoria do valor-ima-
gem, mas a imagem que porta o poder do gozo. 
Temos aqui uma leitura indispensável.

O que pode fundamentar e até mesmo ex-
plicar o enorme sucesso das redes di-
gitais e a grande atração de milhões de 

pessoas pelas plataformas de relacionamento on-
-line? Tal primazia comunicacional seria causa-
da pela operação dos sistemas algorítmicos, pela 
formação de perfis a partir dos dados coletados 
massivamente dos indivíduos ou pelas soluções 
sociotécnicas concretizadas em redes neurais e 
outras aplicações do aprendizado de máquina? 
Um livro quer nos apresentar algumas respostas. 
Extremamente ousado e original, este livro nos 
convida a observar mais profundamente a tur-
bulência opaca da nossa contemporaneidade, 
sugere retomar leituras de autores que estavam 
no fundo da estante e a navegar entre disciplinas 
que podem mostrar que o capital formata subjeti-
vidades, orienta desejos e extrai valor até mesmo 
do mais inocente entretenimento. 

 Em A superindústria do imaginário, noções e 
conceitos como o telespaço público, a instância 
da imagem ao vivo, a videologia, o olhar como 
trabalho e o valor de gozo estão mais do que ar-
ticulados. Na obra, Eugênio Bucci nos apresenta 
as relações entre eles como elementos cruciais 
para a compreensão do fenômeno comunicacio-
nal que estrutura nossas vidas.

Atualizando Guy Debord (1931-1994) em tem-
pos de internet, o autor nos oferece um caminho 
para compreender como o capitalismo aprendeu 
a produzir imagens sintetizadas industrialmente, 
explorando o olhar e comercializando aquilo que 
“o olhar produz e não apenas em função daquilo 
que o olhar pode ver”. Mesmo sem dialogar com 
André Gorz (1923-2007), não é possível ler o livro 
sem lembrar da sua caracterização do capitalis-
mo como imaterial.

Com a definição de superindústria do imagi-
nário, o autor parece considerar insuficientes as 
definições como big techs e plataformas, para re-
presentar o fenômeno das estruturas do capital 
que fabricam o valor no imaginário, sendo capaz 
de explorar filões de linguagem, apropriar-se de 
signos comuns e escravizar o olhar social. Inspi-
rado pelo psicanalista Jacques Lacan (1901-1981), 
empresta da jornalista Jeanne Marie Machado 
de Freitas (1931-2009) passagens sobre o para-
doxo do sujeito que sempre está dividido, uma 

A formatação da sociedade

A superindústria  
do imaginário:  
Como o capital 
transformou o olhar 
em trabalho e se 
apropriou de tudo 
que é visível
Eugênio Bucci
Editora Autêntica 
448 páginas
R$ 74,90

Sérgio Amadeu da Silveira

Sérgio Amadeu da Silveira é professor associado da Universidade 
Federal do ABC (UFABC).
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R esponsável por estabelecer a primeira 
impressão de candidaturas em processos 
de seleção, apesar de ser bastante 

conhecida e utilizada nos meios acadêmico  
e profissional, uma carta de apresentação 
costuma gerar dúvidas no momento de sua 
escrita. Quais aspectos destacar? Como 
conjugar informações pessoais e profissionais? 
O que incluir para assegurar o interesse  
na análise do currículo que a acompanha?

Seja para credenciamento em programas  
de pós-graduação, submissão de artigos 
científicos, financiamento de projetos de 
pesquisa, inscrição em prêmios ou candidatura 
a uma oportunidade de trabalho, clareza  
e objetividade constituem elementos básicos 

Muito além de mera formalidade, cartas de apresentação 
costumam ser decisivas em processos seletivos

IL
U

ST
R

A
Ç

Õ
E

S 
B

Á
R

B
A

R
A

 Q
U

IN
T

IN
O

na hora de redigir uma apresentação.  
O documento também representa uma 
oportunidade para o autor demonstrar, em  
no máximo duas páginas, a capacidade de 
organizar ideias e o poder de síntese. “Meus  
40 anos de experiência profissional me 
permitem afirmar que apenas 10% das cartas 
que recebo contemplam esses dois pontos 
essenciais”, observa Bernadette Dora 
Gombossy de Melo Franco, diretora do Centro 
de Pesquisa em Alimentos da Universidade de 
São Paulo (USP), um dos Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (Cepid) mantidos pela 
FAPESP. Além da dificuldade em ir direto ao 
ponto, Bernadette lembra que é muito comum 
receber documentos sem ao menos uma 

CARREIRAS

A primeira impressão
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menção direta ao destinatário, sugerindo  
que o candidato pouco se deteve sobre  
a instituição que pretende integrar. “Em  
cartas muito genéricas logo se percebe que  
o texto foi produzido para ser encaminhado  
a diversos lugares e a diferentes pessoas, sem 
um destino específico. Resultado: o conteúdo 
não desperta a atenção.” 

A participação simultânea em diferentes 
processos seletivos é algo bastante 
comum, sobretudo entre quem deseja 

ingressar em um programa de pós-graduação 
ou busca a primeira oportunidade de emprego. 
Como cada instituição tem suas especificidades, 
recomenda-se uma consulta prévia, que 
normalmente pode ser feita via internet, sobre 
detalhes da vaga. “Conhecer o currículo dos 
pesquisadores que integram as organizações 
almejadas ou as linhas de pesquisa disponíveis 
em cada uma delas fará toda a diferença na  
hora de desenvolver os argumentos da carta, 
elevando as chances de se distinguir entre  
os demais candidatos”, completa Bernadette.

A dificuldade de escrever em primeira 
pessoa e de destacar qualidades profissionais  
sem soar pedante constitui um dos principais 
desafios. “Aqui no centro recebemos cartas 
vindas de diversos países, de pessoas com 
diferentes graus de titulação. Em grande  
parte delas nota-se a dificuldade em 
apresentar-se”, conta Bernadette. Em artigo 
recente, publicado na revista britânica Nature, 
cientistas fazem recomendações sobre  
como equilibrar informações pessoais e 
profissionais. Segundo Steve Oh, diretor do 
Stem Cell Bioprocessing Group do A*STAR’s 
Bioprocessing Technology Institute, em 
Singapura, é importante que candidatos 
indiquem suas habilidades sociais  
e demonstrem interesse em trabalhar em 
grupo. Wei Gao, professor de engenharia 
mecânica do California Institute of Technology 
de Pasadena, nos Estados Unidos, recomenda 
uma dose de prudência na elaboração do 
documento. Em sua avaliação, é importante  
ser comedido ao descrever realizações,  
mesmo que o missivista já tenha alcançado 
grandes conquistas em sua carreira. 

“Além de breves, cartas de apresentação 
devem revelar os diferenciais de um  
candidato. O tom será dado por relatos menos 
genéricos, que devem mostrar quem ele é 
profissionalmente”, sugere Bernardo Bueno, 
coordenador da graduação em escrita criativa 
e professor do Programa de Pós-graduação  
em Letras da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Mas ele faz  
um alerta: priorizar apenas a objetividade  

pode tornar a apresentação exageradamente 
formal e esconder a motivação que resultou  
na busca pela vaga. “O candidato pode 
demonstrar seu interesse destacando aspectos 
de sua trajetória que vão ao encontro da 
oportunidade almejada”, diz Bueno. Por outro 
lado, estender-se em relatos muito subjetivos 
pode desinteressar o avaliador. Histórias de 
superação cabem em cartas de apresentação, 
mas o recurso deve ser usado com parcimônia 
para evitar o efeito contrário ao que se espera.

Bernadette, da USP, chama a atenção  
para a necessidade de se evitar a linguagem 
rotineiramente usada nas redes sociais. 
Termos ambíguos, inclusão de emoticons ou 
demonstrações de intimidade são considerados 
totalmente impróprios. “Há quem opte pelo 
envio de vídeos, o que pode não ser bem 
recebido em um primeiro contato”, avalia  
a pesquisadora, enfatizando a necessidade de 
não esquecer de incluir os demais documentos 
solicitados, como o currículo. “Quando isso 
acontece comigo, solicito à secretária 
responder, pedindo informações completas, 
para evitar a desclassificação”, completa. 

Mas como levar em conta tantos aspectos  
e produzir um texto atraente sem ser impessoal 
ou demasiadamente subjetivo? Considerando 
que não existem normas que garantam  
o sucesso desse tipo de comunicação, um 
aspecto fundamental é observar atentamente  
o que diz cada edital de seleção. Algumas 
empresas e instituições determinam regras  
que devem ser contempladas na produção  
da carta, inclusive com o preenchimento de 
formulários que antecedem as candidaturas.  
“A linguagem também pode variar de acordo 
com as diferentes áreas. No campo das artes, 
por exemplo, o texto pode fazer referência  
a gêneros literários, o que se torna menos 
recomendável no âmbito das ciências exatas”, 
avisa Rodrigo Petronio, coordenador  
da pós-graduação em escrita criativa da 
Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). 
Produzir o texto com antecedência também 
possibilita a revisão de seu conteúdo  
e eventuais ajustes, sem atropelos. “É muito 
provável que o candidato cometa equívocos  
ao redigir uma carta de última hora”, considera 
Bueno, da PUC-RS. 

Para além da busca por vagas de emprego, 
estágios ou editais envolvendo pesquisa 
científica, mais recentemente cartas de 
apresentação também têm sido requisitadas 
para o ingresso no ensino superior. Na Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo  
da Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp),  
elas são decisivas na segunda fase do  
processo seletivo, definindo quem vai para  



PESQUISA FAPESP 308  |  97

a fase de entrevista. “É claro que nessa  
etapa não exigimos que o candidato destaque 
experiências profissionais, mas é importante 
que descreva os motivos para integrar nosso 
corpo discente”, afirma Mário Aquino Alves, 
do Centro de Estudos de Administração 
Pública e Governo da instituição. 

Considerada como uma espécie de  
cartão de visitas dentro do processo seletivo  
da pós-graduação, é por intermédio da  
carta de apresentação que os avaliadores 
procuram identificar o potencial de 
comprometimento e adesão dos candidatos.  
A produção dos chamados memoriais  
de formação também são uma forma de  
exercitar a escrita sobre si mesmo. 

Após realizar uma parte de sua pesquisa  
de mestrado na Universidade de Jaén, na 
Espanha, a bióloga paranaense Josisleine 
Allaion ficou atenta aos processos seletivos  
de programas de doutorado abertos este ano, 
em instituições de ensino e pesquisa daquele 
país, inscrevendo-se em diversos deles. Para 
não correr o risco de submeter cartas genéricas, 
adaptou as informações de acordo com as 
diferentes vagas oferecidas em cada uma  
das universidades. “Prestei atenção à grafia  
dos nomes dos pesquisadores para quem  
a correspondência se destinava, descrevi meus 
objetivos de acordo com as linhas de pesquisa 
disponíveis e procurei ser clara em relação  

aos motivos de estar escolhendo aquela 
instituição”, conta Allaion, que, mesmo tendo  
a possibilidade de redigir as cartas em inglês, 
optou pelo uso do espanhol, para explicitar  
seu conhecimento do idioma.

A ceita em seis diferentes universidades, 
Allaion começará neste mês seus estudos 
de doutorado no Departamento de 

Microbiologia e Genética na Universidade  
de Salamanca. Ela avalia que a carta de 
apresentação foi importante para assegurar uma 
bolsa de estudos do banco Santander. Durante  
a produção das cartas, Allaion percebeu que 
seria oportuno informar ter concluído em  
2020 o mestrado em ciência dos alimentos na 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP 
com uma bolsa concedida pela FAPESP,  
uma vez que o edital indicava prioridade a 
candidatos que já tivessem obtido algum tipo  
de financiamento. “Também optei por inserir  
o texto de minha carta de apresentação 
diretamente no corpo do e-mail deixando  
em anexo apenas o meu currículo”, completa 
Allaion. Apesar de ser uma prática bem recebida 
por avaliadores, é importante checar se constam 
no regulamento da candidatura orientações 
sobre a forma de envio, que podem abarcar 
desde o uso de formato específico de arquivo  
até mesmo determinações sobre tipos de fontes 
e espaçamento. n Sidnei Santos de Oliveira

1  Elabore o conteúdo  

da carta com antecedência

2  Indique seus objetivos  

de forma direta e clara

3  Evite o uso de jargão,  

frases de efeito ou emojis

4  Explicite como seu perfil  

alinha-se à vaga

5  Submeta a carta à leitura  

de colegas mais experientes

6  Fuja de modelos prontos, 

disponíveis na internet

Para se sair  
bem na escrita
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PERFIL 

Quando, aos 12 anos, começou a surfar 
na praia do Cassino, no Rio Grande  
do Sul, o biólogo e ambientalista Pedro 
Fruet presenciou um acontecimento 
que marcaria sua vida para sempre: 
entre uma onda e outra, percebeu  
que não estava sozinho. Avistou, 
nadando ao seu lado, vários 
botos-de-Lahille, espécie de cetáceo 
endêmica das regiões Sul do Brasil, 
Uruguai e Argentina.

“Tive receio no início, mas logo 
percebi que eram animais dóceis  
e que nossa relação seria totalmente 
pacífica”, recorda o pesquisador,  
que desde a infância já demonstrava 
interesse por temas de conservação 
ambiental. Fruet cresceu ouvindo 
histórias sobre o risco de extinção que 
corriam os botos da região – além da 
poluição e degradação de seu hábitat 
natural, há décadas eles sofrem com  
a captura acidental causada por redes 
de pesca, sobretudo as de emalhe, 
proibidas desde 2012, quando foi 
criada uma área de proteção na Lagoa 
dos Patos. A proibição, no entanto, não 
tem sido observada pelos pescadores. 

A opção pela graduação em biologia 
acabou acontecendo naturalmente.  
A pesquisa sobre a população e a 
mortalidade dos botos da região começou 
na iniciação científica, na Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) em 

parceria com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). O tema 
seguiu sendo investigado no mestrado 
e doutorado, ambos desenvolvidos  
na área de oceanografia biológica, na 
Universidade Federal do Rio Grande 
(Furg). Hoje, além de secretário  
de Meio Ambiente da cidade, o 
cientista também é coordenador do  
Laboratório de Mamíferos Marinhos 
do Museu Oceanográfico-Furg  
e um dos fundadores da Kaosa, 
organização não governamental 
dedicada à preservação ambiental. 

Em junho, seu projeto “Construindo 
pontes para incentivar a coexistência 
com o boto-de-Lahille no sul do Brasil” 
foi um dos selecionados pela Whitley 
Fund for Nature, fundação inglesa  
com sede em Londres que reconhece 
anualmente o trabalho de líderes 
conservacionistas atuantes em países 
do hemisfério Sul. Como prêmio,  
o projeto vai receber um aporte de  
£ 40 mil (cerca de R$ 285 mil)  
da instituição.

Identificados pelo nome científico 
Tursiops gephyreus, os botos-de-Lahille 
têm essa designação em homenagem 
ao naturalista francês Fernando  
Lahille (1861-1940), responsável pela 
descrição da espécie, explica Fruet. 

Na região da lagoa vive a maior 
população de botos-de-Lahille, 

estimada em aproximadamente  
120 indivíduos. Da média de 12 mortes 
registradas a cada ano, pelo menos cinco 
estão relacionados à captura pelas  
redes de pesca. “Proibir a utilização 
desses apetrechos não foi suficiente  
para diminuir a morte dos animais.  
É preciso que haja conscientização de 
toda a comunidade em relação a esse 
problema”, avalia Fruet. Com o projeto, 
o pesquisador pretende entrevistar 
pescadores e funcionários de 
instituições reguladoras e ligadas à 
elaboração de políticas de conservação 
dos ecossistemas costeiros.

“Após o levantamento desses dados  
e o consequente mapeamento das 
necessidades das partes envolvidas,  
a intenção é reunir essas pessoas  
para discutir o papel de cada uma na 
preservação do ecossistema da região.  
O problema não é apenas ambiental,  
mas também social”, afirma Fruet,  
que estuda o desenvolvimento de  
um aplicativo capaz de auxiliar na 
fiscalização das atividades de pesca  
e no engajamento da população na 
proteção da área. “Não adianta criar 
regras que não são cumpridas de forma  
consciente. Para alcançar o equilíbrio 
entre atividade e conservação é preciso 
construir uma alternativa válida.  
E para isso é imprescindível ouvir 
todas as partes”, finaliza. n                                                               S.S.O.

Surfando com botos
Biólogo gaúcho é reconhecido com prêmio 
internacional por projeto de conservação da vida 
marinha na Lagoa dos Patos

Pedro Fruet, na Lagoa 
dos Patos: projeto 
científico visa preservar 
os botos-de-Lahille 
(abaixo)
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