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

O CONHECIMENTO EM IMAGENS

Coração da Amazônia
Tingir com nanquim o sistema circulatório do matrinxã (Brycon amazonicus), 
um dos peixes característicos da bacia amazônica, permite descrever essa 
anatomia ainda desconhecida. O coração (imagem) tem particularidades:  
os vasos entram e saem da superfície do ventrículo, de forma semelhante  
a peixes do mesmo grupo em outras partes do Brasil – mas diferente do  
que se conhece em espécies do hemisfério Norte, onde há mais estudos. 
Não se sabe ainda se essa configuração representa uma vantagem 
adaptativa para a vida nos enormes rios. 

Imagem enviada pelo biólogo Diego Dias dos Santos, estudante de 
mestrado no campus de São José do Rio Preto da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), obtida durante iniciação científica na Unesp de Bauru
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MAC-USP / Regina Gomide Graz,  
Diana caçadora, c. 1930, feltro,  
Doação Fulvia e Adolpho Leirner
Foto de Mário de Andrade / IEB-USP, 
Fundo Mário de Andrade, código  
de referência: MA-F-0177
Tarde, c. 1950, Oswaldo Goeldi /  
Imagens licenciadas do artista  
Oswaldo Goeldi pelo Projeto Goeldi /  
www.oswaldogoeldi.org.br
O homem amarelo, Anita Malfatti /  
Coleção de Artes Visuais / IEB-USP

Quarta capa 
Estrela da manhã, de Manuel 
Bandeira. Tomás Santa  
Rosa Jr. / Coleção de Artes 
Visuais / IEB-USP
Manuscrito de Macunaíma /  
IEB-USP, Fundo Mário de  
Andrade, código de referência:  
MA-MMA-061 / Léo Ramos Chaves
Capa do livro Pau Brasil:  
SCHWARTZ, J. (org.). Oswald  
de Andrade – Obra incompleta.  
São Paulo: Edusp, 2021
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1922 pelo escritor paulistano,  
em versos livres (CAPA, P. 32) 
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Transamazônica
Sobre a entrevista de Roberto Araújo (“Os 
limites de um sonho amazônico”, edição 309), 
estava mesmo faltando um estudo aprofunda-
do sobre o impacto negativo daquele projeto 
megalomaníaco.
Alexandre Octavio

Florestas
Tem gente lucrando e agindo ativamente 
pela destruição (“Tecnologia a serviço das 
florestas”, edição 309). Tem tecnologia que 
dê jeito nisso?
Luiz Salles de Carvalho

Modernismo centenário
Maravilhoso saber da exposição “Modernismo 
à mostra” (disponível apenas no site da revis-
ta). Parabéns a todos que se dedicaram a ela. 
Geani Zole

Elisabeth Bik 
Quando a ciência é mercantilizada, o “jeitinho” 
dado por alguns espertalhões aparece (“No 
rastro das fraudes científicas”, edição 310).
Gilberto Cavalheiro Vieira

Comércio de artigos
Oba. Que chegue logo ao Brasil (“Cerco ao co-
mércio de trabalhos acadêmicos”, edição 310).
Fernanda Ferreira

Guerra do Paraguai
Ciência e história andando juntas (“O terror das 
doenças na Guerra do Paraguai”, edição 309).
Mesaque Almeida

Gabriel Cohn
Um de nossos gigantes, Gabriel Cohn (“Racio-
nalidade e justiça como bússola”, edição 310).
Katarina Peixoto

Destruição do Cerrado
“Ameaçado” é uma palavra inapropriada para 
o título da reportagem “Cerrado ameaçado” 
(edição 309). A destruição já é realidade e 
não mais um prenúncio, mesmo que ainda 
não seja total.
Laura Mendes

Vídeo
Que maravilha ter conhecido essa história da 
escritora Carolina Maria de Jesus (“Poética 
da diáspora”). 
Doralice Seixas 

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

COMENTÁRIOS cartas@fapesp.br
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O Teatro Municipal de São Paulo 
foi escolhido por Emicida para a 
gravação de um show que é o fio 

condutor do documentário AmarElo – É 
tudo para ontem. Para falar dos negros 
que protagonizaram a história brasileira 
dos últimos 100 anos, mas foram invisi-
bilizados, em suas palavras, o artista op-
tou pelo teatro que foi palco em 1922 de 
uma manifestação exigindo feições mais 
nacionais para a produção artística: a Se-
mana de Arte Moderna. Explicando sua 
escolha, Emicida declarou em entrevista 
ao El País Brasil que o escritor Mário de 
Andrade, figura central do movimento, 
por mais próximo que fosse da elite, per-
cebera que a cultura popular era a melhor 
lente para entender a realidade do Brasil.

A Semana se tornou o símbolo a partir 
do qual se construiu uma narrativa da eclo-
são do modernismo no país. Pesquisado-
res têm buscado aspectos desconhecidos 
dos principais autores, artistas e obras, ou 
promovem releituras da historiografia do 
movimento. Em três reportagens, Christi-
na Queiroz traz recentes reflexões acerca 
dessa narrativa em constante reelaboração,  
discutindo o seu papel no processo de re-
novação da cultura brasileira, o protagonis-
mo feminino e as experiências modernistas 
Brasil afora (página 32).

Um dos desdobramentos da Semana, 
a antropofagia advogava a assimilação 
de diferentes culturas, fossem europeias 
ou indígenas. Tupy or not tupy, that is the 
question é a frase mais conhecida do Ma-
nifesto antropófago lançado pelo grupo de 
Oswald de Andrade em 1928. Pesquisas 
recentes mostram que Mário de Andrade 
considerava inadequado o uso de línguas 
indígenas para fazer blagues e que as pro-
postas desse movimento eram insuficien-
tes para entender o Brasil.

CARTA DA EDITORA

Manifestações no teatro

Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

Os povos falantes da língua tupi se 
dispersaram por toda a América do Sul 
em um movimento territorial iniciado 
há quase 3 mil anos e podem ter repre-
sentado uma população de 5 milhões de 
indivíduos. Análises das características 
genéticas de tupi atuais sugerem que es-
se movimento foi acompanhado por uma 
explosão populacional. Além de ajudar a 
entender a expansão dos povos tupis, que 
produziam objetos de cerâmica e tinham 
um modo de vida horticultor, esses dados, 
comparados com os de etnias falantes de 
outras línguas, contradizem a ideia bas-
tante disseminada de que a barreira física 
imposta pela cordilheira dos Andes im-
pediu a mistura genética das populações 
de ambos os lados (página 56).

A disseminação da ômicron trouxe no-
vas preocupações em um momento de 
ampla retomada das atividades. Dados 
ainda iniciais sugerem que a nova varian-
te é mais transmissível e pode ser menos 
agressiva que as anteriores (página 18). 
A pandemia de Covid-19 completa dois 
anos, e a médica Eloisa Bonfá conta co-
mo foi liderar o Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo no enfrenta-
mento do vírus Sars-CoV-2. Maior com-
plexo hospitalar da América Latina, o HC 
se reorganizou, emprestou equipamen-
tos e equipes, ampliou sua capacidade de 
atendimento, realizou pesquisas, levantou 
recursos (página 26).

Neste último editorial escrito em 2021, 
para a primeira edição de 2022, agrade-
cemos a todos e todas que leram repor-
tagens, ouviram programas ou assistiram 
a vídeos de Pesquisa FAPESP. Sua par-
ticipação é fundamental para a difusão 
do conhecimento científico e esperamos 
continuar com essa colaboração no ano 
que se inicia.
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P esquisadores da França, do Reino Unido, da 
Itália e do Canadá publicaram um estudo na 
revista PLOS Biology que apresenta evidên-

cias de um esquema na seleção de artigos científicos 
capaz de configurar conluio e má conduta: o favo-
recimento, na hora de escolher trabalhos que serão 
publicados, a autores ligados ao conselho editorial 
dos periódicos. O grupo analisou manuscritos de 
5.468 revistas da área biomédica, divulgados entre 
2015 e 2019. Foram produzidos dois indicadores 
com base nesses trabalhos. Um deles quantificou a 
presença nesses títulos de autores altamente pro-
líficos, aqueles que produzem uma quantidade de 
artigos bem acima da média de seus pares. O outro 
indicador mediu o quanto a distribuição de autores 
de papers era desigual entre as revistas.

O objetivo, ao computar os dois índices, era veri-
ficar se havia concentração de trabalhos de alguns 
pesquisadores em periódicos específicos. Na metade 
das revistas, o autor mais prolífico havia publicado 
no máximo 3% do total de artigos. Mas em um gru-
po fora da curva, com mais de 200 periódicos, um 
único pesquisador era responsável por entre 11% e 
40% de todos os papers publicados. Entre esses tí-
tulos, havia alguns com fator de impacto razoável, 
como o Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal H
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O fantasma  
da ação  
entre amigos
 
Estudo aponta indícios de conluio  
na avaliação de artigos científicos,  
com favorecimento a membros  
de conselhos editoriais de revistas

BOAS PRÁTICAS
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Chemistry, da editora Taylor & Francis, Current 
Problems in Surgery, da Elsevier, e o Journal of the 
American Dental Association.

O passo seguinte foi estudar detidamente uma 
amostra de 100 revistas selecionadas aleatoriamente 
entre as que sobressaíram em um dos indicadores 
ou em ambos. Observou-se, então, que em 61% dos 
casos o autor mais prolífico fazia parte do conselho 
editorial do periódico. Também se analisou a data 
de submissão e de publicação dos artigos. Em cer-
ca de metade das revistas da amostra, o tempo para 
análise e aceitação de trabalhos dos autores mais 
prolíficos era em média de 85 dias – ante 107 dias 
para artigos de outros pesquisadores. O trabalho 
da PLOS Biology, assinado por três pesquisadores 
da Universidade de Rennes, na França, e por cole-
gas das universidades de Ottawa, no Canadá, Pa-
via, na Itália, e Oxford, no Reino Unido, classifica 
essas revistas como “periódicos de autopromoção” 
e levanta a hipótese de terem se tornado “um novo 
tipo de entidade editorial ilegítima com certas ca-
racterísticas, como uma proporção alta de artigos 
publicados pelo mesmo grupo de autores, relações 
entre os editores e esses autores e publicação de 
pesquisas de baixa qualidade”.

Não há impedimento para que membros de conse-
lhos editoriais de periódicos publiquem nas revistas 
que eles próprios coordenam, desde que isso fique 
claro na declaração de conflito de interesses e se 
garanta que não haja interferência no processo de 
revisão por pares. “Consideramos, no entanto, que 
uma proporção exagerada de artigos publicados 
por um autor poderia ajudar a identificar periódi-
cos suspeitos de prática editorial duvidosa”, disse 
ao site de informações médicas Medscape uma das 
autoras do estudo, a farmacologista francesa Clara 
Locher, da Universidade de Rennes.

“Se é raro alguém publicar mais de dois a três 
artigos por ano em um mesmo periódico, imagine 
um pesquisador ser responsável por mais de 10% da 
produção de uma revista. Isso é bastante incomum”, 
complementa Dorothy Bishop, professora de neu-
ropsicologia do desenvolvimento da Universidade de 
Oxford e coautora do estudo. “Não é possível afirmar 
de modo categórico que há um mau comportamento 
em todos os exemplos, porque pode existir alguma 
explicação para isso, mas há a preocupação com a 
presença de algum editor desonesto”, explicou Bi-
shop à revista Times Higher Education (THE).

Em 2015, Bishop deparou-se com o problema pela 
primeira vez ao analisar a produção científica sobre 
autismo, uma de suas áreas de interesse. Em uma 
série de postagens em seu blog, ela mostrou que o 
psicólogo norte-americano Johnny Lee Matson, da 
Universidade do Estado da Louisiana, nos Estados 
Unidos, foi o responsável por 10% de todos os arti-
gos publicados na revista Research in Developmen-
tal Disabilities (RDD) – e ele era o editor-chefe do 
periódico. Também constatou que Matson recebia 

um tratamento camarada em outros dois títulos em 
que publicara um número alto de artigos científicos: 
Developmental Neurorehabilitation (DN) e Journal 
of Developmental and Physical Disabilities (JDPD). 
No caso do DN, havia informações sobre as datas 
de submissão e aceitação de artigos – esse intervalo 
de tempo foi de apenas um dia para os 34 artigos 
propostos por Matson entre 2010 e 2014, o que su-
gere ausência de uma revisão por pares cuidadosa. 

Bishop foi investigar esses dois periódicos e cons-
tatou que seus editores também recebiam tratamento 
diferenciado nas revistas em que o pesquisador da 
Universidade de Lousiana era editor: além da RDD, 
Matson também coordenava a Research in Autism 
Spectrum Disorders. Em 2014, um levantamento da 
empresa Thomson Reuters incluiu Matson na lista 
das “mentes científicas mais influentes do mundo” 
pela extensão de sua produção. Autor de mais de 
800 artigos e 46 livros, seu índice H era de 67 – sig-
nifica que 67 de seus papers obtiveram, pelo menos, 
67 citações cada um.

O exemplo que animou os pesquisadores a 
produzir o levantamento é mais recente e 
rumoroso. Trata-se do caso do médico fran-

cês Didier Raoult, da Universidade Aix-Marselha, 
autor de um controverso paper sobre a utilidade da 
hidroxicloroquina, droga usada contra a malária, e 
do antibiótico azitromicina no tratamento da infec-
ção por Covid-19, publicado no International Jour-
nal of Antimicrobial Agents. A polêmica envolvendo 
o artigo, que teria sido aceito para publicação em 
tempo recorde e no qual há suspeita de manipulação 
de dados, fez com que a produção do francês fosse 
esquadrinhada. Constatou-se que Raoult, além de 
ser o editor-chefe da revista New Microbes and New 
Infections (NMNI), da editora Elsevier, também era 
o seu autor mais prolífico: seu nome está em 32% 
de 726 artigos publicados pelo periódico. A epide-
miologista Patricia Schlagenhauf, da Universidade 
de Zurique, na Suíça, que acaba de assumir o car-
go de editora-chefe do NMNI, afirmou à THE que 
“pretende ter uma gama mais ampla de membros 
do conselho, que terá de ser mais global e diver-
sificado”. Mas saiu em defesa de seu antecessor. 
“Raoult e seu grupo são muito ativos em pesquisas 
no âmbito do interesse da revista. Produzem muitos 
artigos bons e, às vezes, polêmicos. A revista NMNI 
provavelmente teve muita sorte de ter alguns desses 
artigos submetidos.”

Para Ludo Waltman, especialista em bibliometria 
da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, os in-
dícios de favorecimento demonstram a necessidade 
de ampliar a transparência dos processos editoriais 
de periódicos científicos. A melhor maneira de evitar 
o problema, disse ele à revista Science, seria tornar 
públicos os comentários feitos pelos revisores de 
cada artigo, permitindo que os leitores julguem se o 
paper foi devidamente avaliado. n Fabrício Marques
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Estudo preliminar é disseminado por grupos antivacina

Um balanço sobre má conduta na Suécia

O Conselho Nacional de Avaliação 
de Má Conduta em Pesquisa  
(NPOF), agência criada em 2020 

pelo governo da Suécia para zelar pela 
integridade científica no país, divulgou 
um balanço sobre seu primeiro ano de 
atividade. No total, foram abertas 46 in-
vestigações. Dessas, 25 já foram con-
cluídas: quatro pesquisadores foram 
considerados culpados por má conduta 
e 10 inocentados. Onze casos não che-
garam a ser avaliados por estarem fora 
da competência do órgão. Margaretha 
Fahlgren, pesquisadora da Universidade 
de Uppsala que tem assento no NPOF, 
disse à revista Nature que vários casos 
encaminhados à agência envolviam dis-
putas entre alunos de doutorado e seus 
orientadores, o que foge do escopo da 
agência. “Esse é um problema com o am-
biente de trabalho, e não propriamente 
má conduta”, afirmou.

neos, o que elevaria o risco de infarto. 
Segundo a “expressão de preocupação”, 
foram constatados equívocos e omissões 
no resumo: “Especificamente, existem 
vários erros tipográficos, não há dados 
no resumo sobre a infiltração de células 
T no miocárdio, não há análises forneci-
das para significância estatística e o autor 
não explica se apenas dados anedóticos 
foram usados”.

Apesar da rapidez com que o alerta foi 
emitido, o trabalho foi bastante compar-
tilhado em redes sociais por militantes 
contra vacinas – só no Twitter o resumo 
foi o tema de 63 mil postagens. Gundry 
é conhecido por seus livros sobre dietas 
em que afirma que alimentos ricos em 
uma proteína chamada lectina, entre os 
quais grãos e laticínios, tem um alto po-
tencial inflamatório e deveriam ser evi-
tados – essa recomendação é contestada 
por especialistas em nutrição. O cirur-
gião, que tem uma clínica na Califórnia, 
nos Estados Unidos, também vende pela 

internet suplementos alimentares que 
seriam capazes de proteger o organismo 
dos supostos efeitos danosos da lectina.

O episódio rendeu críticas à Ameri-
can Heart Association relacionadas à 
falta de critério na publicação dos re-
sumos. Michelle Kirkwood, porta-voz 
da associação, disse ao site Retraction 
Watch que um painel de especialistas 
fez uma avaliação prévia dos resumos, 
mas analisou o potencial dos trabalhos 
de suscitar discussões entre pesquisa-
dores e não a sua validade. “Os resumos 
são considerados pesquisas preliminares 
e representam o início de um diálogo 
científico sobre os seus achados, que 
podem então resultar em um manuscrito 
completo, submetido a uma revista cien-
tífica revisada por pares”, afirmou. “A 
Associação lamenta qualquer confusão 
a respeito das vacinas contra Covid-19, 
especialmente entre o público leigo que 
pode não estar familiarizado com reu-
niões científicas.”

Os casos estão vinculados a quase to-
das as áreas de pesquisa – exceto ciência 
agrícola e veterinária –, mas a grande 
maioria deles veio dos campos da medi-
cina, saúde e ciências naturais, com 30 
investigações. Plágio e falsificação de da-
dos foram as acusações mais frequentes.

Em duas das quatro condenações, os 
pesquisadores apelaram à Justiça. A bio-
médica Karin Dahlman-Wright, ex-vice-
-presidente do Instituto Karolinska, foi 
considerada culpada por manipulação 
de imagens em quatro artigos científicos, 
mas apelou a um tribunal administrativo 
que reverteu a decisão da agência ao con-
siderar que ela não agiu com negligência. 
Também houve apelação em um caso que 
envolve 13 pesquisadores de ciência dos 
materiais e nanotecnologia da Universi-
dade de Linköping, por fabricação de re-
sultados de raios X em quatro trabalhos, 
mas o resultado ainda não foi proferido.

A American Heart Association, 
organização não governamental 
dos Estados Unidos que finan-

cia e dissemina pesquisas sobre doen-
ças cardíacas, promoveu entre 13 e 15 
de novembro um encontro científico 
on-line em que centenas de médicos 
e pesquisadores puderam fazer apre-
sentações breves de trabalhos que vêm 
desenvolvendo – uma compilação dos 
resumos desses estudos foi publicada 
na revista Circulation. No começo de 
dezembro, um desses sumários foi al-
vo de uma declaração de “expressão de 
preocupação”, sinal de que há algo sus-
peito no trabalho e seus resultados estão 
sendo reconsiderados.

Trata-se de um estudo apresentado 
pelo cirurgião cardíaco Steven Gundry, 
segundo o qual vacinas de RNA mensa-
geiro desenvolvidas contra a Covid-19, 
como as das empresas Pfizer/BioNTech 
e Moderna, aumentariam o nível de mar-
cadores inflamatórios nos vasos sanguí-
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Refinando as estatísticas empresariais

NOTA  (1)  EJI – EQUIVALENTE À JORNADA INTEGRAL: É UMA UNIDADE QUE MEDE O NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS EM DETERMINADA ATIVIDADE, TORNANDO-AS COMPARÁVEIS, MESMO COM DIFERENTES GRAUS DE DEDICAÇÃO 
A ESSA ATIVIDADE. ASSIM, UMA PESSOA QUE DEDIQUE TODA A JORNADA DE TRABALHO A ATIVIDADES DE P&D EQUIVALE A UMA PESSOA EJI. OUTRA, QUE DEDIQUE APENAS METADE DESSA JORNADA A TAIS ATIVIDADES, EQUIVALE A 
0,5 PESSOA EJI.          FONTE   IBGE/ PINTEC - DADOS PUBLICADOS E TABULAÇÃO ESPECIAL

DADOS

A Pesquisa de Inovação Tecnológica 
(Pintec) realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) é a única fonte de informações 
abrangente e qualificada sobre  
os recursos humanos e financeiros 
direcionados às atividades de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
pelas empresas

Pelo critério baseado na UF da sede da empresa, São Paulo tinha 
2.365 empresas industriais com atividades internas de P&D,  
em 2017. Para essas atividades, as empresas ocuparam  
28.977 pessoas e direcionaram R$ 8,7 bilhões. Pelo critério  
da localização das atividades, o estado teria, no mesmo ano,  
2.400 empresas industriais com atividades internas de P&D, com 
dispêndios de R$ 8,9 bilhões e 30.548 profissionais dedicados

Ainda que a diferença seja pequena em número de empresas 
(35), quando referida aos dispêndios (R$ 157 milhões)  
e ao pessoal em P&D (1.571 pessoas), não é desprezível.  
Isso porque os recursos dirigidos às atividades de P&D  
das empresas não contabilizadas pelo primeiro critério são  
muito maiores do que a média das empresas contabilizadas  
(gráfico abaixo)

A unidade amostral da Pintec é  
a empresa. A maior parte delas tem 
um único local de produção, mas as 
maiores podem ter várias unidades, 
em diferentes unidades da federação 
(UF). Nesses casos, as atividades de 
P&D são associadas à UF da sede, 
mesmo que não seja onde as 
atividades de P&D foram realizadas

A FAPESP solicitou ao IBGE tabulações 
especiais, adotando o local de realização  
das atividades de P&D como critério de 
regionalização. Limitações amostrais dificultam 
seu uso para todas as UF e todos os setores  
de atividade econômica. As tabulações 
especiais se restringem ao estado de São Paulo  
e às empresas industriais. A comparação  
entre as informações divulgadas pela Pintec  
e as contidas na nova tabulação está abaixo

DISPÊNDIOS E PESSOAL ALOCADO EM ATIVIDADES DE P&D EM SÃO PAULO

Brasil São Paulo – local sede (A) São Paulo – local P&D (B) São Paulo – Diferença (B-A)

VALORES MÉDIOS POR EMPRESA DOS DISPÊNDIOS E DO PESSOAL EM P&D POR 
CRITÉRIOS DE REGIONALIZAÇÃO E SUA DIFERENÇA. BRASIL E SÃO PAULO: 2017
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Unidade geográfica

Brasil

São Paulo (local da sede)*

São Paulo (local de P&D)**

Número de empresas

5.973

2.365

2.400

Atividade interna de P&D

Valor (R$ mil)

17.726.487 

8.746.229 

8.903.806 

Pessoal (EJI)1

63.406

28.977

30.548

INDICADORES SELECIONADOS DAS ATIVIDADES INTERNAS DE P&D REALIZADAS 
POR EMPRESAS INDUSTRIAIS. BRASIL E SÃO PAULO: 2017

* DADO PUBLICADO ** TABULAÇÃO ESPECIAL

2.968

10,6

3.698

12,3

3.711

12,7

4.546 45,3
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NOTAS

1

Pesquisador 
coleta animal 
morto após 
incêndio

Uma nova espécie de dinossauro encouraçado e dotado de uma cauda bastante 
peculiar acaba de ser descrita por paleontólogos chilenos. A espécie, que viveu 
entre 75 milhões e 71 milhões de anos atrás, quando os continentes que formavam 
o paleocontinente Gondwana já estavam praticamente separados, recebeu o 
nome de Stegouros elengassen. Tinha cerca de 2 metros de comprimento, o corpo 
coberto por placas ósseas e era herbívoro (ilustração ao lado). O mais curioso  
é sua cauda. Era plana, em forma de folha, com sete pares de placas ósseas 
(osteodermos) que se projetavam lateralmente, lembrando um macuahuitl, arma 
de guerra empregada por astecas e outros povos que habitaram a região central 
do atual México. Possivelmente era usada para defesa. O esqueleto fossilizado 
80% completo foi encontrado em 2018 em escavações realizadas na região de 
Magalhães, no extremo sul do Chile. O crânio de Stegouros elengassen tem 
características dos anquilossauros, mas o resto do corpo guarda traços mais 
primitivos e semelhantes aos dos estegossauros (Nature, 1º de dezembro).  
O grupo coordenado por Sergio Soto-Acuña, da Universidade do Chile, classificou 
a nova espécie como sendo do grupo dos anquilossauros, aparentado dos 
dinossauros do gênero Kunbarrasaurus, da Austrália, e Antarctopelta, da Antártica.

Encouraçado e armado
2

A sequência sem precedente de incêndios ocorrida no 
Pantanal ao longo de 2020 deixou um rastro extenso de 
morte. Tirou a vida de quase 17 milhões de animais. O 
grupo liderado pelos veterinários Walfrido Tomas, da Em-
brapa Pantanal, e Ronaldo Morato, do Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), realizou 
levantamentos em 126 áreas queimadas no norte e no sul 
do Pantanal entre 1º de agosto e 17 de novembro de 2020 
e identificou 302 carcaças de anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos. A partir da concentração de animais mortos e 
da área total queimada (39 mil quilômetros quadrados), 
os pesquisadores chegaram a números trágicos. O fogo 

matou diretamente cerca de 16 milhões de animais de 
pequeno porte, com menos de 2 quilos, e outros 944 mil 
de maior porte. A mortalidade foi maior entre as pequenas 
serpentes (9,4 milhões desses répteis morreram) e os 
pequenos roedores (3,3 milhões). Aproximadamente 1,5 
milhão de aves também foram consumidas pelas chamas 
ou morreram de fome, além de 458 mil primatas, 237 mil 
jacarés e 220 mil tamanduás (Scientific Reports, 16 de 
dezembro). Os números são considerados conservadores 
porque não incluem onças-pintadas, suçuaranas e antas – 
desses animais não foram achadas carcaças, embora se 
suspeite de que também tenham morrido. 

Incêndios no Pantanal mataram 17 milhões de animais
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Um diamante  
muito especial

Um diamante extraído de uma mina em Botswana, no sul da África,  
e depositado no Museu de História Natural de Los Angeles (NHMLA), 
nos Estados Unidos, abriga em seu interior um mineral nunca visto 
antes: a perovskita de silicato de cálcio. O mineralogista Oliver 
Tschauner, da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, e seus 
colaboradores analisaram a composição química e a estrutura  
do mineral, que recebeu o nome de davemaoíta em homenagem  
ao geofísico e mineralogista sino-americano Ho-kwang (Dave) Mao 
(Science, 12 de novembro). A davemaoíta só deve se formar a mais  
de 660 quilômetros abaixo da superfície do planeta, em uma região 
chamada manto inferior, onde a temperatura passa dos 2 mil graus 
Celsius e a pressão é centenas de milhares de vezes superior à 
observada ao nível do mar. Calcula-se que de 5% a 7% do manto 
inferior seja composto por esse mineral, que aloja em sua estrutura 
cristalina elementos químicos radioativos (urânio, tório, potássio, entre 
outros) responsáveis por produzir parte do calor do interior da Terra.
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Novos membros  
do Conselho Superior

Em decreto publicado em 14 de dezembro no Diário 
Oficial, o governador de São Paulo, João Doria, indicou 
dois novos nomes e reconduziu um terceiro para in-
tegrar por um período de seis anos o Conselho Supe-
rior da FAPESP. Os novos conselheiros são a matemá-
tica Thelma Krug, pesquisadora do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) e uma das vice-presi-
dentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), e o médico hematologista Dimas 
Tadeu Covas, professor da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo 
(USP) e presidente do Instituto Butantan. O engenhei-
ro químico Pedro Wongtschowski, presidente do Con-
selho de Administração da Ultrapar Participações e 
líder da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) 

da Confederação Nacional da Indústria (CNI), foi re-
conduzido para o cargo que havia ocupado até outu-
bro de 2021. Dos 12 assentos do Conselho Superior 
da Fundação, três estavam vagos havia dois meses 
por causa do fim do mandato anterior de Wongts-
chowski e dos conselheiros Carmino de Souza e João 
Fernando Gomes de Oliveira.

Covas (à esq.), 
Krug e 
Wongtschowski 
(acima)

As manchas 
cinzentas são  
do mineral 
davemaoíta

ESTIMATIVA DE INDIVÍDUOS MORTOS EM 
ALGUNS GRUPOS DE ANIMAIS 

Serpentes 
9,4 milhões

Aves 
1,5 milhão

Roedores  
3,3 milhões

Primatas 
458 mil

FONTE TOMAS, W. ET AL. 
SCIENTIFIC REPORTS. 2021

3

4 5 6
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O peso-pesado da Via Láctea
Medições muito precisas do movimento das estrelas mais 
próximas do buraco negro central da Via Láctea permitiram 
agora calcular com grande acurácia a distribuição de massa 
no cerne da galáxia. Usando telescópios nos hemisférios 
Norte e Sul do planeta, um grupo internacional de astrônomos 
e astrofísicos verificou que o Sagitário A*, o buraco negro 
com massa 4,3 milhões de vezes maior que a do Sol, detém 
99,9% da matéria do centro galáctico. O 0,1% restante 
corresponde a estrelas, buracos negros menores, nuvens de 
gás e poeira interestelar e matéria escura (Astronomy & 
Astrophysics, no prelo). Mesmo após décadas de observações 

meticulosas, era difícil provar que a quase totalidade da 
massa da região estava concentrada nesse buraco negro. 
De acordo com a teoria da relatividade geral, de Albert 
Einstein, estrelas orbitando objetos de massa muito elevada 
descrevem uma trajetória em forma de roseta. Acompanhan-
do o movimento de quatro estrelas (S2, S29, S38 e S55) na 
vizinhança imediata do Sagitário A*, o grupo de pesquisado-
res, do qual participou o astrofísico Reinhard Genzel, diretor 
do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre e ganhador 
do Nobel de Física de 2020, conseguiu inferir a distribuição 
de massa na região.

O médico Carlos Carlotti Junior será o novo reitor da 
Universidade de São Paulo (USP) pelos próximos quatro anos 
e a socióloga Maria Arminda do Nascimento Arruda, a nova 
vice-reitora. A nomeação foi anunciada em 8 de dezembro.  
Os dois integravam a chapa vencedora da consulta realizada 
na universidade em novembro e encabeçavam a lista 
encaminhada ao governador de São Paulo, João Doria. 
Professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) 
da USP, Carlotti se formou em medicina na FMRP em 1983  
e se especializou em neurocirurgia. Fez o mestrado e o 
doutorado na mesma instituição, onde se tornou professor 
titular em 2014. Foi diretor clínico do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto, diretor da FMRP e pró-reitor de Pós-graduação 
da USP. Arruda é professora do Departamento de Sociologia e 
diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP, onde se graduou em ciências sociais em 
1970 e realizou o mestrado e o doutorado. Professora titular 
desde 1988, sua área de investigação abrange a sociologia 
da cultura, a história social dos intelectuais, da literatura  
e das artes e a sociologia da comunicação de massas. 

Médico é 
novo reitor 
da USP

As imagens 
obtidas entre 
março e julho 
de 2021 
mostram  
a trajetória  
de estrelas 
orbitando  
o Sagitário A*

Uma provável crucificação
Um esqueleto de quase 2 mil anos encontrado em 2017 no vilarejo de 
Fenstanton, próximo a Cambridge, no Reino Unido, guarda uma possível 
evidência de crucificação – a quarta de que se tem registro e a mais bem 
conservada. O homem, que morreu entre os 25 e os 35 anos de idade,  
traz um prego cravado no osso do calcanhar (calcâneo) da perna direita.  
Os restos mortais do indivíduo, apelidado pelos arqueólogos de Esqueleto 
4926, foram achados em cemitério da Era Romana escavado pela empresa 
Albion Archaeology em um empreendimento imobiliário. O homem 
provavelmente viveu entre o século II e o século IV e o que sobrou de seu 
corpo narra uma existência miserável: dentes cariados ou ausentes, lesões 
ósseas associadas à carência de nutrientes e sinais de inflamação ou 
infecção nas pernas – um indicativo de que pode ter sido amarrado ou 
acorrentado. Seus ossos foram encontrados em uma tumba rodeados  
por 12 pregos. Só mais tarde se achou o 13º, transpassando o calcâneo.  
Para os arqueólogos David Ingham, da Albion, e Corinne Duhig, da 
Universidade de Cambridge, a explicação mais plausível para o achado 
seria uma crucificação (British Archaeology, janeiro-fevereiro de 2022). 

Prego cravado 
no calcâneo 
direito de 
esqueleto

1

3
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Manuscrito de Einstein  
alcança R$ 74 mi em leilão

Um documento escrito à mão que ajudou a mudar a compreensão 
do Universo foi vendido em 23 de novembro pelas casas de leilão 
Christie’s e Aguttes, em Paris, por € 11,6 milhões (cerca de R$ 74 
milhões), desconsiderando os impostos. Esse é o valor mais alto 
atingido por um documento científico. O manuscrito de 54 páginas 
foi redigido entre junho de 1913 e o início de 1914 pelo físico alemão 
Albert Einstein (1879-1955) e pelo engenheiro ítalo-suíço Miche-
le Besso (1873-1955), amigos desde a graduação na Escola Poli-
técnica Federal em Zurique, Suíça. Com 26 páginas escritas por 
Einstein e 25 por Besso, além de três com grafia de ambos, o do-
cumento tenta explicar anomalias na órbita do planeta Mercúrio 
usando versões iniciais de equações que mais tarde o físico utili-
zaria para demonstrar a sua teoria da relatividade geral em 1915. 
A teoria explica a gravidade como sendo consequência da defor-
mação que corpos causam no espaço-tempo, e não como uma 
força de atração a distância entre os corpos, como proposto por 
Isaac Newton no século XVII. O documento, conhecido como 
manuscrito Einstein-Besso, é um dos dois que chegaram aos dias 
atuais detalhando a gênese da teoria da relatividade geral – o 
outro está na Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel.

Pacheco Leão (1914-1993), em 
Harvard no início dos anos  1940

Estímulo a se tornar cientista
Uma importante iniciativa para incentivar a identi-
ficação e o desenvolvimento de novos cientistas está 
de volta. Em 2 de dezembro, a FAPESP e a Academia 
Brasileira de Ciências (ABC) anunciaram a reativação 
do programa Aristides Pacheco Leão de estímulo às 
vocações científicas (https://fapesp.br/vocacoes). 
Criado em 1994 em homenagem ao neurofisiolo-
gista carioca e interrompido em 2019 por falta de 
verbas, o programa tem por meta estimular alunos 
de iniciação científica a realizar um estágio de até 
50 dias durante as férias de verão em laboratórios 

nacionais de excelência. Com duração de cinco 
anos, renováveis por mais cinco, o acordo firmado 
entre a Fundação e a ABC permitirá que, a cada 
ano, 50 alunos de graduação de qualquer institui-
ção de ensino e pesquisa do país e de qualquer 
área receba o treinamento no laboratório de um 
membro titular da academia. Os candidatos devem 
estar matriculados em um curso de graduação e 
inscritos em um programa de iniciação científica. 
Titulares da ABC interessados em receber um 
bolsista devem se cadastrar no programa.

Problemas em estudos sobre câncer
Foi concluído depois de oito anos um projeto que tentou reproduzir os resultados de 
importantes experimentos sobre a biologia do câncer feitos com células e animais de 
laboratório. As conclusões estão em dois artigos publicados agora (eLife, 7 de dezembro). 
Liderado pelo pesquisador Timothy Errington, diretor do Center for Open Science em 
Charlottesville, na Virgínia, Estados Unidos, o trabalho tentou replicar 193 experimentos 
descritos nos 53 artigos científicos mais importantes sobre câncer publicados de 2010  
a 2012. De todos, apenas 50 (26% do total) puderam ser reproduzidos gerando dados 
sobre 158 efeitos: 136 deles positivos e 22 nulos. Ao avaliar uma grandeza chamada 
tamanho do efeito, que dá uma magnitude do resultado, os pesquisadores verificaram 
que em 92% dos casos ele era menor do que o do estudo original – em metade deles, 
85% menor. Uma barreira para reproduzir os trabalhos foi o fato de nenhum dos papers 
originais incluir detalhes suficientes dos métodos. A equipe de Errington fez contato com 
os autores desses trabalhos, mas só 41% auxiliaram (32% não responderam). 

Imagem de microscopia de células de câncer 
de mama e do ambiente tumoral 
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Floresta em recuperação na encosta 
do vulcão Turrialba, na Costa Rica

Saindo para  
jantar fora

Floresta pode se recuperar rapidamente

O médico e geneticista Francis Collins,  
um dos líderes do projeto que  
sequenciou o genoma humano, deixou  
no final de dezembro a direção dos 
Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos 
Estados Unidos, um dos maiores e  
mais importantes centros de pesquisa 
médica no mundo. Depois de 12 anos à  
frente da instituição, que tem orçamento  
anual na casa dos US$ 40 bilhões,  
Collins deve retomar as atividades em  
tempo integral em seu laboratório  
no Instituto Nacional de Pesquisa do 
Genoma Humano, um dos 27 que 
integram os NIH, e se dedicar ao estudo 
do diabetes tipo 2 e da progéria, doença 
rara que causa envelhecimento precoce. 
Em seu lugar, assume interinamente o 

Nas duas últimas décadas, as florestas tropicais encolheram por ano entre 30 mil e 40 mil 
quilômetros quadrados (km2) – área semelhante à dos Países Baixos – com a derrubada 
da vegetação primária para dar espaço a pastagens e plantações. Há, porém, uma boa 
notícia. Uma vez que as áreas agrícolas e pastagens são abandonadas, a floresta é capaz 
de se regenerar em um ritmo relativamente rápido. A conclusão é de um levantamento 
coordenado pelo ecólogo Lourens Poorter, da Universidade de Wageningen, nos Países 
Baixos, que contou com pesquisadores de 14 instituições brasileiras. O grupo analisou 12 
características de solo e da comunidade de plantas em 2.275 pontos de 77 áreas de flo-
resta em regeneração (floresta secundária) nas Américas e na África. Diferentes caracte-
rísticas se recuperam em ritmos distintos, indicaram os resultados. Em menos de uma 
década, o solo readquire 90% de suas propriedades originais. Já a diversidade de espécies 
e a composição da comunidade de plantas conseguem o mesmo em até seis décadas, um 
prazo considerado rápido pelos pesquisadores (Science, 10 de dezembro).

Morcego  
da espécie  

Molossus molossus

De volta  
à pesquisa

Mesmo vivendo em áreas urbanas,  
os morcegos que se alimentam de insetos 
podem beneficiar a agricultura. Um exemplo: 
por reduzirem a população de pragas 
agrícolas, espécies insetívoras podem evitar 
a perda de US$ 391 milhões por safra de 
milho no Brasil, segundo estimativa de 
pesquisadores da Universidade de Brasília 
(UnB) e do Instituto Tecnológico Vale. Sob  
a liderança da ecóloga Ludmilla Aguiar,  
da UnB, o grupo coletou o DNA das fezes  
de morcegos de cinco colônias de Brasília e 
outras duas cidades e identificou 83 grupos 
de insetos que lhes serviam de alimento – 
parte deles é de pragas agrícolas, o que 
indica que os morcegos saem das cidades 
para se alimentar (PLOS ONE, 21 de outubro).
Usando dados sobre a alimentação desses 
mamíferos e da lagarta-do-cartucho 
(Spodoptera frugiperda), que ataca o milho, os 
pesquisadores calcularam o valor do serviço 
ecossistêmico prestado pelos morcegos.

dentista e bioquímico Lawrence Tabak, 
principal vice-diretor dos NIH, que já 
dirigiu o Instituto Nacional de Pesquisa 
Dental e Craniofacial, anunciou em 
dezembro o Departamento de Saúde dos 
Estados Unidos, ao qual os NIH são 
subordinados. O governo norte-americano 
atualmente analisa o perfil de candidatos 
à direção dos NIH, que precisam 
passar por aprovação do Senado.
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O impacto da restrição de mobilidade
1
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NOTAS DA PANDEMIA

Avenida Paulista 
em 31 de março  
de 2020 após a 
adoção de medidas 
de restrição

É possível que pouca gente ainda duvide de que o fechamento do comércio e de áreas 
de lazer, somado às recomendações para ficar em casa e evitar o contato com outras 
pessoas, tenha restringido a disseminação do vírus Sars-CoV-2. Para estimar o impacto 
da restrição de mobilidade sobre o espalhamento de uma infecção, um grupo coorde-
nado pelo cientista da computação Heitor Ramos, da Universidade Federal de Minas 
Gerais, analisou dados de deslocamento coletados por seis meses de 2020 em cinco 
capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza) 
por um aplicativo que indica caminhos no trânsito. A partir dessas informações, a equi-
pe simulou o que aconteceria em dois cenários extremos: sem imposição de restrição 
de movimento e com a determinação de um lockdown após o primeiro caso. Resultado: 
sem as restrições de mobilidade e sem os cidadãos adotarem medidas de prevenção 
(uso de máscaras, isolamento social), a curva de contágio cresce rapidamente e atinge 
um pico dezenas de vezes maior do que o relatado pelo sistema de saúde. Já se os go-
vernos tivessem decretado lockdown logo após o primeiro caso, além de retardar o pico, 
haveria uma redução abrupta das infecções (PLOS ONE, 7 de dezembro).

Os grandes felinos  
e a Covid-19

Everest, Makalu e Ranney, os três exemplares 
de leopardo-das-neves (Panthera uncia, 
abaixo) de um zoológico na cidade de Lincoln, 
no estado norte-americano de Nebraska, 
morreram em novembro em decorrência  
de complicações associadas à Covid-19.  
Os três felinos, uma das principais atrações  
do Children’s Zoo de Lincoln, haviam testado 
positivo para o vírus Sars-Cov-2 um mês 
antes. Dois tigres-da-sumatra do mesmo 
zoológico também foram infectados,  
mas passavam bem (The Washington Post,  
14 de novembro). Dezenas de animais em 
zoológicos já testaram positivo para o novo 
coronavírus nos Estados Unidos desde o início 
da pandemia. Em novembro, o zoológico de 
Denver, no Colorado, relatou os dois primeiros 
casos de Covid-19 em hienas. Antes da  
morte dos leopardos, um leão morreu na  
Índia e dois filhotes de tigre no Paquistão.

Os gastos com saúde dos mais pobres
A pandemia deve interromper o avanço rumo  
à cobertura universal de saúde alcançado em 
diversos países nas últimas duas décadas, 
segundo relatório apresentado em 12 de 
dezembro pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pelo Banco Mundial. Em 2019, antes  
da pandemia, 68% da população mundial tinha 
acesso a serviços essenciais de saúde, como 
atendimento pré e pós-natal e de saúde 
reprodutiva, imunização, tratamento de doenças 
infecciosas e diagnóstico de doenças não 
transmissíveis (câncer, diabetes e problemas 

cardíacos). De 2000 a 2017, caiu de 1,16 bilhão 
para 505 milhões o número de pessoas vivendo 
na extrema pobreza (com menos de US$ 1,90  
por dia) que tinham de pagar para ter acesso  
a serviços de saúde. Apesar da melhora, esse tipo 
de gasto ainda consumia em 2017 mais de 10% do 
orçamento familiar de 996 milhões de indivíduos. 
Como a pandemia de Covid-19 afetou serviços  
de saúde, a OMS e o Banco Mundial estimam que 
mais de meio bilhão de pessoas estejam sendo 
empurradas para a linha da extrema pobreza 
porque têm de pagar para ter acesso à saúde.

500 milhões 
é o número 
aproximado de 
pessoas que  
estariam sendo 
empurradas para  
a linha da extrema 
pobreza por  
causa de gastos 
com saúde

2
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uma onda de novos casos sem precedentes, prova-
velmente em razão da chegada da ômicron. Em 15 
de dezembro, foram registrados 78.610 casos, um 
recorde desde o início da pandemia, e um alerta 
para a política britânica (e de outros países) de 
relaxamento do distanciamento social e do uso 
de máscaras. Até 22 de dezembro, 14 mortes no 
Reino Unido foram atribuídas à ômicron, e a OMS 
tinha contabilizado a presença da variante em 106 
países. No Brasil, 27 casos causados pela ômicron 
tinham sido confirmados até o fechamento desta 
reportagem. Em meados de dezembro, o grupo do 
virologista Edison Durigon, do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-
-USP), isolou a variante pela primeira vez no país.

A notícia da emergência de uma nova versão do 
Sars-CoV-2 altamente transmissível levou alguns 
países a restringir o tráfego aéreo vindo das nações 
do sul da África. A reação irritou Oliveira, cuja 
equipe também foi a responsável por identificar 
outra variante do coronavírus em dezembro de 
2020, a beta. Em entrevista à revista Nature, que 
acaba de escolhê-lo como um dos 10 pesquisadores 
mais importantes de 2021, o brasileiro disse que 
a África do Sul foi tratada como bode expiatório 
nessa história e quase foi criada “uma cortina de 
fumaça para o acúmulo de vacinas” nos países 
ricos, que “perderam o controle da pandemia”. 
Cerca de 6% dos habitantes da África – onde vive 
1,3 bilhão de pessoas, 17% dos habitantes do glo-
bo – receberam até agora duas doses de alguma 
vacina contra a Covid-19 (ver quadro na página 
21). Na África do Sul, país mais desenvolvido da 
região, essa taxa está na casa dos 25%.

Apesar dos baixos índices de imunização, o con-
tinente contabilizava oficialmente até meados de 
dezembro apenas 6,5 milhões de casos e 160 mil 
mortes. “Há grande subnotificação de casos e mor-

N
o dia 25 de novembro, a equipe do 
bioinformata brasileiro Tulio de Oli-
veira, diretor do KwaZulu-Natal Re-
search and Innovation Sequencing 
Platform (Krisp), em Durban, na Áfri-
ca do Sul, divulgou a descoberta de 
uma linhagem do vírus Sars-CoV-2: 
uma variante com mais de 50 muta-
ções, altamente transmissível e res-

ponsável por uma nova onda de casos de Covid-19 
no país africano, a maioria de caráter leve, sobretu-
do em crianças com menos de 5 anos, faixa etária 
ainda não vacinada. Os pesquisadores desconfia-
ram de que havia uma forma distinta do vírus em 
circulação quando perceberam, no início daquele 
mês, um aumento nos registros de ocorrências 
de Covid-19 na província de Gauteng, onde fica 
Joanesburgo, a maior cidade sul-africana. Inicial-
mente denominada B.1.1.529, a nova variante foi 
rebatizada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) com o nome de ômicron, a 15ª letra do al-
fabeto grego, de acordo com o padrão estabelecido 
em maio de 2021.

Não se sabe se a ômicron surgiu na África do 
Sul ou apenas foi identificada por lá. Ainda em no-
vembro, amostras do material genético da variante 
foram divulgadas por pesquisadores de Botsuana, 
nação vizinha à África do Sul, e de Hong Kong, 
na distante Ásia. Também antes do final daquele 
mês os primeiros casos de Covid-19 causados pe-
la ômicron foram reportados em outras partes do 
mundo, como na Bélgica e em Israel. Em dezem-
bro, os relatos de ocorrências atribuídas à variante 
em outros países passaram a ser uma constante.

Mesmo com 70% da população totalmente va-
cinada com duas doses e mais de um terço de seus 
cidadãos tendo já recebido inclusive a terceira 
injeção de reforço, o Reino Unido experimentou 

Nova variante do Sars-CoV-2 é altamente 

transmissível, mas não há, por ora, indícios de que 

cause mais casos graves ou mais mortes

Marcos Pivetta
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Cartaz em rua de 
Mumbai, na Índia,  
no fim de novembro  
alerta sobre a 
disseminação da nova 
variante do Sars-CoV-2
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tes na África e isso explica em parte esse aparente 
menor impacto da pandemia ali”, diz a médica Es-
ter Sabino, da Faculdade de Medicina da USP. “A 
idade média da população africana é a menor de 
todos os continentes. Como o risco de desenvol-
ver Covid-19 aumenta exponencialmente depois 
dos 50 anos, a estrutura etária da África pode ser 
um fator que minimize o impacto da Covid-19.” 

Desde a identificação da linhagem inicial do 
Sars-CoV-2 na cidade chinesa de Wuhan dois anos 
atrás, a ômicron é a quinta variante do vírus con-
siderada pela OMS como de preocupação, depois 
da alfa, beta, gama e delta. Uma variante recebe 
esse status quando há dados que demonstram sua 
associação a uma mudança significativa em pelo 
menos um fator de risco relacionado à Covid-19. 
São eles: aumento em sua transmissibilidade, piora 
em seu quadro epidemiológico, elevação na viru-
lência do patógeno, alteração no perfil clínico da 
doença. Ou, ainda, diminuição da efetividade de 
medidas de saúde pública contra a pandemia, dos 
métodos de diagnóstico, dos tratamentos ou das 
vacinas disponíveis.

A alta transmissibilidade da ômicron leva as au-
toridades da saúde a prever que a nova variante se 
tornará logo a linhagem em circulação dominante 
no mundo. Sua chegada e impacto incerto devem 
servir de novo alerta contra o abandono de medidas 
sociais e intervenções farmacêuticas destinadas a 
controlar a pandemia. “Preciso ser claro: as vacinas 
sozinhas não vão tirar nenhum país dessa crise”, 
disse, em comunicado à imprensa, o diretor-geral 
da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em mea-
dos de dezembro. “Não se trata de usar as vacinas 
em vez das máscaras, do distanciamento social, da 
ventilação de áreas e da higienização das mãos. É 
preciso fazer tudo isso. Fazer bem.”

Por ora, a única certeza é de que a ômicron se 
dissemina de forma mais célere do que a delta, 
variante descoberta em outubro de 2020. Hoje 
a delta responde por 99% das amostras globais 
do Sars-CoV-2, cujo genoma foi sequenciado nos 

últimos dois meses. “Não se po-
de esquecer que a delta já era 
mais transmissível do que as va-
riantes anteriores”, pondera o 
virologista Fernando Spilki, da 
Universidade Feevale, do Rio 
Grande do Sul, e coordenador 
da Rede Nacional de Ômicas da 
Covid-19. “Mas precisamos de 
mais tempo para entender o que 
representa o surgimento da ômi-
cron. Os primeiros estudos são, em grande parte, 
de caráter observacional e preliminar.”

H
á indícios de que a ômicron apresenta 
alguma capacidade de furar a prote-
ção imunológica propiciada por duas 
doses da vacina ou por infecções pas-
sadas. Essa caraterística talvez seja 
derivada de seu elevado número de 
mutações, mais de 30, na proteína spi-
ke, essencial para o vírus penetrar e 
se replicar nas células humanas. Os 

anticorpos mais relevantes induzidos pelas vaci-
nas são feitos contra a spike. Eles a reconhecem e 
impedem a entrada do vírus nas células humanas, 
inibindo sua replicação. “Além disso, as vacinas 
também ativam as células T contra Covid-19 [um 
tipo de resposta imunitária tão importante no com-
bate ao vírus quanto os anticorpos]”, pondera o 
infectologista Julio Croda, da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). “Essa resposta celular 
diminui o risco de ocorrer casos mais graves.”

Um estudo preliminar, ainda não publicado, 
feito por médicos da Universidade de Hong Kong, 
indica que a ômicron infecta e se multiplica 70 
vezes mais rápido do que a delta e a versão origi-
nal do Sars-CoV-2 nos brônquios humanos. Essas 
estruturas tubulares flexíveis conectam a traqueia 
aos pulmões, aos quais levam o ar. No entanto, a 
infecção pulmonar causada pela nova variante é 

Equipe do brasileiro 
Tulio de Oliveira 
identificou a ômicron 
na África do Sul

Moradores de 
Joanesburgo esperam 
sua vez de tomar  
a vacina contra 
Covid-19 em dezembro 
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significativamente mais branda do que a provoca-
da pelo vírus original. A velocidade de reprodução 
da ômicron nos pulmões foi 10 vezes mais lenta. 
Essa aparente menor agressividade pode ser uma 
explicação para a predominância de casos leves de 
Covid-19 atribuídos até agora à ômicron. 

Outro estudo, da mesma universidade asiáti-
ca, traz dados preliminares mais preocupantes. 
Segundo o trabalho, aceito para publicação no 
periódico Clinical Infectious Diseases, duas doses 
da vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, a em-
presa parceira do Instituto Butantan na produção 
da CoronaVac, não evitam a infecção das células 
humanas pela ômicron. Os pesquisadores verifi-
caram que em todas as 25 amostras de sangue ob-
tidas de pessoas imunizadas com essa vacina não 
houve produção suficiente de anticorpos contra a 
ômicron. No caso do sangue de 25 pacientes que 
haviam recebido a vacina da Pfizer/BioNTech, o 
desempenho foi apenas ligeiramente melhor: em 
cerca de um quarto das amostras a produção de 
anticorpos foi satisfatória. Trabalhos de outros 
grupos também sugerem uma menor proteção 
das vacinas da AstraZeneca e da Moderna contra 
a nova variante. Por isso, a equipe de Hong Kong 
aconselha as pessoas a receber uma terceira dose 
de reforço de algum imunizante contra Covid-19. 

A origem da ômicron ainda é incerta. Análises 
genéticas indicam que ela não é derivada de nenhu-
ma linhagem conhecida do Sars-CoV-2. Há duas 
hipóteses que tentam explicar seu surgimento. A 
mais plausível é de que ela seja resultado da repli-
cação do vírus durante uma infecção duradoura, 
provavelmente em pacientes imunossuprimidos. 
Nesses indivíduos, a luta entre o sistema de de-
fesa do organismo e o Sars-CoV-2 se prolonga e 
o patógeno, ao se reproduzir inúmeras vezes no 
hospedeiro, adquire mutações que lhe conferem 
alguma vantagem adaptativa.

“Mas alguns virologistas argumentam que ape-
nas uma infecção prolongada em um hospedeiro 
humano não teria sido capaz de originar tantas 
mutações no Sars-CoV-2”, comenta Spilki. “Por 
isso, eles especulam que a variante pode ter se 
originado de um processo denominado spillback.” 
Segundo essa hipótese, durante a pandemia, o ho-
mem poderia ter transmitido o Sars-CoV-2 para 
um animal, como já ocorreu com martas e vea-
dos-de-cauda-branca. Nesse hospedeiro, teriam 
ocorrido alterações genéticas e uma nova forma 
do vírus surgiu e foi retransmitida novamente pa-
ra o homem. Como quase tudo que diz respeito à 
ômicron, mais estudos precisam ser feitos para 
se chegar a alguma conclusão sobre sua gênese. nFO
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Total no mundo (em milhões)

Total por países (em milhões) População totalmente vacinada*
* Com duas doses das vacinas disponíveis 
ou uma dose da vacina da Janssen

CASOS MORTES

FONTE: OMS, dados até 16/12/2021

271,37

5,32

CASOS

MORTES

44,6%

Mundo

A GEOGRAFIA DO VÍRUS E DA VACINA
A ômicron foi identificada na África, continente com um pequeno número oficial de casos e de mortes  
por Covid-19 desde o início da pandemia, mas com a menor taxa de vacinação do globo
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Dos 709 voluntários que receberam o mol-
nupiravir, também chamado de MK-4482 ou 
EIDD-2801, 48 (6,8%) foram hospitalizados. 
Entre os 699 participantes que tomaram place-
bo, 68 (9,7%) foram internados. Nove mortes fo-
ram relatadas no grupo placebo contra um óbito 
entre aqueles que tomaram o antiviral. O trata-
mento consistiu na administração de 800 mili-
gramas (mg) de molnupiravir, duas vezes ao dia, 
por cinco dias. 

O comprimido da Pfizer, por sua vez, recebeu 
em 22 de dezembro autorização da FDA para uso 
emergencial em pacientes infectados com o Sars-
-CoV-2. O ensaio clínico feito pela farmacêutica 
foi desenhado para contemplar 3 mil voluntários 
em 21 países, entre eles o Brasil. Os bons resulta-
dos alcançados permitiram a redução da amostra 
para 774 pessoas.

O medicamento oferecido até o terceiro dia do 
início dos sintomas a pacientes com ao menos 
um fator de risco diminuiu a necessidade de in-
ternação ou óbito em 89% em comparação com 
o grupo que recebeu placebo. Menos de 1% de 
quem tomou o fármaco (3 pessoas em um grupo 
de 389) foi hospitalizado, sem que ocorressem 
mortes, ao passo que 7% entre os que recebe-
ram placebo foram hospitalizados ou morreram  
(27 indivíduos entre 385, com 7 mortes). Os pa-
cientes foram tratados por cinco dias com duas 
doses diárias de 300 mg do paxlovid associado 
a 100 mg de ritonavir. Essa droga é utilizada no 
tratamento de pacientes com HIV e ajuda a au-
mentar o tempo de ação do antiviral no organismo.

ESTRATÉGIAS DIFERENTES
Conforme monitoramento da Biotechnology In-
novation Organization, entidade global da indús-
tria de biotecnologia, 264 medicamentos antivi-

D
ois anos após o aparecimento dos pri-
meiros casos de Covid-19 na China, o 
mundo continua lidando com a pan-
demia do Sars-CoV-2. Com quase 9 
bilhões de doses de vacinas aplicadas 
ao redor do mundo, a maior parte em 
nações de alta renda, a porcentagem 
da população com a cobertura vacinal 
completa supera os 47%. Mesmo que 

essa parcela não seja suficiente para interromper a 
disseminação do vírus – ainda mais quando novas 
variantes, como a ômicron, testam a eficácia da imu-
nização –, há avanços em frentes complementares. 
A novidade mais animadora diz respeito a dois me-
dicamentos antivirais, os primeiros administrados 
por via oral, com resultados clínicos promissores: o 
paxlovid, da farmacêutica Pfizer, e o molnupiravir, 
da Merck Sharp & Dohme (MSD) e da companhia 
de biotecnologia Ridgeback Biotherapeutics.

O molnupiravir foi aprovado em caráter emer-
gencial no Reino Unido no início de novembro, 
sob o nome comercial Lavregio. A droga também 
foi autorizada pela Food and Drug Administration 
(FDA), agência reguladora de medicamentos e ali-
mentos dos Estados Unidos, e já foi recomendada 
pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) 
para uso em pacientes que não necessitam de oxi-
gênio ou que não estejam sob risco de desenvolver 
a forma grave da doença.

De acordo com a análise final dos resultados 
de um estudo global feito pela MSD, com 1.433 
participantes em 170 países, incluindo o Brasil, 
a administração do fármaco reduziu em 30% as 
hospitalizações e mortes por Covid-19 em pa-
cientes sintomáticos com pelo menos um fator 
de risco para evolução desfavorável da doença 
(obesidade, diabetes, doença cardíaca grave ou 
idade acima de 60 anos).

Farmacêuticas anunciam medicamentos  

administrados por via oral para tratar a doença  

causada pelo novo coronavírus

Tiago Jokura

Estudo clínico apontou 
que o molnupiravir,  
da MSD, reduziu em 
30% internações  
e óbitos em pacientes 
sintomáticos com  
pelo menos um fator  
de risco para Covid-19M

SD
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rais contra o Sars-CoV-2 estão em desenvolvimento 
no mundo atualmente, além de 233 vacinas e outros 
364 tratamentos, totalizando 861 componentes na 
esteira da pesquisa e desenvolvimento para conter 
a pandemia. As tecnologias candidatas a aprovação 
para uso vacinal ou medicamentoso atuam sobre 
o vírus de diferentes maneiras.

“O mecanismo de funcionamento do molnupi-
ravir é de amplo espectro. Isso significa que ele 
age potencialmente em vários vírus cujo material 
genético é formado por RNA [os vírus também 
podem ser compostos por DNA]. É o caso dos ar-
bovírus responsáveis pela dengue, chikungunya e 
zika e do vírus causador da gripe”, explica Marina 
Della Negra, diretora médica da MSD no Brasil.

Della Negra conta que o molnupiravir, desen-
volvido por cientistas da Universidade Emory, de 
Atlanta, nos Estados Unidos, era, até o início de 
2020, um candidato a combater outros vírus, co-
mo o da gripe. A Ridgeback Biotherapeutics aca-
bou comprando o molnupiravir, e com a eclosão 
da pandemia de Covid-19 mudou o rumo do de-
senvolvimento, focando no Sars-CoV-2. Os testes 
clínicos começaram em abril e no mês seguinte a 
Ridgeback firmou parceria com a MSD.

Esse relato ajuda a explicar a principal qualida-
de da nova droga. “O mecanismo de ação é inibir 
a replicação de qualquer RNA viral. Basicamente, 
ele introduz no organismo partículas análogas aos 
nucleosídeos [unidades básicas de RNA ou DNA] 
que formam o código genético do vírus. Isso ge-
ra mutações e provoca o que chamamos de erro 
de catástrofe viral, ou seja, o RNA fica inviável e 
o vírus não se replica”, detalha Della Negra. Foi 
essa característica que levou um medicamento 
inicialmente concebido para combater o vírus 

causador da influenza a tornar-se mais uma arma 
no enfrentamento ao Sars-CoV-2.

O fato de o molnupiravir alterar o material ge-
nético do novo coronavírus também trouxe à tona 
uma preocupação: o medicamento poderia pro-
vocar mutações genéticas nos portadores do ví-
rus que levassem a efeitos colaterais indesejáveis, 
como o desenvolvimento de câncer? De acordo 
com Della Negra, os estudos com o molnupiravir 
demonstraram baixo risco de genotoxicidade em 
modelos in vivo, no caso ratos e outros roedores.

“Existe um risco teórico, mas investigações pre-
liminares em animais, divulgadas pela MSD, não 
apresentaram riscos aumentados de mutações. No 
entanto, estudos mais amplos e de longo prazo são 
necessários”, sustenta o infectologista Eduardo 
Medeiros, da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) e diretor científico da Sociedade Paulista 
de Infectologia (SPI).

A 
droga da Pfizer seguiu um caminho 
diferente. “Temos uma biblioteca 
com milhares de moléculas que são 
estudadas e passam por uma triagem 
periódica para identificação se são 
promissoras e viáveis para variados 
fins. Como já existiram outros coro-
navírus no passado, nós já tínhamos, 
pelo aprendizado acumulado, uma 

ideia do tipo de molécula em nosso portfólio que 
poderia ser eficaz contra um coronavírus emergen-
te”, descreve Marjori Dulcine, diretora médica da 
Pfizer no Brasil. Ela esclarece que o nome paxlovid 
é de uso comercial exclusivo nos Estados Unidos. 
“Por ora, no restante do mundo, chamamos de 
PF-07321332 ou molécula 1332.”

FONTES PFIZER E MSD

Medicamento

Laboratório 

Dosagem 
 

Como age 
 
 

Preço do  
tratamento

Status

Molnupiravir, MK-4482 ou EIDD-2801

Merck Sharp & Dohme (MSD) e Ridgeback 

Biotherapeutics

4 comprimidos de 200 mg cada, duas vezes ao dia,  

por cinco dias  

Inibe a replicação do RNA viral; de amplo espectro, 

pode ser eficaz contra outros vírus formados  

por RNA, entre eles os causadores de influenza,  

zika, dengue e chikungunya

R$ 3 mil (nos EUA) 

Aprovado em caráter emergencial no Reino Unido  

e pela FDA; recomendado pela EMA; submetido  

à aprovação da Anvisa

Paxlovid, PF-07321332 ou molécula 1332

Pfizer 

Duas doses diárias de 300 mg, durante cinco dias, 

associadas a 100 mg de ritonavir, usado no 

tratamento de HIV

Também inibe a replicação do RNA viral,  

mas age somente contra o novo coronavírus 

 

R$ 4 mil (nos EUA) 

Autorizado para uso emergencial pela FDA

POR DENTRO DOS COMPRIMIDOS
Conheça as principais características dos novos fármacos criados para tratar a Covid-19
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O medicamento vai na contramão da abordagem 
do concorrente da MSD: em vez de atuar contra 
um amplo espectro viral, a molécula 1332 age ex-
clusivamente contra o vírus causador da Covid-19. 
“Nossa molécula é a primeira que inibe a protease 
3CL, específica do Sars-CoV-2 e que é fundamental 
para replicação de seu RNA. Por meio dessa inibi-
ção pontual, o medicamento interrompe a prolife-
ração do vírus”, detalha Dulcine. Protease é uma 
classe de enzimas que rompem ligações peptídicas 
entre aminoácidos de proteínas. O vírus, ao infec-
tar as células hospedeiras, normalmente produz 
uma poliproteína que é partida em proteínas me-
nores (proteólise), importantes para a maturação 
e reprodução do Sars-CoV-2. A 3CL do novo co-
ronavírus, quando inibida pelo medicamento, não 
consegue efetuar a proteólise da poliproteína do 
vírus, interrompendo a sua reprodução.

Quanto ao risco de toxicidade do paxlovid, Me-
deiros avalia que, teoricamente, inibidores de pro-
tease do Sars-CoV-2 não têm atividade contra cé-
lulas humanas. “Creio, contudo, que são necessá-
rios estudos de avaliação de toxicidade hepática 
e na medula óssea. Estudos de longo prazo são 
fundamentais para avaliar os eventos adversos e 
as interações com outras medicações.”

TERAPIAS COMPLEMENTARES
Infectologistas consultados por Pesquisa FAPESP 
enfatizaram que os antivirais para a Covid-19 não 
substituem a vacinação. “A prevenção contra qual-
quer doença é sempre uma combinação de fatores. 
Assim como cinto de segurança, airbag e freios ABS 
preservam a vida de motoristas e passageiros, uso 
de máscara, distanciamento social, vacinas e, agora, 
medicamentos específicos são nossos equipamen-
tos contra a Covid-19”, ilustra Alexandre Naime 
Barbosa, chefe do Departamento de Infectolo-

gia da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e 
consultor especial para a Covid-19 da Sociedade 
Brasileira de Infectologia (SBI) e da Associação 
Médica Brasileira (AMB). “As vacinas reduzem 
o risco individual de casos graves e de óbito, mas 
não anulam as chances de que ocorram. Para pes-
soas idosas, indivíduos imunodeprimidos ou não 
vacinados, é preciso haver uma estratégia de tra-
tamento para a fase inicial da doença.”

“Outro ponto importante é que o doente com 
quadro clínico leve a moderado de Covid-19 pode 
eliminar o vírus por até 10 dias após o início dos 
sintomas. Medicações que reduzam a carga viral 
e, consequentemente, o tempo de excreção viral 
também auxiliam no controle de surtos, diminuin-
do a transmissão da doença”, acrescenta Medeiros.

Uma vantagem adicional das medicações de 
uso oral contra o Sars-CoV-2 é a facilidade logís-
tica. As pílulas são mais simples de transportar, 
distribuir, armazenar e administrar aos pacientes 
quando comparadas a terapias de infusão endo-
venosa, como os anticorpos monoclonais, criados 
em laboratório.

PRÓXIMOS PASSOS
A MSD já solicitou à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) autorização para uso 
emergencial do molnupiravir contra a Covid-19; 
o resultado deve sair em janeiro. O laboratório 
informa ter produzido 10 milhões de tratamentos 
para comercialização no mundo – cada tratamento 
é composto por 40 comprimidos de 200 mg cada 
um, a serem tomados ao longo de cinco dias. Para 
2022, a previsão é de que o montante ultrapasse 
20 milhões. Esse esforço inclui negociações em 
curso, no Brasil, para cooperação técnica com o 
Instituto de Tecnologia em Fármacos da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz-Farmanguinhos). O 
acordo inclui a possibilidade de ensaios no futuro 
para avaliar a eficácia do antiviral contra dengue 
e chikungunya. 

Já a Pfizer, que até o fechamento desta repor-
tagem ainda não havia dado entrada no pedido 
junto à Anvisa, estima produzir no próximo ano 
50 milhões de tratamentos (10 doses de 300 mg do 
paxlovid associadas a 100 mg de ritonavir) e tam-
bém divulga estar em negociação com vários paí-
ses para distribuir o remédio de forma equitativa. 

Embora os fabricantes não revelem o custo uni-
tário dos medicamentos, sabe-se que o governo 
norte-americano pagou cerca de US$ 712 (R$ 4 
mil) por cada tratamento de molnupiravir no pri-
meiro lote encomendado à MSD e US$ 529 (R$ 3 
mil) para o tratamento da Pfizer. As duas farma-
cêuticas também firmaram acordos com o Pool 
de Patentes de Medicamentos da Organização 
das Nações Unidas (MPP-ONU) para a fabricação 
de remédios genéricos, cujo custo do tratamento 
deve ficar por volta de US$ 20. nFO
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Produção do  
paxlovid  
em laboratório  
da Pfizer  
em Friburgo,  
na Alemanha
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D
esde o início de 2020, a médica reumatologista Eloisa 
Silva Dutra de Oliveira Bonfá está no centro do comba-
te à pandemia no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FM-USP), o 
maior centro médico da América Latina e referência pa-

ra a Covid-19 em São Paulo. Como diretora clínica do HC desde 2011, 
com sua equipe, ativou o plano de desastre um mês antes do primeiro 
caso de Covid-19 ser diagnosticado no Brasil e antecipou a compra de 
luvas, máscaras e outros materiais de que precisariam para trabalhar. 
Em março, o comitê de crise, de que ela participava, transformou o 
Instituto Central em um espaço exclusivo para pacientes com Covid-19, 
transferindo o pronto-socorro e 35 clínicas especializadas para outras 
unidades do HC. No início da pandemia, um dos grandes problemas 
foi a falta de leitos de UTI, que em dois meses passou de 85 para 300, 
e de pessoal – a equipe foi de 4 mil para 6 mil integrantes.

Bonfá teve de motivar as equipes, gerenciar o medo de se infecta-
rem com uma doença desconhecida, enfrentar protestos de médicos 
residentes e aprender a pedir doações, já que não havia dinheiro para 
contratar os reforços de que precisava. Nesta entrevista, concedida 
por plataforma de vídeo, ela contou que também viu colegas se des-
tacarem como lideranças criativas ou que, mesmo exaustos, pediam 
para trabalhar mais. 

Nascida em Ribeirão Preto, casada com um economista e mãe de 
três filhos adultos, ela voltou recentemente a um ritmo quase normal, 
incluindo idas a restaurantes e caminhadas noturnas, três vezes por 
semana, acompanhada pelo marido.

ENTREVISTA Eloisa Bonfá

OPERAÇÃO 
PELA VIDA
Diretora clínica do Hospital das Clínicas  

da USP há mais de uma década, reumatologista  

pôs à prova a capacidade de planejamento  

com a chegada da Covid-19

Carlos Fioravanti e Maria Guimarães  

RETRATO Léo Ramos Chaves

IDADE  63 anos

ESPECIALIDADE 
Reumatologia

INSTITUIÇÃO  
Universidade de  
São Paulo (USP) 

FORMAÇÃO  
Graduação em medicina 
pela Faculdade de 
Medicina de Ribeirão 
Preto da USP (1981), 
doutorado pela 
Faculdade de Medicina 
da USP (1991)

PRODUÇÃO  
377 artigos  
científicos e coautoria 
em 6 livros
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Por que em março? 
Foi quando percebemos que a pandemia 
era mais grave do que parecia inicialmen-
te. Conversei com Bia para avaliarmos a 
possibilidade de isolar o Instituto Cen-
tral, mas era uma proposta ainda distan-
te. No final de semana, comuniquei ao 
diretor da Faculdade de Medicina e aos 
membros do Conselho do HC que está-
vamos estudando a proposta de concen-
trar o atendimento no Instituto Central. 
No domingo à tarde o governador de São 
Paulo, João Doria, veio inaugurar leitos 
de UTI [Unidade de Terapia Intensiva], 
nada a ver com a Covid-19. Mas, ao che-
gar à UTI a ser inaugurada, o governador 
anuncia que iríamos isolar o Instituto 
Central para Covid-19. Soube depois que 
ele tinha subido no elevador com o di-
retor da faculdade, que comentou sobre 
essa possibilidade. Quase tive um infar-
to, mas não tinha como voltar atrás. Já 
estava anunciado. 

Como fez a adequação de espaços?
Transferimos equipamentos e pessoas 
do maior pronto-socorro terciário da 
América Latina, de múltiplas especiali-
dades, para o InCor [Instituto do Cora-
ção], que do dia para a noite se tornou 
um pronto-socorro geral. Distribuímos 
35 clínicas especializadas nos outros ins-
titutos, que se tornariam de baixa exposi-
ção à Covid-19 e atenderiam os pacientes 
com outras doenças. As clínicas médicas 
foram para o Instituto de Ortopedia, a 
área cirúrgica para o Icesp [Instituto de 
Câncer do Estado de São Paulo] e o ber-
çário de alto risco para o HU [Hospital 
Universitário]. Em 15 dias transforma-
mos o Instituto Central em um espaço 
exclusivo de atendimento a pacientes 
com Covid-19.

Houve resistência a essas mudanças?
Muita. A primeira resistência foi, diga-
mos assim, justificada, porque eu tinha 
ligado para os membros do Conselho 
do HC dizendo que apresentaríamos o 
projeto para todos eles. De repente todo 
o plano foi atropelado. Era difícil para 
os membros do Conselho acreditarem 
que não fui eu que avisei o governador. 
Mas, de todo modo, essa medida permi-
tiu que os colaboradores com fatores de 
risco para Covid-19, como hipertensão e 
diabetes, fossem atendidos nos institutos 
de baixa exposição e os que não tivessem 
nenhum ficassem no Instituto Central. 

As pessoas estavam com muito medo 
de ser infectadas com o coronavírus ou 
passar para um familiar. No Instituto 
Central, começamos uma organização 
rígida: só entrava quem já tivesse feito 
treinamento e no início não era permi-
tido passar de um instituto para outro. 
Transformamos os anfiteatros em espa-
ços para treinamento de paramentação, 
de uso de ventiladores e de todos os cui-
dados que deveríamos tomar, e as salas 
dos professores em alojamentos para 
as pessoas que iriam trabalhar com Co-
vid-19. A mesa dos professores ia para um 
canto e abria espaço para dois beliches 
destinados às equipes da linha de frente.

A equipe cresceu muito?
Chegamos a ter em torno de 6 mil fun-
cionários no Instituto Central. Antes tra-
balhávamos com 3,5 mil, 4 mil. Precisa-
mos de mais gente porque aumentamos 
muito os leitos de UTI. Tínhamos 84 no 
Instituto Central e entre abril e maio es-
se número cresceu para 300. Como não 
havia cirurgia eletiva durante a pande-
mia, transformamos 35 salas cirúrgicas 
em leitos de UTI. Mas aí surgiu um pro-
blema: não havia intensivista nem pneu-
mologista para contratar, também não 
tínhamos ventiladores mecânicos para os 
pacientes. Os anestesistas nos ajudaram 
usando o equipamento de anestesia para 
ventilar os pacientes. Muitos estavam 
sem trabalho, porque não havia cirurgia 
eletiva, mas também não havia dinheiro 
para contratá-los. Nunca vendi uma rifa 
nem deixava meus filhos venderem, eu 
comprava tudo porque morria de vergo-
nha, mas nessa hora superei a vergonha e 
saí pedindo tudo. Com o superintenden-
te pedi uma doação para o banco BTG 
Pactual e com ela contratamos aneste-
sistas. Só que eles não sabiam trabalhar 
sozinhos, porque não eram intensivistas. 
Então, em cada sala cirúrgica colocamos 
um intensivista para trabalhar com um 
anestesista. E assim conseguimos man-
ter 300 leitos de UTI por dois meses. 
Médicos de outras especialidades, como 
ortopedistas e oftalmologistas, também 
foram recrutados e fizeram um trabalho 
incrível. Eles ficavam na enfermaria e 
cuidavam dos pacientes menos graves. 
Oferecíamos times de apoio assisten-
cial, um de intubação, outro para pegar 
um vaso sanguíneo grande ou fazer tra-
queostomia [inserção de uma cânula na 
região da traqueia para facilitar a chega-

Quase dois anos depois do início da pan-
demia, como está sua vida? 
Ainda evito lugares fechados e com mui-
ta gente, mas já vou a um restaurante 
aberto e ventilado. Temos no Brasil uma 
capacidade de vacinação muito grande, 
sem a resistência que existe em outros 
países. O resultado é um declínio cons-
tante do número de casos. Isso abre uma 
perspectiva de, no médio prazo, repensar 
a nova forma de viver pós-Covid. A Co-
vid-19 não desapareceu, ainda que a taxa 
de ocupação de leitos reservados para 
essa doença esteja muito baixa. Nosso 
hospital é referência para casos graves 
e com a vacinação diminuíram muito. 
Atualmente estamos com 30% dos lei-
tos ocupados.

Como o HC se preparou para enfrentar 
a pandemia no início de 2020?
Enfrentamos crises há muito tempo no 
HC. Uma das integrantes da diretoria clí-
nica, a doutora Bia [Maria Beatriz de Mo-
literno Perondi], é especializada em de-
sastres. Em 2010 ela foi como voluntária 
ao Haiti para ajudar a atender as pessoas 
atingidas pelo terremoto. Em 2013, mon-
tamos um comitê de crise, ativado sempre 
que se prevê uma demanda maior do que 
a nossa capacidade de atender. Além da 
febre amarela e da Covid-19, o comitê foi 
ativado em um incêndio no Memorial da 
América Latina [em 2014], na Copa do 
Mundo [de 2014, em São Paulo] e na greve 
dos caminhoneiros [de 2018], porque te-
mos 2.400 leitos e a greve poderia dificul-
tar a entrega de comida para os pacien-
tes. Ativamos o comitê novamente em 
29 de janeiro de 2020. Não havia ainda 
nenhum caso de Covid-19 no Brasil, mas 
começamos a comprar gorro, luva, tudo 
o que seria necessário para trabalhar. 
Muita gente não acreditava que poderia 
chegar ao país, mas, olhando o contágio, 
vimos que precisávamos nos preparar.  
A primeira proposta do comitê de cri-
se foi a mais lógica. O HC tem oito ins-
titutos especializados: em cardiologia, 
oncologia, pediatria, ortopedia e outras 
áreas. Então cada um deveria fazer sua 
própria área de isolamento para Covid-19 
e aguardar os pacientes. Estávamos tran-
quilamente pensando nisso quando Bia 
viu que um hospital de Israel isolou um 
instituto para tratar apenas pacientes 
com essa doença e sugeriu que pode-
ríamos pensar nessa possibilidade. Em 
março essa ideia reapareceu.
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da de ar aos pulmões]. Para acionar qual-
quer um dos times, bastava ligar e vinha 
alguém rapidamente para ajudar. Além 
de montar UTI, criamos enfermarias 
especializadas para receber os pacien-
tes com Covid-19 de forma adequada – 
uma pediátrica, outra psiquiátrica, outra 
para grávidas. Mas não foi suficiente. O 
dinheiro que o BTG deu não bastou para 
manter os 300 leitos. Era preciso mais. 

O que a senhora fez?
Liguei para todos os hospitais de São 
Paulo com que tínhamos mais afinidade 
e pedi que mandassem equipamentos e 
equipes multidisciplinares. Deu certo. 
O Sírio-Libanês montou uma UTI de 10 
leitos para completar os 300. O [Hospital 
Israelita Albert] Einstein mandou pes-
soas para treinar funcionários do HC, 
porque o número de diálises aumentou 
sete vezes. A Rede D’Or montou uma 
UTI e uma enfermaria para pacientes 
com Covid-19 e câncer. O HCor trou-
xe uma equipe multidisciplinar inteira, 
que era uma das grandes carências. Não 
recebi nenhum não. Até a equipe do Sa-
mu [Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência] me procurou, contou que não 
havia acidente, portanto estava subuti-
lizada, e montou uma UTI aqui no Ins-
tituto Central. Ao mesmo tempo, tinha 
de pensar em muitas outras coisas. Se ia 
faltar uma medicação, já substituíamos 

por outra e pedíamos para os médicos e 
enfermeiros usarem o mínimo possível. 
O abastecimento ficou por conta da su-
perintendência, que teve ainda o desafio 
de ampliar rapidamente a capacidade de 
energia e de oxigênio.

Como resolveram?
Tivemos que fazer uma estação para au-
mentar a oferta de oxigênio. Não tínha-
mos capacidade instalada para tantos lei-
tos. O Hospital das Clínicas tem 70 anos 
e nunca viu 300 leitos de UTI com tanta 
necessidade de oxigênio. Fizemos tam-
bém uma estação de energia, porque o 
Instituto Central não tinha a capacidade 
de energia que era necessária. A supe-
rintendência trabalhou para não faltar 
também EPI [equipamentos de proteção 
individual]. Em um dia passamos de 4 
mil para 40 mil máscaras. Tivemos de 
organizar. Fomos educando sobre qual 
máscara usar em um lugar ou outro do 
hospital. Foi uma verdadeira operação 
de guerra. Mais do que de guerra, foi 
uma operação pela vida. Os moradores e 
empresas da região nos mandavam rou-
pas, pizza, sorvete e flores. Agora, como 
é que se distribuem essas coisas sem 
aglomerar? A superintendência pulou 
miudinho, porque os presentes tinham 
de chegar às equipes que trabalhavam 
com Covid-19 no hospital e estavam pre-
cisando de reconhecimento.

Como vocês definiram os tratamentos 
para a Covid-19?
Logo no começo a doença mostrou que 
atingia outros órgãos além dos pulmões, 
como o coração. Tínhamos intensivistas 
muito experientes e comitês de UTI. Os 
comitês faziam o protocolo e as pessoas 
eram orientadas a seguir. Todo dia, às 7h, 
fazíamos uma reunião ao ar livre com 
os líderes de área, manutenção [dos pa-
cientes], fisioterapia e outras. Em uma 
roda em frente ao hospital para não ficar-
mos próximos, discutíamos ajustes nos 
procedimentos ou algum trabalho novo 
recém-publicado. No início da noite, um 
comitê menor se reunia para definir as 
medidas do dia seguinte. Nosso proto-
colo inicial aceitou o do Ministério da 
Saúde de que a cloroquina poderia ser 
indicada, porque inicialmente não havia 
nada contra. Mas paramos de usar  logo 
que saíram as primeiras evidências de 
que não ajudava no tratamento. E co-
municamos a todos que ela não fazia 
mais parte de nosso protocolo. Lógico, 
os médicos têm liberdade para testar no-
vos tratamentos, mas o trabalho tem de 
ser feito no contexto de uma pesquisa. 
Assim, com base em estudos feitos em 
outros lugares e aqui no HC, aprendemos 
o melhor momento de dar corticoides e 
outros medicamentos para os pacientes 
com Covid-19. Fazíamos uma comuni-
cação e todos deveriam seguir. Não foi  A
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O grupo de coordenação do HC durante a pandemia (da esq. para a dir.): Leila Letaif, Amanda Montal, 
Edivaldo Utiyama, Eloisa Bonfá, Aluísio Segurado, Maria Perondi e Anna Morais 
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fácil, as pessoas ficaram desiludidas e 
cansadas. Houve até ameaça de greve 
de residentes, que foram fundamentais 
na linha de frente, mas também preju-
dicados na sua formação.

Como organizavam as pesquisas?
Criamos um comitê para aprovação rá-
pida das propostas de ensaios clínicos e 
de pesquisas, mas a grande dificuldade 
foi a competição por pacientes. Eu re-
cebia queixas: “Fulano está roubando 
todos os pacientes, você tem que fazer 
uma regra”. Aí estabelecemos que o re-
crutamento de pacientes seria por reve-
zamento. Primeiro um médico convida 
um paciente, depois outro convida outro. 
Pusemos os dados dos pacientes de UTI 
em um sistema informatizado. Até agora 
atendemos mais de 10 mil pacientes com 
suspeita ou confirmação de Covid-19.

Como foi trabalhar no hospital durante 
a pandemia? 
Vi coisas inimagináveis. Um dia, encon-
trei uma médica chorando. Ela disse: 
“Acabei de cantar uma música para um 
paciente”. Eu respondi: “Nossa, que coisa 
bonita”. Ela contou: “Ele chegou muito 
mal e pedia ‘não me deixe morrer’. Eu 
disse: ‘Você não vai morrer e vou can-
tar para você no dia da sua alta’. Estou 
voltando da enfermaria, porque ele te-
ve alta”. Um professor que trabalha no 
pronto-socorro e deve ter uns 85 anos, 
Almir Ferreira de Andrade, queria ajudar 
no pronto-socorro Covid. Não deixei. E 
o que ele fez? Um dia o peguei entrando 
escondido. Avisei: “Professor Almir, o 
senhor não pode entrar aqui”. Ele res-
pondeu: “Mas professora, se eu morrer 
trabalhando, é o que eu gosto de fazer, 
não me importo”. No outro dia o encon-
tro de novo e ele reclama: “A senhora 
está me vigiando, não é possível!”. Amea-
cei, dizendo que poria um segurança de 
guarda, mas ele parou de vir e ficou só no 
pronto-socorro não Covid. Nosso supe-
rintendente, Antônio José Rodrigues, o 
Tom Zé, foi fantástico. Nem sei como ele 
deu conta para não faltar medicamentos. 
A equipe dele se desdobrou e fez todo o 
necessário. Ele participava das reuniões 
e sabia o que estava acontecendo. Mas 
tivemos muitos processos, de pessoas 
que não queriam trabalhar, por medo 
de se infectar. Tínhamos de confrontar 
porque, se deixássemos alguém ficar em 
casa, outras também iriam querer. 

Como fez para esses funcionários con-
tinuarem trabalhando? 
Viramos meio advogados, com a ajuda 
do Núcleo Jurídico do HC. Os três pro-
fessores que comandavam o comitê de 
crise eram Edivaldo Massazo Utiyama, 
vice-diretor clínico do HC; Aluísio Se-
gurado, presidente do Conselho do Ins-
tituto Central; e eu. Nos dividíamos para 
ajudar a responder aos processos e ex-
plicar ao juiz por que a pessoa tinha que 
continuar trabalhando. Se estava com 
medo da Covid-19, poderia ficar em um 
laboratório, fazendo exames de sangue, 
longe dos pacientes, ou em uma área ad-
ministrativa. Havia trabalho para todos. 
Com todos os cuidados que tomamos, o 
Instituto Central, entre todos os institutos 
do HC, teve um dos menores índices de 
contágio entre os colaboradores.  Dos 22 
mil tivemos 117 hospitalizações de pro-
fissionais do HC com Covid-19 e, infeliz-
mente, 8 óbitos. Ninguém do comitê de 
crise pegou Covid. Mas a gente tinha que 
ser exemplo da forma de usar o EPI e de 
sentar à mesa. Comíamos todos juntos, 
mas com janela aberta e nunca um na 
frente do outro. Tivemos sorte, porque 
fizemos reuniões com pessoas que depois 
descobrimos que estavam com Covid-19. 

Como formar um bom time para essas 
situações de emergência?
É um desafio. A profissão médica con-
vive com emergências, mas as grandes 
lideranças, que coordenaram UTIs, bro-
taram sozinhas. Muitos se apresentaram: 
“Estou à disposição para o que vocês 
quiserem que eu faça”.

Quem se destacou?
Em primeiro lugar, as gestoras da dire-
toria clínica, Bia, Leila Suemi Harima 
Letaif, Anna Miethke Morais e Amanda 
Cardoso Montal. Elas foram as gran-
des orquestradoras de todo o processo. 
O professor Carlos Carvalho também 
foi brilhante. A mortalidade nas UTIs 
do HC estava muito abaixo da de ou-
tros hospitais da cidade de São Paulo. 
Ele fazia televisita nas UTIs de outros 
hospitais de São Paulo e de outros esta-
dos. O médico apresentava a situação e 
ele sugeria modificações que ajudaram 
a diminuir o tempo de internação e a 
mortalidade. Foi um trabalho fantástico, 
depois multiplicado para a obstetrícia, 
porque infelizmente o Brasil, em um mo-
mento, foi o país com maior mortalidade 
por Covid-19 em grávidas. A professora 
Rossana Maria dos Reis montou uma 
teleconsultoria para dar assistência aos 
hospitais de São Paulo e de outros esta-
dos para melhorar o atendimento das 
pacientes grávidas com Covid-19, cujo 
tratamento tem características muito 
próprias. O setor de humanização criou 
um verdadeiro exército para ajudar na 
comunicação com os pacientes e acolher 
familiares na alta e no óbito. Também ti-
vemos ganhos, como o biorrepositório 
[amostras de soro sanguíneo] e a base 
de dados dos pacientes, que montamos 
durante a pandemia. Vimos a impor-
tância da equipe multidisciplinar. Em 
alguns momentos, como a Covid-19 é 
uma doença respiratória, a atuação do 
fisioterapeuta e do fisiatra era mais re-
levante do que a equipe médica.

Como é trabalhar em um espaço tão 
masculino? 
Sou a primeira diretora clínica em mais 
de 70 anos do HC. A Faculdade de Medi-
cina nunca teve uma diretora. De qual-
quer forma, para mim foi mais fácil che-
gar a diretora do que seria em outros 
lugares, porque temos o hábito de tra-
balhar por mérito. Talvez, se fosse ho-
mem, tivesse sido mais rápido. Quando 

Liguei para  
os hospitais  
com que  
tínhamos  
mais afinidade  
e pedi 
equipamentos  
e equipes.  
Deu certo
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Que estratégias a senhora recomenda-
ria para quem estiver em seu lugar em 
alguns anos e tiver de enfrentar outra 
pandemia? 
A primeira coisa a fazer é se preparar 
antes. É melhor ter os recursos à mão e 
não precisar usar do que não ter. Todos 
têm de ter um comitê de crise e mudar 
as estratégias conforme a crise avança. 
Outra coisa importante é cuidar da co-
municação. Nossa comunicação externa 
é muito ruim, porque as fake news ga-
nham fácil de nós. Muitas pessoas põem 
um avental e falam como se conheces-
sem vacina, mas nem da área da saúde 
são. Ocupam um espaço que deixamos 
aberto porque estamos focados em nosso 
trabalho. Ganharíamos muito com um 
canal de comunicação com a população, 
que foi feito aos poucos pela imprensa, 
escolhendo melhor as pessoas para falar. 
Mas demorou muito. A comunicação in-
terna também não é fácil, especialmente 
em um hospital com 22 mil colaborado-
res e em torno de 3 mil terceirizados. 
Ficavam bravos porque tínhamos que 
abrir mais uma UTI. Se tivéssemos ex-
plicado o que estava acontecendo, talvez 
não ficassem. Até parece que a ideia de 
abrir uma UTI era apenas por capri-
cho. Os residentes faziam assembleia e 
tínhamos de explicar que não era bem 
assim. Era uma crise atrás da outra. Todo 
o tempo apagando incêndio. A comuni-
cação interna não foi tão boa para che-
gar na ponta, acolher mais e justificar as 
ações. Fazíamos festa e agradecíamos às 
equipes a cada mil pacientes que tinham 
alta, mas o pessoal que estava na linha 
de frente talvez precisasse e merecesse 
mais. Começamos a fazer uma ação pre-
ventiva, uma psiquiatra fazia uma reu-
nião semanal com as lideranças da UTI, 
para que pudessem falar e reclamar. Só 
ouvir, mesmo que não consiga resolver 
o problema, já ajuda a pessoa a se sen-
tir acolhida. O Instituto de Psiquiatria, 
particularmente o professor Euripídes 
Constantino Miguel Filho, fez várias 
ações de acolhimento psiquiátrico para 
os colaboradores e designou uma tera-
peuta para cada um de nós do comitê de 
crise. Ajudou muito. Durante a primei-
ra onda, meu marido vinha me trazer 
e me buscar. Era ótimo, porque eu saía 
explodindo. Quando chegava em casa, já 
estava mais relaxada. O hospital nunca 
tinha sido desafiado a esse ponto, mas 
tem raízes profundas, e aguentamos. n

a pandemia começou, eu estava na dire-
toria havia 10 anos, o que me dava um 
certo empoderamento para o que estava 
fazendo. A diretoria clínica é no prédio 
da administração, mas nos mudamos 
para o Instituto Central para trabalhar 
melhor. Transformamos uma área de 
anfiteatro em salas e estávamos lá das 
7 da manhã às 9 da noite, todos os dias. 
A liderança foi conjunta com os outros 
dois professores titulares e as quatro 
médicas gestoras. Éramos uma unidade 
e as pessoas nos viam assim. Se chegava 
alguém brigando, íamos juntos resolver. 
Se algum funcionário era internado, en-
trava na pauta da nossa reunião diária e 
víamos o que poderíamos fazer por ele. 
Em uma catástrofe devemos priorizar 
quem pode ajudar a salvar mais vidas 
quando sarar.

Conseguiu fazer pesquisa durante a 
pandemia?
Nossa equipe da reumatologia fez um 
trabalho com imunossuprimidos [pes-
soas com baixa defesa natural contra pa-
tógenos], que foi usado como referência 
para a priorização de vacinas para esse 
grupo de pacientes. Esse trabalho teve 
apoio da FAPESP e da iniciativa priva-
da, por meio da bolsa de valores, a B3. O 
primeiro trabalho, com 910 pacientes, foi 
publicado na revista Nature Medicine e 
nos permitiu conhecer melhor os efeitos 
dos medicamentos na vacinação contra 
a Covid-19. Os pacientes tinham uma 
resposta moderada, de 70%, na produ-
ção de anticorpos depois da imunização 
com a vacina CoronaVac. Só que 30% 
não respondiam e tínhamos de entender 
por quê. Vimos que era por causa do uso 
de determinadas drogas. Estudamos 10 
diferentes medicações reumatológicas. 
Seguindo uma recomendação do Colé-
gio Americano de Reumatologia, sus-
pendemos por um tempo a medicação 
imunossupressora dos pacientes com 
artrite reumatoide e a resposta imune 
aumentou. O número de casos de Co-
vid-19 caiu 81% após a vacinação, quando 
na cidade de São Paulo ocorria o inverso, 
um aumento de 45%.

Um dos medicamentos avaliados nessa 
pesquisa era a cloroquina. O que viram? 
A cloroquina é uma droga imunomo-
duladora muito usada em lúpus, mas 
requer vários passos de entrada no or-
ganismo. Ela entra, cai na corrente san-

guínea e vai para o tecido, para a célu-
la e para o lisossomo [compartimento 
celular]. Esse trajeto demora em torno 
de três meses, antes de começar a fazer 
efeito. Concluímos que não havia lógica 
em pensar que uma doença aguda como 
a Covid-19 pudesse se beneficiar de uma 
droga que precisa de um tempo tão lon-
go para agir. 

Quais suas preocupações agora?
Uma delas é o pós-Covid. Uma pesquisa 
liderada pelo professor Geraldo Busatto 
acompanha cerca de 800 pacientes que 
tiveram Covid grave e agora apresen-
tam sequelas mentais e físicas que du-
ram muitos meses, mais do que a pró-
pria doença. Outra preocupação é como 
retomar a vida de antes da pandemia. 
Achamos que no máximo em três me-
ses nossa vida voltaria ao normal e até 
hoje não voltou. Estamos com uma fila 
enorme de pessoas que não procuraram 
o hospital durante a pandemia, até por 
orientação nossa, e precisam ser atendi-
das. Cada médico diz que o paciente dele 
é o mais importante: “Se não atender já, 
ele vai morrer”. Mas temos de escalonar 
e reorganizar o sistema para voltar ao 
normal assim que possível.

A liderança foi 
conjunta com  
outros dois 
professores e as 
quatro médicas 
gestoras. Éramos 
uma unidade  
e as pessoas  
nos viam assim 
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C
em anos depois, a Se-
mana de Arte Moderna, 
realizada em fevereiro 
de 1922 no Teatro Mu-
nicipal de São Paulo, 
segue desafiando pes-
quisadores empenha-
dos em compreender 
seu impacto na trans-

formação das artes e da literatura no Brasil. Duas 
vertentes de análise predominam. Uma é constituída 

pela investigação de aspectos desconhecidos de autores 
e obras consagradas vinculadas ao evento, amplamente 

estudadas nesse século. A outra olha criticamente para a 
historiografia do movimento, procurando relativizar o legado 

da Semana. Complementares, as duas correntes disputam espaço 
na reconstrução da memória sobre o Modernismo. 
Manifestação coletiva que pretendia estimular o desenvolvimen-

to de novos ideais estéticos nas artes e na literatura, a Semana de Arte 
Moderna procurou romper com as tradições culturais associadas ao en-

sinamento da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e a correntes como 
o simbolismo e o parnasianismo, marcadas por características como o uso de 

metrificação, linguagem culta e temas históricos. O evento mobilizou cerca de 
uma centena de obras de arte, além da realização de saraus literários e musicais. 

Influenciados por vanguardas europeias, entre seus participantes estiveram inte-
lectuais como a pintora Anita Malfatti (1889-1964), o escultor Victor Brecheret 

(1894-1955), os escritores Mário de Andrade (1893-1945), Oswald de Andrade 
(1890-1954) e Graça Aranha (1868-1931), que também era diplomata. “Por 

mais que a Semana tenha sido um evento situado no tempo e espaço, o que 
dele nos chega é, sobretudo, o seu mito, ou seja, uma narrativa de origem 

ou eclosão de um movimento cultural. Nesse sentido, podemos afirmar 
que a Semana, como fato histórico e marco mítico, é tão repleta de sig-

nificados quanto qualquer boa obra de arte, gerando sempre novas 
tentativas de compreensão”, analisa Eduardo Sterzi, professor de 

teoria literária da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
O filósofo Luiz Armando Bagolin, do Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP), recor-

da que a ideia de que a Semana de Arte Moderna originou 
o modernismo no Brasil foi construída entre 1937 e 1945, 

com o estabelecimento do Estado Novo de Getúlio Var-
gas (1882-1954). “O governo percebeu que algumas 

diretrizes modernistas, como a exaltação da iden-
tidade nacional, eram úteis à retórica estatal. As-

sim, houve uma política getulista empenhada 
em cooptar intelectuais para trabalhar com o 

governo”, diz Bagolin. O pesquisador afir-

Centenário da Semana de  

Arte Moderna é marcado por reflexões  

sobre seu papel no processo de  

renovação da cultura brasileira

Christina Queiroz

1. Retrato de Oswald  
de Andrade para sua 

campanha a deputado 
federal, em 1950.  

Ele não foi eleito
2. A negra, pintura 

produzida por Tarsila  
do Amaral, em 1923

3. A Revista, publicação 
editada em 1925  

em Minas Gerais
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ma que em 1953 Vargas fez um pronunciamento 
à nação não apenas elogiando o movimento, mas 
também relacionando-o com o desejo de moder-
nização da sociedade e à necessidade de o país de 
alcançar progresso material e industrial. “Com isso, 
construiu-se uma história do modernismo brasi-
leiro no singular, por meio de uma perspectiva po-
sitiva”, afirma. Segundo ele, essa visão prevaleceu 
nos primeiros estudos acadêmicos sobre o movi-
mento, elaborados a partir dos anos 1970, quando o 
governo do estado de São Paulo adquiriu o acervo 
de Mário de Andrade e seu arquivo foi doado pela 
família ao IEB. “Até os anos 1990, um denominador 
comum de trabalhos elaborados na teoria literária 
e nas ciências sociais era o tratamento dos moder-
nistas como um grupo único e coeso, por meio de 
um tom enaltecedor”, detalha o filósofo. 

Referência em estudos sobre Mário de Andrade, 
a pesquisadora de literatura Telê Ancona Lopez, 
da USP, explica que, apesar dessa tendência, nas 
áreas de teoria literária e literatura brasileira da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas (FFLCH) da USP já tinham sido feitas teses e 
dissertações identificando diferentes projetos en-
volvendo o modernismo. Ela também considera a 
década de 1970 um marco na reflexão acadêmica 
sobre o modernismo. Isso porque, além do IEB, 

outras instituições começaram a organizar arqui-
vos de autores modernistas a partir desse período, 
entre elas o Centro de Documentação Cultural 
Alexandre Eulalio (Cedae), da Unicamp, e a Fun-
dação Casa de Rui Barbosa. Na década seguinte, 
observa, a crítica genética, difundida no Brasil por 
Philippe Léon Marie Ghislain Willemart, também 
da USP, fez com que as edições de manuscritos 
passassem a ser produzidas com mais rigor. A crí-
tica genética é um campo teórico-metodológico 
que procura reconstruir o processo de elaboração 
de uma obra a partir da análise de manuscritos 
que a precederam. “Nos anos 2000 as pesquisas 
brasileiras em literatura se caracterizaram pela 
busca de dados em fontes primárias. Foi uma mu-
dança de conduta que agregou valor à construção 
historiográfica e à edição de textos, que buscam 
retratar de forma fiel o projeto do escritor. Essa 
lição vem do sociólogo e crítico literário Antonio 
Candido [1918-2017]”, afirma Lopez. 

Como parte desse movimento, a pesquisadora 
coordenou entre 2006 e 2011, com apoio da FA-
PESP, projeto voltado à análise do processo de 
criação de Mário de Andrade. A pesquisa foi de-
senvolvida a partir de manuscritos localizados no 
arquivo do escritor, que reúne sua correspondên-
cia. “Durante a investigação, pudemos conhecer, 

Exemplar de 1944  
de Macunaíma,  

que estava sendo 
revisado por  

Mário de Andrade

1



por exemplo, o diálogo que o autor estabeleceu 
com o parnasianismo, apesar do distanciamento 
que o modernismo procurava tomar desse movi-
mento literário”, informa. No ano 2000, o IEB e 
a Edusp lançaram a coleção Correspondência de 
Mário de Andrade, projeto editorial que desde en-
tão tem publicado suas cartas. “A iniciativa fixou 
um marco editorial ao possibilitar, nesse diálogo 
epistolar, a apresentação do modernismo por ele 
mesmo.” Para 2022, está prevista a publicação do 
volume Correspondência Mário de Andrade & Os-
wald de Andrade, organizado por Gênese Andrade, 
pesquisadora de literatura e docente da Fundação 
Armando Álvares Penteado (Faap). 

P
esquisas sobre manuscritos da época 
têm trazido à tona aspectos até então 
desconhecidos de autores modernis-
tas. Publicado no final de 2021, o livro 
Oswald de Andrade: Obra incompleta 
(Edusp/Archivos), organizado por 
Jorge Schwartz, professor aposenta-
do de literatura hispano-americana 
da USP, é o resultado de um projeto 

iniciado em 1985. O livro, que recebeu financia-
mento da FAPESP, reúne poesia, ficção, discursos 
críticos e manifestos do autor, além de reproduzir 
manuscritos inéditos que evidenciam os bastidores 
da produção literária. “A elaboração do livro en-
volveu a busca de documentos com especialistas, 
herdeiros, familiares, colecionadores e arquivos do 
IEB, onde durante anos o acervo de Oswald esteve 
depositado, até ser transferido para o Cedae, da 
Unicamp”, relata Schwartz. “A forma dispersiva, 
fragmentária e quase caótica do que restou do pa-
trimônio documental de Oswald de Andrade revela 
uma personalidade intelectual avessa à metodolo-
gia de gabinete ou à preservação sistemática das 

diversas etapas de seu próprio processo produtivo 
[...]. Atitude típica do desprendimento, da esponta-
neidade e da ingenuidade de um autor que nunca 
suspeitou que se tornaria uma de nossas mais 
extraordinárias figuras literárias, o mais radical 
dos modernistas, um revolucionário em caráter 
permanente”, escreve Schwartz na introdução da 
obra, que tem dois tomos e mais de 1,6 mil páginas. 

Responsável pela pesquisa, revisão e elaboração 
das notas do livro, também coube à Gênese Andra-
de o mapeamento e a análise dos manuscritos da 
poesia de Oswald. Na empreitada ela constatou, 
por exemplo, que o poema O santeiro do Mangue 
começou a ser elaborado em 1936 e foi reescrito 
ao menos 16 vezes, até finalmente ser concluído 
em 1950. “A poesia do autor passa uma impressão 
de espontaneidade, mas seus manuscritos revelam 
um enorme esforço de aprimoramento até chegar 
a um resultado aparentemente simples”, destaca 
Andrade. Na sua avaliação, o estudo de tais docu-
mentos permite repensar o papel de Oswald na 
cena literária de seu tempo. De acordo com 
ela, a crítica costuma enxergar Mário de An-
drade como um autor “centrado e estudio-
so”. A Oswald tem sido relegado o papel 
de intelectual pouco sério. “No en-
tanto, quando acessamos seus ma-
nuscritos, constatamos que isso 
não é verdade”, sustenta. Como 
um dos resultados de investigações 
desenvolvidas há mais de 20 anos, 
Gênese Andrade também está finali-
zando Arte do centenário (1920-1922) – 
Oswald de Andrade, livro a ser lançado em 
2022 pela editora da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). A obra reúne 19 textos pu-
blicados por Oswald na imprensa entre 1920 e 
1922, 10 deles inéditos em livro. 
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em 1917.  

Abaixo, Tarsila  
do Amaral em 1926 

durante exposição  
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Galeria Percier,  
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Outra tendência de pesquisas recentes sobre o 
modernismo envolve estudos de perspectiva bio-
gráfica. Nessa chave estão as biografias de Tarsila 
do Amaral (1886-1973), feita em 1997 por Nadia 
Battella Gotlib, professora aposentada da USP, e 
de Mário de Andrade, elaborada pelo jornalista 
Jason Tércio em 2019. “A publicação da história de 
vida de grandes intelectuais representa um sinal 
de amadurecimento do meio cultural. Biografias 
confiáveis são ferramentas importantes para a 
reflexão crítica, porque ajudam os leitores a si-
tuarem no tempo, com maior exatidão, as obras”, 
considera Sterzi, da Unicamp. 

Análises de arquivos permitem conhecer os bas-
tidores de eventos marcantes da história do moder-
nismo. Em um diário, por exemplo, Anita Malfatti 
conta que a caminho de sua primeira exposição 
individual, organizada em 1914 no centro de São 
Paulo, comprou sapatos novos sem prová-los. Os 
calçados ficaram pequenos e ela acabou por entrar 
descalça no salão. A artista também relata no diário 
que, em 1917, em exposição individual organizada 
depois de ela passar uma temporada nos Estados 
Unidos, Mário de Andrade foi um dos primeiros 
a aparecer. Chegou encharcado pela chuva, parou 
em frente às obras e desatou a gargalhar. Dias mais 
tarde, o escritor voltou à exposição, apresentou-se 
como poeta e anunciou sua intenção de comprar o 
quadro O homem amarelo. 

O diário da pintora, que integra o acervo do 
IEB, está exposto pela primeira vez ao públi-

co na mostra Era uma vez o moderno (1910-
1944), organizada por Bagolin a partir de 

pesquisa realizada durante um ano e 
meio e que contou com a colabora-

ção do historiador Fabrício Reiner, 
curador independente. Por meio 

de parceria entre o Centro Cul-
tural da Federação das Indús-

trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), que sedia o even-

to, e o IEB, a exposição reúne mais de 300 obras e 
documentos, incluindo diários, cartas, manuscri-
tos, fotos e pinturas de intelectuais que fizeram 
parte de iniciativas envolvendo o modernismo 
brasileiro de 1910 a 1944, incluindo os paulistas 
Mário, Oswald e Tarsila, o poeta pernambucano 
Manuel Bandeira (1886-1968) e os pintores Cíce-
ro Dias (1907-2003), também de Pernambuco, o 
paraense Ismael Nery (1900-1934) e o fluminense 
Di Cavalcanti (1897-1976). Em cartaz até maio, Ba-
golin explica que a exposição pretende evidenciar 
a dimensão humana dos intelectuais que partici-
param do debate em torno da possibilidade de se 
fazer uma arte moderna no Brasil.  

D
e acordo com Bagolin, com a iniciativa 
o IEB pretende inserir as reflexões 
sobre a Semana de Arte Moderna no 
contexto de um processo histórico que 
começou antes de 1922 e teve desdo-
bramentos posteriores. “Queremos 
compreender como os próprios mo-
dernistas enxergavam a história do 
movimento. Fontes originais mostram 

a existência de uma diversidade de posições e ini-
ciativas que buscavam implementar uma arte e 
literatura modernas no país”, conta o filósofo. Ele 
contrapõe essa visão à ideia da existência de um 
único modernismo, composto por um grupo coeso 
reunido em torno dos mesmos ideais. 

Uma das vertentes do movimento que tem de-
sencadeado discussões críticas envolve a noção de 
antropofagia. Cunhada por Oswald e Tarsila em 
1928 como um dos desdobramentos da Semana, a 
antropofagia propunha o desenvolvimento artístico 
a partir de uma atitude de devoração e assimilação 
de diferentes culturas, especialmente as indígenas. 
Estudioso do tema há quase uma década, Sterzi 
classifica-o como uma crítica aos momentos iniciais 
do modernismo, que, segundo ele, “apresentava 
entusiasmos futuristas e nacionalistas desprovi-

1. Capa de Há uma gota de 
sangue em cada poema, 

primeiro livro publicado por 
Mário de Andrade, em 1917

2. Edição inaugural da 
revista Klaxon, editada em 
maio de 1922 para divulgar 

a produção modernista 
3. Folheto com a 

programação do  
segundo dia da Semana  

de Arte Moderna

1 2 3
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dos de maior consistência e, muitas vezes, apenas 
referendadores do ponto de vista oficial”. “Com o 
Manifesto antropófago, Oswald produz um corte 
no modernismo, propondo uma ontologia políti-
ca revolucionária moldada sobre a antropofagia 
ritual tupinambá”, analisa. Sterzi explica que na 
concepção antropofágica o indígena não é invo-
cado como se fazia no romantismo, ou seja, como 
figura precursora da nacionalidade. De acordo com 
ele, para Oswald, transformar um indígena em um 
brasileiro representava um processo violento de 
captura, que destruía a sua singularidade. “Contra 
isso, o escritor propunha ‘virar índio’, título de um 
artigo de sua autoria publicado em 1946 e marcado 
pela experiência da Segunda Guerra Mundial, ou 
seja, pela derrocada da civilização ocidental e da 
fé na modernidade”, detalha Sterzi. O pesquisador 
sustenta que se o modernismo de 1922, em algu-
ma medida, desenvolveu-se conforme uma lógica 
ocidental de se pensar as coisas, “a antropofagia 
veio para explodir esse modo de conceber o país 
e sua história”.

Bagolin, do IEB, também identifica na antropo-
fagia momento crucial para ilustrar as diversidades 
de posições e ideais estéticos em jogo quando se 
analisam os desdobramentos da Semana de Arte 
Moderna. Nesse sentido, a exposição em cartaz no 
Centro Cultural Fiesp traz uma carta escrita por 
Mário a Tarsila que esclarece os motivos do rom-
pimento do poeta com Oswald. A separação seria 
resultado de conflitos pessoais envolvendo comen-
tários de Oswald sobre a sexualidade de Mário. De 
acordo com a correspondência, os desentendimen-
tos se acirraram em 1927, quando Mário começou a 

viajar pelo Brasil, especialmente à Amazônia e ao 
Rio Grande do Norte, experiências que resultaram 
nos livros Clã do Jabuti, de 1927, e Macunaíma, de 
1928. “Em suas cartas a Manuel Bandeira, Mário 
dizia que as apropriações estéticas feitas pela an-
tropofagia eram insuficientes para dar conta do 
Brasil profundo que ele estava conhecendo em suas 
viagens”, informa o filósofo. Na visão de Bagolin, 
Mário se incomodava com a utilização, em textos 
da antropofagia, de línguas indígenas para fazer 
blagues e escandalizar a elite paulistana. “Por meio 
dessa perspectiva, podemos afirmar que Mário já 
tinha um pensamento descolonizador, embora isso 
seja distinto do conceito de ‘decolonialidade’, que a 
partir do final dos anos 1990 começou a questionar 
a configuração eurocêntrica do mundo e da produ-
ção de conhecimento”, defende. 

Para Bagolin, mais uma evidência da diversidade 
de posições existentes entre autores que participa-
ram da Semana de Arte Moderna pode ser encon-
trada na última carta escrita por Mário a Manuel 
Bandeira, em 1944. Na missiva, que Mário nunca 
enviou a Bandeira, o escritor manifesta sua preo-
cupação com o envolvimento de intelectuais mo-
dernistas com o Estado Novo. A política cultural 
de Vargas envolveu, por exemplo, a nomeação de 
Manuel Bandeira para presidir o Salão Nacional de 
Belas Artes, do arquiteto e urbanista Lúcio Costa 
(1902-1998) para dirigir a Escola Nacional de Belas 
Artes e o convite ao poeta Carlos Drummond de 
Andrade (1902-1987) para trabalhar no Ministério 
da Educação (MEC). “No manuscrito, Mário afirma 
que gostaria de fazer epigramas políticos criticando 
o governo, mas não tem mais forças, e sugere que 
Bandeira o faça. É uma carta tocante, em que se 
observa seu amor pelo Brasil e, ao mesmo tempo, 
seu desencanto com os ideais modernistas”, diz. Na 
pesquisa para organização da exposição daquele 
mesmo ano, Bagolin também localizou um exem-
plar de Macunaíma com correções feitas à mão pelo 
autor, possivelmente voltada a reedições futuras da 
obra. “Essas descobertas comprovam que mesmo 
livros e autores amplamente estudados merecem 
ser revisitados”, conclui. 

Para 2022, estão previstos inúmeros seminários 
sobre o legado da Semana de Arte Moderna, entre 
eles um evento que será realizado pela FAPESP 
em fevereiro. n

Projeto
Estudo do processo de criação de Mário de Andrade nos manuscritos 
de seu arquivo, em sua correspondência, em sua marginália e em suas 
leituras (nº 06/54705-1); Modalidade Projeto Temático; Pesquisadora 
responsável Therezinha Aparecida Porto Ancona Lopez (IEB-USP); 
Investimento R$ 394.832,19. 

Livros
ANDRADE, G. Arte do centenário (1920-1922) – Oswald de Andrade. 
São Paulo: Editora da Unesp, 2022. 
SCHWARTZ, J. (org). Oswald de Andrade: Obra incompleta (2 v.). São 
Paulo: Edusp/Archivos, 2021.
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U
ma das diretrizes de pesquisas recen-
tes sobre a Semana de Arte Moderna 
baseia-se em novas análises literárias 
e estéticas de obras e em releituras 
biográficas dos principais autores en-
volvidos com o evento, enquanto outra 
tendência envolve reflexões ancoradas 
em questões históricas e das ciências 
sociais. Os estudos dessa segunda ver-

tente chamam a atenção para o fato de o modernismo ter assimilado 
línguas indígenas e elementos africanos em seus trabalhos, porém sem 

incorporar negros e indígenas como sujeitos da produção artística. 
“Conceber a Semana de 1922 como marco inicial do modernismo é uma 

ideia que não se sustenta atualmente”, observa a historiadora da arte Ana 
Magalhães, diretora do Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP. Para 

construir seu argumento, ela destaca a experiência de múltiplos modernismos 
espalhados pelo Brasil, que se manifestaram por intermédio de revistas, grupos 

literários e eventos artísticos. Na sua perspectiva, a descentralização da pesqui-
sa acadêmica, propiciada pela ampliação do sistema federal de universidades, 

tem fomentado, além de descobertas, o desenvolvimento de visões plurais 
sobre o fenômeno. Em 2021, o MAC-USP organizou, em parceria com o 

Instituto Moreira Salles (IMS) e a Pinacoteca, o ciclo de palestras 1922: 
Modernismos em debate. Para 2022, prevê um programa de atividades, 

denominado Clareira, voltado à reflexão sobre o caráter transdisci-
plinar da Semana de Arte Moderna, com performances de baila-

rinos, intervenções artísticas, literárias, entre outras atividades. 
Há 20 anos estudando a modernidade brasileira a partir da 
Amazônia, o historiador Aldrin Moura de Figueiredo, da Uni-

versidade Federal do Pará (UFPA), recorda que obras centrais 
do modernismo foram publicadas depois que autores co-

mo Mário de Andrade, o fluminense Ronald de Carvalho 
(1893-1935) e o gaúcho Raul Bopp (1898-1984) visita-

ram a região. Em relação aos paulistas, Figueiredo 

1. Mário de Andrade  
(à esq.) e Câmara Cascudo  

durante viagem  
pelo Rio Grande do Norte 

2. A noiva, xilogravura  
de Oswaldo Goeldi  

feita para capa do livro  
Cobra Norato, de Raul Bopp

1. Mário de Andrade  
e Câmara Cascudo

2. A noiva, sem data,  
coleção Cobra Norato
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considera que eles viam a Amazônia como 
um “almoxarifado de lendas, mitos e cren-
ças”. “A Amazônia fornecia matéria-prima, 
porém não obras poéticas e artistas por-
que se concebia a região como uma terra 
à margem da história, um território não 
civilizado que precisava ser desbravado”, 
sustenta. Para Figueiredo, são vários os 
intelectuais que sucederam e, em alguma 
medida, herdaram os ideais modernistas, 
retratando essas concepções em seus tra-
balhos. Caso, por exemplo, dos sociólogos 
franceses Roger Bastide (1898-1974), com 
o livro Brasil, terra de contrastes, de 1959, e 
Jacques Lambert (1901-1991) com Os dois 
Brasis, de 1967. “Nessas obras, perpassa a 
visão de que o país tem certos lugares em 
franco desenvolvimento e outros arcaicos.” 

Na avaliação do historiador, essa pers-
pectiva acabou por ocultar a história de 
outros modernismos que não o paulista. 
Com isso, artistas como Theodoro José 
da Silva Braga (1872-1953), nascido em 
Belém, permaneceram esquecidos du-
rante décadas. “Braga foi um dos cria-
dores do movimento Neomarajoara, que 
dialogava com a arte indígena, mas não 
com a estética de vanguardas europeias. 
Nos últimos anos, por conta de releituras 
feitas sobre o movimento modernista no 
Brasil, sua obra passou a ser vista como 
moderna e, atualmente, está em franco 
processo de valorização”, observa. Tam-

bém nascido na capital paraense, Ismael 
Nery (1900-1934) é outro artista que, para 
Figueiredo, evidencia a importância do 
contexto amazônico no desenvolvimento 
do modernismo. “Em livro autobiográfico, 
Nery afirma que guardou uma memória 
olfativa da Amazônia e que isso interferia 
em seu pensamento artístico”, destaca. O 
historiador aponta também a trajetória do 
gravurista Oswaldo Goeldi (1895-1961), fi-
gura central no meio artístico de seu tem-
po, ainda sem o mesmo reconhecimento 
conferido à paulista Tarsila do Amaral e 
ao fluminense Di Cavalcanti. 

Em pesquisa realizada em arquivos 
da imprensa potiguar, o pesquisador de 
literatura Humberto Hermenegildo de 
Araújo, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), identificou 
que no Rio Grande do Norte a primeira 
notícia sobre a realização da Semana de 
Arte Moderna circulou em 1924, a par-
tir de um texto do advogado, historia-
dor, etnógrafo e folclorista Câmara Cas-
cudo (1898-1986) publicado no jornal A 
Imprensa. Segundo ele, Cascudo foi um 
dos principais agentes de diálogo entre 
intelectuais nordestinos e paulistas. “Em 
1928, Mário de Andrade passou um mês 
em Natal, alojado por Cascudo. Viajou 
para todas as regiões do Rio Grande do 
Norte, onde conheceu terreiros de ca-
timbó e tiradores de coco”, relata. Ele 

conta que Cascudo submeteu poemas 
de sua autoria à avaliação de Mário. Em 
resposta, obteve comentários negativos. 
Cascudo então encaminhou uma carta a 
Mário, dizendo que havia desistido de ser 
poeta e que jogaria os manuscritos no “in-
ferno de sua biblioteca”. “Esses poemas 
estão armazenados no arquivo do IEB e 
foram recuperados em tese de doutorado 
de Dácio Tavares de Freitas Galvão, feita 
sob minha orientação”, comenta Araújo. 

O pesquisador também cita as reuniões 
literárias organizadas no Café Majestic, es-
paço localizado em Natal de propriedade 
do poeta Jorge Fernandes (1887-1953), que 
na década de 1920 ganhou notoriedade ao 
receber artistas e intelectuais de todo o 
país. “Em certa ocasião, Manuel Bandeira 
participou de um evento no local, tomou 
cachaça com caju, subiu em um tamborete 
e declamou um poema. O Café Majestic 
materializava o desejo modernista de rom-
per com o ambiente academicista e exaltar 
a cultura popular”, diz. Araújo conta ainda 
que, em 1927, Fernandes publicou o Livro 
de poemas de Jorge Fernandes, editado em 
formato de caderno, provavelmente inspi-
rado no título, do mesmo ano, do Primeiro 
caderno do aluno de poesia, de Oswald de 
Andrade. “Há um exemplar da obra de Fer-
nandes no IEB com uma dedicatória, onde 
se lê: ‘Ao meu grande Mário o meu livro 
todo errado’.” A despeito da interlocução 
entre nordestinos e paulistas nas décadas 
de 1920 e 1930, Araújo identificou a exis-
tência de fatos históricos e iniciativas que 
precederam a Semana de Arte Moderna no 
Rio Grande do Norte. O Futurismo – mo-
vimento de vanguarda que buscou romper 
com estéticas precedentes, valorizando o 
nacionalismo e os avanços industriais – foi 
noticiado em Natal concomitantemente ao 
seu aparecimento na Itália. 

Como lacunas de pesquisa, ele men-
ciona a necessidade de se compreender 
o envolvimento de Cascudo com a Ação 
Integralista Brasileira, movimento políti-
co ultranacionalista e conservador que se 
desenvolveu no Brasil a partir da década 
de 1930. Diversos textos do autor sobre 
o assunto foram publicados no jornal A 
Ofensiva, que circulou entre 1934 e 1938 
no Rio de Janeiro. n Christina Queiroz

Artigo científico
FIGUEIREDO, A. M. Cromotopia e história: Frederico José de 
Santa-Anna Nery e o folclore afro-indígena na Amazônia, 
1885-1889. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
do Pará (IHGP). v. 7, n. 3, p. 123-43. nov. 2020.
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Incomum na história da arte moderna,  

no Brasil algumas artistas conquistaram 
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esultado de transformação historiográ-
fica impulsionada por teorias feministas 
que emergiram na década de 1970, estu-
dos recentes têm procurado aprofundar 
a compreensão do papel das mulheres no 
contexto literário e artístico da Semana de 
Arte Moderna. Com pesquisas sobre o te-
ma, desenvolvidas desde 2005, a socióloga 
Ana Paula Cavalcanti Simioni, do Instituto 

de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP), ela-
borou tese de livre-docência voltada à análise das trajetórias e produções 

das pintoras Tarsila do Amaral (1886-1973) e Anita Malfatti (1889-1964) e da 
artista têxtil Regina Gomide Graz (1897-1973). Os resultados foram reunidos 

no livro Mulheres modernistas: Estratégias de consagração na arte brasileira, que 
será publicado no começo deste ano pela Edusp, com apoio da FAPESP. 
Na obra, Simioni reconstrói a biografia de Graz, abordando o diálogo estabele-

cido com vanguardas europeias que ela conheceu em seu período de formação em 
Genebra, na Suíça, e ampliou em visita à Exposição internacional de artes decorativas 

e industriais modernas, realizada em Paris em 1925. “Ela e seu marido, John Graz [1891-
1980], foram responsáveis pelo projeto de renovação moderna da decoração no Brasil. En-

tender o lugar das materialidades têxteis nos projetos modernistas e o modo com que estão 
atravessadas por processos históricos de desigualdades de gênero é algo relativamente novo 

no campo da história da arte”, afirma. 

1
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Conforme Simioni, no caso das duas ou-
tras artistas, o desafio foi entender como 
conquistaram reconhecimento em vida. 
“Isso é algo incomum na história da arte, 
especialmente a moderna, em que geral-
mente os homens são considerados ‘chefes 
de escola’”, diz. “O caso de Anita e Tarsila é 
desafiador. Tivemos a presença de mulhe-
res artistas no centro da cena de renovação 
modernista reconhecidas já em seu primei-
ro tempo”, afirma. No livro, a pesquisadora 
mostra, no entanto, que esse reconheci-
mento oscilou. “No período varguista, elas 
foram marginalizadas. Prova disso é que o 
Museu de Arte Moderna de Nova York nem 
sequer pensou em adquirir suas obras para 
a coleção de arte moderna latino-americana 
que estava constituindo”, relata. “Sustento 
que Tarsila foi alçada à condição de musa e 
Anita à de vítima, polaridades arquetípicas 
de discursos tradicionais sobre a femini-
lidade, o que se completa com a terceira 
posição, de Graz, vista como esposa cola-

boradora”, analisa. Como lacunas de pes-
quisa, Simioni aponta artistas importantes 
da primeira metade do século XX ainda 
pouco estudadas, como Helena Pereira da 
Silva Ohashi (1895-1966), Edith Behring 
(1916-1996), Adriana Janacopulus (1897-
1978), Regina Veiga (1890-1968) e Lucy 
Citti Ferreira (1911-2008).

Debruçada sobre aspectos literários, a 
historiadora Maria de Lourdes Eleutério, 
da Fundação Armando Álvares Penteado 
(Faap), elabora há mais de 20 anos estu-
do sobre escritoras brasileiras. Em etapa 
mais recente da pesquisa ela procurou 
compreender o contexto histórico e so-
ciológico do surgimento da Semana de 
Arte Moderna, que, segundo sua pers-
pectiva, foi “marcado por uma ideia de 
triunfo da modernidade”, em um meio 
intelectual caracterizado pela posição 
conservadora em relação às mulheres. 
“Por exemplo, Lucília Guimarães Villa-
-Lobos [1886-1966], esposa do composi-

Livro 
SIMIONI, A. P. C. Mulheres modernistas: Estratégias de con-
sagração na arte brasileira. São Paulo: Edusp/FAPESP, 2022. 

tor, frequentava o Instituto Nacional de 
Música do Rio de Janeiro, sempre acom-
panhada por um responsável”, comenta. 

Desafiando esse contexto conservador, 
Eleutério conta que escritoras como Ma-
ria Lacerda de Moura (1887-1945) e Maria 
Cecília Bandeira de Melo (1870-1948) – 
que usava o pseudônimo de Chrysanthè-
me – escreveram e publicaram uma ampla 
quantidade de textos sobre temas como o 
direito de votar, o divórcio e a autonomia 
feminina, mas foram esquecidas pela his-
toriografia. Os resultados do estudo sobre 
o papel de escritoras mulheres no contexto 
histórico da Semana de Arte Moderna es-
tá previsto para ser publicado sob a forma 
de ensaio no primeiro semestre deste ano, 
como parte de livro editado pela Compa-
nhia das Letras. n Christina Queiroz

1. Estudo do homem,  
feito por Anita Malfatti  

entre 1915 e 1916 
2. Caipirinha, obra de 1923  

de Tarsila do Amaral  
3. Trabalho em feltro 

elaborado em 1930  
por Regina Gomide 

Graz, intitulado  
Diana caçadora

2
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Melo. “O que conta são os benefícios simbólicos, 
traduzidos em prestígio e poder acadêmico.” Ela 
explica que os bolsistas em níveis mais elevados 
são convocados a atuar em comitês científicos e 
de assessoramento, os quais avaliam toda sorte 
de pedidos submetidos ao CNPq, inclusive os 
de novas bolsas de produtividade. Eles também 
tendem a ter mais chances de sucesso em pedi-
dos de financiamento ou concursos para novos 
cargos nas universidades.

Para alcançar as categorias mais altas os pes-
quisadores precisam passar pelas mais baixas. Os 
candidatos são avaliados à luz de sua produção 
científica, participação na formação de recursos 
humanos em nível de pós-graduação, cooperação 
com grupos e instituições nacionais e do exterior, 
coordenação de projetos e redes de investigação, 
atuação em sociedades e periódicos científicos, 
prêmios e outras distinções. Os que pleiteiam as 
categorias 1A e sênior são avaliados com base em 
critérios adicionais, como a liderança que exer-
cem em sua área e a capacidade de explorar no-
vas fronteiras científicas. Esses itens têm pesos 
diferentes e recebem cada um uma nota de 0 a 
10. Tais critérios, porém, não garantem uma ava-
liação totalmente isenta, segundo a física Márcia 
Bernardes Barbosa, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), bolsista de produti-
vidade 1B e membro do comitê de assessoramen-
to do CNPq nas áreas de física e astronomia. “As 
notas respeitam parâmetros construídos a partir 
de impressões subjetivas, expectativas e valores 
dos avaliadores, a maioria homens.”

O sociólogo Amurabi de Oliveira, da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), acres-
centa que com o tempo essa dinâmica acabou 
resultando em diferentes orientações relacio-
nadas à concessão do benefício. “Nas ciências 
humanas ele costuma ser um reconhecimento a 
pesquisadores mais velhos que produziram mui-
tos trabalhos de qualidade na carreira, enquanto 
nas ciências exatas representa um incentivo para 
que cientistas jovens e promissores continuem 
a se engajar em estudos de qualidade”, destaca 
o sociólogo, um dos autores do estudo. De acor-
do com Melo e Oliveira, os critérios atuais não 
contemplam as dimensões de gênero associadas 
à atividade de pesquisa no Brasil. Ao contrário, 

A 
distribuição de bolsas de produ-
tividade em pesquisa do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), 
modalidade de apoio que recom-
pensa cientistas com desempenho 
destacado, foi marcada por ampla 
desigualdade de gênero na última 
década, segundo levantamento feito 

por pesquisadores das universidades federais de 
Santa Catarina, Alagoas e Pernambuco. Eles ana-
lisaram o perfil de 601 bolsistas. Constataram que 
63% eram homens e apenas 37% mulheres. Essa 
diferença tende a se intensificar nos níveis mais 
altos da hierarquia de bolsistas. No 1A, reservado 
a pesquisadores que demonstram excelência na 
produção científica e formação de recursos hu-
manos, 73,7% eram homens e 26,3% mulheres. No 
sênior, que contempla cientistas líderes em suas 
áreas e que foram bolsistas 1A e 1B por pelo menos 
15 anos, 88,8% eram homens e 11,2% mulheres.

Segundo dados do CNPq, das 184.728 bolsas 
outorgadas entre 2010 e 2021, 64,7% foram pa-
ra homens e 35,3% para mulheres. “Os números 
ilustram de forma expressiva a desigualdade de 
gênero na academia brasileira”, afirma a socióloga 
Marina Félix de Melo, da Universidade Federal 
de Alagoas (Ufal), uma das autoras do estudo, 
publicado em outubro na revista Configurações. 
“As mulheres, embora sejam maioria nas insti-
tuições de ensino e pesquisa e publiquem papers 
tanto quanto os homens, ainda enfrentam mui-
tas dificuldades para alcançar os níveis de maior 
prestígio da hierarquia científica no país.”

As bolsas de produtividade foram criadas em 
1976 para valorizar e incentivar a produção cien-
tífica no Brasil. A ideia era que os cientistas fos-
sem recompensados pelo empenho em gerar co-
nhecimento e formar novos pesquisadores. Elas 
hoje se dividem em três categorias: sênior, nível 1 
(dividido em subníveis 1A, 1B, 1C e 1D) e nível 2. 
Em complemento ao salário que obtêm das ins-
tituições às quais são vinculados, os bolsistas de 
nível 2 recebem R$ 1,1 mil mensais. Os de nível 
1 recebem de R$ 1,2 a 1,5 mil, mais um adicional 
que pode ser usado para custear traduções, par-
ticipação em eventos e publicações de artigos. 
“Os benefícios monetários são pequenos”, diz 

Desigualdade entre homens e mulheres  

marca a distribuição de bolsas de  

produtividade em pesquisa do CNPq 

Rodrigo de Oliveira Andrade 
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65.231

119.497

Homem Mulher

Total **

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

DESCOMPASSO HISTÓRICO
Desigualdade de gênero na distribuição de bolsas  
de produtividade persistiu na última década no país  
(em número de bolsistas por ano)

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Homem Mulher

10.406
10.227

9.880

5.6425.6045.475

4.861

9.140

*DADOS CONTABILIZADOS ATÉ OUTUBRO DE 2021      **REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 2010 E OUTUBRO DE 2021      FONTE CNPQ

estão reproduzindo mecanismos que fazem com 
que os homens continuem predominantes nas 
camadas mais altas da carreira científica.

A bioquímica Helena Nader, da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), alerta, porém, que 
seria importante avaliar como evoluiu a deman-
da por essas bolsas. “É possível que em algumas 
áreas o desequilíbrio observado na sua concessão 
se deva ao fato de as mulheres submeterem menos 
pedidos do que os homens”, ela diz, referindo-se a 
um fenômeno comum em áreas do conhecimento 
em que há grande presença masculina – em am-
bientes institucionais adversos, as mulheres se 
sentem pouco estimuladas a brigar por posições 
na carreira. “Nesses casos, precisaríamos dar um 
passo atrás e investigar os porquês de elas não se 
candidatarem tanto quanto os homens. Mas, se a 
demanda feminina for igual ou superior à mas-
culina, o problema estaria na avaliação do CNPq, 
que pode estar enviesada”, destaca a pesquisado-
ra, bolsista de produtividade 1A. Melo e Oliveira 
dizem que não conseguiram obter esses dados. 
A reportagem contatou o CNPq, mas não obteve 
retorno até o fechamento desta edição.

A despeito de suas limitações, o levantamen-
to publicado na revista Configurações consolida 
tendências observadas em estudos anteriores. 
Um deles, publicado em 2015 na Cadernos Pagu, 
analisou o perfil dos bolsistas de produtividade 
entre 2001 e 2012. Sob coordenação da socióloga 
Moema de Castro Guedes, da Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), constatou 
que o aumento do número de bolsas em muitas IN
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áreas não foi acompanhado de uma maior presen-
ça feminina. Já na Universidade Salgado Filho, 
no Rio de Janeiro, os pesquisadores se debru-
çaram sobre a distribuição dessas bolsas entre 
professores titulares – categoria mais elevada da 
carreira docente universitária no Brasil – entre 
2013 e 2016. Verificaram que 63% eram homens 
e 37% mulheres, sendo que o quinhão feminino 
diminuía à medida que se avançava para os ní-
veis mais elevados da carreira de bolsista. Márcia 
Barbosa também avaliou o perfil dos bolsistas de 
produtividade, concentrando-se no período de 
2001 a 2011. Observou que o percentual de mu-
lheres bolsistas de nível 2 na área de física era de 
10%, e que esse número caía para 5% no nível 1.

Segundo Barbosa, as discrepâncias identifi-
cadas nesses estudos resultam de um conjunto 
de obstáculos imposto às cientistas ao longo da 
carreira que dificultam o acesso ao topo do re-
conhecimento acadêmico. Quase sempre elas 
estão ancoradas em uma percepção arraigada 
na sociedade de que mulheres são desprovidas 
das habilidades tidas como essenciais à produção 
científica. “Não raro, elas enfrentam preconceitos 
pautados em rótulos que as definem como sen-
síveis, emocionais, sem aptidão para o cálculo 
ou a abstração”, afirma a física. Muitas desistem 
de seguir carreira acadêmica. Esse fenômeno é 
perceptível nas áreas de ciência da computação, 
física e matemática (ver Pesquisa FAPESP nº 289).

A
s mulheres que ingressam no douto-
rado enfrentam entraves maiores do 
que os homens para concluir o cur-
so. Melo e Oliveira verificaram que 
elas levam em média 4,3 anos para 
obter o título, enquanto eles o fazem 
em 3,8 anos. Os homens tendem a 
ingressar no sistema de bolsa mais 
cedo e a ter mais tempo para investir 

em sua produção e progredir até os níveis mais 
altos. “O doutorado é requisito mínimo comum 
a todas as áreas para a obtenção dessas bolsas. 
Logo, quanto mais tempo elas levam para obter 
esse título, mais tempo demoram para ingressar 
e progredir nesse sistema”, diz Melo.

O prazo maior para concluir o doutorado quase 
sempre está ligado a dificuldades que as mulheres 
enfrentam para conciliar atividades de pesquisa 
e demandas da maternidade – elas tendem a ter 
filhos no mesmo período em que consolidam a 
carreira acadêmica. “As cientistas que se tor-
nam mães passam por um período de queda na 
produtividade e essa tendência só começa a ser 
revertida anos depois”, destaca Moema Guedes, 
da UFRRJ. Nader lembra ainda que o trabalho 
doméstico e os cuidados com a família tendem a 
recair mais sobre as mulheres. “Uma das conse-
quências disso é que elas se envolvem menos em 
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POR ÁREA DE CONHECIMENTO
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54,2%

45,8%

76,7%

23,3%

61,9%

38,1%

63,8%

36,2%

73,1%

26,9%

projetos internacionais, pois não podem passar 
longos períodos longe de casa”, comenta.

As assimetrias de gênero na concessão de recur-
sos para pesquisa não se restringem à realidade 
brasileira. Elas estão presentes também em paí-
ses desenvolvidos. Nos Estados Unidos, estudo 
publicado em 2019 na revista The Journal of the 
American Medical Association (Jama) constatou 
que homens atuando como pesquisador principal 
em projetos de pesquisa recebem dos Institutos 
Nacionais de Saúde (NIH) até US$ 41 mil a mais 
que mulheres na mesma posição. Na Austrália, um 
levantamento publicado no portal Women’s Agen-
da verificou que, em 2021, homens receberam mais 
verbas do Conselho Nacional de Pesquisa Médica 
e de Saúde do que mulheres, mesmo elas se candi-
datando em taxas semelhantes. Tais recursos são 
essenciais para as cientistas, sobretudo aquelas em 
início de carreira, que usam os valores para fazer 
pesquisas e publicá-las em revistas de prestígio, 
aumentando as chances de serem bem avaliadas 
e efetivadas nas instituições em que atuam.

Para mitigar esse problema, os especialistas 
afirmam que as instituições do sistema nacional 
de CT&I precisam investir em mecanismos que 
assegurem a permanência das mulheres nas uni-
versidades e permitam que elas se desenvolvam e 
evoluam na carreira – e isso passa por uma avalia-
ção justa de sua produção quando da concessão 
de financiamento. No início do ano, a plataforma 
Lattes passou a permitir que pesquisadoras indi-
quem seus períodos de licença-maternidade. A 
expectativa é que as agências de fomento levem 
em conta essa informação ao analisar a produti-
vidade delas. Na UFRRJ, conseguiu-se fazer com 
que a instituição adotasse um fator de correção 
na avaliação da produtividade das cientistas que 
tiveram filhos nos últimos cinco anos. “Elas te-
rão direito a dois anos a mais na análise de sua 
produção”, diz Moema Guedes.

Na FAPESP, há um esforço para assegurar um 
maior equilíbrio entre homens e mulheres na aná-
lise dos pedidos de bolsas e auxílios submetidos 
à instituição. O corpo de coordenadores adjuntos 
da Diretoria Científica, renovado recentemente, 
passou a 14 homens e 12 mulheres. “O conceito de 
diversidade e sua relevância podem ser melhor 
apreciados na genética”, destaca Luiz Eugênio 
Mello, diretor científico da FAPESP. “A variedade 
de genes confere maior capacidade de adaptação 
às populações. No nosso caso, traz diferentes vi-
sões e amplia o debate sobre as várias questões 
trabalhadas pela Fundação.” E ele acrescenta: 
“Não estamos nos pautando em opiniões, mas em 
estudos que verificam que a diversidade de gênero 
resulta em uma ciência de melhor qualidade”. n

Os artigos científicos consultados para esta reportagem estão listados 
na versão on-line. 
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U
m estudo publicado em junho por pesquisadores do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
estimou um crescimento em 2021 de mais de 200% 
nos recursos que estariam disponíveis no Fundo Na-

cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), 
principal instrumento federal de financiamento da ciência, 
depois da aprovação de uma lei que vedou o expediente de usar 
o dinheiro do fundo para compor o superávit primário. Esse 
aumento acabou adiado por uma manobra do governo, que 
só promulgou a derrubada de vetos à nova lei dois dias após a 
aprovação do orçamento de 2021, mas é esperado para 2022.

Um dos autores do estudo, o economista André Tortato 
Rauen, vem se debruçando sobre o projeto de lei orçamen-
tária em discussão no Congresso e constatou que os recursos 
integrais do FNDCT estão mesmo previstos para 2022 – da 

Economista do Ipea propõe que o investimento  

em ciência seja mais ousado e contemple,  

além da ciência básica, também a solução  

de grandes desafios da sociedade

PESQUISA 
ORIENTADA 
A MISSÕES

Fabrício Marques

ENTREVISTA ANDRÉ TORTATO RAUEN
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ordem de R$ 8,6 bilhões. Mas ele enxerga entraves que podem 
atrapalhar a execução do dinheiro. Um desafio está relaciona-
do ao calendário de desembolso – se o governo só liberar os 
recursos no final do ano, isso pode inviabilizar uma aplicação 
eficiente. Rauen também avalia que faltam projetos ousados 
para absorver o crescimento de recursos.

Graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mes-
tre e doutor em política científica e tecnológica pela Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp) com estágio de pós-
-doutorado na Universidade Columbia, em Nova York, Rauen 
ocupa desde 2019 a Diretoria de Estudos Setoriais de Inovação 
e Infraestrutura do Ipea. Na entrevista a seguir, ele fala sobre 
as perspectivas de financiamento à ciência e defende que o 
investimento seja menos pulverizado e contemple, além da 
pesquisa básica, a solução de grandes problemas da sociedade.
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O que se pode esperar em relação aos re-
cursos disponíveis no FNDCT em 2022?
Até onde pude ver no Projeto de Lei Or-
çamentária Anual, o Ploa, que está em 
discussão no Congresso e deve ser vo-
tado no início do ano, as perspectivas 
são positivas. O orçamento de ciência 
e tecnologia [C&T] é formado por uma 
parte orgânica, que é o orçamento de 
sempre e pode sofrer cortes pelas mãos 
do Congresso. E há uma outra parte, que 
é o FNDCT, que agora não pode mais 
ser contingenciada. O Ploa está vindo 
com 100% da arrecadação do FNDCT 
e a parte orgânica está se mantendo a 

mesma de anos passados. Se permanecer 
como está hoje, teremos algo como R$ 
12,7 bilhões para a função C&T, o maior 
valor em muitos anos. Isso bate com a 
previsão de arrecadação que fizemos na 
nota técnica que divulgamos em junho. 
O volume previsto do FNDCT chegaria 
a R$ 8,6 bilhões. Em teoria, o cenário é 
muito bom, mas é necessário ficar atento 
a alguns desafios.

Quais são? 
Uma possibilidade é que o Congresso cor-
te a parte orgânica do orçamento e use 
os recursos do fundo para substituí-la. 

Além disso, também é preciso ver o que 
vai acontecer com o empenho financeiro 
e como os recursos serão desembolsados 
ao longo do ano. Caso fiquem retidos e 
venham a ser liberados só no final do ano, 
vai ser difícil aplicá-los de forma eficiente. 

Se o orçamento crescer mesmo, qual 
será o impacto?
Fiquei assustado com a ausência de pro-
jetos ousados no MCTI [Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações] para 
absorver esses recursos. Uma primeira 
análise do Ploa mostra que há apenas um 
grande projeto novo, que é a construção 
de um laboratório de biossegurança de 
nível 4, o primeiro do Brasil, com R$ 200 
milhões previstos. Vamos supor que o Ploa 
se concretize e que eles aprovem um orça-
mento de R$ 12,7 bilhões. Nos documen-
tos oficiais, eu não consigo ver como esse 
cenário teoricamente positivo poderia ser 
canalizado para soluções de grandes pro-
blemas da sociedade brasileira. Pode haver 
uma pulverização de recursos.

Mas não é necessário recompor investi-
mentos em pesquisa básica e em órgãos 
de fomento que ficaram represados nos 
últimos anos?
Sim, e era esperado que isso acontecesse. 
Muito dinheiro do orçamento está sendo 
previsto para contratos de gestão de orga-
nizações sociais, as OS, que não pertencem 
à administração pública. A rubrica “Ações 
e manutenção de contrato de gestão com 
Organização Social” deve subir de R$ 200 
milhões em 2021 para R$ 805 milhões em 
2022. Esse novo laboratório de nível 4 vai 
ser uma OS. Também há recursos para LE
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Desde 2019, Rauen 
está à frente da 
Diretoria de Estudos 
Setoriais de Inovação  
e Infraestrutura do Ipea
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concluir a fonte de luz síncrotron Sirius. 
Em 2021, o Sirius teve R$ 30 milhões. Em 
2022 pode ter R$ 221 milhões. Se somar 
tudo que está indo para as OS – o Sirius, 
esse novo laboratório, e as OS antigas –, 
dá R$ 1,2 bilhão. A subvenção da Finep 
[Financiadora de Estudos e Projetos] tam-
bém deve aumentar muito – os recursos 
não reembolsáveis para inovação em em-
presas devem dobrar de R$ 350 milhões 
em 2021 para R$ 700 milhões em 2022, 
segundo o Ploa. Mas ainda não se sabe 
como os recursos serão aplicados nem 
quais serão as métricas. O desafio vai ser 
executar de maneira coerente, articulada. 
Há um elemento adicional: é um ano pós-
-pandemia e vai estar tudo muito confuso 
ainda. Como investir com coerência em 
um momento em que as empresas estão 
se reorganizando, as cadeias globais estão 
quebradas, surgem variantes do vírus e a 
incerteza continua? Demanda não falta, 
mas as instituições se prepararam para 
esse aumento na execução orçamentária? 
Há algumas ações mais discricionárias no 
Ploa, como fomento à pesquisa e desen-
volvimento em áreas básicas e estratégi-
cas. Era uma ação de R$ 100 milhões e 
passou para R$ 500 milhões. Qual é a mis-
são que vai cumprir? Quem vai executar? 

Os Fundos Setoriais de Ciência e Tec-
nologia, de onde provêm os recursos do 
FNDCT, originalmente geravam editais 
de projetos de pesquisa de interesse dos 
respectivos setores da economia. Isso 
deverá ser retomado com o fim do con-
tingenciamento de recursos? 
Historicamente, a governança dos Fun-
dos Setoriais determinava que, quando se 
recolhessem recursos do setor de energia 
elétrica, por exemplo, um comitê com re-
presentantes da área definiria as linhas 
de pesquisa para onde iria o dinheiro. Aí 
a arrecadação ficou muito grande e esses 
comitês ganharam muito poder. Admi-
nistrações anteriores do MCTI criaram 
então as famosas ações transversais. A 
governança foi enfraquecida e o minis-
tério passou a definir para onde vai o di-
nheiro setorial, irrigando todo o sistema 
com o dinheiro do FNDCT. O problema 
de governança permanece.

O Ploa diz algo sobre isso?
As ações mais transversais são muito 
maiores que as setoriais. Mas os recur-
sos a serem executados setorialmente 
devem crescer. O fundo setorial do agro-

A subvenção vai aumentar bastante, para 
R$ 700 milhões, mas o crédito a empre-
sas continuará bem maior. Vai crescer 
de R$ 3,6 bilhões para R$ 4,2 bilhões. 
Dada nossa baixíssima taxa de inova-
ção empresarial, um volume adequado e 
constante de crédito é muito importante. 
Acredito ser um ponto bem positivo, a 
questão toda é o que se quer com isso. 
Digo, em termos de solução de nossos 
desafios históricos, como a baixa pro-
dutividade da economia. 

Outro estudo do Ipea do qual o senhor 
participou classificou como excessi-
vamente abrangente a nova Estraté-
gia Nacional de Inovação apresentada 
pelo governo em julho. Esse reforço de 
caixa não ajudaria a alcançar aqueles 
objetivos?
Temos ali um conjunto de intenções e 
pouca coisa concreta. Mas isso não é ex-
clusividade dessa ou daquela gestão fede-
ral. Sempre que se lança um documento 
desse tipo o problema se repete. Apare-
cem juntas todas as intenções existentes 
no sistema de inovação, sem selecionar 
ou priorizar nada. O que se espera de 
uma estratégia efetiva é que ela faça es-
colhas. Os Estados Unidos traçaram um 
objetivo concreto em sua política de ino-
vação: querem recuperar seu poder na 
manufatura e voltar a ser competitivos 
frente à China. A Alemanha quer desen-
volver tecnologia verde. A Europa, como 
um todo, quer desenvolver tecnologias 
para beneficiar uma população que en-
velhece. Claro que há outras metas, mas 
tem uma lógica central, um drive. Nos-
sa estratégia não faz escolha alguma. O 
ideal seria discutir essas escolhas com a 
academia e as empresas. O Ipea fez essa 
discussão recentemente e propôs que o 
drive brasileiro deveria ser a busca de 
soluções para problemas sociais e para 
aumentar a produtividade da economia. 
Alguns temas prioritários de C&T foram 
levantados, como segurança, mobilidade, 
acesso à água e meio ambiente. Ao não 
fazer escolhas, a estratégia vira uma carta 
de intenções em que todo mundo se vê 
ali, mas que não ajuda em nada na execu-
ção de uma política pública de inovação 
baseada em missões. 

Há metas associadas a empresas, que 
são muito ambiciosas, como elevar 
até 2024 a taxa de inovação dos atuais 
33% para 50%. Já as metas vinculadas a 

Se os recursos  
do FNDCT 
ficarem retidos  
e só forem 
liberados no  
final do ano,  
vai ser difícil 
aplicá-los de 
forma eficiente

negócio, o CT-Agro, por exemplo, tinha 
pouquíssimo dinheiro em 2021: havia R$ 
336 mil disponíveis. Em 2022, a previ-
são é que passe a R$ 70 milhões. Estão 
dando algum gás para os fundos, mas 
é pouco perto dos R$ 466 milhões em 
ações transversais, que fomentam pro-
jetos institucionais. Rever a governança 
dos Fundos Setoriais é fundamental para 
aumentarmos as entregas à sociedade. 

Como fica a situação do  CNPq (Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico)? 
Está prevista uma recomposição de bol-
sas, seguindo essa melhora geral e o or-
çamento previsto é de cerca de R$ 1,3 
bilhão. Aqui o desafio do efetivo desem-
bolso é muito relevante, pois os recursos 
precisam ser liberados de forma constan-
te ao longo do ano, sob o risco de termos 
bolsas canceladas. Sobre o CNPq também 
tem chamado nossa atenção a ausência 
de dados recentes sobre a concessão de 
bolsas. Os últimos dados disponíveis são 
de 2015. Seguramente esse problema está 
relacionado ao elevado número de apo-
sentadorias de técnicos e à virtual ausên-
cia de reposição de pessoal que afeta todo 
o sistema público de inovação. 

Há o risco de se liberar dinheiro para 
crédito a empresas em vez de recursos 
não reembolsáveis para inovação, como 
aconteceu em 2021?
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ações do governo são mais conservado-
ras. Adianta estabelecer metas difíceis 
de alcançar? 
Precisa ter essas metas. Eles foram mui-
to ousados nos 50% de taxa de inovação. 
Acho interessante a preocupação da nova 
estratégia em melhorar o ambiente de 
negócios, tema bastante defendido pe-
la atual administração. Existe um reco-
nhecimento de que o dinheiro responde 
por uma parte do problema, mas não por 
tudo. Mas o que mais chama a atenção 
nessa meta é a ausência de um plano 
minimamente articulado para atingi-lo. 
O Brasil é um país de dimensões conti-
nentais, tecnologicamente dependente 
e com uma enormidade de problemas 
socioeconômicos e ambientais. O estra-
nho nessa estratégia é propor uma meta 
superousada sem nenhuma ação ousada 
para tanto. Problemas grandes e com-
plexos exigem soluções complexas e de 
médio e longo prazos. 

O que proporia?
Em primeiro lugar, garantir recursos 
firmes e contínuos para a ciência bási-
ca, guiada pela curiosidade, sem a qual 
o sistema de C&T não funciona. Em se-
gundo, selecionar problemas concretos 
que podem ser enfrentados pela ciência. 
Isso rompe o padrão de eleger áreas tec-
nológicas ou segmentos da economia a 
serem beneficiadas – o foco é a solução 
de problemas. É isso que os americanos 
nos ensinaram com a operação Warp 
Speed [velocidade de dobra] para acele-
rar o desenvolvimento de vacinas contra 
a Covid-19. O governo injetou recursos 
onde havia mais potencial de inovação e 
conseguiu obter um “entregável” claro. 
No Brasil, o momento é perfeito para 
fazer isso porque há dinheiro novo. Ou 
seja, não se vai tirar de ciência básica 
para investir na solução de problemas 
relacionados aos desafios brasileiros.

Que temas poderiam inspirar uma ope-
ração Warp Speed aqui?
É surpreendente que não tenhamos um 
projeto minimamente articulado de uma 
vacina tríplice contra dengue, chikun-
gunya e zika. Como ainda não temos um 
programa de ciência, tecnologia e ino-
vação [CT&I] para resolver problemas 
de mobilidade urbana, que tanto preju-
dicam a vida dos brasileiros e sua pro-
dutividade? Muitos desafios do país não 
têm a ver com a CT&I, como a questão 

da distribuição de renda. Mas outros têm 
tudo a ver, como sementes adequadas a 
mudanças climáticas ou a eficiente apli-
cação industrial do 5G. Defendemos uma 
lógica de financiamento orientada para 
missões concretas e ser ousado nesse 
investimento. A ideia central aqui é a de 
substituir o paradigma de apoio setorial 
pelo apoio voltado a “entregáveis” cla-
ros que resolvem problemas concretos. 
Como foi com o projeto do Sirius e o do 
Reator Multipropósito Brasileiro. 

Mas o projeto do reator multipropósito 
está parado...
Ele está com migalhas no orçamento. O 
reator é tão importante quanto o Sirius. 
Dominar a produção de radiofármacos 
é fundamental, porque o SUS [Sistema 
Único de Saúde] consome muito esses 
insumos. Acontece que hoje preferimos 
pulverizar os recursos, pois assim o má-
ximo possível de instituições e pesqui-
sadores tem algum apoio. Isso garante 
incentivo à pesquisa guiada pela curiosi-
dade, base de qualquer sistema de inova-
ção. Mas também é importante que uma 
parte dos recursos seja concentrada em 
grandes projetos e problemas nacionais. 
Os instrumentos destinados a esses gran-
des projetos são mais difíceis de execu-
tar. Eles atuam pelo lado da demanda, é 
preciso definir qual é a encomenda tec-
nológica. Nós sabemos fazer isso. Com 

o Sirius, fizemos. O mundo abandonou 
esse sistema que distribui dinheiro por 
setores, e abraçou os “tiros na Lua”, os 
moonshots. Um dos nossos tiros na Lua, 
para mim, devia ser uma vacina tríplice.
 
O senhor é um especialista em encomen-
das tecnológicas e participou da elabo-
ração da legislação sobre o assunto no 
Brasil. Houve progressos?
Sou suspeito para falar. Mas observe o 
contexto: estamos em um país extrema-
mente polarizado, que sempre associou 
compra pública com corrupção. Aí apa-
rece uma coisa chamada encomenda tec-
nológica, que inverte a lógica da compra 
pública e diz: olha, você pode fracassar, 
você pode contratar mais de um fornece-
dor, você pode negociar estratégias com 
fornecedores. Não era esperado que as en-
comendas explodissem, mas começaram 
a acontecer coisas muito boas. Uma enco-
menda tecnológica está ajudando a gente 
a superar a pandemia. Se não fosse esse 
instrumento, a Fiocruz não teria compra-
do a vacina da AstraZeneca. Compramos 
a vacina a risco. A vacina não existia. Se 
não fizéssemos a encomenda, teríamos 
que esperar para comprar só quando ela 
estivesse pronta e ir para o final da fila. 
O instrumento permitiu acessar a tecno-
logia antes de ela ficar pronta. 

Há outros exemplos?
O Supremo Tribunal Federal fez uma en-
comenda de um algoritmo de decisão em 
segunda instância. A Marinha, de um sis-
tema de segurança da Amazônia Azul. Até 
municípios estão usando o instrumento. 
Há outra coisa nova, que veio agora no 
Marco Legal das Startups, que se chama 
Compra Pública de Solução Inovadora. 
Por exemplo, um determinado depar-
tamento de trânsito tem um problema a 
resolver e sabe que ele pode ter diferentes 
soluções. Há várias startups oferecendo 
soluções diferentes. Não dá para fazer 
uma licitação por menor preço, porque 
isso não é eficiente: não se conhece, na 
prática, o que cada solução trará. Então, 
você faz uma licitação que vai selecionar 
em função do desempenho em um teste. 
Vem a Microsoft, vem a sua startup, vem a 
minha startup, todo mundo compete com 
sua solução. E você é remunerado durante 
o teste. Um Contrato Público de Solução 
Inovadora tem no DNA esses elementos 
que temos defendido, de o problema de-
finir o desenvolvimento da inovação. n

É surpreendente 
não termos  
um projeto 
minimamente 
articulado  
para criar uma 
vacina contra 
dengue, zika  
e chikungunya



50  |  JANEIRO DE 2022

Empresas com doutores em postos 

estratégicos teriam melhor desempenho 

econômico e seriam menos vulneráveis  

a riscos, propõe estudo

ADMINISTRAÇÃO 
QUALIFICADA

E
mpresas com doutores formados 
no exterior atuando em seus con-
selhos de administração e direto-
rias executivas são mais rentáveis 
e menos vulneráveis a riscos, se-
gundo análise de pesquisadores 
das universidades Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e Vale do 
Rio dos Sinos (Unisinos). Estudo 
publicado em outubro na revista 
Brazilian Business Review aferiu o 
impacto da atuação de indivíduos 

com pós-graduação stricto sensu (mestrado e dou-
torado) nos altos escalões de empresas brasileiras. 
Verificou-se que a presença de profissionais com 
doutorado fora do Brasil parece ter um efeito posi-
tivo na rentabilidade e negativo no risco associado 
a esses empreendimentos. “Nossa hipótese é a de 
que eles conseguem ajudar a solucionar proble-
mas corporativos reais e melhorar o desempenho 
das empresas”, diz o cientista de dados Marcelo 
Perlin, da Escola de Administração da UFRGS, 
um dos autores do trabalho.

A conclusão resulta da análise de 133 compa-
nhias listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Os 
pesquisadores mapearam a composição de seus 
conselhos e diretorias entre 2010 e 2018. Em segui-
da, usaram dados da plataforma Lattes – que reú-
ne milhares de currículos de cientistas do país – 
para identificar os membros com mestrado e dou-
torado obtidos em instituições do Brasil e do exte-
rior. Constataram que o contingente de empresas 
nacionais com pelo menos um mestre ou doutor 
nos altos escalões de administração ainda é baixo: 
20%, metade do observado em países como Esta-
dos Unidos, onde cerca de 40% das 1.500 empre-
sas que integram o índice S&P 1500 contam com 
esses profissionais em seus conselhos e diretorias.

Os autores então cruzaram essas informações 
com dados financeiros das companhias, como 
balanços patrimoniais, demonstrativos de re-
sultado do exercício e de fluxo de caixa. Para is-
so, usaram modelos econométricos, que lançam 
mão de técnicas para identificar possíveis rela-
ções de causalidade entre eventos. As análises se 
basearam em dois indicadores de rentabilidade: 
o Retorno sobre Ativo (ROA) e o Retorno sobre 
Patrimônio Líquido (ROE). “O primeiro reflete 
o potencial de retorno de uma empresa aos seus 
acionistas a partir dos ativos que ela detém, en-

FORMAÇÃO ACADÊMICA
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quanto o segundo mede a capacidade das firmas 
de adicionarem valor ao seu negócio e, portanto, 
aos seus investidores, com base em seu patrimô-
nio líquido”, explica.

Os pesquisadores afirmam ter identificado uma 
correlação estatisticamente relevante – com uma 
probabilidade de erro inferior a 5% – entre a en-
trada de doutores formados no exterior nos con-
selhos e nas diretorias de empresas que antes não 
possuíam executivos com esse tipo de formação e 
uma melhora de seu desempenho financeiro em 
termos de ROA e ROE. Isso não foi observado em 
relação a profissionais com mestrado e doutorado 
obtidos no Brasil. “É possível que a formação no 
exterior sinalize ao mercado melhores práticas 
corporativas e maior experiência de gestão, as 
quais gerariam maiores oportunidades e renta-
bilidades para as empresas”, sugere Perlin. Essa 
correlação também tende a ser mais comum em 
empresas jovens, mais receptivas à inovação e 
com maior liberdade de ação para seus executivos 
contratarem profissionais com esse nível de for-
mação acadêmica. “Não descartamos a hipótese 
de que essas empresas contratem indivíduos com 
esse perfil para seus conselhos e diretorias jus-
tamente por serem mais receptivas à inovação”, 
ressalta o pesquisador. “Mas é difícil estabelecer 
quais seriam as origens dessa relação apenas com 
base nos dados e resultados que obtivemos. In-
vestigações adicionais são necessárias.”

No estudo, os autores também constataram 
correlação semelhante envolvendo a percep-

ção de risco associadas a essas empresas. 
No caso, levaram em conta o risco 

próprio do segmento de merca-
do no qual cada firma atua e 

aquele ligado à flutuação das 
cotações de suas ações na 

bolsa de valores. “Iden-
tificamos uma relação 
estatisticamente rele-
vante entre a presença 
de doutores formados 
no exterior nos conse-
lhos e diretorias das 
empresas e uma menor 
percepção de risco asso-

ciada a elas”, afirma Per-
lin. Ele destaca que os re-

sultados são parecidos com 
os achados de trabalhos sobre 

o mercado norte-americano, se-
gundo os quais diretores-executivos 

com alto grau de titulação tinham maior 
capacidade de processar informações complexas, 
inovar e utilizar métodos e técnicas sofisticadas 
de gestão, resultando em um melhor desempe-
nho econômico e menor vulnerabilidade ao risco 
associados às firmas. “Novamente, é preciso cau-

tela ao interpretar esses dados”, destaca Perlin. 
“Precisamos de mais estudos para confirmar uma 
relação de causalidade nos resultados. Essa foi 
uma primeira tentativa de estimar, com dados 
reais, o impacto de indivíduos com formação 
acadêmica no desempenho financeiro das em-
presas no Brasil.”

Na avaliação de Júlio Francisco Blumetti Fa-
có, professor do bacharelado em engenharia de 
gestão e do programa de pós-graduação em en-
genharia e gestão da inovação da Universidade 
Federal do ABC (UFABC), a pesquisa, a despeito 
de suas limitações, levanta um debate importan-
te sobre como a contribuição de indivíduos com 
mestrado e doutorado pode extrapolar os muros 
das universidades e impactar positivamente o 
desempenho de empresas. “Esses títulos costu-
mam estar associados a uma ampla bagagem de 
conhecimento e experiências que enriquecem a 
visão de mundo desses profissionais, e isso pode 
ser muito útil às companhias”, destaca. Facó acres-
centa que o doutorado no exterior representaria 
uma maior oxigenação de ideias, ampla rede de 
conexões e contatos, e diferentes perspectivas e 
experiências profissionais. “Ele também tende a 
ser um indicador de prestígio social e status.” Na 
prática, porém, ele não vê distinção entre os títu-
los obtidos no Brasil e em outros países. “Nossos 
melhores programas de pós-graduação formam 
acadêmicos tão qualificados quanto as institui-
ções estrangeiras.”

O economista João Carlos Ferraz, do Institu-
to de Economia da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) vai na mesma linha. “A pós-
-graduação avançou muito no Brasil, de modo que 
os que se doutoram nas nossas instituições são 
tão capacitados quanto os que o fazem no exte-
rior”, comenta. Ele acrescenta que os conselhos 
de administração são responsáveis pelas princi-
pais decisões estratégicas de uma empresa, por 
monitorar o desempenho dos executivos e avaliar 
os resultados da companhia. “A existência desse 
tipo de estrutura pressupõe uma empresa rela-
tivamente sofisticada, que demanda estratégias 
de gestão igualmente sofisticadas e recursos hu-
manos altamente qualificados.” Para ele, não é de 
se surpreender que profissionais com formação 
acadêmica sejam capazes de exercer tais funções. 
“Eles têm bagagem, marcos referenciais, dominam 
conceitos e teorias que lhes permitem entender e 
transcender os limites de suas habilidades e com-
preender melhor as relações de causa e efeito.”

Para Perlin, os resultados ampliam os hori-
zontes de pesquisas sobre o impacto econômico 
da formação acadêmica dos membros dos altos 
escalões da administração das companhias e po-
dem estimular a criação e manutenção de ini-
ciativas para qualificar profissionais em postos 
estratégicos. n Rodrigo de Oliveira Andrade
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O
s recursos públicos investidos em 
pesquisa sobre o câncer praticamente 
dobraram entre 2007 e 2012, saltando 
de US$ 37,6 milhões para US$ 62,1 
milhões. Desde então, contudo, esses 
valores passaram a cair e, em 2016, 
chegaram a US$ 38,4 milhões. Os nú-
meros constam de um levantamento 
feito por pesquisadores da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, com base em 
dados do Ministério da Saúde, de agências federais 
e estaduais de fomento à pesquisa e da plataforma 
Lattes, que reúne currículos de cientistas do país 
e informações sobre suas linhas de pesquisa.

Ao todo, o Brasil investiu US$ 489 milhões em 
7.622 projetos de pesquisa em oncologia entre 2007 
e 2016, os quais mobilizaram 3.068 pesquisadores. 
A distribuição desses recursos concentrou-se ma-
joritariamente nos estados do Sudeste. “É possível 
que isso se deva à alta concentração de centros 
de excelência em pesquisa em câncer na região 
e à ampla oferta de mão de obra científica quali-
ficada”, destaca a enfermeira oncológica Cecília 
Ferreira da Silva, da Divisão de Pesquisa Clínica 
e Desenvolvimento Tecnológico do Inca, uma das 
autoras do estudo, publicado na revista Journal 
of Cancer Policy. O desempenho do Sudeste tam-
bém está relacionado à atuação das fundações 
estaduais de amparo à pesquisa (FAP) da região, 
que investiram pouco mais de US$ 354 milhões 
em estudos sobre o câncer no período – 72,6% 
do financiamento total (ver mapa na página 54).

A FAPESP se destacou nesse cenário, respon-
dendo por 65,1% do total despendido no país. As 
universidades de São Paulo foram as que mais re-
ceberam recursos. Dos 8.565 auxílios concedidos 
no período, 1.950 contemplavam pesquisadores 
vinculados à Universidade de São Paulo (USP), 672 
à Universidade Estadual Paulista (Unesp), 564 à 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
405 à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Em relação ao financiamento federal, o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) se sobressaiu no investimento 
de estudos no Sul, enquanto o Departamento de 
Ciência e Tecnologia (Decit) do Ministério da 
Saúde teve papel preponderante na região Norte.

Quase metade do financiamento total foi apli-
cada em pesquisas sobre fenômenos biológicos 
e moleculares gerais associados ao câncer. “São 
trabalhos de pesquisa básica e estudos não clínicos 
com linhagens celulares, centrados em processos 
biológicos relacionados ao desenvolvimento de 
tumores, reparo do DNA ou perfil mutacional das 
células cancerosas”, esclarece Silva. O percentual 
destinado a estudos sobre câncer de mama, um 
dos mais incidentes no Brasil, foi de 9,7%. O cân-
cer de colo do útero, terceiro mais comum entre LÉ
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as mulheres brasileiras, foi o nono a receber mais 
recursos para pesquisa (ver tabela na página 54).

Para a bioquímica Vilma Regina Martins, ex-
-superintendente de pesquisa do A.C.Camargo 
Cancer Center, em São Paulo, os resultados re-
velam um desalinhamento entre a aplicação dos 
recursos e a epidemiologia do câncer no país, 
além de um cenário preocupante de subfinancia-
mento de estudos sobre a doença. “As pesquisas 
em oncologia básica são fundamentais para que 
possamos compreender como os tumores surgem, 
progridem e se disseminam, e investigar molécu-
las candidatas a novos fármacos e biomarcado-
res, enquanto as pesquisas clínicas nos ajudam a 
adaptar drogas existentes e desenvolver técnicas 
cirúrgicas e procedimentos que depois possam 
ser usados para aprimorar o diagnóstico e o tra-
tamento da doença”, ela comenta. “Isso deve ser 
feito à luz dos tumores mais incidentes no país 
e das características socioeconômicas das popu-
lações mais afetadas.”

Os autores do estudo agora trabalham para le-
vantar números sobre o nível de financiamento de 
pesquisas sobre câncer no Brasil a partir de 2016. 
“As informações sobre investimentos nessa área 
estão fragmentadas em diferentes órgãos de fo-
mento e o acesso público a esses dados é muito 
restrito”, destaca Silva. A pesquisadora, no entanto, 
não descarta a possibilidade de essa situação ter se 
agravado nos últimos anos, em virtude da diminui-
ção progressiva dos recursos federais e estaduais 
para ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no país. 
Ajudam a dar uma dimensão desse problema os re-
gistros do Fundo de Saúde (CT-Saúde), criado em 
2001 para financiar a capacitação tecnológica em 
áreas de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e estimular investimentos privados em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), atualizações tecnológicas 
da indústria brasileira de equipamentos médico-
-hospitalares e a difusão de novas tecnologias que 
ampliem o acesso da população a bens e serviços na 
área da saúde. Em seis anos, o orçamento do fundo 
teve uma queda de 993%, indo de R$ 36,9 milhões 
em 2015 para R$ 2,42 milhões em 2021.

A incidência de câncer continuou a subir no 
Brasil em anos recentes, conforme já era esperado, 
por conta do aumento da expectativa de vida e 
do envelhecimento da população. Foram 600 mil 
casos da doença por ano em 2018 e 2019, aumento 
de 22,6% em relação ao biênio 2010-2011, segun-
do o Inca. A estimativa para o triênio 2020-2022 
é de 625 mil novos casos por ano, mas é possível 
que esse número seja superior, já que a pandemia 
comprometeu o rastreamento da enfermidade no 
país. “Com as medidas de restrição da circulação 
e isolamento social, muitas pessoas deixaram de 
fazer exames preventivos, o que aumenta o risco 
de diagnóstico da doença em estado avançado”, 
destaca Martins. Dados do Radar do Câncer indi-
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cam uma diminuição de 50% no número de exa-
mes de rastreamento e diagnóstico de tumores 
feitos no SUS entre março e dezembro de 2020 
em relação ao mesmo período de 2019. Houve 
também uma redução de 48,4% nos exames de 
mamografia para rastreamento e de 25,9% naque-
les com finalidade de diagnóstico entre março 
e dezembro de 2020 na comparação com 2019.

O governo lançou algumas estratégias no pas-
sado recente a fim de envolver mais pesquisa-
dores em estudos sobre oncologia, como a Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer e a Rede 
Nacional de Desenvolvimento de Fármacos An-
ticâncer, ambas em 2011. Também criou meca-
nismos alternativos de financiamento. Em 2013, 
o Ministério da Saúde começou a implementar o 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncoló-
gica (Pronon), que permite às empresas direcio-
narem 1% do imposto de renda devido a projetos 
científicos, capacitação e prestação de serviços 
médicos em instituições de pesquisa e hospitais 
filantrópicos (ver Pesquisa FAPESP nº 269).

A despeito desses esforços, um levantamento 
feito em 2019 por pesquisadores do Inca mostrou 
que a infraestrutura de investigação em oncologia 
não é alvo de investimentos substanciais desde 
fins dos anos 1990. Eles analisaram o contingente 
de recursos aplicados em projetos de pesquisa e 
inovação na área da saúde entre 1998 e 2013 pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep): dos 
R$ 989 milhões aportados no período, apenas R$ 
12,5 milhões foram direcionados para iniciativas 
na área de câncer. Os autores também analisa-
ram o montante aplicado no desenvolvimento e 
na modernização de laboratórios para pesquisa 
em saúde no país. Dos R$ 3 bilhões investidos 
à época, apenas 0,46% foi usado no apoio à in-
fraestrutura na área de oncologia. “O Brasil ainda 
enfrenta dificuldades para inovar nesse campo”, 
diz a bioquímica Veronica Aran, do Instituto Es-
tadual do Cérebro Paulo Niemeyer, uma das au-
toras do estudo, também publicado na Journal 
of Cancer Policy.

O médico André Brunetto, coordenador de 
pesquisa científica do Instituto do Câncer In-
fantil do Rio Grande do Sul, explica que essas 
dificuldades decorrem de gargalos estruturais 
que vão além da capacidade nacional de finan-

TUMORES DE INTERESSE
Os tipos de câncer que mais foram alvos de financiamento 
para pesquisa no Brasil no mesmo período

45,1%
Sem especificidade

9,7%
Mama

FONTE SILVA, C. F. JOURNAL OF CANCER POLICY. 2021
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US$
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despendidos 
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US$ milhões 
317,8

30,9

5,4

0,3

INVESTIMENTO DESIGUAL
Distribuição de recursos para pesquisas  
em oncologia entre 2007 e 2016 se concentrou  
nos estados do Sudeste

Norte

US$ 2,6 milhões
47% provenientes  

do Decit

Nordeste

US$ 13,9 milhões
53% provenientes  

do CNPq

 
Centro-Oeste

US$ 6,8 milhões
69% provenientes  

do CNPq

Sul

US$ 21,8 milhões
69% provenientes  

do CNPq

81%
provenientes das FAP

FONTE SILVA, C. F. JOURNAL OF CANCER POLICY. 2021

Sudeste

US$ 434 milhões
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ciamento. “Os aportes em estudos sobre câncer 
feitos no passado foram importantes no sentido 
de permitir a formação de grupos de excelência 
e fazer crescer a produção científica nacional”, 
diz. “Esse esforço ajudou a aumentar o impacto 
dos estudos nacionais e a ampliar a inserção dos 
cientistas brasileiros em colaborações internacio-
nais.” Na sua avaliação, os trabalhos produzidos 
nas universidades não evoluem para estágios 
mais avançados em grande medida por conta da 
escassa atividade de P&D no setor privado do país 
nessa área – decorrente dos altos custos e riscos 
do desenvolvimento de novos medicamentos, 
pouca oferta de capital de risco, longo tempo de 
maturação dos projetos de P&D e pouca expe-
riência na área de inovação tecnológica. “O Brasil 
tem cientistas qualificados e alguns centros de 
excelência em pesquisa em câncer, mas a baixa 
atividade industrial nesse setor dificulta as inova-
ções. Não há como desenvolver novas estratégias 
de tratamento sem as empresas farmacêuticas.”

O 
físico José Fernando Perez, presidente 
da Recepta Biopharma, empresa de 
biotecnologia voltada a compostos 
com potencial de combater tumores, 
destaca que o mercado internacional 
de tratamento de câncer é hoje do-
minado pelos biofármacos, criados 
a partir de processos biológicos. Ele 
esclarece que demoram anos para se 

desenvolver essas drogas e o investimento neces-
sário para isso costuma ser alto. Mesmo assim, não 
há garantia de sucesso. Esse é um processo cheio 
de incertezas. “É diferente da construção de um 
avião, que se baseia em conhecimentos há muito 
estabelecidos”, diz o físico, que foi diretor cien-
tífico da FAPESP entre 1993 e 2005. “Pode haver 
problemas técnicos, mas, com boa engenharia, o 
avião irá voar. Ele pode não vender, mas irá voar. 
Ou seja, há um risco comercial, mas não há risco 
tecnológico.” O mesmo não acontece com novos 
fármacos. “Pode-se ter os melhores cientistas tra-
balhando nos melhores laboratórios, ainda assim o 
composto pode não funcionar, ser nocivo à saúde 
humana ou não cumprir as exigência das agências 
reguladoras. Muitos desses problemas podem 
aparecer quando milhões foram gastos.” Isso tende IN
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6,9%
Cabeça e 
pescoço

3,9%
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Nervoso 

Central

3,3%
Leucemias

2,7%
Colón 
e reto

2,6%
Próstata

2,3%
Colo do 

útero 2,3%
Tireoide

1,8%
Pulmão e 
traqueia

1,3%
Estômago

12,1%
Outros tumores

a inibir as empresas nacionais, ele diz. “As mul-
tinacionais conseguem mitigar essas incertezas 
investindo em vários projetos. Os poucos que dão 
certo cobrem os custos dos que fracassaram. É 
preciso dinheiro e experiência em P&D para fazer 
isso, o que não é o caso das empresas brasileiras.” 

Um dado que ajuda a ilustrar alguns dos en-
traves estruturais e das dificuldades na gestão 
da inovação enfrentados pelo Brasil nessa área 
é o número de pedidos de patentes depositadas 
no Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI) entre 1998 e 2013 envolvendo ino-
vações químicas e biotecnológicas nas áreas de 
prevenção e tratamento de câncer. Aran e sua 
equipe identificaram 503 pedidos submetidos 
no período, mas organizações com sede no Bra-
sil responderam por apenas 9,5% deles, sendo 
as instituições públicas de ensino e pesquisa as 
principais proponentes. “O restante veio de em-
presas estrangeiras”, destaca Aran. Para o médico 
Roger Chammas, da Faculdade de Medicina da 
USP, os dados mostram que não há uma política 
nacional de CT&I na área de câncer. “O pouco 
que é aplicado se dilui, pois não há prioridades 
de pesquisa ou projetos estratégicos à luz das 
características da doença no país.” 

Na avaliação dos pesquisadores, essa situação de-
ve intensificar ainda mais a dependência brasileira 
do mercado externo, sobretudo no que diz respeito 
a medicamentos contra a doença. Em 2020, a far-
macêutica Pierre Fabre, única empresa a comercia-
lizar o bussulfano no país, anunciou que desconti-
nuaria a produção do fármaco no Brasil. O remédio 
é essencial para o tratamento de pessoas com tumo-
res hematológicos que necessitam de transplante 
de medula óssea. Após a mobilização de socieda-
des médicas e civis, a farmacêutica e o laboratório  
Otsuka afirmaram estar em processo para garan-
tir o acesso ao fármaco até a metade de 2022. Para 
Silva, o baixo investimento em pesquisa e inovação 
de bens e serviços em câncer também deve elevar 
os gastos do SUS no tratamento de tumores. “Eles 
praticamente dobraram na última década, saltan-
do de US$ 316 milhões em 2008 para US$ 638 mi-
lhões em 2019.” n Rodrigo de Oliveira Andrade

Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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ASCENSÃO E DECLÍNIO DOS

TUPI
Indígenas da etnia 
Guarani-Kaiowá,  
um dos povos falantes 
de língua tupi

GENÉTICA
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Imediatamente após o ápice, a vasta 
nação tupi teria entrado nos cinco sécu-
los seguintes em um acentuado declínio, 
agravado após a chegada do colonizador 
europeu, segundo estimativas apresen-
tadas em um artigo publicado em 7 de 
dezembro de 2021 na revista Molecular 
Biology and Evolution. “Não se fazia ideia 
de quão devastadora teria sido a redu-
ção populacional dos Tupi. Estimativas 
anteriores sugeriam uma diminuição 
de 90% nessa população. Nossos dados 
indicam que foi de 99%, menor apenas 
que o colapso enfrentado pelos Asteca 
após a chegada dos conquistadores es-
panhóis”, afirma Hünemeier.

“Esse trabalho é tudo o que um ar-
queólogo gostaria de ler sobre a expan-
são tupi, porque traz informações gené-
ticas para um debate que até então se 
baseava em dados de arqueologia e lin-
guística”, comenta a arqueóloga Adriana 
Schmidt Dias, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), especia-
lista em história indígena e arqueologia 
do período pré-colonial.

O expressivo aumento populacional 
sugerido pela genética reforça a hipó-
tese apresentada em 1984 pelo arqueó-
logo gaúcho José Proenza Brochado. A 
partir de evidências de que os ancestrais 
dos povos de língua tupi já produziam 
objetos de cerâmica e praticavam uma 
forma inicial de agricultura, Brochado 
propôs que o motivo da dispersão dos 
Tupi teria sido o aumento contínuo da 
população e a necessidade de novas ter-
ras para produzir alimento, e não apenas 
consequência de mudanças no clima. 
Em uma hipótese inicial, dos anos 1920, 
antropólogos e linguistas sugeriam que 
a redução nas áreas de floresta, decor-
rente de mudanças no clima naquela 
época, teria forçado os ancestrais dos 

P
or um período de quase 10 
séculos, os povos nativos da 
América do Sul falantes de 
línguas tupis prosperaram 
e se dispersaram por vastas 
áreas do continente. Em um 
evento demográfico e mi-
gratório iniciado há quase 
3 mil anos, eles partiram do 

sudoeste da Amazônia e, percorrendo 
rios e terra firme, ocuparam da costa do 
Atlântico ao sopé dos Andes, alcançan-
do também territórios ao sul do rio da  
Prata – algumas dessas regiões estão a 
mais de 5 mil quilômetros (km) de dis-
tância umas das outras. Conhecida co-
mo expansão tupi, essa diáspora durou 
mais de um milênio e possivelmente só 
encontra paralelo na disseminação dos 
povos de língua banto do oeste para o 
centro e sul da África, ocorrida mais ou 
menos no mesmo período.

Análises das características genéticas 
de 75 indivíduos de 13 povos atuais fa-
lantes de línguas tupis sugerem agora 
que essa expansão territorial pode ter 
sido acompanhada de um expressivo 
crescimento demográfico, que multi-
plicou por 100 a população tupi. Com-
parando a extensão de trechos do ge-
noma compartilhados pelos integran-
tes dessas etnias, a equipe coordenada 
pela geneticista Tábita Hünemeier, da 
Universidade de São Paulo (USP), con-
cluiu que esse incremento populacio-
nal teria começado por volta de 2.100 
anos atrás e atingido seu auge próximo 
ao ano 1000, quando, de acordo com 
os cálculos, a população tupi pode ter 
somado entre 4 milhões e 5 milhões de 
indivíduos, um contingente quase com-
parável ao que integraria séculos mais 
tarde a população do Império Inca na 
cordilheira dos Andes.

População de falantes da língua pode ter reunido de  

4 milhões a 5 milhões de indivíduos há mil anos e começado  

a diminuir rapidamente antes da chegada dos europeus

Ricardo Zorzetto
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falantes de línguas tupis, que viviam da 
caça, pesca e coleta de frutos, a migrar 
em busca de alimento (ver Pesquisa FA-
PESP nº 288).

Uma evidência do impacto que essa 
expansão pode ter causado à época é a 
provável assimilação cultural do povo 
kokama, da porção peruana da Amazô-
nia. Há muitas gerações os integrantes 
desse povo falam tupi, mas a equipe da 
USP viu agora que eles são genetica-
mente muito mais próximos dos Cha-
micuro, seus vizinhos, de língua arawak, 
do que dos demais grupos falantes de 
tupi. “Essa pode ser uma primeira con-
firmação de assimilação cultural decor-
rente da expansão tupi, algo já sugerido 
por estudos linguísticos, mas que ainda 
não havia sido demonstrado por outras 
ferramentas”, conta Hünemeier.

A estimativa do que ocorreu com a 
população tupi ao longo de quase 100 
gerações integra uma análise mais ampla 
realizada pela equipe da USP, que vem 
ajudando a compreender como intera-
giram as etnias nativas antes da chegada 
dos europeus ao continente sul-ameri-
cano e como a influência recíproca que 
exerceram umas sobre as outras ajudou 
a moldar os grupos indígenas atuais. No 
trabalho publicado na Molecular Bio-
logy and Evolution, que reúne uma das 
maiores amostras já estudadas de ma-
terial genético de populações nativas da 
América do Sul, o geneticista Marcos 
Araújo Castro e Silva, primeiro autor 
do artigo, comparou também as carac-
terísticas genéticas dos grupos falantes 
de línguas tupis com as de outros 229 
indivíduos de 39 populações indígenas 
que falam outras línguas e se distribuem 
pelo Centro-Oeste do Brasil, pela Ama-
zônia e pelos altiplanos dos Andes e pela 
região costeira do oceano Pacífico.
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Dessa comparação, parte do doutora-
do de Castro e Silva feito sob a orienta-
ção de Hünemeier, emerge uma conclu-
são que contradiz uma visão antiga da 
arqueologia e da antropologia: a de que, 
por influência de uma separação física 
imposta pela cordilheira dos Andes, os 
povos dos altiplanos andinos e da costa 
do Pacífico, no extremo oeste do conti-
nente, guardariam distinções genéticas 
importantes dos habitantes das vastas 
extensões de terras baixas e planas co-
bertas por florestas e savanas da porção 
leste da América do Sul. O trabalho atual 
não encontrou diferenças marcantes. 

Talvez influenciada pela narrativa his-
tórica dos conquistadores espanhóis das 
terras andinas, que, assim como os Inca, 
viam a floresta amazônica como temível 
e impenetrável, essa ideia – a chamada 
Divisão Andes-Amazônia – só começou 
a ser posta em dúvida com mais vigor nos 
últimos 15 anos. Por muito tempo os estu-
diosos da formação dos povos nativos da 
América do Sul viram a drástica e repenti-
na transição de paisagem entre os cumes 
da cordilheira dos Andes e as terras baixas 
da Amazônia, possivelmente sem par em 
outras regiões do mundo, como uma bar-
reira física quase intransponível. Por essa 
razão, após a chegada à América do Sul 
há pelo menos 15 mil anos, as populações 
que se estabeleceram a oeste e a leste do 
continente teriam se comunicado pouco. 
Essa interpretação era corroborada por 
evidências históricas e até dados genéticos 
iniciais que indicavam que os Andes e a IN
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costa do Pacífico eram lar de sociedades 
grandes e complexas, conectadas entre si, 
enquanto na Amazônia predominavam 
grupos populacionais pequenos e isolados.

N
o estudo atual, a equipe da 
USP não observa uma divi-
são genética marcante entre 
os povos atuais do oeste e do 
leste, esperada caso hou-
vesse uma patente Divisão 
Andes-Amazônia. Em vez 
disso, os dados mostram uma 
transição gradual de oeste 

para leste, com um leve, mas perceptível, 
decréscimo da diversidade genética. Essa 
redução de variabilidade é explicada pelo 
fato de a cordilheira e a costa do Pacífi-
co terem abrigado populações que em 
certos momentos foram muito grandes 
e bastante conectadas, o que favorece 
que, ao longo de gerações, elas tenham 
se tornado mais homogêneas entre si sem 
perder diversidade. Já populações meno-
res e com menos interações, como as das 
terras baixas da Amazônia, costumam 
apresentar redução da variabilidade e 
se tornar homogêneas internamente (há 
uma maior homogeneidade intrapopu-
lacional) e mais distintas de outras po-
pulações. “A Amazônia pode ser a região 
das Américas em que os povos nativos 
apresentam a mais baixa diversidade ge-
nética, provavelmente uma das menores 
do mundo”, conta Castro e Silva.

Apesar da redução de diversidade, não 
há isolamento genético entre oeste e les-

te. As populações do oeste da Amazônia 
e da encosta oriental dos Andes mantêm 
um nível de conexão genética com as do 
altiplano e da costa do Pacífico semelhan-
te ao observado entre elas e as das terras 
baixas da Amazônia. Por essa razão, os 
Kokama e Chamicuro, no Peru, e os Su-
ruí, Karitiana, Munduruku e Gaviões, no 
oeste da Amazônia, funcionariam como 
populações de sutura entre as do leste e 
do oeste do continente. Se a interação – e 
a consequente troca de material genéti-
co – entre os povos das terras baixas da 
Amazônia e os dos Andes e da costa do 
Pacífico diminuiu a partir do contato com 
o colonizador europeu, ela foi bem mais 
alta no período pré-colombiano, revelam 
segmentos idênticos do genoma compar-
tilhados por diferentes populações atuais.

“A mistura genética de linhagens an-
dina e amazônica em populações da en-
costa oriental dos Andes elimina os equí-
vocos sobre uma divisão estrita entre os 
Andes e a Amazônia, mas ainda temos 
de conciliar esse sinal genético com as 
evidências culturais do comércio e tro-
ca na direção oposta, da Amazônia aos 
Andes”, afirmou à Pesquisa FAPESP a 
antropóloga molecular italiana Chiara 
Barbieri, da Universidade de Zurique, 
na Suíça, que anos atrás esteve na Amé-
rica do Sul e coletou amostras de mate-
rial genético de povos andinos do Peru, 
Colômbia e Bolívia. n

O projeto e o artigo científico consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.

ALTOS E BAIXOS DOS NATIVOS SUL-AMERICANOS
O gráfico mostra a evolução demográfica de quatro grupos 
populacionais, com períodos de expansão e retração
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Experimentos sugerem que as dunas  

em forma de meia-lua podem se deslocar  

e interagir de cinco modos distintos

Igor Zolnerkevic

O ANDAR  
DAS  
BARCANAS

Segundo estudo de 
pesquisadores da  
Unicamp, o movimento  
das barcanas, dunas em 
forma de lua crescente, 
pode seguir cinco padrões 
distintos (de cima para 
baixo): perseguição,  
fusão, intercâmbio, 
fragmentação-perseguição 
e fragmentação-intercâmbioA
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A
lém de belos, os cam-
pos de dunas de areia 
encantam os pesquisa-
dores por seu compor-
tamento, que desafia a 
intuição. Por exemplo, 

um vento soprando forte por um longo 
período pode fazer as dunas se torna-
rem mais altas, em vez de desgastá-las 
e diminuir seu tamanho, como seria de 
se imaginar. Para conhecer melhor como 
esses sinuosos montes de areia se movi-
mentam e interagem uns com os outros, 
o engenheiro mecânico Erick Franklin, 
da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), criou em laboratório um 
pequeno aparato que tenta reproduzir 
a dinâmica natural de alguns tipos de 
dunas e identificar propriedades de seu 
deslocamento e evolução.

O sistema artificial consiste em um 
canal de acrílico com 5 metros de com-
primento por 16 centímetros (cm) de 
largura e 5 cm de altura. Em seu interior, 
os pesquisadores costumam depositar 
duas pilhas de grãos esféricos de vidro 
ou cerâmica, com formato e peso preci-
samente controlados. Cada miniatura de 
duna tem cerca de 100 mil partículas de 
uma mesma cor, diferente do tom das do 
monte vizinho. Essa distinção facilita o 
rastreamento do movimento dos grãos. 
Com câmeras de vídeo de alta resolução, 
Franklin e seus colaboradores registram 
o deslocamento das esferas, arrastadas 
por uma corrente de água com veloci-
dade ajustável, e depois o analisam em 
câmera lenta com o auxílio de programas 
de computador.

Usando essa estratégia, o grupo ma-
peou como cada grão migra de uma coli-
na de areia para outra e identificou cinco 
padrões de interação entre duas dunas 
do tipo barcana, aquelas em forma de 
meia-lua, comuns em desertos, no fun-
do de rios e mares e até na superfície de 
outros planetas, como Marte. Em outro 
experimento, os pesquisadores verifi-
caram que o movimento do fluido, no 
caso a água, é capaz de separar grãos de 
dimensões diferentes inicialmente mis-
turados e criar barcanas estratificadas, o 
que pode influenciar a interpretação de 
achados geológicos. Nas dunas estratifi-
cadas, cada camada é formada por grãos 
de tamanho homogêneo e diferente do 
encontrado nos outros estratos.

Especialista em mecânica dos fluidos 
e transporte de materiais granulares, 

Franklin começou a instalar em 2012 um 
sistema artificial de dunas em seu labora-
tório na Unicamp. Ele é fascinado pelas 
formas que essas montanhas móveis de 
areia assumem na natureza e queria en-
tender como elas evoluem com o tempo, 
algo nem sempre possível de acompanhar 
pela mensuração direta na natureza. 

Dunas eólicas, esculpidas pela ação do 
vento, como as encontradas nos Lençóis 
Maranhenses ou no deserto do Saara, 
levam dezenas de anos para se formar e 
se deslocar. Só nas últimas duas ou três 
décadas passaram a ser acompanhadas 
com regularidade por imagens aéreas ou 
de satélite. Em Marte, onde o ar é mais 
rarefeito, o surgimento das barcanas po-
de levar milênios, e os pesquisadores de-
pendem de simulações computacionais 
para estimar como elas se comportam. 
Mesmo em condições especiais de la-
boratório, como em um túnel de vento, 
uma barcana não apareceria em menos 
de um ano.

Diante dessas limitações e partindo do 
princípio já estabelecido de que as du-
nas são o resultado do transporte de um 
material granular por um fluido (água 
nas aquáticas e vento nas terrestres), 
Franklin decidiu trabalhar em labora-
tório, sob condições controladas, com 
dunas que se formam embaixo d’água, 
cuja evolução é extremamente rápida. 
Menores que as barcanas de origem eóli-
ca, que podem alcançar algumas dezenas 
de metros de altura, as dunas subaquá-
ticas não passam de 10 cm, e surgem e 
se deslocam em minutos. Na natureza, 
tanto em terra como na água, as barcanas 
colidem, fundem-se ou sobrepõem suas 

extremidades, formando corredores de 
dunas. “O que muda são as escalas de ta-
manho e tempo”, afirma o pesquisador, 
para quem os principais mecanismos 
físicos que governam a formação das 
dunas em terra ou sob a água devem ser 
muito semelhantes.

Franklin e um aluno de doutorado, 
o engenheiro mecânico Willian Righi 
Assis, iniciaram os testes usando a com-
posição mais simples possível – duas 
pilhas de grãos no canal de água – e rea-
lizaram cerca de 150 experimentos. Eles 
variaram o tamanho inicial dos pares de 
dunas, a posição de cada uma no come-
ço dos testes, a velocidade da água e as 
características (diâmetro, densidade e 
rugosidade da superfície) de cada grão. 
Em um artigo publicado em setembro 
de 2020 na Geophysical Research Let-
ters, eles descrevem as cinco formas 
principais de interação entre barcanas: 
perseguição, fusão, intercâmbio, frag-
mentação-perseguição e fragmentação-
-intercâmbio.

Como os nomes explicitam, as três 
primeiras interações são simples e as 
duas últimas mistas. Na perseguição, 
as duas dunas se deslocam no mesmo 
sentido sem que uma alcance a outra. 
Na fusão, o material da duna a montante 
(mais perto da origem do fluxo de água) 
se mistura com o da duna a jusante (mais 
distante), resultando em uma única du-
na. No intercâmbio, os grãos da duna a 
montante se incorporam aos do monte 
vizinho, que, por sua vez, libera parte de 
seu material para gerar uma nova duna. 
Na fragmentação-perseguição, a duna a 
montante persegue aquela a jusante, que 
se fragmenta em duas. A fragmentação-
-intercâmbio, porém, é mais complexa. 
A duna a jusante no fluxo começa a se 
dividir antes que aquela a montante a 
alcance e se funda com parte dela. Como 
na interação anterior, também essa ter-
mina com três dunas, sendo uma delas 
formada pela mistura de grãos dos dois 
montes iniciais (ver imagens).

Com base nos resultados dos expe-
rimentos, Franklin e Assis montaram 
uma espécie de mapa que, a partir das 
condições iniciais, permite estimar o ti-
po de interação que ocorrerá entre duas 
barcanas. Segundo os pesquisadores, ao 
menos em teoria, ele poderia ser aplica-
do a dunas de qualquer tamanho e em 
qualquer escala de tempo. “O mapa per-
mite estimar interações entre barcanas 

Na natureza,  
as dunas 
esculpidas  
pelo vento 
levam dezenas 
de anos  
para se formar 
e se deslocar
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na Terra ou em Marte”, afirma Franklin. 
Ele espera que essas conclusões sejam 
úteis para o desenvolvimento de mo-
delos mais sofisticados de evolução de 
dunas, que podem auxiliar no combate 
ao avanço do processo de desertificação, 
ou na manutenção dos montes de areia 
ameaçados pela atividade humana. 

E
m experimentos descritos 
em julho de 2021 na revista 
JGR Earth Surface, Assis e 
Franklin repetiram os tes-
tes com barcanas utilizando 
grãos em um esquema de 

cores diferente. Eles usaram em cada 
duna uma mistura de grãos brancos (97% 
do total) e pretos (3%) e seguiram o mo-
vimento individual dos últimos. A análise 
estatística das trajetórias dos grãos pre-
tos permitiu aos pesquisadores deduzir 
o deslocamento dos demais. Assim, eles 
determinaram quantos grãos chegam ou 
saem de cada duna nos diferentes tipos 
de interações. Em conjunto com o “ma-
pa de interações”, esses dados devem 
permitir estimar aproximadamente a 
quantidade de areia trocada entre dunas 
eólicas na Terra ou em Marte.

“O grupo da Unicamp está fazendo um 
trabalho muito bonito de medições deta-
lhadas de dunas subaquáticas, decifran-
do a transferência de massa ao nível do 
grão”, comenta o físico Hans Herrmann, 
da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
especialista na modelagem computacio-

nal de dunas. Ele, entretanto, discorda de 
que os cinco tipos de interação das barca-
nas subaquáticas possam ser aplicados às 
dunas eólicas. Para Herrmann, diferenças 
nas propriedades do meio fluido (água 
ou ar) em que os grãos se movem não 
podem ser ignoradas. Na água, os grãos 
em geral rolam sobre o leito, enquanto no 
ar se deslocam principalmente por meio 
de saltos de grande distância, segundo o 
físico. Além disso, argumenta, a diferença 
entre o tamanho do grão e a dimensão da 
duna é menor na água do que em terra 
firme, o que poderia alterar o padrão de 
evolução das dunas eólicas.

“Nem tudo o que foi observado para 
as dunas subaquáticas pode ser aplica-
do às eólicas”, diz Eric Parteli, físico da 
Universidade de Duisburg-Essen, Ale-
manha, que trabalha com modelos de 
geomorfologia para combater a deser-
tificação. Ele, no entanto, observa que o 
comportamento das que se formam sob 
a água podem ser úteis para investigar 
o impacto de mudanças na direção do 
fluxo sobre a forma das dunas. “Se os 
experimentos do grupo de Campinas 
incorporarem alterações na direção do 
fluxo, talvez ajudem a responder dúvidas 
que existem sobre dunas de Marte”, diz.

Como a maioria dos experimentos e 
das simulações em computador assume 
que as dunas são formadas por um único 
tipo de grão (um grão “médio”), Frank-
lin e outros dois alunos de doutorado, os 
equatorianos Carlos Alvarez e Fernando 

Cúñez, decidiram explorar o que ocor-
reria em condições mais semelhantes às 
naturais. Misturaram grãos com dois ta-
manhos e densidades distintos nas pilhas 
e repetiram os experimentos. 

Os resultados, apresentados em maio 
de 2021 na revista Physics of Fluids, mos-
traram que o escoamento da água sepa-
ra os grãos e gera barcanas estratifica-
das. Ao contrário do esperado, os grãos 
mais pesados tendem a ficar por cima 
dos mais leves, algo que ainda não tinha 
sido observado em laboratório. Franklin 
especula que esse processo de separação 
é uma explicação adicional (além de ou-
tras teorias existentes) para a formação 
de dunas estratificadas vistas no polo 
Norte marciano.

A estratificação também pode ser im-
portante para entender a origem de ro-
chas sedimentares formadas a partir do 
soterramento de campos de dunas que 
existiram há centenas de milhares de 
anos. “Diferentes tipos de dunas dei-
xam padrões geométricos distintos de 
estratificações”, explica o geólogo Paulo 
Giannini, do Instituto de Geociências da 
Universidade de São Paulo (IGc-USP). 
“Por meio de medidas da inclinação dos 
estratos, é possível inferir para onde uma 
duna antiga se deslocou e, consequente-
mente, para onde o vento ou a corrente 
de água se dirigia no passado.” n

O projeto e os artigos científicos consultados para esta 
reportagem estão listados na versão on-line.

Dunas naturais, 
como os Lençóis 
Maranhenses, 
podem apresentar 
montes de areia 
interligados  
do tipo barcana



Estudos reforçam hipótese de que o mar da 

América Central inundou trechos da Amazônia 

ocidental entre 23 e 10 milhões de anos atrás

Tiago Jokura Desenho feito em 
meados do século XIX  
do boto-cor-de-rosa da 
Amazônia, mamífero 
aquático cujos ancestrais 
viriam do mar do Caribe

PALEOECOLOGIA

INVASÕES 
CARIBENHAS
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A descoberta de resquícios de um am-
biente marinho dessa idade em uma área 
hoje tomada pela floresta densa pode 
indicar que a parte ocidental da Amazô-
nia foi realmente invadida mais do que 
duas vezes pelo mar do Caribe ou que a 
segunda incursão se prolongou por mais 
tempo e atingiu mais áreas. Há razoável 
consenso de que houve uma primeira 
incursão, entre 23 e 16 milhões de anos 
atrás, e uma segunda, entre 16 e 11,6 mi-
lhões de anos. Cada um desses dois epi-
sódios marcados pela entrada de água 
marinha teria durado entre 400 e 300 
mil anos e criado um ambiente aquático 
relativamente raso no oeste da Amazônia, 
segundo estimativa feita em 2017 em um 
trabalho publicado na Science Advances 
pelo palinólogo colombiano Carlos Jara-
millo, do Instituto de Pesquisa Tropical 
Smithsonian (STRI), do Panamá. 

Nesse estudo, a equipe de Jaramillo 
analisou sedimentos e amostras de pó-
len em duas áreas da Amazônia: no leste 
da região colombiana da bacia do Llanos 
e na confluência dos rios Amazonas e 
Solimões. Em ambas, encontrou evidên-
cias robustas dessas duas invasões das 
águas caribenhas (mas não da terceira), 
incluindo um dente de tubarão e uma 
lacraia-do-mar. “Estamos tentando en-
tender como as inundações influencia-
ram o clima da Amazônia ocidental, o 
tamanho e a direção de seus rios”, co-
menta, em entrevista a Pesquisa FAPESP, 
o pesquisador do Smithsonian. Em artigo 
publicado em 2020 no Journal of South 
American Earth Sciences, Caminha, da 
UFMT, sugere que a área invadida pelas 
águas do Caribe teria chegado até a bacia 
do rio Acre, perto da divisa com a Bolívia.

H
á alguns milhões de anos, 
setores da atual grande flo-
resta tropical estavam inse-
ridos em um ecossistema 
muito diferente. Durante o 

Mioceno, parte do noroeste da Amazônia 
era tomada por um grande pântano, o 
chamado sistema ou lago Pebas, uma 
área alagada 20 vezes maior do que o 
atual pantanal mato-grossense que se 
estendia por terras do Brasil, Peru e 
Colômbia, algumas delas distantes mil 
quilômetros do mar. O soerguimento 
dos Andes criou um amplo espaço re-
baixado topograficamente na Amazônia 
ocidental, onde se formaram pantanais. 
Há indícios de que o Pebas tinha áreas 

O boto-cor-de rosa (Inia 
geoffrensis) povoa o fol-
clore brasileiro e os rios 
amazônicos deixando a 
impressão de ser uma 

espécie que não pertence totalmente 
ao ambiente que a rodeia. Pesquisas re-
centes corroboram essa percepção. Os 
ancestrais do maior golfinho conhecido 
de água doce seriam originários do Ca-
ribe e teriam chegado à região a bordo 
de incursões do mar da América Central 
pelo noroeste da Amazônia entre 23 e 5,3 
milhões de anos atrás, durante a época 
geológica denominada Mioceno. Não há 
consenso sobre a frequência, a duração 
e a extensão dessas invasões das águas 
do Atlântico caribenho, que devem ter 
influenciado a formação da atual fauna 
e flora amazônica. Um novo estudo de-
fende a hipótese de que essas infiltrações 
marinhas teriam sido em maior número 
ou mais intensas do que indica boa parte 
da literatura científica, uma visão alter-
nativa que começou a ganhar corpo nos 
últimos cinco anos.

“Consideramos dois cenários pos-
síveis”, explica o palinólogo Carlos 
D’Apolito Júnior, da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), um dos autores 
de um artigo publicado em agosto de 2021 
no periódico científico Global and Plane-
tary Change. “Teria havido três eventos de 
incursão marinha, em vez dos dois usual-
mente considerados, ou o segundo teria 
sido mais duradouro e se espalhado por 
uma área maior.” Assinam o estudo com 
D’Apolito a palinóloga Silane Caminha, 
também da UFMT, e o mestrando Bruno 
Espinosa, que é orientado por D’Apolito. 

A proposta é amparada em dados pro-
duzidos a partir da análise de grãos de 
pólen obtidos de um poço perfurado pe-
lo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 
no município amazonense de Atalaia do 
Norte, na bacia do rio Solimões, perto 
da tríplice fronteira entre Brasil, Peru 
e Colômbia. A uma profundidade de 34 
metros abaixo da superfície, quase 20% 
dos 374 microfósseis orgânicos estuda-
dos eram provenientes de algas do plânc-
ton marinho, um indício de que a água 
salina do mar um dia penetrou naquela 
região. A camada geológica de onde pro-
vêm as amostras é a menos profunda da 
Amazônia em que foram encontradas 
evidências de seres de origem marinha. 
Sua idade é estimada entre 11 e 10 mi-
lhões de anos atrás. FO
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tanto de água doce como de salobra, uma 
pista de que havia alguma conexão re-
mota com o oceano. 

Compreender a dinâmica das incur-
sões marinhas é fundamental para avan-
çar no conhecimento dos processos his-
tóricos que formaram a alta biodiver-
sidade da Amazônia. “Um sistema de 
pantanais com influência marinha pode 
ter funcionado por milhões de anos co-
mo uma barreira geográfica que contri-
buiu para o surgimento de novas espé-
cies”, exemplifica D’Apolito. “Ao mesmo 
tempo, pode ter sido um corredor para o 
ingresso de novas espécies marinhas, co-
mo botos e arraias, e também de plantas.”

Na Amazônia ocidental, como a maior 
parte das rochas do Mioceno está co-
berta por floresta densa, as perfurações 
do subsolo são a fonte primordial para 
obter e estudar microfósseis que podem 
ser úteis para reconstituir o passado da 
região. Esse é justamente o objetivo de 
um recém-iniciado projeto financia-
do pela FAPESP, sob a coordenação do 
geólogo André Sawakuchi, do Instituto 
de Geociências da Universidade de São 
Paulo (IGc-USP). A iniciativa faz par-
te do Trans-Amazon Drilling Project 
(TADP), um empreendimento científico 
internacional que reúne pesquisadores 
de instituições de 12 países e tem como 
objetivo realizar perfurações e coletar 
amostras geológicas em faixa contínua 
da Amazônia, desde a região dos Andes 
até a margem atlântica. “Queremos re-
constituir a história do clima, das flores-
tas e dos rios da Amazônia ao longo da 
era Cenozoica, os últimos 65 milhões de 
anos”, explica Sawakuchi. n

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

Microfóssil de carapaça orgânica de foraminífero 
marinho encontrado na Amazônia, evidência  
de que a região foi invadida por águas oceânicas
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Paleoartista une conhecimento 

técnico e científico para recriar animais 

extintos com riqueza de detalhes

Maria Guimarães

D
esde criança, Rodolfo Nogueira tem paixão por dinossau-
ros. Aprender desenho lhe concedeu algo semelhante a um 
superpoder: trazer os animais do passado de volta à vida. 
Ou quase.

Em sua terra natal – Uberaba, no Triângulo Mineiro – com frequência 
escavações para obras de construção civil revelam fósseis. Ali, com 
réplicas de dinossauros imaginados a partir de muito conhecimento 
científico e executados com precisão, o paleoartista vem contribuindo 
para transformar praças em geossítios, construindo o princípio de um 
geoparque (ver Pesquisa FAPESP nº 308).

Em novembro, Nogueira ganhou um prestigioso prêmio interna-
cional dedicado à sua especialidade, o Lanzendorf National Geogra-
phic Paleoart Prize, na categoria Ilustração 2D. Foi a terceira vez. Ele 
já tinha recebido o mesmo prêmio em 2015, na categoria Ilustração 
científica, e em 2018 por Animação científica. Aos 35 anos já ganhou 17 
prêmios, 13 deles internacionais. Ele contou a Pesquisa FAPESP como 
aprendeu a conciliar o amor pela paleontologia com a arte, desenvol-
vendo um método que envolve inferir como era um animal que viveu 
há milhões de anos, às vezes com base em não mais do que uma garra.

DINOSSAUROS  
QUASE REAIS

ENTREVISTA RODOLFO NOGUEIRA

Computação  
gráfica permite 
construir ilustrações  
e esculturas,  
como o megarraptor  
de 6 metros

1
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O prêmio que você ganhou recentemente 
foi concedido por um desenho específico?
Sim, a imagem representa o amanhecer 
da era dos dinossauros há 230 milhões de 
anos no sul do Brasil, mostrando dois dos 
dinossauros mais antigos já registrados, 
Saturnalia e Pampadromaeus. Foi um de-
senho que fiz para o livro vencedor do 
prêmio Jabuti de melhor livro infantil 
e juvenil em 2018, O Brasil dos dinos-
sauros, pela editora Marte em parceria 
com o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, 
da USP [Universidade de São Paulo]. A 
premiação é organizada pela maior as-
sociação de paleontologia do mundo, a 
Sociedade de Paleontologia de Vertebra-
dos, dos Estados Unidos, com aporte da 
National Geographic Society. Ele repre-
senta um marco para a minha carreira, 
mas ouso dizer que ajuda a consolidar 
nossa ciência no cenário mundial por-
que toda a comunidade paleontológica 
internacional está vendo uma ilustração 
que representa o surgimento dos dinos-
sauros em uma paisagem brasileira, com 
animais brasileiros, ilustrada por um 
brasileiro, como resultado de pesquisa 
brasileira (ver Pesquisa FAPESP nº 279).

Isso que você faz é o sonho de muita 
criança, e foi o seu. Como virou rea-
lidade?
O paleontólogo Llewellyn Ivor Price 
(1905-1980), que era um gaúcho filho 
de norte-americanos, voltou ao Brasil 
na década de 1930 e, em Uberaba, se 
deparou com crianças jogando bocha 
com ovo de dinossauro. Ele começou 
a explorar a região e enviava os fósseis 
para o Rio de Janeiro, até que em 1993 
foi fundado um museu no bairro rural 
chamado Peirópolis, a 20 quilômetros 
da minha cidade. Eu tinha 6 anos e fui 
de carona em uma excursão de escola, 
o motorista era parente da minha avó 
e me levou. Meus olhos de criança en-
xergaram dragões com ossos de cristal, 
fiquei encantado e quis morar lá. Peguei 
aquela onda que toda criança pega, de 
gostar de dinossauros, e não saí mais 
dela. Aos 11 anos minha mãe me pôs em 
um curso de desenho. Eu era ansioso, 
tinha traços de autismo, muita dor de 
cabeça e ela achou que podia me ajudar. 
Sem querer, me deu o poder de tirar as 
coisas da cabeça e pôr na realidade e no 
final virou minha profissão.

Você já era fixado em desenhar dinos-
sauros?
Eu sentia que tudo o que desenhasse 
poderia ser meu. Para entender algu-
ma coisa, desenhava. Descobri que não 
queria ser paleontólogo, queria desenhar 
dinossauros. Entrei na faculdade de de-
senho industrial no campus de Bauru da 
Universidade Estadual Paulista [Unesp] e 
fiz iniciação científica em paleoarte. Era 
uma área que quase não existia: havia 
poucos paleoartistas no Brasil e mesmo 
no exterior não tinha uma descrição pu-
blicada de como reconstituir dinossauros 
usando computação gráfica. Descrevi 
uma metodologia detalhada, como uma 
receita, que orienta o artista para que 
consiga reconstruções melhores. Cha-
mamos de paleodesign a aplicação do 
design à paleontologia. 

No que consiste esse método?
Juntei o processo de planejamento do 
design – um passo a passo para projetar 
algo com um objetivo – com os melho-
res suportes artísticos e as descobertas 
mais recentes da ciência. Basicamente 
era analisar o fóssil, coletar o máximo 

2
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Aos 11 anos 
minha mãe me 
pôs em um curso 
de desenho e, 
sem querer, me 
deu o poder de 
tirar as coisas  
da cabeça e pôr 
na realidade

de informação possível sobre o animal. 
Se as partes não estivessem preserva-
das, eu buscava animais semelhantes 
para completar as lacunas e reconstruir 
o esqueleto. A partir disso, consigo estu-
dar as marcas de inserção dos músculos 
nos ossos e, comparando com outros, 
construir a musculatura. Depois, com o 
volume definido, reconstruo a pele com 
base em animais atuais que sejam apa-
rentados, comam a mesma coisa ou vi-
vam em lugares parecidos. A partir disso 
posso inferir padrões de camuflagem e 
textura. Depois construímos o ambien-
te, com base nas plantas que foram en-
contradas e no sedimento, entre outros 
parâmetros. Chega-se a um ponto onde 
é possível dizer: com os dados que temos 
agora, esse animal é o mais realista e fi-
dedigno possível.

Essas reconstruções muito detalhadas 
podem ser feitas a partir apenas de um 
osso da cauda ou de um dedo, ou um 
dente. O quanto elas envolvem de ciên-
cia e de imaginação?
Para fotografar o passado, é necessária 
uma câmera feita de imaginação. O sen-
sor dessa câmera é feito de lápis, tintas, 
argila ou computação gráfica, mas a len-
te é a ciência. Teoricamente eu poderia 
imaginar qualquer coloração na recons-
trução de um dinossauro, porque isso 
não fica preservado no registro fóssil, 
mas existem padrões na produção de 
pigmentos nos animais atuais que tam-
bém podem ser aplicados aos parentes 
extintos. Por exemplo, o único pigmento 
que os mamíferos produzem é a melani-

na. Portanto, é muito mais parcimonio-
so imaginar que uma preguiça-gigante 
tivesse pelos pretos ou brancos do que 
imaginá-la amarela com bolinhas rosa. 
Dessa forma a ciência conduz a imagi-
nação, que preenche as lacunas.

De onde você tem o conhecimento em 
paleontologia? 
Fiz amizade com especialistas e cursei 
as disciplinas relevantes: paleontologia, 
geologia, zoologia de vertebrados. Estu-
dei anatomia, dissequei muitos bichos, 
fui até atacado por um jacaré, mas não 
aconteceu nada além do susto. Foi um 
processo maravilhoso. Li muito também. 

Você trabalha com paleontólogos?
No começo, fazia por conta própria. Eu 
pesquisava e, às vezes, consultava pa-
leontólogos. Mas agora trabalho para 
eles e geralmente fabrico a primeira vi-
são que terão de uma espécie nova. O 
grupo de pesquisadores me passa todas 
as informações, então aprendo com o 
bicho que estou fazendo e todos os dias 
surgem descobertas que mudam tudo. 
Meus dinossauros sempre estarão er-
rados, porque essas novas informações 
poderiam dar origem a uma reconstru-
ção diferente.

Você produz modelos com detalhes das 
escamas e a textura da pele, como é pos-
sível?
É uma quimera pautada em ciência. Te-
mos pele preservada de muitos tipos de 
dinossauro, pelos de preguiça-gigante. 
Existem dinossauros que parece que 
encontraram a medusa e ficaram petri-
ficados, como na lenda grega: estão in-
tactos, tridimensionais, com detalhes da 
pele preservados. Também conseguimos 
olhar os animais atuais. Há uma lógica 
para todas as estruturas. Por exemplo, 
as escamas devem ser menores nas ar-
ticulações, onde a pele se movimenta 
mais. Onde é preciso proteção, elas são 
maiores. Assim, posso escolher tamanho, 
disposição e formato.

Você tem oportunidade de ir a campo 
para ver os achados?
Aqui em Uberaba eles são encontrados 
no meio da cidade. Durante a construção 
de um condomínio, encontraram dois 
dinossauros de 15 metros a 2 minutos a 
pé da praça central. Me chamaram, fui 
correndo e vi o campo cheio de bichos. 

Reconstituição 
de bebê 
abelissauro  
foi instalada  
no geossítio  
Santa Rita

1
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Pude filmar, ver de perto a extração e 
desenhar. Em outro ponto central da ci-
dade foi encontrado um fóssil próximo à 
calçada, pude acompanhar a escavação 
e projetar uma praça no local.

Você participa da construção de uma 
praça dos dinossauros em Uberaba, 
não é?
Já terminamos, a praça é o geossítio San-
ta Rita. Já instalamos a reconstituição de 
dois filhotes e um esqueleto. Na praça 
ao lado tem mais um dinossauro, e há 
um mês terminei um com 6 metros de 
comprimento que está temporariamen-
te em uma exposição em um shopping 
da cidade. Depois irá para outra praça. 
São quatro geossítios já finalizados, mas 
muitos outros aguardam revitalização.

Como surgiu essa oportunidade?
Sonho com isso desde criança. Há cerca 
de seis anos, o geólogo Luiz Carlos Bor-
ges Ribeiro, que foi diretor do Museu 
dos Dinossauros de Uberaba por mais de 
20 anos e hoje está à frente da geologia 
da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro, percebeu que Uberaba tinha 
potencial para se tornar um geoparque 
e fez a tese de doutorado sobre isso. No 
mesmo momento, um professor de outro 
instituto notou uma rocha estranha em 
um barranco no centro da cidade, achou 
que parecia um fóssil: era uma forma ova-
lada com cerca de 15 centímetros. Luiz 
confirmou que era um fóssil e pediu que 
eu fizesse o design de uma praça naquele 
lugar. No ano passado conseguimos a ver-

do mundo, do grupo do zebu – a maior 
exposição de gado zebu é aqui. É um po-
lo econômico por causa da agropecuária, 
religião e paleontologia. 

O que envolve criar esse geoparque?
É um macroprojeto de gestão territorial. 
Envolverá a região inteira, com vários 
sítios como pontos de visitação. Temos 
4 pontos, em breve teremos 16. Mas é 
preciso fazer uma solicitação à Unesco 
[Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura], e ainda 
temos bastante trabalho antes de chegar 
a esse ponto.

Ao fazer livros, vídeos e outros mate-
riais, para adultos e crianças, você cha-
ma a atenção para a área. Isso ajuda a 
impulsionar mais descobertas?
Ajuda, é um ciclo. Estimulamos mais 
crianças a se tornarem pesquisadoras, 
pode gerar mais verba para pesquisa e 
serão necessários mais paleoartistas. 
Quando comecei, todos os paleontólo-
gos tinham um desenho de dinossauro 
vivo nos slides de suas aulas, mas nin-
guém queria pagar por isso. Eles nem 
lembravam que entraram na paleonto-
logia porque viram paleoarte em um li-
vro, um filme ou um museu. Agora eles 
já sabem que é importante. Se querem a 
capa de uma revista como a Nature (ver 
Pesquisa FAPESP nº 299), por exemplo, 
têm mais chance de concorrer usando 
paleoarte para ilustrar o estudo. Se al-
gumas das crianças para quem dei aulas 
virarem paleortistas, será muito bom. n

ba para construir. Ao escavar, descobri-
mos que era um úmero – o osso do bra-
ço – de um desses dinossauros grandes 
e pescoçudos. Ele estava morto ali havia 
80 milhões de anos. Era um lugar com 
mato e árvores, agora virou uma praça. 

A ideia é ter referência a isso em vários 
pontos da cidade, para atrair turismo 
paleontológico?
Exatamente, por isso um geoparque. É 
possível ter um valor geológico didático, 
educacional e de entretenimento muito 
grande. As pessoas também visitam Ube-
raba por causa da religião, porque aqui 
viveu o [médium espírita] Chico Xavier 
e temos muitas igrejas históricas. Temos 
produção de grãos, as vacas mais caras 

Em imagem 
premiada, 
Pampadromaeus  
olha o amanhecer há  
230 milhões de anos, 
com exemplares  
de Saturnalia abaixo

Ilustração figurou na capa da revista 
Nature em dezembro de 2020FO
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Brasil avança no projeto de construir  

um veículo lançador de satélites,  

mas vários desafios precisam ser  

superados para a realização do  

primeiro voo, previsto para 2025

Domingos Zaparolli

ENGENHARIA AEROESPACIAL

LANÇAMENTO 
AINDA 
DISTANTE
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quando pressurizado”, relata o major engenheiro 
Rodrigo César Rocha Lacerda, gerente do Projeto 
VLM-1 no IAE. Segundo o órgão, pertencente ao 
Comando da Aeronáutica, o S50 passou no teste, 
permitindo o prosseguimento do projeto. 

O motor foi projetado e desenvolvido pelo IAE 
com financiamento da Agência Espacial Brasileira 
(AEB). A fabricação ficou sob responsabilidade 
da empresa privada Avibras Indústria Aeroes-
pacial, também de São José dos Campos. “O S50 
é o principal sistema do VLM-1”, destaca Lacer-
da. O projeto do veículo lançador teve início em 
2014 e é resultado de uma parceria entre a AEB 
e a agência espacial alemã, Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR).

O investimento brasileiro previsto é de apro-
ximadamente R$ 170 milhões, dos quais já foram 
despendidos R$ 110 milhões, segundo o engenhei-
ro eletricista Paulo Roberto Braga Barros, diretor 
de gestão de portfólio da AEB. A maior parte dos 
recursos gastos até o momento está relacionada 
com a contratação da Avibras para produção de 
seis motores S50 destinados aos testes em solo 
e também para equipar o foguete de sondagem  
VS-50, veículo suborbital que será construído 
antes do VLM-1 e faz parte da campanha de de-
senvolvimento deste. Os motores do VLM-1 ain-
da não foram contratados – os recursos para essa 
finalidade dependem do governo federal. 

Com o VLM-1, as agências espaciais do Brasil 
e da Alemanha pretendem entrar no mercado de 
lançamentos de nano e microssatélites – artefatos 
com até 10 quilos (kg) e entre 10 e 100 kg, respecti-
vamente. Com capacidade para captar e transmitir 
imagens quase em tempo real, esses aparelhos são 

U
ma etapa importante de um 
projeto prioritário do programa 
espacial brasileiro, a construção 
de um foguete capaz de lançar 
satélites na órbita terrestre, foi 
concluída em outubro. Em uma 
unidade do Instituto de Aero-
náutica e Espaço (IAE), em São 
José dos Campos (SP), foi reali-
zado o primeiro teste em solo do 
S50, o maior motor para fogue-
tes já desenvolvido no país. Com 
6,2 metros (m) de comprimento, 

1,5 m de diâmetro e projetado para queimar 12 to-
neladas (t) de combustível (um propelente sólido 
formado pela combinação de diversos compostos 
químicos), o motor é também o primeiro desse 
porte a ter o seu envelope – o invólucro cilíndri-
co – fabricado em fibra de carbono, material mais 
leve do que o aço, usado nos artefatos anteriores.

O procedimento, denominado de ensaio de tiro 
em banco, consistiu em acionar o motor, preso a 
um bloco sísmico, de concreto, enquanto sensores 
coletaram dados sobre seu comportamento. A tem-
peratura dentro da estrutura ultrapassou os 2.700 
graus Celsius (oC) e a pressão interna superou 
70 vezes a pressão atmosférica normal (70 atm). 
O motor será o principal elemento propulsor do 
Veículo Lançador de Microssatélites (VLM-1), o 
acalentado projeto do programa espacial do país.

“Utilizamos mais de 200 sensores, que fornece-
ram dados importantes sobre a curva de empuxo 
[a força de impulsão], temperatura e pressão do 
motor, bem como informações sobre níveis de 
vibração e deslocamentos que o artefato sofreu 

Imagens mostram  
o bem-sucedido 
acionamento do  
motor S50 que irá 
equipar o foguete 
brasileiro VLM-1C
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utilizados para observação e acompanhamento de 
atividades terrestres, com aplicação em áreas como 
monitoramento climático e ambiental, logística, 
segurança e espionagem. Também são empregados 
na conexão machine-to-machine usada em sistemas 
de internet das coisas (IoT). 

É um segmento estratégico que, segundo especia-
listas, vale a pena ser disputado. O relatório Mercado 
global de nanossatélites e microssatélites: Análise e 
previsão, 2020-2026, publicado pela consultoria nor-
te-americana ADS Reports, informa que o mercado 
mundial desses aparelhos espaciais gerou receitas 
de US$ 283,1 milhões em 2019 e estima uma taxa 
de crescimento anual de 25% até 2026.

Para a AEB, o VLM-1 tem também o papel de 
inserir o Brasil no restrito grupo de nações com 
autonomia no desenvolvimento e no lançamento 
de satélites. “Seremos o 13º país capaz de colocar 
satélites em órbita a partir de seu território e com 
seu próprio veículo lançador”, argumenta Barros. 
“Esse projeto nos permitirá lançar nossos micro 
e nanossatélites nas órbitas em que precisamos e 
no momento adequado”, complementa Barros. “O 
Brasil terá outro status nas discussões sobre o uso 
do espaço exterior.” 

VOO INAUGURAL
O primeiro voo do VLM-1 está planejado para 2025. 
Ele está sendo projetado para colocar até 30 kg de 
carga útil em órbitas baixas, a 300 quilômetros 
(km) de altitude. Para que isso ocorra, uma série 
de etapas terá que ser cumprida. O motor S50, por 
exemplo, deverá passar por outro ensaio de tiro em 
banco, programado para o segundo semestre de 
2022. Sendo novamente aprovado, estará pronto FO
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para equipar o foguete VS-50, previsto para ser 
lançado em agosto de 2023.

Com 12 m de altura, o VS-50 fará um voo su-
borbital, ou seja, alcançará uma altitude de 100 
km acima do nível do mar, mas não inserirá carga 
útil em órbita da Terra. Um segundo voo do VS-50 
está planejado para 2024. Os dois voos do foguete 
de sondagem são importantes para o processo de 
qualificação de sistemas que farão parte do VLM-1.

O VS-50, de acordo com Lacerda, terá a incum-
bência de ensaiar em condições de voo diversas 
estruturas do VLM-1, como as interfaces de se-
paração de estágios, os sistemas de controle de 
navegação, a telemetria de voo, as redes elétricas 
e os itens pirotécnicos (para ignição do motor). 
Na linguagem espacial, estágios são os vários seg-
mentos que compõem um foguete. Cada um de-
les tem um sistema propulsivo, responsável pelo 
aumento de velocidade do veículo, que vai sendo 
descartado no transcorrer do voo. A ideia é que 
os voos do VS-50 colaborem para a redução de 
riscos do primeiro lançamento do VLM-1. 

O lançamento do foguete suborbital também 
permitirá testar a infraestrutura de lançamentos 
a partir da Torre Móvel de Integração (TMI) do 
Centro Espacial de Alcântara (CEA) no Maranhão. 
Além de integrar uma etapa do desenvolvimento 
do VLM-1, o VS-50 é um novo produto do IAE que 
será oferecido para o mercado internacional. “Ele 
tem grande potencial como plataforma de testes 
para aceleradores hipersônicos”, exemplifica La-
cerda. O VS-50 está cotado para ser utilizado co-
mo plataforma para o lançamento de um veículo 
experimental hipersônico em desenvolvimento 
pela Agência Espacial Europeia, o Hexafly-INT.

VS-50
Esse foguete de 

sondagem, composto por 

dois estágios integrados 

pelos motores S50 e S44, 

é programado para  

voos suborbitais e faz 

parte do desenvolvimento 

do VLM-1

VLM-1
Será composto por  

três estágios, cada um 

carregando um sistema 

propulsivo que é 

descartado quando termina 

seu combustível. O motor 

S50 será utilizado nos dois 

primeiros estágios e o 

motor S44 no terceiro

Motor S50

Motor S50

Motor S44

Motor S44

Carga útil

Carga útil

OS FOGUETES 
BRASILEIROS
Conheça os projetos 
do Veículo Lançador 
de Microssatélites 
(VLM-1) e do VS-50
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O VLM-1 contará com três sistemas propulsivos, 
sendo dois motores-foguete S50 e um motor-fo-
guete S44, bem menor, com 800 kg de propelente 
sólido. O S44 foi testado em 2012 no foguete de 
sondagem VS-40. O motor está sendo remodela-
do pela empresa Cenic Engenharia, de São José 
dos Campos, e terá seu ensaio de tiro em banco 
neste ano ou 2023. 

A alemã DLR será responsável pelos demais 
sistemas do VS-50 e do VLM-1, como o módulo 
de serviços eletrônicos embarcados, os sistemas 
de controle e navegação, os adaptadores interestá-
gios, o sistema de atuação de tubeira móvel TVA, 
que permite o direcionamento do jato do motor 
para execução do controle de atitude do foguete, 
e a coifa, onde viajam os satélites que serão lança-
dos. A maioria desses componentes alemães para 
o VS-50 já foi produzida e alguns se encontram 
no Brasil para os ensaios de integração com os 
motores, informa Lacerda.

A 
baixa disponibilidade de recur-
sos financeiros, técnicos e hu-
manos levanta dúvidas entre 
especialistas que já passaram 
pela AEB e pelo IAE da real 
capacidade brasileira em cum-
prir com sua parte no projeto 
do VLM-1. Nem todos, porém, 
sentem-se à vontade para ex-
por suas opiniões em público.

Ariovaldo Félix Palmerio, 
doutor em engenharia mecâ-
nica e funcionário entre 1975 

e 2011 do IAE, onde foi responsável pela área de 
engenharia de sistemas, é um entusiasta do pro-
jeto, mas faz ressalvas sobre a capacidade brasi-
leira de execução. “O IAE sofreu grande perda de 
profissionais qualificados em algumas especialida-
des e poderá ter dificuldades para conduzir seus 
projetos”, avalia. Nas últimas décadas, sustenta, 

o programa espacial sofreu com a não reposição 
de profissionais que se aposentaram ou passaram 
para a iniciativa privada. 

Petrônio Noronha de Souza, tecnologista do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
e diretor de política espacial da AEB entre 2012 e 
2018, diz que a falta de continuidade na liderança 
dos projetos aeroespaciais na Aeronáutica também 
atrapalha. “A carreira militar prevê uma realo-
cação periódica dos oficiais. Quando uma chefia 
militar está amadurecida para liderar os projetos 
aeroespaciais é substituída por outra não neces-
sariamente com o mesmo nível de preparo. Esse 
processo gera ineficiência e impacta os projetos em 
curso, que são sempre de longo prazo”, observa. 

Outro problema apontado por Souza é a au-
sência de regularidade de recursos e de projetos 
capazes de manter em atividade contínua a in-
dústria aeroespacial brasileira. Como essas con-
dições não existiram nas últimas décadas, houve 
um desmantelamento da capacidade produtiva 
e perda de know-how, o que obriga cada novo 
projeto a começar praticamente do zero, afirma. 

A falta de recursos humanos, financeiros, téc-
nicos e administrativos está, segundo Palmerio, 
na origem das falhas que envolveram o Veículo 
Lançador de Satélites (VLS-1), projeto de um fo-
guete brasileiro iniciado em 1985. A última des-
sas falhas ocorreu quando o terceiro protótipo 
do foguete teve a ignição inesperada de um de 
seus motores em solo três dias antes de seu lan-
çamento em Alcântara. O acidente, em agosto de 
2003, vitimou de forma fatal 21 técnicos e enge-
nheiros e danificou as estruturas da TMI, que só 
foi reconstituída nove anos depois. A construção 
do VLS-1 integrava um dos objetivos da Missão 
Espacial Completa Brasileira (MECB), o primeiro 
programa espacial de grande porte do país estabe-
lecido pelo governo federal no fim dos anos 1970. 

No livro Introdução à tecnologia de foguetes 
(SindCT, 2017), Palmerio faz a seguinte obser-

Embarque do motor 
S50 em cargueiro  
da FAB: simulação para  
o voo futuro do VLM-1
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vação sobre o acidente: “Um projeto de foguetes 
bem conduzido já é uma fonte de perigo. Sem os 
devidos amparos, os fatores que desencadeiam 
falhas se avultam”. Para ele, o programa espacial 
brasileiro só deve ter continuidade se houver con-
dições adequadas para a execução de seus projetos.

O 
programa do VLS teve duas 
tentativas anteriores de lança-
mento, que também falharam. 
Oficialmente o projeto foi en-
cerrado em 2016, sem obter 
sucesso em seu intento de lan-
çar um satélite. Na ocasião, o 
acordo entre as agências espa-
ciais brasileira e alemã para a 
construção do VLM-1 já estava 
estabelecido. Segundo Souza, 
estava claro para a AEB que não 
havia gente capacitada e recur-

sos financeiros suficientes para levar adiante os 
dois projetos. Optou-se por priorizar o VLM-1 e 
executá-lo na medida do possível. 

Para alguns especialistas, a opção pelo VLM-1 
talvez não tenha sido a mais promissora. “É um 
projeto de concepção antiquada quando compa-
rado às tendências recentes”, avalia Souza. Hoje, 
empresas privadas, como as norte-americanas 
Space X e Virgin Orbit e a francesa Arianespace, 
estão ocupando o espaço das agências governa-
mentais na colocação de nano e microssatélites 
em órbita. Uma estratégia comercial dessas em-
presas é o lançamento conjunto de dezenas desses 
artefatos, reduzindo o custo operacional.

Além disso, muitas vezes nano e microssatéli-
tes vão ao espaço de carona em foguetes maiores, 
pagando taxas reduzidas ou mesmo gratuitamen-
te, quando a finalidade é a pesquisa acadêmica. 
Para Palmerio, a AEB também poderia ofertar o 
lançamento de dezenas de nanossatélites e obter 
seu espaço em um mercado em franca expansão, 
mas antes é preciso conquistar a confiança dos 
potenciais consumidores, com um bem-sucedido 
voo de seu veículo lançador. 

Em teoria, a construção do VLM-1, com 30 kg 
de carga útil, é menos complexa que a de seu an-
tecessor, que estava programado para 200 kg de 
carga útil. O VLS-1 contava com quatro sistemas 
propulsores, um a mais que o VLM-1. Ambos os 
foguetes têm altura na casa de 20 metros, mas 
o VLS-1 tinha 50 t de massa na decolagem, en-
quanto o VLM-1 pesa pouco mais da metade, 28 
t. O VLS-1 também buscava alcançar órbitas mais 
altas, na casa de 750 km da Terra, mais do que o 
dobro da meta do VLM-1 (ver infográfico acima).

Independentemente do porte, a construção de 
um lançador de satélites é um projeto complexo 
e caro. Como define Lacerda, do IAE, um veícu-
lo desses voa em condições extremas de veloci-
dade, pressão, vibração e temperatura, fazendo 
com que seus sistemas tenham de ser fabricados 
atendendo requisitos muito específicos de massa, 
resistência estrutural, condições ambientais e de-
sempenho operacional que não são demandados 
por outros sistemas aeronáuticos. “São poucos os 
países capazes de desenvolver um veículo lança-
dor”, afirma o militar. “É um objetivo desafiador 
que estamos perseguindo com determinação.” n

VLM × VLS
Brasil tenta construir um foguete para lançar satélites desde meados dos anos 1980. 
Compare os dois projetos

FONTES FAB E IAE

Objetivo

 
Quando 

Carga útil (tipo de 
satélite a ser lançado) 

Altura do veículo

Massa na decolagem

Número de estágios 
(motores)

Órbita média  
a ser atingida 

Estágio em que  
se encontra

VEÍCULO LANÇADOR DE 
SATÉLITES (VLS-1) 

Lançar satélites com carga útil 

média de 200 kg

Entre 1985 e 2016

Minissatélites  

(100 a 500 kg)

19,7 m

50 t

4 

750 km de altitude 

Programa encerrado após três 

tentativas mal-sucedidas de 

lançamento

VEÍCULO LANÇADOR DE 
MICROSSATÉLITES (VLM-1) 

Lançar satélites com carga útil 

de até 100 kg

Iniciado em 2014

Nano (1 a 10 kg) e 

microssatélites (10 e 100 kg)

19,4 m

28 t

3 

300 km de altitude 

Primeiro voo programado para 

2025
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Estaca com dutos  
do sistema geotérmico 
de climatização  
em construção na USP 
de São Carlos

ENERGIA

Sistema geotérmico pode substituir  

o ar-condicionado na climatização  

de ambientes com potencial redução  

nos gastos de eletricidade 

FRESCOR 
DO 
SUBSOLO

T
H

A
IS

E 
M

O
R

A
IS

O 
aproveitamento da energia térmica 
presente no subsolo para climatizar 
ambientes tem potencial de reduzir 
significativamente os gastos com o 

uso de sistemas de ar-condicionado em edifícios 
comerciais, apartamentos e residências. A clima-
tização por geotermia superficial é largamente 
empregada em países de clima temperado, prin-
cipalmente na Europa, nos Estados Unidos, no 
Japão e no Canadá, e será testada pela primeira 
vez nas condições brasileiras de solo e clima. O 
experimento se dará no Cics Living Lab, o edifício-
-laboratório que o Centro de Inovação em Cons-
trução Sustentável (Cics) da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (Poli-USP) está 
erguendo no campus da Cidade Universitária, na 
zona oeste de São Paulo. 

“No Brasil, o ar-condicionado responde, em 
média, por entre 40% e 50% dos gastos de ener-
gia de um edifício comercial e por volta de 20% 
a 25% de uma residência, ao longo do ano. A cli-
matização geotérmica pode reduzir esse consumo 
de energia, proporcionando economia e menor 
impacto ambiental”, afirma o engenheiro mecâ-
nico Alberto Hernandez Neto, do Departamento 
de Engenharia Mecânica da Poli-USP. 

Estudo feito em 2018 pela Empresa de Pesqui-
sa Energética, que presta serviços ao Ministério 
de Minas e Energia (MME), revelou que apenas 
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Subsolo

1
2

Climatização sustentável
Saiba como funciona o sistema de refrigeração de ambientes 
baseado na energia geotérmica superficial

o consumo residencial de eletricidade devido aos 
condicionadores de ar atingira 18,7 terawatt-hora 
(TWh) em 2017. Equivale a toda geração de energia 
solar fotovoltaica no país em 2021 e poderá alcan-
çar 48,5 TWh em 2035, segundo o mesmo trabalho. 

Para o sistema geotérmico de climatização 
que será testado no Cics Living Lab serão usadas 
fundações trocadoras de calor. Nele, um fluido, 
por exemplo, água, circula por tubos instalados 
no interior de estacas que formam as fundações 
do edifício, promovendo a troca de calor entre o 
ambiente interno do prédio e o subsolo. “O fun-
cionamento do sistema é baseado na diferença 
de temperatura entre as duas partes”, explica a 
engenheira civil Cristina de Hollanda Cavalcanti 
Tsuha, do Departamento de Geotécnica da Es-
cola de Engenharia de São Carlos (Eesc) da USP, 
responsável por projeto dedicado a avaliar essa 
tecnologia no estado de São Paulo. A pesquisa 
recebeu apoio da FAPESP.

No verão paulistano são comuns temperaturas 
atmosféricas superiores a 30 graus Celsius (ºC). 
A partir de poucos metros de profundidade, o 
solo apresenta temperatura constante durante 
todo o ano, semelhante à média da temperatura 
atmosférica anual do local. Na região da USP, a 
temperatura do subsolo gira em torno de 23 ºC.

A energia térmica é transportada por uma bom-
ba de calor geotérmica que realiza a troca de calor 
entre o subsolo e os ambientes do prédio (ver in-
fográfico). Graças a esse equipamento, o resfria-
mento (ou o aquecimento) de ambientes pode ser 
feito de modo eficiente. “É um ciclo de refrigera-
ção semelhante ao de uma geladeira doméstica”, 
compara Hernandez Neto. “A diferença é que a 
bomba de calor geotérmica pode ser reversível, 
resfriando ou aquecendo o ambiente interno.” 

Segundo o engenheiro, uma bomba de calor con-
some em média 40% menos energia do que o ar-
-condicionado convencional. 

Em países de clima temperado, a dupla função 
do sistema (aquecimento e resfriamento) permite 
que seja usado tanto no verão como no inverno, 
aproveitando o calor subterrâneo para aquecer 
o ambiente das edificações. Promove, assim, um 
reequilíbrio periódico da temperatura do subsolo 
onde estão instaladas as fundações. 

Em um país de clima tropical, como o Brasil, 
onde o aquecimento de ambientes no inverno não 
é comum, não se conhece ainda o impacto do uso 
desse sistema em demanda única na temperatu-
ra do subsolo em longo prazo, ou seja, em uma 
situação em que apenas irá se rejeitar calor do 
ambiente externo no subsolo para resfriar a edi-
ficação. A contínua rejeição de calor no subsolo, 
segundo Tsuha, aumentará sua temperatura, po-
dendo reduzir a eficiência do sistema geotérmico 
de climatização ao longo do tempo. 

O
s pesquisadores pretendem usar a 
experiência do Cics Living Lab para 
avaliar esse possível impacto no sub-
solo e pesquisar formas de evitá-lo. 

Uma possibilidade é instalar o sistema em todas as 
estacas que compõem a fundação da edificação, mas 
promover a troca de calor de forma alternada – em 
um ano, nas estacas de apenas um lado do edifício, 
e, no ano seguinte, nas fundações do lado oposto. 
Outra alternativa é extrair o excesso de calor no 
subsolo para o aquecimento de água para uso em 
chuveiros ou na higienização de roupas e utensílios. 

A experiência no Cics Living Lab ajudará, ain-
da, a verificar se os ciclos de aquecimento e res-
friamento poderão afetar o comportamento das 
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Bomba 
de calor

Estacas 
trocadoras 
de calor

Dutos  
de refrigeração  
e aquecimento

Equipamento 
de climatização

3

4

5

FONTE THAISE MORAIS

1 Uma rede de tubos é colocada no 

interior de estacas enterradas no subsolo 

que constituem a fundação da edificação

2 Um fluido (normalmente água)  

circula no interior desses tubos e é  

o responsável pela troca térmica entre  

os ambientes do edifício e o subsolo

3 Instalada na edificação, uma  

bomba de calor geotérmica usa um fluido 

refrigerante, circulante em seu interior, 

em circuito fechado, para fazer a troca de 

calor com a água que circula nas estacas

4 A troca de calor pode resultar em 

aquecimento ou resfriamento  
de ambientes, de acordo com a demanda 

térmica do edifício. O processo se  

repete de forma contínua até que se 

alcance a temperatura ideal

5 Na edificação, a extração de calor 

(refrigeração), assim como o seu 

fornecimento (aquecimento), podem 

ocorrer por meio de uma segunda rede 
de tubos, instalada no interior das 

paredes ou do piso da edificação, ou, 

ainda, por meio de aparelhos de 
climatização adaptados para esse uso

Projeto
Avaliação do comportamento termomecânico de uma fundação por 
estaca trocadora de calor em zona de clima subtropical (nº 14/14496-
0); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisadora responsável 
Cristina de Hollanda Cavalcanti Tsuha (USP); Investimento R$ 76.975,02.IN
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fundações do edifício ao longo do tempo. Um pri-
meiro estudo com esse objetivo foi tema da tese 
de doutorado da engenheira civil Thaise da Silva 
Oliveira Morais, orientada por Tsuha na Eesc-
-USP. A tese foi vencedora do Prêmio Costa Nunes 
da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos 
e Engenharia Geotérmica no biênio 2018-2019.

“A imposição de ciclos térmicos [rejeição e ex-
tração de energia térmica] provoca dilatação e 
contração das estacas. Nos experimentos feitos 
no âmbito da tese, considerando um perfil de solo 
tropical da cidade de São Carlos, e apenas a re-
jeição de calor no subsolo [demanda térmica por 
resfriamento], não percebemos um impacto signi-
ficativo na resposta mecânica dessas estruturas”, 
detalha Morais. “Mas é preciso avaliar a respos-
ta da fundação após maior número de ciclos de 
aquecimento e resfriamento, além de considerar 
também diferentes demandas térmicas.”

O sistema de climatização geotérmica também 
poderá ser empregado no retrofit (reforma) de 
prédios antigos. Nesses casos, a tubulação neces-
sária para a troca de calor pode ser instalada em 
poços perfurados no terreno do imóvel. Segundo 
Hernandez Neto, em um retrofit, o custo para 
equipar com ar-condicionado central um edifício 
de 20 andares é estimado entre R$ 2 milhões e R$ 
2,5 milhões. A instalação de um sistema de bomba 
de calor e tubulação externa ao edifício, em poços 
de até 100 m, sairia por cerca de R$ 2 milhões. O 
ganho se dá com a economia de energia elétrica 
ao longo da vida útil do prédio.

O Cics Living Lab deve ser inaugurado em 2023. 
O edifício também será utilizado para validar tec-
nologias inovadoras de diferentes etapas do pro-
cesso construtivo, como uso de vergalhões com 
novas ligas de aço e concreto de alta performance 

produzido de modo a mitigar as emissões de gás 
carbônico na atmosfera.

O aproveitamento da energia térmica subter-
rânea é uma prática antiga. A primeira usina geo-
térmica foi construída na Itália, em 1904. Essas 
instalações captam água quente ou vapor prove-
niente do magma no interior da Terra para mo-
ver turbinas que acionam geradores e produzem 
energia elétrica. Apenas regiões vulcânicas ou 
onde há gêiseres têm potencial para o aprovei-
tamento dessa energia. Cerca de 25 países têm 
centrais geotérmicas para produzir eletricida-
de, entre eles Islândia, Estados Unidos, Japão, 
Nova Zelândia.

Já a energia geotérmica superficial, disponível 
em qualquer local e utilizada para aquecer ou res-
friar ambientes, é explorada desde os anos 1950. 
A climatização geotérmica por meio de funda-
ções por estacas teve origem nos anos 1980 na 
Áustria. Hoje equipa milhares de edificações em 
todo o mundo, entre casas e prédios comerciais. 

Uma das construções mais emblemáticas é 
a sede do Google, em Mountain View, na Cali-
fórnia, um campus de 75 mil metros quadrados 
(m2) que comporta três edifícios. São 4 mil es-
tacas que chegam a 24 m de profundidade, sen-
do 2,5 mil aproveitadas no sistema geotérmico. 
No Brasil, a expectativa de Tsuha e Hernandez 
Neto é que residências, hotéis, hospitais e edi-
fícios comerciais sejam os principais usuários 
do sistema. n Domingos Zaparolli



Variedades selvagens enriquecem  

o paladar e a paisagem dentro de casa

Carlos Fioravanti | FOTOS Sergio Dutti

À MESA,  
O CERRADO 
SILVESTRE

BIODIVERSIDADE
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Francesa – e outras duas silvestres do Cerrado – 
V. pompona e V. bahiana, ambas trazidas da cidade 
de Goiás ou Goiás Velho, antiga capital do estado. 
As favas foram preparadas por diferentes méto-
dos de secagem – ou cura. A maioria dos avalia-
dores preferiu o gosto e o aroma do sorvete com 
V. pompona curada em açúcar, o modo tradicional 
adotado pelos moradores de Goiás há cerca de 
200 anos, desde a chegada dos europeus.

Depois de preparar e servir os sorvetes com o 
chef, a gastróloga Claudia Nasser Brumano levou 
para casa as cascas das favas das espécies nativas 
que haviam sido descartadas. Passou-as pelo pro-
cessador de alimentos e fez uma pasta que serviu 
como base de um molho para carnes e geleias. “Os 
franceses usam com mais frequência apenas as 
sementes, mas no Brasil aproveitamos toda a fava, 
para explorar seus sabores e aromas”, afirma. Ela 
usa favas secas e moídas para enriquecer o gosto 
e o aroma do café. 

Brumano, o biólogo Luciano Bianchetti, da Em-
brapa, e pesquisadores de outras instituições de 
pesquisa trabalham para tornar viável a baunilha 
brasileira. Por meio de um edital do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
eles vão identificar as áreas de ocorrência de espé-
cies nativas do Cerrado, selecionar as variedades 
mais promissoras para uso culinário, medicinal 
ou cosmético, definir as melhores formas de cul-
tivo e, a partir deste ano, reunir interessados em 
plantá-las ou utilizá-las.

O Brasil abriga 35 espécies de orquídeas do gê-
nero Vanilla, das quais 20 endêmicas e cerca de 
10 capazes de produzir frutos aromáticos. Entre 
elas se destaca V. pompona, trepadeira também 
conhecida como baunilha-banana, comum nas 
matas e nos quintais das casas de Goiás e de ou-
tros municípios da região central do estado. Suas 
favas têm pouco mais da metade do comprimento 
e quase o dobro da largura de V. madagascar; seca, 
a primeira pesa 30 a 40 gramas (g) e a outra cerca 
de 3 g. Como outras espécies nativas, demora três 
anos para florescer, 8 a 10 meses até ser colhida 
e mais seis meses de cura. “Se todas as etapas de 
polinização, cultivo e cura não forem observadas, 
a baunilha não desenvolverá os sabores e aromas 
que lhe são peculiares”, assegura Brumano.

Com base nas coletas, os pesquisadores come-
çaram a montar um banco de germoplasma de 
baunilhas, já com 15 variedades de quatro espé-
cies. Será um acervo similar, embora menor, ao de 
pimentas, que abriga atualmente cerca de 4 mil 
tipos de cinco espécies domesticadas (aptas para 
cultivo comercial) e dezenas de semidomesticadas 
ou silvestres, mantidas em câmaras frias de uma 
das unidades da Embrapa em Brasília.

Os bancos de germoplasma das 52 espécies do 
programa de melhoramento genético vegetal da 
Embrapa funcionam do mesmo modo, reunindo 

A
ceita um sorvete de Vanilla 
pompona, uma das espécies 
de baunilha nacional? O gos-
to é menos doce e mais fruta-
do que o das similares impor-
tadas. Ou talvez um creme de 
V. bahiana, outra nativa? Ao 

lado da mesa com esses pratos hoje reservados 
à alta gastronomia, coloque um bonsai com 20 
centímetros (cm) de altura e folhas ramificadas 
que lembram os dedos de uma mão – é uma es-
pécie silvestre de Manihot, a mandioca. Se não 
gosta de bonsais, troque-o por um vaso com as 
flores brancas e estreladas de um maracujá sil-
vestre, cuja polpa doce e levemente ácida, cor de 
pérola, pode ser saboreada com colher ou usada 
em geleias. A cena se ancora em experimentos 
com as plantas nativas do Cerrado.

Um exemplo: na noite de 18 de outubro, em 
seu restaurante em Brasília, o chef dinamarquês 
Simon Lau Cederholm recebeu 13 convidados, 
entre eles oito pesquisadores da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), para 
avaliar às cegas – sem conhecer previamente os 
principais ingredientes – sete tipos de sorvete de 
baunilha. Tinham sido feitos com as favas (vagens) 
de baunilhas de duas espécies cultivadas – uma 
importada de Madagascar e outra da Polinésia 

Favas de Vanilla  
pompona (ao lado, à esq.)  
e de V. bahiana  
(nos vidros) e extrato  
de baunilha (no vidro  
com rolha); favas  
de V. pompona curadas  
de forma tradicional,  
com açúcar (acima);  
e uma V. pompona cultivada  
na Embrapa (no alto)
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a maior diversidade possível de tamanhos, cores 
e gostos de cada espécie. Assim é possível fazer 
cruzamentos entre elas – transferindo genes de 
uma silvestre resistente a doenças para outra, sus-
cetível, mas bastante produtiva, por exemplo – ou 
selecionar variedades silvestres para que produ-
zam frutos menores e com formatos e cores dife-
rentes e mais fáceis de serem colhidos que os das 
plantas originais. Foi assim que a Embrapa lançou 
em 2018 a 11ª variedade comercial (cultivar) de 
pimenta, a Tui, do tipo biquinho, derivada da es-
pécie silvestre Capsicum chinense, encontrada no 
Triângulo Mineiro e aprimorada ao longo de su-
cessivas gerações para produzir frutos crocantes, 
doces, não ardidos e de cor laranja-claro – os da 
espécie original são vermelhos. Bianchetti parti-
cipou de expedições de coleta pelo país e ajudou 
a identificar quatro novas espécies na Mata Atlân-
tica, três delas descritas em dezembro de 2005 na 
revista científica Systematic Botany e outra em 
março de 2020 na PhytoKeys.

S
e as pimentas são mais comuns na 
Mata Atlântica, no Cerrado as man-
diocas é que proliferam. A Chapada 
dos Veadeiros, na região nordeste de 
Goiás, abriga 10 espécies endêmicas 
(exclusivas); a serra do Tombador, a 
norte, outras seis; e a serra dos Pire-

neus, no centro do estado, quatro, de acordo com 
um levantamento publicado em abril de 2020 na 
Biodiversity and Conservation. Nesse estudo, uma 
equipe coordenada pelo biólogo Marcelo Simon, da 
Embrapa, identificou 75 espécies de mandioca no 
Cerrado, das quais 59 são endêmicas e 24 sofrem 
um risco alto de perda de hábitat. 

“Embora não tenham uso alimentício imediato 
para as pessoas, as espécies silvestres podem ser 
úteis em programas de melhoramento genético, por 
conter genes de resistência a doenças ou à seca”, 
diz Simon. Outras silvestres podem conter alto 
nível de proteínas ou de aminoácidos essenciais.

Base da alimentação de cerca de 500 milhões 
de pessoas no mundo, a espécie cultivada de man-
dioca, Manihot esculenta, com raízes grossas de 
tanto amido e altura de até 2 metros (m), é bem 
diferente das espécies silvestres, indicando o efei-
to da domesticação, ao longo de milhares de anos, 
por povos da Amazônia. Algumas são árvores com 
5 m de altura e outras crescem sobre árvores. Para 
reconhecer as plantas desse gênero, às vezes os 
botânicos precisam macerar e cheirar as folhas, 
concluindo que podem ser Manihot se exalarem 
um cheiro de ácido cianídrico, que espanta pre-
dadores e é extremamente tóxico às pessoas e 
aos animais. 

Mesmo assim, povos do Parque Indígena do Xin-
gu, no norte do estado de Mato Grosso, aproveitam 
variedades com alto teor de ácido cianídrico para 

fazer farinha. O agrônomo Fabio Freitas, da Em-
brapa em Brasília, observou dois modos de elimi-
nar a toxicidade: “Os Kayabi deixam os pedaços da 
mandioca durante dois ou três dias na água do rio, 
depois abrem com a mão e colocam em uma penei-
ra chamada tapiti para tirar o líquido com o ácido 
cianídrico e secam em um tacho sobre o fogo. Já os 
Kamayurá têm variedades para dois tipos de uso. 
As usadas para fazer um tipo de bebida eles ralam e 
passam por uma peneira, depois recolhem o líquido, 
fervem e bebem. As empregadas para fazer o biju, 
um tipo de pão, eles ralam, secam ao sol e depois 
colocam sobre uma chapa de cerâmica sobre o fogo”.

“As espécies silvestres de porte menor são muito 
bonitas e têm um enorme potencial ornamental”, 
argumenta Simon. Ele trata algumas naturalmente 
pequenas, com 20 a 30 cm de altura, como bonsais, 
mantidos em vasos na casa de vegetação de uma 
das unidades da Embrapa em Brasília. 

Muitas variedades são mantidas em cultura de 
tecidos, in vitro, “cada uma com exigências nutri-
cionais diferentes que temos de descobrir”, conta 
o agrônomo Carlos Ledo, da Embrapa em Cruz das 
Almas, na Bahia. Coautor do levantamento das es-
pécies endêmicas do Cerrado, ele voltou este ano à 
equipe de pré-melhoramento genético de mandioca.  
Além de renovar e ampliar o acervo, atualmente com 
cerca de 200 amostras de 20 espécies, ele pretende 
promover o cruzamento entre as variedades – tarefa 
nada fácil, porque a variedade cultivada se reproduz 

Espécies silvestres  
de mandioca mantidas 
como bonsais e outra, 
de maior porte, de um 
banco de germoplasma 
da Embrapa
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principalmente por meio de talos enterrados a cada 
nova safra, enquanto as silvestres se multiplicam 
apenas por meio das sementes que se formam nas 
flores polinizadas por insetos.

E
nquanto as espécies silvestres de 
mandioca são ariscas, as de maracu-
já são amigáveis entre si. “A compa-
tibilidade entre espécies diferentes 
facilita bastante os cruzamentos e 
o melhoramento genético”, diz o 
agrônomo Fábio Faleiro, da Embra-

pa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, e 
primeiro autor do livro Banco de germoplasma de 
Passiflora L. ‘Flor da paixão’ (Embrapa, 2020). Das 

525 espécies do gênero 
Passiflora no mundo, 145 
estão no Brasil, 85 são en-
dêmicas, cerca de 70 dão 
frutos comestíveis e 50 
têm potencial comercial 
para uso na alimentação, 
como fonte de compostos 
medicinais ou como plan-
tas ornamentais.

Com base em pesquisas 
de melhoramento genéti-
co dessa espécie iniciadas 
nos anos 1990 e em três 
acervos, atualmente com 
cerca de 600 amostras de 
70 espécies, a Embrapa, 
desde 2008, lançou 11 va-
riedades comerciais, entre 
elas 4 de maracujás do ti-
po azedo e 5 ornamentais, 
cultivadas principalmente 
por pequenos agricultores 
e vendidas como produtos 
diferenciados.

Em processo de licen-
ciamento para empresas 

que produzem e distribuem mudas e sementes 
estão outras três variedades. A primeira é uma va-
riedade de P. tenuifila, espécie silvestre do Cerrado 
que ganhou o nome de BRS Vita Fruit e tem uso 
medicinal, por conter substâncias fortalecedoras 
do sistema nervoso central, e culinário, já que os 
frutos, com sabor doce e gosto que lembra o alho, 
podem ser usados em sopas, pães e outros pratos 
salgados. A segunda é o maracujá-melão, resul-
tado do melhoramento de P. quadrangularis, que 
cresce nas matas do Cerrado, da Mata Atlântica 
e da Amazônia, e chega a 3 kg de peso, do qual 
pode ser comida não só a polpa, mas também o 
mesocarpo – a camada entre a casca e as semen-
tes. A terceira é o maracujá-mexerica, vindo de 
P. nitida, outra espécie silvestre do Cerrado, cuja 
casca se solta facilmente do mesocarpo.

Na fila dos próximos lançamentos estão três 
híbridos de polpa vermelha, resultantes do cruza-
mento da espécie silvestre P. caerulia com a varie-
dade comercial de maracujá azedo, P. edulis. “Os 
quase 30 anos de trabalho em melhoramento ge-
nético estão dando muitos frutos”, celebra Faleiro. 

Uma variedade distribuída aos produtores des-
de 2013, a BRS Pérola do Cerrado, é o resultado 
do melhoramento genético da espécie silvestre 
P. setacea iniciado em 1995. “É um ‘pé-duro’, por 
causa da alta resistência a pragas, diferentemente 
da espécie P. edulis”, diz Faleiro. Outras diferen-
ças: também chamada de maracujá-do-cerrado 
ou de-cobra, P. setacea tem uma polpa esbranqui-
çada e flores inteiramente brancas que abrem à 
noite e são polinizadas por mariposas, enquanto 
P. edulis, de polpa amarela, tem flores brancas com 
um halo roxo, abrem durante o dia e são visitadas 
por abelhas do grupo das mamangavas. 

Sorveterias de Mato Grosso, Goiás e outros esta-
dos do Centro-Oeste aproveitam frutos regionais, 
como pequi, cagaita, mangaba e cajá-manga, mas 
“há uma diversidade gigantesca de espécies selva-
gens do Cerrado com potencial alimentício e gas-
tronômico ainda desconhecidas pela maioria das 
pessoas”, comenta o botânico Rafael Oliveira, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
que não participou dessas pesquisas. Algumas 
começam a ganhar o mercado nacional, como 
abacaxi, caju, goiabinhas, pitangas e castanhas e 
temperos, mas outras correm o risco de desapa-
recer em razão da expansão agrícola.

“No Brasil e em outros países, ainda há uma 
percepção equivocada sobre o Cerrado, visto 
como vegetação sem relevância”, observa Oli-
veira. “Como o foco da conservação ambiental é 
a Amazônia, se não agirmos poderemos perder 
silenciosamente um dos principais tesouros de 
biodiversidade na Terra.” n

A reportagem completa, um glossário dos termos técnicos e as re-
ferências integrais dos artigos científicos estão na versão on-line.



80  |  JANEIRO DE 2022

CURTA  
ESTADA,  
LONGA  
PERMANÊNCIA

HISTÓRIA



PESQUISA FAPESP 311  |  81

Guanabara”, avalia a historiadora da arte Maria 
Berbara, do Departamento de História e Teo-
ria da Arte da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj) e uma das organizadoras da 
obra. “Mesmo assim, a França Antártica legou 
um enorme repertório de textos, imagens, ideias 
e conceitos, que ajudou a moldar a imagem do 
Brasil e das Américas.”

Editadas pelo gravurista belga Theodor de 
Bry (1528-1598), as histórias sobre o Novo Mun-
do que chegavam ao público europeu no século 
XVI eram um grande sucesso de vendas, em boa 
parte porque foram apresentadas de um modo 
que ressoava com a maneira de pensar e ver o 
mundo dos europeus na época. Por exemplo, as 
ilustrações da paisagem brasileira de alguns do-
cumentos de então – como o mapa que estampa 
a capa do livro – são diretamente calcadas nas 
representações do jardim do Éden, nas edições 
da Bíblia que circulavam impressas. “Havia inú-
meros panfletos circulando, com enorme suces-
so de público. Um dos motivos é que esses tex-
tos tocavam em questões então muito sensíveis, 
como a religiosidade”, diz Berbara. “O próprio 
Villegagnon escreveu um panfleto. Também há 
cartas, como as dos jesuítas. O relato de Hans 
Staden [1525-1576], que se passa um pouco mais 
ao sul, era muito lido.”

As principais obras literárias do século XVI 
que tratam da França Antártica são as do frade 
franciscano e cosmógrafo francês André Thévet 

B
reve, atribulada e malsucedida, 
a experiência colonial francesa 
na baía de Guanabara, entre 1555 
e 1567, é uma nota de rodapé na 
história da expansão europeia. 
No Brasil, é lembrada sobretudo 
porque a retomada do território, 

conduzida pelos colonizadores portugueses, re-
sultou na fundação da cidade do Rio de Janeiro, 
em 1565. Mas a França Antártica, comandada pelo 
vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon 
(1510-1571), teve repercussões muito mais du-
radouras: prenunciou as guerras religiosas que 
incendiariam a Europa nas décadas seguintes, ali-
mentou o imaginário ocidental sobre os indígenas, 
provocou intelectuais europeus a questionarem 
seu próprio mundo e deixou um vasto legado de 
representações iconográficas e narrativas.

Com a contribuição de historiadores, musi-
cólogos, linguistas e especialistas de outras dis-
ciplinas, o livro França Antártica: Ensaios in-
terdisciplinares (Unicamp, 2020) explora esse 
legado múltiplo para situar o breve episódio da 
história do Brasil em um contexto mais amplo 
do que o relato da reconquista portuguesa. O que 
representou para os povos originários? Como se 
relaciona com o que ocorria na Europa e com a 
expansão colonial? Como afeta a visão atual da 
formação do país? “Exceto pela fundação do Rio, 
a ocupação da América portuguesa não teria si-
do muito diferente se não houvesse franceses na 

Estudos exploram os impactos culturais e sociais  

da experiência francesa na baía de Guanabara

Diego Viana
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De autoria e data 
desconhecidas, a obra 
intitulada La France 
Antarctique autrement 
le Rio Janeiro faz parte 
do acervo da Biblioteca 
Nacional da França
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(1502-1590) e do viajante e pastor calvinista Jean 
de Léry (1536-1613). Em 1557, Thévet publicou 
As singularidades da França Antártica, em que 
relatava sua breve experiência como capelão de 
Villegagnon. Como cosmógrafo, o frade registra-
va as características das terras descobertas pelos 
viajantes e sua Cosmografia universal, de 1575, 
contém importantes passagens sobre o Brasil. 
Em 1578, em boa parte para contradizer o que 
considerava “inverdades” do católico Thévet, o 
protestante Léry publicou História de uma viagem 
feita na terra do Brasil. A obra é rica em descri-
ções do modo de vida dos indígenas, incluindo a 
língua tupi, a música – tema de um dos artigos do 
livro –, os costumes e a pintura corporal.

Segundo Sheila Hue, professora do Instituto de 
Letras da Uerj e também organizadora do livro 
ao lado de Berbara e Renato Menezes, recons-
truir esse caleidoscópio de sentidos da França 
Antártica é possível porque nos textos europeus 
se pode encontrar mais do que a mera projeção 
de suas próprias ideias. “Havia também um olhar 
documental, calcado na experiência, que convi-
via com a descrição dos territórios com referên-
cias clássicas e medievais. A carta de Pero Vaz 
de Caminha [1450-1500], por exemplo, contém 
uma descrição minuciosa da pintura corporal 
indígena. André Thévet transcreve as orações 
cristãs em língua tupi e fornece uma espécie 
de guia de conversação, que traz informações 
preciosas sobre a vida daqueles povos”, relata.

A EMPREITADA
Derrubar e embarcar troncos de pau-brasil era 
praticamente a única atividade econômica re-
levante no atual território brasileiro em 1555, 
quando um grupo de 600 franceses desembarcou 
na ilha então chamada de Serigipe, à margem sul 
da baía de Guanabara, depois renomeada em ho-
menagem a Villegagnon. Ali construíram o forte 
de Coligny, batizado em referência ao almirante 

A França  
Antártica foi  
um prenúncio  
do que estava  
por vir no  
continente  
europeu

Gaspard de Coligny (1519-
1572), que apoiou financei-
ramente a operação. Mais 
300 franceses chegariam 
ao entreposto em 1557, in-
cluindo um grupo de cal-
vinistas, entre eles Léry.

A Guanabara, embora 
fosse um excelente porto 
natural e apesar de sua to-
pografia favorável à cons-
trução de defesas milita-
res, tinha então pouca 
relevância nos domínios 
portugueses da América, 
onde haviam sido funda-
das três cidades: Salva-
dor, Olinda e São Vicente. 
Mesmo assim, os súditos 
de dom Sebastião (1554-
1578), sob as ordens do go-
vernador-geral Mem de Sá 
(1500-1572), batalharam 
para tomar o território, a 
partir de 1560.

Assim como ocorreu em 
outras partes do continen-
te, a guerra que se travou 
na Guanabara sobrepôs 
duas ordens de conflito. 
Ao mesmo tempo que po-
vos europeus disputavam 
a primazia sobre o território a que haviam che-
gado poucas décadas antes, povos autóctones se 
digladiavam na terra de seus ancestrais. 

A sobreposição de interesses levou a alianças 
intercontinentais por vezes duradouras. A baía 
de Guanabara era moradia de dois ramos dos 
Tupinambá: os Tamoio e os Temiminó. Os pri-
meiros haviam tomado parte do território dos 
segundos alguns anos antes. Na década seguinte, 

Abaixo, à esquerda, 
Americae tertia pars, 
ilustração do relato de 
Hans Staden feita por 
Théodore de Bry em 1592. 
Ao lado, gravura de  
1557, atribuída a Bernard  
de Poisduluc, integra  
a obra Les singularitez  
de la France Antarctique,  
de André Thevet
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liderados por Arariboia (?-1589), os Temiminó 
retornaram e derrotaram seus rivais, enquan-
to os portugueses venceram os franceses entre 
1560 e 1567. Arariboia é considerado o fundador 
da cidade de Niterói.

A expedição francesa era um desrespeito ao 
tratado de Tordesilhas, de 1494, pelo qual o papa-
do atribuía à Coroa portuguesa as terras daquele 
litoral. As incursões de piratas e comerciantes 
ocorriam havia décadas, atraídos pelo lucrativo 
comércio do pau-brasil, usado na fabricação de 
corantes de tecido. Os retornos eram tão bons que 
em 1550 a cidade normanda de Rouen recebeu 
Henrique II, rei da França, com uma represen-
tação teatral do intercâmbio com os Tupinambá, 
incluindo a presença de alguns indivíduos trazi-
dos de navio da baía de Guanabara. 

Entretanto, nessa flagrante ruptura diplomá-
tica, havia mais do que uma decisão comercial. 
“Por que a infração ao tratado de Tordesilhas era 
uma atitude grave? Porque representa mais do 
que uma disputa entre reinos. Esse documen-
to foi assinado sob a égide da Igreja Católica e 
sancionado pelo papa Júlio II em 1506”, aponta 
Berbara. “Em plena crise da Reforma Protestante, 
e antecipando os anos mais terríveis das guerras 
que banhariam a Europa em sangue nas décadas 

seguintes, questões como o comércio do pau-
-brasil indicam de que maneira cisões políticas 
e econômicas se conectam às religiosas.” 

O 
material revela que a França 
Antártica foi um prenún-
cio do que estava por vir 
no continente europeu, 
aponta o historiador Ro-
naldo Vainfas, professor 
aposentado de história da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em 
introdução à obra. Disputas em torno do dogma 
da transubstanciação, segundo o qual a hóstia e 
o vinho se tornam a carne e o sangue de Cristo, 
provocaram um conflito violento entre os cató-
licos e os protestantes que viviam na ilha. Para 
marcar posição, quatro calvinistas instalados no 
forte de Coligny redigiram em 1558 um documen-
to denominado “Confissão de fé da Guanabara”, 
primeiro texto protestante escrito no Brasil. Em 
seguida, antes de abandonar o entreposto que 
fundara, Villegagnon ainda expulsou alguns hu-
guenotes (braço francês do calvinismo) do forte. 
Para escapar da perseguição e dos ataques por-
tugueses, grupos de calvinistas passaram a viver 
no continente, com a população local.IM
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A relação de Villegagnon com a religião é dú-
bia. De formação católica, foi um cavaleiro da 
Ordem de Malta. Entretanto, era amigo do pro-
testante João Calvino (1509-1564) e colaborou 
com huguenotes em diversas ocasiões. “Ville-
gagnon é uma figura controversa e os relatos 
sobre ele, mesmo os do tempo em que viveu, são 
divergentes. Alguns se referem a ele como ca-
tólico, outros como protestante, e alguns dizem 
que se converteu de católico em protestante e 
vice-versa”, resume Hue. 

A experiência na Guanabara acabaria sendo um 
protótipo em escala reduzida da divisão que en-
golfaria o território francês nas décadas seguintes 
e muitos dos participantes no episódio brasileiro 
se veriam envolvidos. As guerras de religião no 
país foram de 1562 a 1598 e seu episódio mais co-
nhecido é o massacre de São Bartolomeu, de 1572, 
quando ao menos 5 mil huguenotes, incluindo o 
almirante Coligny, foram mortos por hordas ca-
tólicas em Paris e entornos. “A França Antártica 
é um microcosmo que expõe os problemas con-

Detalhes do mapa  
da costa brasileira  
a partir de  
12 miniaturas de  
mapas estão em  
Boke of idrography, 
produzido por  
Jean Rotz em 1542
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ceituais e ideológicos que marcam as décadas 
seguintes na Europa. É um baú, do qual pode-
mos tirar exemplos e indícios”, observa Berbara.

Se o lado francês se dilacerava nos conflitos 
em torno da Reforma, a batalha dos portugueses 
para assegurar a posse da Guanabara também foi 
empreendida como uma guerra religiosa. 

P
ode ser vista como ponta de lan-
ça da Contrarreforma, mas as 
narrativas portuguesas da época 
apresentam o cenário como con-
tinuação das guerras de conquista 
do próprio território português, 
empreendidas desde o século XII 

contra os árabes, e prosseguiram no norte da Áfri-
ca até a derrota na batalha de Alcácer-Quibir, em 
1578. Apesar do catolicismo de muitos dos segui-
dores de Villegagnon, aos olhos dos combatentes 
lusitanos tratava-se de hereges e infiéis. “Existe 
uma certa transposição da narrativa da reconquis-
ta da península Ibérica para a conquista do Rio, em 
que é preciso expulsar os inimigos da cristandade. 
Não mais os mouros, mas os franceses. Em outras 
capitanias, o inimigo, visto como empecilho à 
colonização, são os indígenas”, aponta Hue. “En-
contramos nos textos portugueses o mesmo tom 
das crônicas sobre as batalhas contra os mouros: 
a luta contra o demônio, dessa vez incorporado 
ao inimigo francês. O projeto de retomada da 
Guanabara é da Coroa e também da Igreja, como 
se vê na íntima aliança entre o governador-geral, 
Mem de Sá, e os jesuítas, como Manoel da Nóbrega 
[1517-1570] e José de Anchieta [1534-1597].”

“As cartas de Nóbrega e Anchieta revelam com 
clareza a narrativa portuguesa”, prossegue Hue. A 
religiosidade era um elemento central, sempre ar-
ticulada com a política: a cidade de São Sebastião 
do Rio de Janeiro recebeu esse nome não apenas 
em referência ao santo, mas também ao então rei 
de Portugal, dom Sebastião. “Essa era a maneira 
de colocar a fundação da cidade sob a égide do 
monarca. O Rio já nasceria sob proteção direta 
da Coroa portuguesa”, diz. Também na campa-
nha contra os franceses surge a narrativa de um 
milagre atribuído a São Sebastião. Na Batalha das 
Canoas, em que os Tamoio e os franceses atacavam 
os portugueses e seus aliados Temiminó, o santo 
teria aparecido aos portugueses, sinalizando que 
a vitória seria deles. “As narrativas desse episódio 
parecem imitar uma passagem da fundação do 
reino português, o milagre de Ourique, em que 
Jesus Cristo teria aparecido ao rei dom Afonso 
Henriques [1109? -1185], em 1139”, diz.

ANTROPOFAGIA
A perspectiva ampliada sobre a França Antár-
tica também proporciona um novo olhar sobre 
um tema recorrente dos escritos desse período: 

a antropofagia, que impressionou os primeiros 
europeus a aportar no território brasileiro. Em 
1580, com o ensaio Dos canibais, o filósofo Mi-
chel de Montaigne (1533-1592) se debruça sobre 
o hábito tupinambá de ingerir seus inimigos ven-
cidos. Mas a referência sul-americana serve a um 
propósito mais amplo: esse é um dos primeiros 
textos a questionar a tendência de enxergar mera 
selvageria no modo de ser de outros povos. Mon-
taigne sugere que tratar o estrangeiro como bár-
baro é apenas um modo como o europeu realça 
sua própria convicção de ser civilizado, oblite-
rando o que sua própria cultura tem de obscuro.

Assim, os relatos e a iconografia que chega-
vam do continente recém-descoberto ajudaram 
a moldar a imagem que os europeus fizeram de 
si próprios. Berbara observa que um detrator de 
Villegagnon, o teólogo calvinista Pierre Richer 
(1506?-1580), compara o vice-almirante a Polife-
mo, o ciclope canibal que, na Odisseia de Homero, 
se deixa enganar por Ulisses. Para a pesquisadora, 
o personagem homérico é escolhido porque nele 
é possível amalgamar a referência à antiguidade 
europeia e a antropofagia das Américas. “Seria 
muito simplista ver nas representações do cani-
balismo meramente a exibição do exótico e do 
desconhecido. Na Europa, de fato, a ideia do ca-
nibalismo serve para representar negativamente 
a alteridade. Mas ela já carrega um sentido que 
vem da própria Europa, então o encontro com 
o antropófago cumpre um papel de falar de al-
go que está nos europeus”, argumenta Berbara.

Poucos anos depois da destruição do forte 
Coligny, as guerras entre católicos e huguenotes 
rasgariam o tecido social francês, levando ao re-
gistro de atos de canibalismo, como no cerco de 
Sancerre, de 1572. Léry presenciou esse episódio 
e comentou que, tendo visto a antropofagia dos 
Tupinambá, considerava a dos europeus mais 
terrível: no Brasil, a carne humana era consumi-
da como parte de um ritual, enquanto na Europa 
se tratava de um gesto de degradação humana.

Contudo, o antropófago é apenas o primeiro 
elemento de um quadro geral em que, segundo 
Berbara, o Tupinambá é uma “figura retórica” 
que servirá aos europeus na reflexão sobre sua 
própria imagem. “Há uma duplicidade na figu-
ração do indígena nesse período. De um lado, 
são apresentados como inocentes, simplórios, 
sem malícia. Do outro, são bravos, guerreiros, 
cruéis”, aponta. “Já começa a surgir nesses escri-
tos o personagem que, mais tarde, vai ser o bom 
selvagem, corrompido pela civilização. Mas que 
civilização é essa senão a europeia? A figura re-
tórica do Tupinambá ajuda a modificar a ideia de 
alteridade: o outro não é mais só o muçulmano, 
o viking, figuras que assombravam o medievo. 
Também dentro da cristandade existe esse ou-
tro, que pode ser até mais cruel.” n
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Pesquisadores brasileiros detêm 

protagonismo em estudos sobre a complexa 

trajetória da poeta e escritora portuguesa 

Florbela Espanca

Ana Paula Orlandi
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feito por seu irmão, 
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quisadores florbelianos no país”, comple-
ta a professora portuguesa Cláudia Pazos 
Alonso, da Universidade de Oxford, no 
Reino Unido, e autora do livro Imagens do 
eu na poesia de Florbela Espanca (Impren-
sa Nacional/Casa da Moeda) lançado em 
1997, em Portugal, resultado de sua tese de 
doutorado naquela instituição britânica. 

Dentre eles está Jonas Leite, da Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
e autor do recém-lançado De Florbela às 
Florbelas: Do mito literário à invenção de 
uma personagem-escritora (Edupe). No 
livro, fruto de pesquisa de doutorado de-
senvolvida na Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Leite analisa cinco peças 
de teatro sobre Florbela escritas no Brasil 
e Portugal, bem como a biografia roman-
ceada Florbela Espanca, a vida e a obra 
(1979), da escritora portuguesa Agustina 
Bessa-Luís (1922-2019), e um conjunto de 
poemas da própria Dal Farra em homena-
gem à autora. “A obra literária de Florbela 
está de fato embaralhada aos meandros 
de sua trajetória de vida, mas, acima de 
tudo, é fundamental afirmar a importância 
de sua literatura e seu inquestionável ta-
lento. Daí a necessidade de estudos sobre 
essa trajetória tão complexa”, diz Leite.

ENTRE A REALIDADE E A FICÇÃO
Nascida em Vila Viçosa, na região do Alen-
tejo, Florbela d’Alma da Conceição Espan-
ca começou a escrever versos na infância, 
mas sua estreia oficial na literatura se deu 
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N
o início do século XX ela de-
safiou a crítica conservado-
ra ao escrever sobre amor, 
solidão, angústia e desejo 
feminino – são de sua lavra 

versos como “Amar! Amar! E não amar 
ninguém!”. Junto a uma biografia tumul-
tuada e trágica, que inclui três casamen-
tos, dois divórcios, acusações de incesto 
e ninfomania, além do suicídio no dia do 
próprio aniversário, aos 36 anos de idade, 
a poeta e escritora portuguesa Florbela 
Espanca (1894-1930) se tornou popular 
em seu país de origem, mas foi encontrar 
respaldo acadêmico no Brasil. “Desde os 
anos 2000 os pesquisadores brasileiros 
detêm o protagonismo em estudos acadê-
micos sobre Florbela no mundo”, afirma a 
pesquisadora portuguesa Ana Luísa Vilela, 
professora do Centro de Estudos em Letras 
da Universidade de Évora, em Portugal. 

Segundo Vilela, isso em muito se de-
ve ao trabalho da professora de literatura 
portuguesa Maria Lúcia Dal Farra, que co-
meçou a lecionar na Universidade de São 
Paulo (USP), na década de 1970, passou 
pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e se aposentou na Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) em 2019. Para ob-
ter a titularidade na UFS, ela se debruçou 
sobre um manuscrito com poemas, contos 
e anotações escritos por Florbela na dé-
cada de 1910, que localizou durante tem-
porada de pesquisa em Portugal. “É uma 
preciosidade, uma espécie de pré-história 
da trajetória literária de Florbela”, diz Dal 
Farra. O trabalho gerou o livro Trocando 
olhares, compilação desses textos florbe-
lianos, que ganhou edição portuguesa pela 
Imprensa Nacional/Casa da Moeda, em 
1994, com estudo introdutório, estabele-
cimento de texto e notas assinados pela 
pesquisadora brasileira. A ele seguiram 
títulos como Afinado desconcerto (contos, 
cartas, diário), organizado por Dal Farra e 
lançado no Brasil pela editora Iluminuras, 
em 2004, e Sempre tua. Correspondência 
amorosa 1920-1925, que saiu pela mesma 
editora, em 2012.

“Maria Lúcia não apenas produziu uma 
bibliografia de peso, que se tornou refe-
rência para estudos florbelianos, como 
orientou trabalhos acadêmicos e criou 
um importante grupo de pesquisa sobre 
Florbela”, conta Vilela. A pesquisadora 
refere-se a Figurações do feminino: Flor-
bela Espanca et alii, que funcionou entre 
2010 e 2021 na UFS. “Esse grupo ajudou 
a impulsionar uma nova geração de pes- Poética de Florbela Espanca não se vincula a escolas literárias de seu tempo

em 1919 com a publicação do Livro de má-
goas (Tipografia Maurício). Em 2019, Fabio 
Mario da Silva, integrante do grupo de pes-
quisa da UFS e professor da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
organizou com Vilela um congresso in-
ternacional para comemorar o centenário 
da obra, que reúne 32 sonetos da autora 
lusitana, e também para homenagear Dal 
Farra. O encontro, realizado em Portugal, 
rendeu duas publicações lançadas neste 
ano: A crítica e a poetisa: Estudos sobre 
Maria Lúcia Dal Farra (Libertas Editora 
e Sol Negro Edições/Arc Edições) e 100 
anos do Livro de mágoas. Releituras da obra 
de Florbela Espanca (Sol Negro Edições/
Arc Edições), com artigos de pesquisado-
res sediados no Brasil, Portugal, Espanha, 
Inglaterra e França. 

Em vida, Florbela publicaria apenas 
mais uma obra, o Livro de “sóror Saudade” 
(Tipografia A Americana), em 1923. “Esses 
dois livros têm uma ligação temática. No 
primeiro, Florbela encarna uma princesa 
encastelada e no segundo uma freira no 
claustro, ambas à espera do príncipe en-
cantado que não chega, para falar sobre a 
dor gerada pela incompreensão e pela fal-
ta de correspondência amorosa”, explica 
Renata Junqueira, professora de literatu-
ra portuguesa da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), campus de Araraquara.

Os dois títulos saíram na época em 
que o modernismo eclodia em Portugal 
por meio de poetas como Fernando Pes-
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soa (1888-1935) e Mário de Sá-Carneiro 
(1890-1916). “Mas ela não se filiou a ne-
nhuma escola literária. Sua poesia é in-
classificável, tem personalidade própria 
e bebe de várias fontes, como o simbo-
lismo”, observa Silva, responsável com 
Alonso pelo mais recente relançamento, 
em Portugal, de parte da obra da autora. 
“Sem contar que era difícil para uma mu-
lher cavar espaço no modernismo portu-
guês, essencialmente masculino e ma-
chista: nenhuma mulher colaborou para 
a revista Orpheu [1915], marco inicial do 
movimento no país, por exemplo.”

P
elo fato de escrever sonetos, 
Florbela foi encapsulada no sé-
culo XIX por parte da crítica. 
“O que é um absurdo, pois ela é 
uma mulher que não apenas vi-

veu nas três primeiras décadas do século 
XX, como retratou as inquietudes femini-
nas daquele momento”, afirma Junquei-
ra. Exemplo disso está no livro póstumo 
Charneca em flor (Livraria Gonçalves, 
1931). “Esse é um livro mais sensual do 
que os anteriores. Nele, Florbela louva a 
libertação do corpo da mulher. Foi uma 
inovação para a poesia portuguesa”, pros-
segue a estudiosa, que se debruça sobre a 
obra florbeliana desde a graduação. Dal 
Farra concorda. “Ela foi uma das primei-
ras a escrever sobre o desejo feminino na 
literatura portuguesa”, observa. 

De acordo com as duas estudiosas, gra-
ças a esse pioneirismo a autora acabaria 
mantendo interlocução com as gerações 
posteriores de poetas portuguesas, sobre-
tudo a partir da segunda metade do século 
XX, a exemplo de Adília Lopes, autora do 
livro Florbela Espanca espanca (1999). No 
Brasil, Junqueira observa essa interlocu-
ção em autores como a própria Dal Farra, 
que venceu o Prêmio Jabuti de Literatura 
com o livro de poemas Alumbramentos 
(editora Iluminuras, 2012), e a poeta e 
escritora Maria Mortatti, professora da 
Unesp, campus de Marília, e autora do li-
vro de poemas Breviário amoroso de sóror 
Beatriz (editora Patuá, 2019). 

Além disso, a vida e a obra de Florbela 
inspiraram obras de teatro, o longa-metra-
gem Florbela (2012), produção portuguesa 
dirigida por Vicente Alves do Ó, e também 
canções no Brasil e Portugal, como lem-
bra Leite. O cantor e compositor cearense 
Raimundo Fagner, por exemplo, musicou 
alguns dos sonetos da poeta portuguesa, 
como Fanatismo, do Livro de “sóror Sau- FO
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dade”, que virou faixa do disco Traduzir-
-se (1981) e se tornou um de seus grandes 
sucessos. “Até mesmo quem nunca leu 
Florbela é provável que a conheça, sem 
saber, por meio da música”, diz Andreia 
de Lima Andrade, professora da UFRPE.

“Mas seu reconhecimento em vida foi 
pífio. Florbela começou a tornar-se popu-
lar em Portugal logo após a sua morte por 
iniciativa do poeta italiano Guido Battelli 
(1869-1955), professor da Universidade 
de Coimbra”, conta Dal Farra. “Battelli 
conheceu Florbela em 1930 e resolveu 
patrocinar a publicação de Charneca em 
flor. Com a inesperada morte da poetisa 
e o livro no prelo, ele lançou mão de uma 
estratégia de marketing que explorava o 
suicídio de Florbela para atrair a atenção 
do leitor e da imprensa.” 

Com isso, os jornais da época alimen-
taram suspeitas em torno da vida privada 
da autora. Entre elas, a de que Florbela 
teria supostamente nutrido uma paixão 
incestuosa pelo único irmão, Apeles Es-
panca (1896-1927), morto em um acidente 
de avião e homenageado por ela no livro 
de contos As máscaras do destino, publica-
do postumamente pela editora Marânus, 
em 1931 – o segundo livro de contos, O 
dominó preto, sairia apenas em 1982, pela 
Livraria Bertrand. Também falavam do 
fato de ela ser fruto de uma relação ex-
traconjugal do pai, o antiquário e fotógra-
fo João Maria Espanca [1866-1954] com 
Antónia da Conceição Lobo [1879-1908].

A estratégia deu certo do ponto de vis-
ta comercial: Charneca em flor foi um su-
cesso de vendas. “Entretanto, a partir daí, 
acontece a aderência completa da bio-
grafia à obra de Florbela. Além disso, ao 
mesmo tempo que ganhava notoriedade, 
Florbela se tornou alvo da ditadura sa-
lazarista, apoiada pela Igreja Católica”, 
observa Dal Farra, referindo-se ao regi-
me que durou oficialmente entre 1932 e 
1974, mas lembrando que Portugal já es-
tava sob tutela de um governo conserva-
dor e autoritário desde a década de 1920. 
“Naquele contexto moralista, que defen-
dia um ideal de mulher casta, pura e do 
lar, Florbela acabou sendo persona non 
grata: foi perseguida, tachada de devassa 
e até mesmo de prostituta. Tentou-se em 
vão apagar sua obra.” Não por acaso, um 
busto esculpido em homenagem à autora 
pelo escultor português Diogo de Macedo 
(1889-1959), em 1931, só foi inaugurado na 
cidade de Évora 18 anos mais tarde, após 
grande controvérsia pública. 

Na opinião dos estudiosos, essa confu-
são entre realidade e ficção prejudicou a 
recepção crítica de Florbela. “Durante 
muitos anos a própria crítica se assenho-
reou, com poucas exceções, em identificar 
nas entrelinhas de toda a obra de Florbela 
eventos de sua biografia”, diz Junqueira, 
autora de Florbela Espanca, uma estética 
da teatralidade (Editora Unesp, 2003). “É 
preciso observar, contudo, que, em ca-
da um de seus livros, Florbela veste uma 
máscara. Se no Livro de ‘sóror Saudade’ 
ela se traveste de freira, em Charneca em 
flor incorpora o papel de feiticeira sedu-
tora que manipula com maestria o amor, 
a paixão e o erotismo.”

Essa ênfase em sua trajetória pessoal 
ficou para trás, dizem os especialistas. “A 

Morta aos 36 anos, Espanca escreveu seus 
primeiros versos durante a infância 

AMAR!
Eu quero amar, amar 
perdidamente!  
Amar só por amar:  
Aqui… Além…  
Mais Este e Aquele,  
o Outro e toda a gente…  
Amar! Amar!  
E não amar ninguém! 
Recordar? Esquecer? 
Indiferente!…  
Prender ou desprender?  
É mal? É bem?  
Quem disser que se pode 
amar alguém  
Durante a vida inteira  
é porque mente! 

(trecho de Charneca em flor)
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biografia escrita por Agustina Bessa-Luís, 
lançada em 1979, abriu novas possibilida-
des para se entender Florbela como uma 
personagem e não autora de uma obra 
autobiográfica”, defende Jonas Leite. “Es-
se é um caminho que vem sendo trilhado 
por grande parte dos pesquisadores desde 
a década de 1980.” É o caso de Andrade, 
da UFRPE, autora da tese “Do dominó às 
máscaras: O jogo autoficcional na contís-
tica florbeliana”, defendida em 2019 na 
UEPB. Na opinião da estudiosa, a poeta e 
escritora portuguesa construiu uma espé-
cie de jogo literário autoficcional. 

TRABALHOS PIONEIROS
Segundo Dal Farra, a primeira dissertação 
sobre a obra de Florbela foi feita por Maria 
de Lourdes Barreiros Lopes, em 1945, na 
Universidade de Lisboa. O segundo traba-
lho acadêmico surgiu 14 anos depois, resul-
tado do mestrado de Maria Manuela Mo-
reira Nunes, na Universidade de Coimbra, 
também em Portugal. “Quando, no final 
dos anos 1980, me interessei em pesquisar 
Florbela, ela estava praticamente esquecida 
nas universidades portuguesas”, recorda 
Alonso, da Universidade de Oxford. “Ela 
vem sendo estudada em vários países ain-
da hoje, talvez mais do que em Portugal.” 
Um dos motivos, suspeita Vilela, estaria 
em sua grande popularidade entre os lei-
tores. “Ela é o que se chama de ‘poeta do 
povo’, estudada no ensino fundamental, e 
conhecida por todos, do motorista de táxi 

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

lo intelectual português Jorge de Sena 
(1919-1978), que se exilou no Brasil em 
1959 e passou a lecionar na instituição 
hoje conhecida como Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), inicialmente 
em Assis e depois em Araraquara. “O 
primeiro levantamento bibliográfico so-
bre a fortuna crítica de Florbela foi feito 
na Unesp de Araraquara pelo pesquisa-
dor Carlos Alberto Iannone, na década 
de 1960”, conta a especialista. “Outra 
pioneira é Zina Bellodi, que começou 
a editar obras sobre Florbela nos anos 
1970 e defendeu a tese de doutorado 
‘Florbela Espanca: Discurso do outro 
e imagem de si’, em 1987, também no 
campus de Araraquara.” 

H
oje o catálogo de teses e dis-
sertações da Capes registra 
59 trabalhos acadêmicos so-
bre a autora, realizados em 
várias universidades brasi-

leiras entre 1992 e 2020. “Mas ainda há 
muito o que se estudar sobre Florbela. É 
possível se aprofundar, por exemplo, na 
sua produção em prosa, no caso os contos, 
as cartas e o diário, que ficou eclipsada 
pela poesia”, diz Andrade, da UFRPE. 

No momento, Henrique Marques Sa-
myn, da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj), aguarda o lançamento 
de Esparsos de Florbela Espanca, previsto 
para o ano que vem, em Portugal. Na obra, 
feita em parceria com Silva, da UFRPE, 
estão reunidos contos, aforismos, poe-
mas e até mesmo versos inéditos escritos 
pela menina Florbela na contracapa de 
seu livro de física, em 1907, quando ainda 
frequentava o ensino fundamental. “Esse 
material estava disperso em fontes como 
jornais e manuscritos. Foi um trabalho 
de garimpo”, conta Samyn. Outro lança-
mento agendado para 2022, também em 
Portugal, é o Dicionário Florbela Espanca, 
organizado por Silva e Leite, da UFPE. 
A obra, que tem coordenação-geral de 
Dal Farra, traz mais de 100 verbetes ela-
borados por cerca de 80 pesquisadores 
de países como França, Inglaterra, Es-
tados Unidos e Portugal, a exemplo de 
José Carlos Seabra Pereira, professor da 
Universidade de Coimbra, que estuda a 
autora desde a década de 1980. “Florbe-
la ainda tem muito a nos dizer no século 
XXI”, conclui Silva. n

EU
Até agora eu não me  
conhecia, julgava que era  
Eu e eu não era  
Aquela que em meus  
versos descrevera  
Tão clara como a fonte  
e como o dia.  
Mas que eu não era  
Eu não o sabia  
mesmo que o soubesse,  
o não dissera…  
Olhos fitos em rútila quimera 
Andava atrás de mim…  
E não me via!  
Andava a procurar-me —  
pobre louca! 

(trecho de Charneca em flor)

ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa, que em 2020 escolheu um poe-
ma de Florbela para ser declamado antes 
dos discursos oficiais do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portugue-
sas, comemorado em 10 de junho. Talvez 
por isso os acadêmicos a considerem uma 
autora ‘fácil’, pouco complexa, o que, a 
meu ver, é um equívoco”, diz.

Para Dal Farra, a autora deve ter sido 
apresentada à academia brasileira pe-

Florbela Espanca em 1918 (de chapéu com flor) com amigos, o irmão Apeles (no meio, olhando 
para o lado), e o primeiro marido, Alberto Moutinho (entre as pernas de Apeles)
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Em 1865, médico paraense descreveu doença ocular causada 

pela má alimentação, comum entre negros escravizados

Carlos Fioravanti

REFLEXOS 
DA FOME

MEMÓRIA

Negras vendedoras de 
angu, litografia de 1835 
de Jean Baptiste 
Debret, retratando a 
má alimentação dos 
escravizados no Brasil
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“Gama Lobo fez um trabalho notável, 
ao articular a fome e a miséria das crian-
ças e de suas mães com os sintomas da 
deficiência visual, quando as vitaminas 
ainda não tinham sido descobertas”, diz 
o nutricionista Francisco de Assis Gue-
des de Vasconcelos, da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Ele 
escreveu com Santos um artigo sobre o 
médico paraense, publicado em 2007 
na revista História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos.

Somente em 1912 a química Margue-
rite Davis (1887-1967) e o bioquímico 
Elmer McCollum (1879-1967), ambos 
norte-americanos, identificaram na 
Universidade de Wisconsin-Madison, 
nos Estados Unidos, um micronutriente 
cuja falta limitava o crescimento de ratos 
mantidos em laboratório e produzia xe-
roftalmia. O inicialmente chamado fator 
acessório solúvel em gordura, depois re-
nomeado como vitamina A – a primeira a 
ser descoberta – se mostrou importante 
para manter o funcionamento dos bas-
tonetes, as células da retina que captam 
a luz noturna, para a hidratação da su-

 “C
hamo a vossa atenção, senhores, 
para uma moléstia que tive 
ocasião de observar no Rio de 
Janeiro no começo do ano de 

1864.” Começa assim um artigo publica-
do em junho de 1865 na Annaes Brazi-
lienses de Medicina, revista da Academia 
Nacional de Medicina, escrito pelo of-
talmologista paraense Manoel da Gama 
Lobo (1831-1883). É a primeira descrição 
feita no Brasil de uma doença que ele 
chamou de oftalmia brasiliana e hoje é 
conhecida como xeroftalmia ou hipovi-
taminose A, decorrente da falta de vita-
mina A. A deficiência desse micronu-
triente é um problema mundial ainda 
hoje: atinge cerca de 19 milhões de mu-
lheres grávidas e 190 milhões de crianças 
em idade pré-escolar, a maioria na Áfri-
ca e Sudoeste da Ásia, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Gama Lobo descreveu a evolução da 
doença, que destrói gradativamente as 
estruturas do globo ocular e pode causar 
cegueira, a partir da observação de qua-
tro crianças escravizadas, entre 16 meses 
e 5 anos de idade. Muito magras, com FO
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Gama Lobo criticava os fazendeiros que tratavam mal os escravizados. Acima, o final do artigo em que descreveu a hipovitaminose

diarreias intensas, tinham as pálpebras 
coladas, impedindo a abertura dos olhos, 
e a conjuntiva, a membrana transparente 
que recobre a parte branca do olho, seca. 
Mesmo tratadas com colírios e boa ali-
mentação, todas morreram, no máximo 
em seis meses. A química Leonor Ma-
ria Pacheco Santos, da Universidade de 
Brasília (UnB), aponta o aparentemen-
te único erro do tratamento: em uma 
das crianças, o médico achou que uma 
secreção do olho seria pus e o apertou 
para retirá-la, o que deve ter contribuído 
para agravar a perda da visão.

Mas o médico paraense concluiu, cor-
retamente, que a causa das alterações 
oculares era “a falta de nutrição conve-
niente e suficiente a que estão subme-
tidos os escravos [sic] dos fazendeiros... 
o organismo pobre de princípios vitais 
não pode fornecer os princípios neces-
sários para nutrição da córnea”. Em sua 
avaliação, a perda de visão era uma das 
consequências de uma profunda deterio-
ração do organismo, que causava também 
bronquites crônicas, diarreias, fraqueza 
e prostração.  
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perfície ocular, incluindo a formação de 
lágrimas, para a renovação das células e 
para o desenvolvimento dos ossos, dos 
dentes e do cabelo.

N
o livro Geografia da fome (Edi-
tora O Cruzeiro, 1946), o mé-
dico pernambucano Josué de 
Castro (1908-1973), além de 

reconhecer o mérito de Gama Lobo, ob-
serva que o primeiro a notar a cegueira 
noturna – uma das expressões da falta 
de vitamina A – entre soldados e pessoas 
pobres no Brasil foi o médico Willem Pi-
so (1611-1678), que acompanhou o conde 
Maurício de Nassau (1604-1679) durante 
a ocupação holandesa em Pernambuco. 
O registro das lesões oculares, que ele 
atribuiu à má alimentação, faz parte do 
livro Historia Naturalis Brasiliae, que ele 
escreveu com o matemático e naturalista 
alemão George Marcgraf (1610-1644) e 
foi publicado em 1648 nos Países Baixos 
em latim. Confirmando as observações 
de Gama Lobo, em 1883, o também of-
talmologista Hilário Soares de Gouveia 
(1843-1923), professor da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, encontrou 
negros escravizados em fazendas de café 
da então província de São Paulo também 
com cegueira noturna.

“Mesmo à luz dos conhecimentos da 
época, a dieta [dos escravizados] já era 
considerada inadequada”, comentou a 
historiadora Márcia Amantino, da Uni-
versidade Salgado de Oliveira, em um 
artigo publicado também em 2007 na 
História, Ciências, Saúde – Manguinhos. 
A alimentação básica, descrita por Ga-
ma Lobo em seu estudo, consistia em 
feijão ou abóbora cozidos com angu e, 
uma ou duas vezes por semana, carne-
-seca – muito pouco, segundo ele, para 

quem acordava às 3h e fazia serviço pe-
sado até as 21h. “Se a alimentação fosse 
boa e eles fossem bem tratados não só 
as moléstias seriam em menor número 
como o trabalho seria duplicado em con-
sequência da força dos trabalhadores”, 
comentou o médico em seu artigo. Ele 
observou que a doença era rara e a vi-
da mais longa onde os negros recebiam 
uma boa alimentação, com peixe e fru-
tas, como nas províncias do Amazonas, 
Pará, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

Inversamente, nas regiões produtoras 
de açúcar e café em geral não se dava 
atenção à alimentação e às doenças dos 
escravizados. Como retrato de uma épo-
ca, Amantino cita Salazar, um negociante 
de escravizados em O escravocrata, pe-
ça de 1884 escrita por Artur de Azevedo 
(1855-1908): “Negro não tem licença para 

estar doente. Enquanto respira, há de po-
der com a enxada, quer queira, quer não. 
Para moléstia de negro, há um remédio 
supremo, infalível e único: o bacalhau 
[chicote de couro]. Deem-me um negro 
moribundo e um bacalhau, que eu lhes 
mostrarei se o não ponho lépido e lampei-
ro com meia dúzia de lambadas!”. A lite-
ratura tratou também das consequências 
da má alimentação na população brasilei-
ra, com obras como o romance A fome, de 
1890, sobre a seca intensa dessa época no 
Ceará, do escritor Rodolfo Teófilo (1853-
1932), observa Vasconcelos, da UFSC.

“Gama Lobo era um abolicionista e cri-
ticava os proprietários rurais que trata-
vam mal os escravizados. Ele dizia: ‘En-
ganam-se os fazendeiros que pensam 
que os negros são de outra natureza que 
não humana’”, comenta Santos. “Era um 
progressista, ligado à Escola Tropicalista 
Baiana, que reunia cientistas militantes”, 
reitera Vasconcelos. Depois de estudar nas 
faculdades de medicina da Bahia e do Rio 
de Janeiro, Gama Lobo trabalhou como 
médico no Arsenal de Guerra da Corte, 
no Rio de Janeiro, e viajou para a Alema-
nha para se especializar em oftalmologia. 
“Ele, que já tinha uma índole inquieta, foi 
se burilando na Alemanha, ao entrar em 
contato com as duas grandes correntes da 

Capa do livro  
de Willem Piso  
e George Marcgraf 
Historia Naturalis 
Brasiliae, publicado  
em 1648 em latim  
na Holanda com 
relatos de lesões 
oculares associadas  
à má alimentação  
no Brasil

Imagens de lesões oculares do livro Leçons sur l’exploration de l’oeil, de François Follin e Louis Thomas, publicado em Paris em 1863
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medicina na época, que ganhavam força na 
segunda metade do século XIX”, comenta 
o nutricionista e historiador José Divino 
Lopes Filho, da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). 

A teoria infecciosa, defendida pelo 
químico francês Louis Pasteur (1822-
1895) e o microbiologista alemão Robert 
Koch (1843-1910), atribuía a microrganis-
mos a origem de muitas doenças, a partir 
de evidências encontradas pelos dois. A 
outra associava as doenças a deficiên-
cias alimentares e foi influenciada pelas 
descobertas de três cientistas: o químico 
francês Antoine Laurent de Lavoisier 
(1743-1794), que associou a combustão 
(queima controlada) de alimentos com 
a respiração celular, medidas por meio 
de aparelhos que ele próprio inventara; 
o fisiologista alemão Max Rubner (1854-
1932), que determinou em 1883 o po-
der energético de proteínas, carboidra-
tos e gorduras; e o patologista holandês  
Christiaan Eijkman (1858-1930), que des-
cobriu a origem do beribéri, resultante 
da falta de vitamina B1. Rubner recebeu o 
Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia 
em 1919 e Eijkman em 1929. “Em vários 
momentos as duas teorias disputavam 
a origem das doenças, como no caso do 
beribéri, visto inicialmente como uma 
doença causada por microrganismos”, 
conta Lopes Filho. “Gama Lobo retornou 
para o Brasil com as ideias científicas 
mais modernas de sua época.”

No Rio, o médico paraense foi o pri-
meiro chefe do Serviço de Olhos da Santa 
Casa da Misericórdia. Fez também estu-
dos sobre a febre amarela e identificou 
outra doença ocular, a retinite sifilítica, 
derivada da sífilis, em 1863. No ano se-
guinte, descreveu um surto de oftalmia 
catarral, caracterizada por fechamento 
das pálpebras e inflamação da conjuntiva, 
ambas na Annaes Brasilienses de Medici-
na. Até morrer, aos 52 anos, em um navio 
ao voltar de mais uma viagem à Europa, 
publicou seus estudos em revistas médi-
cas do Brasil, de Portugal e da Alemanha.

A
pós a Abolição da escravatura, 
em 1888, os relatos de ceguei-
ra por desnutrição escassea-
ram, exceto nas épocas de 

secas intensas no Nordeste. No início 
dos anos 1980, em razão de uma forte 
estiagem, Santos encontrou crianças 
de até 2 anos com cegueira causada por 
deficiência nutricional no interior da 

Paraíba e no hospital da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), em João Pes-
soa, como relatado em um artigo de maio 
de 1984 no Jornal de Pediatria. Os estu-
dos ajudaram a embasar um programa 
nacional de redução da hipovitaminose 
A, criado em 1986, extinto em 1997 e 
recriado em 2005, com a distribuição 
de cápsulas de vitamina A para crianças 
com até 5 anos durante as campanhas de 
multivacinação, nas unidades básicas de 
saúde; o nutriente permanece por seis 
meses no fígado, que o libera aos poucos. 

“Os índices de hipovitaminose A estão 
incomparavelmente menores do que no 
passado, mas o programa nacional ainda 
precisa chegar às comunidades mais po-
bres, sobretudo porque é essa população 
que sofre com a insegurança alimentar”, 
alerta Lopes Filho. Em 2019, de acordo 

com o Estudo Nacional de Alimentação e 
Nutrição Infantil (Enani-2019) do Minis-
tério da Saúde, a região que apresentou 
maior prevalência de deficiência de vi-
tamina A em crianças de até 5 anos foi a 
Centro-Oeste (9,5%) e a menor a Sudeste 
(4,3%). No entanto, alerta Vasconcelos, 
o “desmantelamento do sistema público 
de saúde e dos programas sociais”, o au-
mento do desemprego e a pandemia de 
Covid-19 aumentam o risco de insegu-
rança alimentar – em 2017 e 2018, mais 
de 10 milhões de pessoas relataram ter 
passado fome no Brasil, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(ver Pesquisa FAPESP nº 297). 

“A vitamina A tem efeitos sobre todo 
o organismo, por manter a integridade 
do revestimento interno do pulmão, dos 
intestinos e do globo ocular”, reitera San-
tos, uma das autoras de um estudo publi-
cado em julho de 1994 na revista médica 
The Lancet mostrando redução de 23% 
de diarreias em crianças do município de 
Serrinhas, na Bahia, em comparação com 
o grupo-controle, após a suplementação 
vitamínica. Ela enfatiza a importância de 
consumir alimentos ricos em vitamina A, 
como manteiga e leite integral, além de 
legumes e verduras ricos em betacarote-
no, que se transforma em vitamina A no 
organismo. “Além de cenoura, abóbora 
e manga, de cor amarelo forte”, diz, “te-
mos outras fontes, como buriti, pequi e 
dendê. O óleo do buriti é uma das fontes 
mais ricas desse nutriente no mundo.” n

Oftalmoscópio da 
década de 1860, 
projetado pelo 
oftalmologista alemão 
Richard Liebreich, em 
uma caixa de fabricante 
britânico (ao lado),  
e outro, francês, dos 
anos 1880, em uma 
caixa de uma empresa 
escocesa, usados para 
exames oculares
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A distribuição  
de cápsulas para 
crianças nas 
campanhas de 
vacinação 
amenizou a falta 
de vitamina A  
no Brasil
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Brasil e de Minas, compara-os entre si e com o 
contexto e passa a confeccionar, com múltiplos 
fios temáticos, uma “casaca de arlequim” – expres-
são retirada da crítica do arquiteto e engenheiro 
francês Paul Planat (1839-1911), perfeitamente 
ajustada para compreender-se os intercâmbios 
e as apropriações culturais e mentais que estão 
na gênese e no espírito do ecletismo e de Belo 
Horizonte. Quem ler esse livro respirará o “ar 
desses tempos”. Apoiada em fontes da época e 
comentadores de diversas matrizes, em notas 
técnicas preciosas, a historiadora recompõe um 
mosaico rigoroso que nos permite ver além dos 
preconceitos e vícios que os modernistas lança-
ram sobre esse período. Filiando-se ao movimento 
historiográfico que vem reabilitando o ecletismo 
nos últimos 50 anos, a autora prova a fecundida-
de, a liberdade e a importância que o ecletismo 
teve para aerar a mentalidade arquitetônica. Ao 
final do livro, compreende-se como esse estilo era 
tanto “moderno” quanto “protomodernista”. Ele 
não só preparou o terreno e lançou as fundações 
para a arquitetura do século XX quanto se conec-
tou com o que foi engendrado pelos séculos XV 
e XVI, com o ensueño barroco e com a “comple-
xidade e contradição” do pós-modernismo e do 
desconstrutivismo recentes. 

A casaca do arlequim mostra-nos como naquele 
período histórico já estavam presentes e em pro-
cesso de amadurecimento pesquisas que atribuí-
mos geralmente apenas aos modernistas, tais co-
mo sobre a relação entre arte, técnica e indústria, 
entre a forma e a função, entre a “máscara” e a 
“verdade” da obra, entre o passado e o presente, 
entre o nacionalismo e o cosmopolitismo. A pró-
pria consciência crítica do moderno e a desmisti-
ficação da composição e da síntese arquitetônicas 
colocada pelos pós-modernistas já eram debatidas 
no ecletismo e patenteadas nos desregramentos e 
justaposições da sua arquitetura doméstica e civil. 

Ao traduzi-lo para o português e providenciar 
os ajustes necessários, Heliana Angotti-Salgueiro 
brinda-nos com uma obra destinada a tornar-se 
referência obrigatória. 

P recedida pela edição francesa de 1997 e 
pela tese de doutorado que lhe deu origem 
e foi considerada a melhor de 1992 pela 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
de Paris, chega-nos a edição em português de 
A casaca do arlequim, um dos melhores estudos já 
feitos sobre a fundação de Belo Horizonte, sobre  
a arquitetura e a cidade ecléticas e sobre a cultura 
do final do século XIX. Em síntese, uma lição de 
historiografia da arquitetura, da cidade e da arte. 

No começo dessa edição, Heliana Angotti-Sal-
gueiro revê e atualiza seus estudos anteriores e 
reafirma o seu objetivo: articular os atores e suas 
ideias, as formas produzidas, as representações 
e as práticas desenvolvidas em torno da criação 
da capital mineira, um caso “exemplar de trans-
ferência, transformação e apropriação” da arqui-
tetura eclética europeia e a expressão simbólica 
de um novo começo republicano e “moderno” 
do país. A primeira parte do livro gira em tor-
no de Aarão Reis (1853-1936), o engenheiro que 
presidiu a Comissão Construtora da cidade. A 
segunda é dedicada a José de Magalhães (1851-
1899), principal responsável pela arquitetura da 
nova capital, e a terceira parte estuda os “prá-
ticos”, como os mestres de obras sem diploma, 
para os quais o contexto social e o “gosto” local 
destinaram a maior parte das construções pri-
vadas. Nessas construções o ecletismo ostenta o 
seu vigor, a sua insurgência diante da gramática 
clássica e do academicismo dos seus críticos e a 
sua virtude “dessacralizadora”. Nelas, verifica-
-se como os sistemas de referência tradicionais 
são descosturados, como os elementos clássicos 
são apropriados e justapostos aos pré-fabricados 
e como a arquitetura é redirecionada para ou-
tras lógicas que não as estipuladas pelas rígidas 
regras puramente “artísticas”. Aí, por exemplo, 
o ornamento adquire um estatuto central, e não 
acessório. Concluindo a obra, a autora decide 
“entrar” em cena – ou seja, “vendo aquilo que 
se olha” – e fazer, como um flâneur, um passeio 
imaginário “dentro” da paisagem urbana de Belo 
Horizonte na virada daquele século: a historia-
dora vive o seu objeto, insere-se nele e é trans-
formada por ele. 

Ao longo do livro, Heliana recorta em pedaços 
o tecido da história do século XIX, da França, do 

A eclética Belo Horizonte
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do século XIX
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Percurso coroado
Título de professor emérito é conferido a cientistas que se destacaram 
em atividades de docência e pesquisa
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P assados alguns anos após ter se aposentado 
pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes), em 2014 a professora Sônia Regina 

Fiorim Enumo se juntou a outros 14 colegas  
que retornaram à instituição para participar de 
uma sessão solene. No evento, os convocados 
receberam o título de professor emérito, distinção 
que reconhece o trabalho de docentes que se 
destacaram em suas atividades didáticas, pesquisa 
e extensão, e contribuíram para o progresso  
das instituições para as quais trabalharam. 

“Receber esse título foi como uma coroação da 
carreira que construí naquela universidade por 
quase 30 anos”, afirma Enumo, que, além de ter 
atuado no Departamento de Psicologia Social  
e do Desenvolvimento da Ufes entre 1986 e 2011, 
chefiado por ela durante dois anos, também 
lecionou por mais de duas décadas no Programa 
de Pós-graduação em Psicologia da mesma 
instituição. No memorando com as justificativas 
para a titulação está descrito que Enumo atuou 
com liderança científica destacada em pesquisas 
que contribuíram para a criação de dois novos 

CARREIRAS

cursos de mestrado e doutorado em psicologia na 
Ufes. “É uma honraria que reforça o sentimento  
de pertença e de ter participado da história da 
instituição”, completa a agraciada, que hoje atua 
como docente no programa de Pós-graduação  
em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas (PUC-Campinas).

Emérito vem do latim eméritus e significa 
merecimento. A expressão é também utilizada para 
definir alguém que reúne qualidades de veterano 
ou vitorioso ou, ainda, que seja versado em uma 
ciência, arte ou profissão. Diferentemente de outros 
títulos como os de livre-docente e professor titular, 
conferidos a profissionais que buscam por tais 
certificações, a designação de professor emérito é 
concedida pelos próprios pares e homenageia 
professores aposentados. Antes de obtê-la, o futuro 
condecorado é submetido a escrutínio que inicia a 
partir da indicação do seu nome e passa pela 
avaliação de sua trajetória profissional em diferentes 
instâncias da comunidade acadêmica. A demanda 
segue protocolos regidos pelo estatuto de cada 
universidade e leva em consideração pareceres 
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elaborados por especialistas da respectiva área  
de conhecimento. 

“Em geral, a indicação do nome a ser agraciado  
é feita por alguém da própria unidade em que  
o docente trabalhou”, explica Marilde Loiola  
de Menezes, do Instituto de Ciência Política da 
Universidade de Brasília (Ipol-UnB) e 
representante dos docentes de sua unidade no 
Conselho Universitário (Consuni) da instituição. 
Entre outras atribuições, tal colegiado responde 
pela formulação de políticas internas da 
universidade, análise e aprovação da programação 
anual de trabalho. “É somente após a aprovação no 
Consuni que o nome do homenageado se torna 
público, com a comunicação da decisão ao próprio 
agraciado e o agendamento da sessão solene”, 
informa Menezes. Antes disso, manifestada  
a intenção de laurear um professor,  
o relator da unidade proponente é encarregado  
de reunir os documentos que farão parte do 
processo. Entre suas atribuições estão a produção 
de memorial contendo a trajetória acadêmica do 
indicado, análise das informações presentes em 
seu currículo Lattes, coleta de artigos científicos  
e livros publicados, além de entrevistas concedidas 
a jornais, revistas ou programas de televisão.  
“O trabalho do relator envolve uma grande 
pesquisa sobre a produção acadêmica e científica 
do indicado e culmina na elaboração de um 
parecer coeso sobre o professor que se aposentou 
pela instituição”, reforça. 

Depois de aprovado pelo colegiado da  
própria unidade, o dossiê segue para o Consuni, 
quando outro relator, nomeado pelo reitor da 
universidade, faz nova análise das informações 
reunidas. “É o momento da verificação conclusiva 
de todas as informações presentes no processo, 
que pode ser refutado pelo relator em caso de 
dúvida ou mesmo inconsistência dos dados 
apresentados”, reitera Menezes. Concluída a 
validação, a recomendação de entrega da honraria 
é submetida à votação em reunião ordinária  
do Conselho Universitário. No caso da UnB,  
a aprovação se dá por maioria simples de votos. 
“Dificilmente um processo é recusado nessa 
instância porque já passou por diversas fases de 
apreciação, justamente para confirmar o mérito  
da concessão”, avalia Menezes. Após aprovação  
no Consuni, a sessão solene de reconhecimento  
é agendada e reúne integrantes da comunidade 
acadêmica, como o reitor da universidade, os 
relatores e proponentes da condecoração, além  
do professor a quem se destina o título. “Nosso 
estatuto prevê também a entrega post-mortem, 
quando o título de emérito é conferido a 
professores que partiram antes de terem sido 
indicados ou mesmo durante o processo de 
tramitação. Nesse caso, a entrega do diploma  
é feita a familiares do homenageado”, completa.

No caso da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), somam-se às nove distinções que foram 
conferidas em nome da universidade desde 1996 
aquelas que foram conduzidas e concretizadas 
diretamente pelas 34 unidades que compõem  
a universidade. Na Unesp, o título de professor 
emérito tem sido concedido a professores 
aposentados cujos serviços de magistério tenham 
sido considerados de excepcional relevância.  
“O título é o maior reconhecimento acadêmico  
que uma universidade pode oferecer a seus  
professores”, afirma Erivaldo Antônio da Silva, 
secretário-geral da instituição. 

Processos de condecoração iniciados e 
concretizados dentro das próprias unidades da  
Unesp são analisados por congregações internas –  
nas quais devem ser aprovados por dois terços dos 
integrantes – e visam reconhecer a trajetória de 
docentes que tenham se destacado na região  
ou localidade em que a faculdade está inserida.  
Já as tramitações para a condecoração de docentes 
cuja atuação transcende o âmbito regional, com 
trabalhos reconhecidos nacionalmente ou 
internacionalmente, são conduzidas por distintos 
colegiados das diferentes esferas da universidade.  
A aprovação final é de competência exclusiva do 
Conselho Universitário. “O cerimonial de entrega  
do título é bastante protocolar. Normalmente 
costumam discursar o reitor, os proponentes e o 
próprio agraciado, que, no caso da Unesp, recebe o 
documento de outorga com as vestes talares, composta 
por toga e capelo, aquele chapéu arrematado  
por um feixe de pequenas cordas”, explica Silva. 

Situação semelhante ocorre com os títulos de 
professor emérito entregues na Universidade  
de São Paulo (USP), cujas honrarias podem ser 

concedidas tanto pelo Conselho Universitário, que 
representa a instituição em sua totalidade, quanto 
pelos colegiados das diferentes unidades. Esse foi  
o caso do historiador e crítico literário Alfredo Bosi 
(1936-2021), por mais de quatro décadas professor  
de literatura brasileira do Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas (FFLCH), unidade pela 
qual recebeu o título de professor emérito em 2009.  
Já o sociólogo e crítico literário Antonio Candido  
de Mello e Souza (1918-2017), que recebeu o título 
post-mortem em 2021, integra a lista dos 20 nomes 
agraciados no âmbito geral da universidade. Na 
relação estão também ex-integrantes da FAPESP 
como o médico Alberto Carvalho da Silva  
(1917-2002), ex-diretor científico e ex-presidente  
do Conselho Técnico-Administrativo, o jurista  
Celso Lafer e o físico José Goldemberg, ambos 
ex-presidentes da Fundação, e o bioquímico Walter 
Colli, ex-coordenador adjunto da Diretoria Científica. 

Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
o primeiro título de professor emérito foi entregue  
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em 1975 a Gabriel Oliveira da Silva Porto 
(1902-1976), da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM). Entre os 60 professores titulados como 
eméritos pela instituição está o físico Cesar Lattes 
(1924-2005), que recebeu a honraria em 1986,  
o linguista Carlos Vogt, ex-presidente da FAPESP,  
e o físico Carlos Henrique de Brito Cruz,  
ex-diretor científico da Fundação. Em novembro  
do ano passado o Conselho Universitário aprovou  
por unanimidade a concessão do título de emérito  
a Carlos Alfredo Joly, do Instituto de Biologia  
da Unicamp e um dos criadores do Programa de 
Pesquisas em Caracterização, Conservação, 
Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade 
(Biota-FAPESP). “Os nomes de todos os agraciados, 
bem como as atas das reuniões, ficam disponíveis 
para consulta na página da secretaria-geral  
da universidade”, informa Ângela de Noronha 
Bignami, secretária-geral da Unicamp. 

Um ano depois de sua fundação, em 1946,  
a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) conferiu o primeiro título de professor 
emérito de sua história, entregue ao cardeal  
dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta 
(1890-1982), homenageado como um dos  
fundadores e primeiro grão-chanceler da  
instituição. Além do Conselho Universitário,  
na PUC-SP a outorga precisa passar pela  
apreciação da Cúria Metropolitana e do grão- 
-chanceler da universidade, em um processo  
que pode durar até 70 dias. “As propostas  
também podem partir de alunos que queiram 
homenagear um professor. Em todas as indicações, 
as diversas fases do processo, previstas no  
estatuto, precisam ser respeitadas”, afirma Fábio  
Mariano da Silva, secretário-geral da instituição.

Na PUC-SP, as titulações mais recentes  
foram entregues em 2020 aos professores Luiz 
Eduardo Wanderley e Josildeth Gomes Consorte, 
ambos do Departamento de Ciências Sociais.  

“Juntos, esses dois processos renderam mais  
de quatro caixas de documentos que atestam  
a trajetória dos agraciados”, diz Silva. Na  
instituição, além dos professores, colaboradores  
de quadros administrativos também podem ser 
homenageados em uma modalidade parecida,  
a de funcionário emérito.

Dados disponibilizados pelas instituições 
mostram que as mulheres aparecem em menor 
número quando se trata da honraria. No que  
se refere às condecorações entregues no âmbito 
geral das universidades, há casos em que as 
professoras nem sequer aparecem, como na lista 
dos 20 eméritos da USP e dos três eméritos da 
Universidade Federal do ABC (UFABC). Dos  
nove títulos entregues pela secretaria-geral da 
Unesp, três foram para mulheres. Na Unicamp,  
são cinco as professoras eméritas entre os 60 
agraciados. Dos nove títulos entregues pela 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),  
dois foram entregues a professoras. 

Docente da Universidade Federal do  
Espírito Santo desde 1965, a escritora capixaba 
Ester Abreu Vieira de Oliveira aposentou-se  
em 1996. Em 2018, foi agraciada com o título de 
professora emérita. Aprovado por unanimidade  
em todas as instâncias, o processo foi iniciado  
um ano antes sob a responsabilidade de Paulo 
Roberto Sodré, do Departamento de Línguas  
e Letras da Ufes, e levou cerca de 14 meses  
até a realização da sessão solene. “Nos pareceres, 
demos ênfase às grandes contribuições da 
professora Ester para o ensino da língua  
e da literatura espanholas, além de destacarmos  
sua vasta produção intelectual no campo da 
literatura e elaboração de livros didáticos”,  
conta Sodré. “É um título que levamos para toda  
a vida. Junto com ele vem a responsabilidade  
de honrar o nome da instituição”,  
finaliza Enumo, da Ufes. n

 
                                                      Sidnei Santos de Oliveira

Títulos conferidos  
por universidades públicas  
no estado de São Paulo

USP: 20, desde 1952

Unicamp: 60, desde 1975

Unesp: 9, desde 1996

Unifesp: 1, desde 1994

UFABC: 3, desde 2014 

UFSCar: 9, desde 2005

OBS.: OS NÚMEROS SE REFEREM ÀS TITULAÇÕES 
CONCEDIDAS NO ÂMBITO GERAL DAS UNIVERSIDADES.
FONTES: USP, UNICAMP, UNESP, UNIFESP, UFABC E UFSCAR
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PERFIL 

De volta ao campo
Aos 73 anos, depois de retomar os estudos, professor aposentado 
de engenharia mecânica gradua-se em agronomia 
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Após mais de duas décadas  
lecionando na Universidade de Passo 
Fundo (UPF), o professor aposentado  
Danilo José Savariz decidiu dar  
um rumo novo à sua vida. Em 2016, 
aos 68 anos, começou a frequentar  
as aulas do curso de agronomia na  
mesma instituição em que trabalhou 
como docente, graduação que 
concluiu no final de 2020. 

“Era um desejo antigo, já havia 
cursado agronomia por um ano e 
meio, mas acabei desistindo para 
concluir a graduação em engenharia 
mecânica”, recorda Savariz, surpreso 
com a acolhida na volta recente à 
universidade. “Perguntei se poderia 
estudar nessa idade e me disseram que 
sim. Fui muito bem recebido”, diz o 
recém-formado, que também acumula 
35 anos de trabalho como engenheiro 
mecânico na Companhia Estadual de 
Energia Elétrica do Rio Grande do Sul 
(Ceee). Foi com os conhecimentos 
adquiridos pela nova formação que ele 
passou a compreender certas questões 
de seu passado, vivido em uma região 
rural do Rio Grande do Sul. 

Nascido em uma família de 
pequenos agricultores da cidade de 
Catuípe, Savariz traz na lembrança  
as dificuldades que seus pais 
enfrentaram na lavoura. Primogênito 

de nove irmãos, quando criança viu 
uma plantação inteira de trigo ser 
destruída por uma geada. “A maioria 
dos produtores daquela área não tinha 
conhecimentos técnicos sobre plantio, 
o que levava muitos deles à falência”, 
recorda Savariz, que nos anos 1960 
veria a biodiversidade da região ceder 
espaço para a monocultura da soja.  
“A propriedade ficava próxima à mata. 
Com o passar do tempo, as árvores 
foram sendo derrubadas, o que 
reforçou minha impressão de que a 
vida no campo era algo sofrido.” Viu 
nos estudos a oportunidade de tentar 
mudar sua realidade e a de sua família.

Em 1967, ingressou em um curso 
profissionalizante de construção de 
máquinas e motores. Durante as aulas, 
tomou gosto pelas disciplinas técnicas. 
“Como tinha boas notas, consegui  
uma bolsa de estudos que na época  
era oferecida pela Ceee, hoje 
privatizada. Quando terminei o  
curso, fui direto trabalhar para eles.”  
Na empresa, especializou-se em 
maquinários para produção de  
energia em usinas diesel-elétricas  
e hidrelétricas, o que o motivou  
a buscar a formação de engenheiro 
mecânico, concluída pela UPF  
em 1984. Três anos depois tornou-se 
professor na mesma instituição. 

Proprietário de lotes de terra 
adquiridos entre 1973 e 2012 em 
Erechim, onde abrigou sua família 
com a intenção de ajudar os  
irmãos com os estudos, iniciou um  
pequeno cultivo de erva-mate. Os 
conhecimentos obtidos na graduação 
em agronomia foram essenciais para 
manter a plantação, atualmente com 
140 mil árvores. “Essas mudas são 
muito sensíveis e dependem de 
processos específicos de adubação, 
preparação do solo, cultivo e colheita”, 
explica. A produção é de 22 mil 
arrobas a cada 18 meses. “É uma 
colheita pequena, procuro fazer tudo 
respeitando o meio ambiente.” Para 
administrar a plantação de 8 hectares 
de forma sustentável, Savariz 
preservou a vegetação original. “Vou 
deixando a mata aparecer ao mesmo 
tempo que planto as ervas no meio.  
É lindo de se ver”, afirma, orgulhoso. 

Sobre a experiência de graduar-se 
aos 73 anos de idade, ele afirma  
que não teve dificuldade alguma  
na convivência com colegas de  
turma e professores. “A agronomia é 
uma ciência bonita e tem me ajudado  
a entender muitas coisas do meu 
passado no campo. Foi a melhor  
fase da vida para fazer esse curso”, 
finaliza. n                                                            S.S.O.

Savariz em meio à plantação 
de erva-mate, em Erechim
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CONFERÊNCIAS FAPESP 60 ANOS
AO VIVO

A década de 1920 – que teve como corolário a Semana de Arte Moderna – foi, nas palavras 
de Antonio Candido de Mello e Souza, uma “sementeira de grandes e inúmeras mudanças” 
na arte e na cultura brasileiras, com repercussão nos períodos posteriores. 

A 8ª Conferência FAPESP 60 anos reunirá especialistas para analisar o impacto do Moder-
nismo na agenda cultural do país, nas Humanidades e nas discussões em torno de estudos 
brasileiros.

O MODERNISMO NO CONTEXTO DOS  
ESTUDOS BRASILEIROS e da AGENDA CULTURAL

8ª Conferência

16 FEVEREIRO 2022   10h às 11h30

CONFERENCISTAS

TELÊ ANCONA LOPEZ
Especialista em literatura brasileira, professora titular da Universidade de 
São Paulo (USP) e professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), 
é estudiosa da obra do Mário de Andrade, do modernismo brasileiro e das 
vanguardas europeias, além dos gêneros de fronteira, da crítica textual e da 
crítica genética, tendo publicado livros e artigos nessas áreas.

JACQUELINE PENJON
Professora emérita da Universidade da Sorbonne Nouvelle – Paris, é especialista 
em literatura, léxico e tradução. Publicou cerca de 50 artigos e livros, entre eles, 
Littérature et modernisation au Brésil (2004) e La fête dans le monde lusophone: 
le Carnaval et son cortège (2012), e editou uma dúzia de volumes Les Cahiers du 
Crepal, centro de pesquisa sobre os países lusófonos que dirigiu de 1998 a 2012.

MODERADORA

Flávia Camargo Toni 
Universidade de São Paulo (USP)

WALNICE NOGUEIRA GALVÃO
Professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, ensaísta e crítica literária, é especialista em João 
Guimarães Rosa e Euclides da Cunha. Publicou mais de 40 livros, entre eles,  
As formas do falso – Um estudo sobre a ambiguidade no Grande Sertão: Veredas  
e Mínima mímica – Ensaios sobre Guimarães Rosa, que recebeu  
o prêmio Mário de Andrade da Biblioteca Nacional em 2009.
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