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A pesquisa de 
implementação busca 
acelerar a velocidade  
com que o conhecimento  
se transforma em  
mais qualidade de vida

UMA CIÊNCIA 
PARA SUPERAR 
OBSTÁCULOS

Covid: ômicron 
faz pandemia 
bater recordes; 
testes revelam 
eficiência  
das máscaras

Universidades 
brasileiras 
criam políticas 
de combate  
à violência e ao 
assédio sexual

Cerca de 2% 
dos adultos 
no Brasil 
são pessoas 
transgênero  
e não binárias

Barco e drone 
autônomos 
poderão 
monitorar 
vazamento de 
óleo no mar

Maria Victoria 
Benevides fala 
da necessidade 
de educação 
para a 
democracia

Amazônia emite 
8% do metano 
do planeta, 
segundo gás 
mais importante 
de efeito estufa



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

CONFERÊNCIAS FAPESP 60 ANOS

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

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.

MODERADORA

Flávia Camargo Toni 
Universidade de São Paulo (USP)

AO VIVO

TELÊ ANCONA LOPEZ

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.

JACQUELINE PENJON

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.

WALNICE NOGUEIRA GALVÃO
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Jardim submarino
De cores variadas, essas anêmonas-do-mar na areia do fundo parecem ser representantes de 
espécies distintas – e possivelmente desconhecidas. Elas foram avistadas a cerca de 40 metros  
de profundidade, em dezembro, durante expedição exploratória nos arredores da ilha de Alcatrazes, 
distante 35 quilômetros do litoral norte paulista. “Em alguns pontos do costão encontramos  
uma cobertura de coral maior que a de partes do Caribe e um jardim de anêmonas mais adiante”, 
conta o oceanógrafo Marcelo Kitahara. Agora será preciso coletar para identificar esses organismos. 

Imagens enviadas por Marcelo Kitahara, do Instituto do Mar da Universidade Federal  
de São Paulo (Unifesp), campus da Baixada Santista.

FOTOLAB

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

O CONHECIMENTO EM IMAGENS



 3 FOTOLAB

6 COMENTÁRIOS

 7 CARTA DA EDITORA

8 BOAS PRÁTICAS

Documento traz ideias  
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COVID-19
18 Alta transmissibilidade 
da variante ômicron  
reforça importância de 
vacinar as crianças

22 Testes revelam  
quanto o uso de diferentes 
máscaras limita a 
disseminação de infecções

ENTREVISTA
26 A socióloga Maria 
Victoria Benevides 
impulsionou a educação  
em direitos humanos  
no Brasil

CAPA
32 Ciência de 
implementação remove 
barreiras que impedem  
a pesquisa de chegar logo  
à sociedade

ÉTICA
40 Universidades 
brasileiras criam  
políticas de combate ao 
assédio sexual 

PUBLICAÇÕES
45 Cálculo de custos 
reabre debate sobre  
preço justo de um paper

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
48 Estudo aponta queda 
na produção de artigos  
em português no Brasil

CLIMA
52 Amazônia emite 8%  
do metano do mundo, 
segundo gás que mais causa 
efeito estufa

GEOQUÍMICA
56 Rochas de Minas Gerais 
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tratamento

ENGENHARIA NAVAL
70 Sistema utiliza barco  
e drone autônomos para 
monitorar vazamentos de 
óleo offshore

POLÍTICAS PÚBLICAS
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82 Documentos revelam 
que a construção de  
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e Edward Wilson são referências 
importantes quando o tema  
é natureza

90 MEMÓRIA

Há 100 anos, dois aviadores 
portugueses inauguravam  
a navegação aérea

94 RESENHA

Espaços periféricos:  
Política, violência e território  
nas bordas da cidade,  
de Matthew Aaron Richmond, 
Moisés Kopper, Valéria  
Cristina de Oliveira e Jaqueline 
Garza Placencia (orgs.).  
Por Taísa Sanches

95 CARREIRAS 
Estudos tratam das adversidades 
enfrentadas por novos 
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98 PERFIL 
Tiago Mendes é premiado  
por estudos sobre diagnóstico  
de doenças infecciosas
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Leia no site a edição da revista em português, inglês 
e espanhol, além de conteúdo exclusivo

  Relógio biológico das plantas 
beneficia a agricultura
Entender e aprender a manipular  
o ciclo circadiano vegetal pode ampliar 
possibilidades de cultivo
bit.ly/igVCronocultura

  A busca por sinais de vida em  
uma lua de Saturno
Colisão de corpo celeste pode ter criado 
ambiente favorável ao surgimento  
de formas primitivas de vida em Titã
bit.ly/igVLuaSaturno

1. Placas indicando o caminho  
de futuras casas em Brasília,  
em 1958 (URBANISMO, P. 82) 
2. Detalhe de ilustração  
(POLÍTICAS PÚBLICAS, P. 74)
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PODCAST 
Das métricas ao mérito 
Edição especial debate a busca de novos 
indicadores para avaliar o desempenho  
de cientistas
bit.ly/igPBR08jan22

Capa 
PATRICIA BRANDSTATTER 
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Vídeos 
Das coisas boas deste país (“Conheça a geogra-
fia dos sabores e produtos típicos do Brasil”). 
Ótima a abordagem.
Renato Lobo 

Muito legal esse reconhecimento.
Luiz Marcello de Almeida Pereira

Excelente conteúdo e edição top de “A busca 
por sinais de vida em uma lua de Saturno”.
Léo Rasta

Confirmada a existência de vida bacteriana 
nessa lua de Saturno, vai ficar mais difícil 
sustentar que a Terra foi o único lugar, no 
Universo, escolhido pelos deuses para o sur-
gimento de vida.
Geraldo Cassales

A pesquisa expressa no vídeo “Relógio biológi-
co das plantas beneficia a agricultura” poderia 
ser muito mais relevante para a relação ser 
humano e meio ambiente se o objetivo fosse 
mais auspicioso do que esse da produtividade 
a favor do agronegócio.
João Ras 

Muito interessante saber sobre o ciclo cir-
cadiano das plantas. Planta é vida complexa 
também. 
Fernando Donato

Paleoarte
Excelente a entrevista com Rodolfo Nogueira 
(“Dinossauros quase reais”, edição 311). Apesar 
da limitação de recursos para cultura e ciência, 
temos profissionais como ele que atuam unindo 
essas áreas, traduzindo a informação científica 
para a população em forma de arte, conseguin-
do, por isso, reconhecimento nacional e inter-
nacional. Mais do que trazer dinossauros de 
volta “à vida”, paleoartistas têm a possibilidade 
de inspirar futuros pesquisadores, algo cada 
vez mais importante nesses tempos difíceis.
Alexander Kellner

Ação entre amigos
Se fosse só nas publicações, seria menos ruim 
(“O fantasma da ação entre amigos”, edição 
311). Ocorre o mesmo nas bancas de TCC, 
qualificação, mestrado e doutorado, nas in-
dicações para cargos na administração, em 
comissões, e por aí vai. Falo isso depois de ter 
passado 33 anos em universidades públicas 
como docente em quatro instituições.
Sandro Silva

Eu ainda espero a chegada do dia em que ar-
tigos serão publicados por meio do Decen-
tralized Autonomous Organizations (DAO), 
validados por blockchain, que remunere os 
autores por visualização e citação de seus 
artigos, bem como permita que cientistas fa-
çam a revisão de artigos de outros cientistas 
sendo remunerados por isso. Gostaria muito 
de deparar com um projeto nesse sentido.
Giovanni Saboia

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

COMENTÁRIOS cartas@fapesp.br
CONTATOS

revistapesquisa.fapesp.br 

redacao@fapesp.br

 PesquisaFapesp

 PesquisaFapesp

 pesquisa_fapesp

 PesquisaFAPESP

 pesquisafapesp

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

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

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

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

LICENCIAMENTO  
DE CONTEÚDO
Adquira os direitos de 
reprodução de textos  
e imagens de Pesquisa FAPESP.  
E-mail:  
mpiliadis@fapesp.br 

G
A

B
I C

A
R

R
ER

A

Reportagem que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Ciência e arte reatam laços do passado para tratar da complexidade do mundo contemporâneo

bit.ly/igCienciArte

Obra da série 
“Memória ótica” 
(2014), do 
artista visual 
Otavio Schipper
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O s conhecimentos resultantes de 
atividades científicas podem me-
lhorar de maneira efetiva a qua-

lidade de vida de indivíduos e grupos so-
ciais, mas nem sempre a sua adoção é au-
tomática ou rápida. São muitos obstáculos, 
como desconhecimento, hábito, falta de 
treinamento, ausência de regras e resis-
tências culturais.

Aqui não se trata de novos equipamen-
tos ou medicamentos, mas principalmente 
de procedimentos, formas de fazer. Podem 
ser práticas implementadas em uma de-
terminada instituição ou protocolos de 
atendimento a milhões de pessoas, como 
pacientes crônicos de certas doenças. Em-
bora o problema da defasagem de aplica-
ção não seja restrito à área da saúde, nela 
ganha urgência.

Com o objetivo de acelerar o tempo en-
tre um conhecimento ser considerado sufi-
cientemente sólido, baseado em evidências, 
e a sua efetiva adoção – período estimado 
como levando em média 17 anos –, surgiu 
uma área de estudos, a ciência de imple-
mentação. Ela procura facilitar a dissemi-
nação de práticas baseadas em evidências 
ao analisar obstáculos que impedem seu 
uso e testar intervenções para superá-los. 
A reportagem de capa (página 32) apre-
senta esse novo campo, explica como se 
faz um estudo de implementação e traz 
casos bem-sucedidos.

O ano começou com um acentuado cres-
cimento dos casos de Covid-19 no mundo, 
com o Brasil novamente entre os primei-
ros em número de casos diários. Ainda se 
sabe pouco sobre a variante ômicron, que 
algumas semanas depois de identificada 
na África se tornou a cepa dominante, mas 
verifica-se que o impacto tem sido mais 
forte nos grupos não imunizados, como 

CARTA DA EDITORA

Entender e superar obstáculos

Alexandra Ozorio de Almeida  |  DIRETORA DE REDAÇÃO

as crianças (página 18). Estudo compa-
rativo sobre os diferentes graus de pro-
teção oferecidos pelas máscaras é objeto 
de outra reportagem na cobertura sobre 
a pandemia (página 22), que no próximo 
mês completará longos dois anos.

Pouco falado quando o tema são os ga-
ses de efeito estufa, o metano só perde 
para o dióxido de carbono em impacto 
ambiental. No mundo, a origem de 62% 
desse gás é atribuída a atividades huma-
nas, como a criação de gado – os rumi-
nantes expelem grandes quantidades em 
seu processo digestivo. O chamado gás 
dos pântanos também é produzido natu-
ralmente, por meio da decomposição de 
material orgânico em regiões alagadas, 
sendo o bioma amazônico responsável 
por 8% do total mundial. Na Amazônia, 
três quartos do metano se originam nes-
ses processos naturais, mas um quarto já 
é atribuído à intervenção humana, com o 
avanço agropecuário sobre a floresta. Pes-
quisa realizada pelo Inpe mostra que, na 
região, a produção de metano se manteve 
estável entre 2000 e 2018 (página 52).

Para concluir, um trecho da entrevista 
de Maria Victoria Benevides (página 26) 
em que a socióloga fala sobre a sociedade 
brasileira: “As primeiras consequências 
do racismo enraizado são a violência e a 
desvalorização do trabalho. Há uma dis-
tância enorme entre o trabalho braçal e 
intelectual. Mesmo que o trabalho inte-
lectual seja apenas burocrático e mal re-
munerado, ainda é considerado de maior 
valor do que o trabalho realizado por um 
excelente pedreiro, marceneiro, eletricista 
ou mesmo o trabalho doméstico. Postu-
ras dessa natureza dificultam até mesmo 
a compreensão do que seja a democracia 
e ter direitos no Brasil”. 
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O Committee on Publication Ethics (Cope), 
fórum de editores sediado no Reino Unido 
que é referência no debate sobre integridade 

científica, lançou em novembro um relatório com 
ideias para promover a diversidade e a inclusão nas 
revistas acadêmicas. O texto de discussão (disponível 
em bit.ly/3G7jtHW), organizado pela professora de 
filosofia canadense e editora de periódicos Deborah 
Poff, ex-presidente do Cope, aborda assuntos como 
desequilíbrio de gênero na composição do corpo 
editorial de publicações, discriminação no processo 
de revisão por pares e práticas antiéticas e precon-
ceituosas na elaboração de pesquisas. “Assumimos 
o compromisso de avançar nessas questões e, du-
rante 2021, demos uma série de passos importan-
tes”, disse Daniel Kulp, atual presidente do Cope e 
diretor de Desenvolvimento Editorial dos periódi-
cos da American Chemical Society, ao apresentar o 
documento. O fórum, que organizou um webinário 
sobre esses temas em maio, também transformou o 
grupo de trabalho responsável pelo relatório em um 
subcomitê para assuntos de inclusão, diversidade, 
equidade e acessibilidade, que agora está integrado 
de forma permanente a seu organograma.

O relatório fez um diagnóstico sobre diferentes 
dimensões do problema. Mostrou que, apesar dos 
avanços na regulamentação de pesquisas, ainda há 

Mais diversidade 
e inclusão  
nas revistas
Documento faz sugestões para  
prevenir vieses de gênero e de raça  
na comunicação científica e combater 
discriminação na revisão por pares

BOAS PRÁTICAS
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casos de seleção enviesada ou antiética de parti-
cipantes de experimentos, prejudicando grupos 
vulneráveis – o que requer atenção permanente 
de revisores e editores. Também constatou que a 
composição de conselhos editoriais de periódicos é 
preconceituosa com as mulheres e favorece autores 
dos Estados Unidos e da Europa. E concluiu que a 
parcialidade na avaliação de artigos e na tomada de 
decisões editoriais, mesmo quando ocorre involun-
tariamente, compromete o rigor na disseminação 
do conhecimento. 

Um elenco de sugestões foi fornecido para pre-
venir esses efeitos na comunicação científica. Um 
passo inicial é incorporar conceitos de diversidade, 
equidade e inclusão nas missões e declarações de 
princípios de periódicos e editoras, descritas em 
seus websites. Um dos exemplos é o da American 
Geophysical Union, que estimula suas 22 revistas 
científicas a incluir mulheres, jovens pesquisadores 
e acadêmicos de minorias raciais no rol de revisores 
de artigos. Outro caso é o do periódico Sociological 
Science, cujo site afirma que “[...] incentiva a sub-
missão de todos os acadêmicos, independentemente 
da posição, afiliação ou país de origem”.

A necessidade de fornecer treinamento contí-
nuo e de investir no desenvolvimento profissional 
dos responsáveis pelas revistas científicas é um dos 
principais destaques entre as recomendações. Edi-
tores de periódicos têm perfis variados – alguns são 
contratados com exclusividade enquanto outros são 
pesquisadores que trabalham para sociedades cien-
tíficas ou publicações em tempo parcial, recebendo 
uma remuneração de caráter simbólico diante do  
volume de tarefas. O mesmo problema envolve mem-
bros do conselho editorial, que auxiliam na seleção de 
revisores de artigos em suas áreas de especialização 
e atuam na maioria das vezes de forma voluntária. 

De acordo com o relatório, a valorização de re-
visores, editores e gestores e sua capacitação em 
temas relacionados à inclusão poderiam ajudá-los 
a compreender a importância de considerar a visão 
de autores com vivências e perspectivas diferentes 
e de acompanhar os debates sobre diversidade na 
produção do conhecimento em suas disciplinas. 
Outro efeito positivo seria ampliar a familiaridade 
com conceitos e terminologias sensíveis envolven-
do gênero ou etnia sobre os quais não há um con-
senso – nos Estados Unidos, povos indígenas são 
mencionados em trabalhos científicos como “nati-
vos americanos” enquanto no Canadá são citados 
como “primeiras nações”. As universidades teriam 
um papel a cumprir nesse processo. Elas deveriam 
começar a recompensar a contribuição de seus do-
centes que trabalham como editores ou participam 
da revisão de artigos científicos, levando-a em con-
sideração como critério de promoção na carreira. 

Já para as editoras de periódicos cabe a respon-
sabilidade de recrutar bons editores e revisores de 
artigos que representem a diversidade étnica e de 

gênero da comunidade científica. Não é um desafio 
simples. Dados da pesquisa “Global Voices for Work-
place Equity”, de 2018, mostraram que a composi-
ção do quadro de funcionários da indústria editorial 
é 81% branca, 83% heterossexual e 76% feminina. 
Mesmo com a presença destacada das mulheres, 
os homens têm quase o dobro de probabilidade de 
ocupar funções de gestão executiva. No universo 
de entrevistados do levantamento (1,2 mil indiví-
duos de seis continentes), não havia negros entre 
os executivos mais graduados. 

H á evidências de sobra de que a represen-
tação distorcida gera efeitos colaterais. O 
documento do Cope menciona um estudo 

publicado em 2016 na revista PLOS ONE por pes-
quisadores do Macalester College, instituição de 
ensino superior privada no estado norte-americano 
de Minnesota. O artigo mostrou que, embora as mu-
lheres representem 15% dos docentes nos departa-
mentos de ciências matemáticas em universidades 
dos Estados Unidos, elas ocupavam apenas 8,9% 
dos cargos em conselhos editoriais de 435 revistas 
da disciplina. Outro estudo, publicado em 2020 no 
repositório bioRxiv por pesquisadores dos Estados 
Unidos, Países Baixos, Canadá e Reino Unido, uti-
lizou a base de papers publicados na revista eLife 
entre 2012 e 2017 e mostrou que a taxa de aceitação 
de artigos de autores do sexo masculino era 3,5% 
superior à do sexo feminino. Essa desigualdade su-
bia para 4,8% quando os responsáveis por avaliar o 
manuscrito eram todos homens. 

No webinário organizado pelo Cope em maio, 
Deborah Poff chamou a atenção para uma outra 
face do problema, que é a participação menor de 
mulheres no processo de revisão por pares em com-
paração com a de homens em várias disciplinas. 
“Alguns editores dizem que evitam pedir revisões 
de artigos para mulheres porque elas são sobrecar-
regadas e dizem não com mais frequência. Mas são 
casos anedóticos. Não há evidências de que isso seja 
verdade”, afirmou. “Embora muitas pesquisadoras 
estejam mesmo sobrecarregadas, elas sabem que a 
revisão por pares é uma parte fundamental do tra-
balho acadêmico.”

O relatório menciona exemplos recentes de co-
mo os vieses podem produzir visões parciais sobre 
um tópico de pesquisa. Um deles foi uma edição de 
2017 do Journal of Political Philosophy, que publicou 
os anais de um simpósio sobre questões relaciona-
das ao movimento Vidas Negras Importam em que 
todos os autores eram brancos. Mas o documento 
refuta a ideia de que pesquisadores sem um víncu-
lo ou engajamento pessoal com um determinado 
tema de pesquisa seriam menos qualificados para 
avaliá-lo e afirma que, quanto maior a quantidade e 
a diversidade de estudiosos dedicados a um campo 
de investigação, mais ampla e completa será a com-
preensão científica alcançada. n Fabrício MarquesJE
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Digitalização para combater o plágio

Fraudes em centenas de artigos

U m editorial recente da revista Anesthesiology chamou a aten-
ção para o perfil de um pesquisador que cometeu fraudes em 
centenas de artigos científicos. Uma investigação feita pela 

Sociedade Japonesa de Anestesiologia demonstrou que o anestesio-
logista Hironobu Ueshima fabricou dados e cometeu outras práticas 
fraudulentas, como falsa atribuição de autoria, em 142 publicações 
científicas. Um inquérito feito pela Universidade Showa, em Tóquio, 
onde Ueshima trabalhava, chegou às mesmas conclusões. Até agora, 
apenas seis artigos sofreram retratação. 

“Se todos os 142 artigos forem retratados, Ueshima se tornaria o 
terceiro anestesiologista com as retratações contadas em três dígi-
tos”, destaca o editorial, assinado por Evan Kharasch, pesquisador 
da Universidade Duke, nos Estados Unidos e editor-chefe da revista. 
Ele se referia aos anestesiologistas Yoshitaka Fujii, da Universidade 
Toho, no Japão, que já teve 183 artigos retratados, e Joachim Boldt,  
da Universidade de Giessen, na Alemanha, com 105 papers cancela-
dos. “Essa é uma distinção vergonhosa tanto para esses indivíduos 
quanto para nossa especialidade. A medicina perioperatória tem uma 
presença dominante na má conduta científica”, lamentou Kharasch.

Hironobu Ueshima foi demitido da Universidade Showa no ano 
passado e três coautores de seus artigos também foram punidos: Hi-
roshi Otake perdeu o cargo de chefe do Departamento de Anestesio-
logia, enquanto Eiko Hara e Sakatoshi Yoshiyama tiveram seus dou-
torados revogados. As investigações sobre o grupo foram deflagradas 
por uma denúncia do anestesiologista australiano John Loadsman, 
que encontrou evidências de má conduta em um dos artigos e as en-
caminhou à Universidade Showa.

Um levantamento feito em 2018 pela 
Comissão Nacional das Universidades 
(NUC) da Nigéria mostrou que havia 
algum grau de plágio em cerca de 60% 
dos ensaios produzidos por estudantes 
de graduação naquele ano. Entre as dis-
sertações de mestrado, chegou a 15% a 
proporção de trabalhos que copiaram 
trechos de outras fontes sem atribuir a 
autoria de forma adequada, enquanto 
entre as teses de doutorado a taxa foi 
de 8%. O problema também atinge o to-
po da carreira acadêmica e há tempos 
é combatido nas instituições de ensino 
superior. A Universidade de Calabar de-
mitiu em 2013 quatro docentes acusados 
de plágio: Azubuike Iloeje e Maurice 
Bisong, dos departamentos de Estudos 
Literários, Oden Ubi, de Marketing, e 
Paulinus Noah, de Linguística e Estudos 
da Comunicação. Em outro caso rumo-
roso, dois professores do Departamento 
de Economia da Universidade de Porto 
Harcourt foram processados por copiar 

obras do acadêmico nigeriano Victor Di-
ke, da Escola de Engenharia e Tecnologia 
da Universidade Nacional de Sacramen-
to, nos Estados Unidos.

De acordo com Suleiman Bogoro, os 
principais desafios do programa de di-
gitalização de teses envolvem limita-
ções orçamentárias e a necessidade de 
ampliar a capacidade organizacional e 
técnica das bibliotecas. Em um primeiro 
momento, serão criadas plataformas ele-
trônicas para a submissão de trabalhos 
acadêmicos enquanto os responsáveis 
pelas bibliotecas receberão treinamen-
to on-line para lidar com as novas ati-
vidades. Os recursos para o programa 
virão do orçamento do TETFund, que é 
abastecido por um imposto de educação 
de 2% sobre o lucro das empresas nige-
rianas e financia projetos de desenvol-
vimento acadêmico em 226 instituições 
de ensino superior do país – no ano pas-
sado, o orçamento do fundo foi de cerca 
de US$ 700 milhões.

O Fundo Fiduciário de Educação 
Terciária (TETFund) da Nigé-
ria, que financia as instituições 

públicas de ensino superior do país, vai 
começar a digitalizar teses e trabalhos 
científicos produzidos por seus estu-
dantes e docentes e armazená-los no 
recém-criado Repositório Nacional de 
Pesquisa. O objetivo é preservar o conhe-
cimento produzido pelas universidades 
nigerianas e franquear ao público o aces-
so a resultados de pesquisa. A estratégia 
também busca combater a má conduta 
científica no país. “Um grande benefício 
da digitalização é que ela nos auxiliará a 
verificar a ocorrência de plágio em tra-
balhos acadêmicos. Queremos desenco-
rajar essa prática entre pesquisadores 
de todos os níveis”, afirmou Suleiman 
Bogoro, secretário-executivo do TET-
Fund, em um evento que apresentou o 
projeto a bibliotecários de instituições 
de todo o país, de acordo com o site do 
jornal The Nation.
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Informações sobre ciência

n Mídia nacional     n Mídia internacional

NOTAS  (1)  OS VEÍCULOS DE JORNALISMO CIENTÍFICO DA FAPESP COMPREENDEM A AGÊNCIA FAPESP (WWW.AGENCIA.FAPESP.BR) E A REVISTA PESQUISA FAPESP (WWW.REVISTAPESQUISA.FAPESP.BR)    (2) OS TIPOS DE ACESSO SÃO: 
SESSÕES, A SIMPLES CONTAGEM DO ACESSO A UM DESSES CANAIS, E VISUALIZAÇÕES, O NÚMERO DE PÁGINAS VISITADAS DURANTE A SESSÃO

FONTES  GOOGLE ANALYTICS E FAPESP

DADOS

A procura por informações confiáveis sobre ciência tem crescido 
nos últimos anos. As medidas de acesso aos veículos de jornalismo 
científico da FAPESP – Agência FAPESP e revista Pesquisa FAPESP – 
são indicadores dessa tendência

Em 2016, foram mais de 3,8 milhões de sessões e 5,9 milhões de 
visualizações aos dois canais. Sessão é o acesso a um desses canais  
e visualizações o número de páginas visitadas durante a sessão.  
No gráfico acima, vê-se que o patamar dessas medidas mudou  
a partir de 2020: o número de sessões chegou a 10,5 milhões e o de 
visualizações a quase 15 milhões, crescimento de 41% (sessões) e 47% 
(visualizações), em relação ao ano anterior. Em 2021, esses números 
foram um pouco menores (10 milhões e 12,3 milhões, respectivamente)

Outra indicação do interesse por informações 
sobre ciência são as menções à FAPESP na mídia. 
Alguns dos principais meios de comunicação  
do país – como Estadão, UOL, Folha, TV Globo – 
citam reportagens dos canais da FAPESP ou  
as usam como pauta. Entre 2016 e 2021 esse 
número passou de 9,9 mil para 51,2 mil (gráfico 
ao lado). Na mídia nacional, variou de 9,7 mil 
menções, em 2016, para 41,7 mil, em 2021.  
Na mídia internacional, o crescimento foi mais 
acentuado: de 257 para 9,7 mil menções,  
no mesmo período

Aparentemente, a mudança refletiu o interesse por informações 
qualificadas e confiáveis motivado pela pandemia de Covid-19.  
O texto mais lido na Agência FAPESP, em 2020, foi: “Proteína  
no sangue de pacientes com Covid-19 pode indicar evolução e 
gravidade da doença” (148.072 visualizações); em Pesquisa FAPESP, 
foi “Semelhanças entre a gripe espanhola e a Covid-19” (189.891). 
Em 2021, “Vírus da Covid-19 pode permanecer ativo por mais  
de 14 dias em alguns pacientes com sintomas leves” (135.823)  
foi a reportagem mais lida na agência; na revista, foi “Uma  
falha no campo magnético da Terra passeia sobre o Brasil”  
(31.591 visualizações), o que sugere certa diversificação do 
interesse do público. Mesmo assim, o campeão de acessos  
de Pesquisa FAPESP em 2021 foi o infográfico “Um guia do novo 
coronavírus” (34.155 visualizações)

NÚMERO DE MENÇÕES À FAPESP NA MÍDIA NACIONAL E INTERNACIONAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

n Sessões     n Visualizações

NÚMERO DE ACESSOS AOS VEÍCULOS DE JORNALISMO CIENTÍFICO1 DA FAPESP SEGUNDO SEUS TIPOS2

Em milhares

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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1

Fêmea de 
golfinho-nariz-de-garrafa 
(no alto) e casal  
iniciando a cópula

Fêmeas de golfinho podem sentir 
prazer com sexo

Mamíferos bastante sociáveis, os golfinhos não praticam sexo apenas  
no período reprodutivo. Eles copulam o ano todo, aparentemente como 
estratégia para criar e manter laços sociais. Suspeita-se até que o sexo 
possa proporcionar prazer para as fêmeas. Algumas pistas vêm do  
relato de pesquisadores testemunhando fêmeas de golfinho esfregando  
o focinho ou as nadadeiras na genitália de outras fêmeas. Essa hipótese 
ganha força agora com um trabalho de pesquisadores norte-americanos 
indicando que o clitóris de fêmeas de golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops 
truncatus) pode ser funcional. Com o auxílio de colaboradores, a bióloga 
marinha Patricia Brennan, da Faculdade Mount Holyoke, no estado  
de Massachusetts, realizou um estudo anatômico detalhado desse órgão 
sexual de 11 fêmeas que haviam morrido naturalmente. Ela encontrou 
estruturas “supreendentemente similares” às existentes no clitóris  
das mulheres, como a presença de terminações nervosas e corpos eréteis 
(Current Biology, 10 de janeiro). “O clitóris das fêmeas de golfinho tem 
muitas características que sugerem que funcione para proporcionar 
prazer”, relatou Brennan, em comunicado à imprensa.

2

NOTAS
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Em 7 de janeiro, o norte-americano David Bennett Senior passou por um 
transplante incomum. Aos 57 anos e portador de uma doença cardíaca 
terminal, Bennett, que já havia sido preso por esfaquear um homem, 
estava doente demais para receber o coração de outro ser humano. O 
grupo do cirurgião Bartley Griffith, da Universidade de Maryland, nos 
Estados Unidos, optou, então, por implantar em seu peito, com sua 
concordância, o coração de um porco. “Era morrer ou fazer esse trans-
plante”, disse Bennett dias mais tarde em um comunicado à imprensa, 
durante sua recuperação. Essa foi a primeira vez na história que um 
coração suíno foi implantado com sucesso no organismo humano. O 
animal doador havia sido gerado depois de um tratamento que alterou 
10 genes. Foram desligados três genes responsáveis pela produção de 
compostos que levam o organismo humano a rejeitar o tecido suíno e 
adicionados outros seis para reduzir a resposta imunológica contra o novo 
coração. As células do animal também receberam um gene para impedir 
o crescimento exagerado do órgão (New York Times, 10 de janeiro; MIT 
Tech  nolo gy Review, 11 de janeiro). Transplantes de órgãos de animais 
(xenotransplante) para seres humanos poderiam reduzir as filas de es-
pera. Algumas semanas após a cirurgia, Bennett seguia em observação.

Um transplante cardíaco inédito

Um grupo internacional de astrônomos identificou de uma só vez  
ao menos 70 novos planetas errantes na Via Láctea, a galáxia que abriga  
o Sistema Solar. Também conhecidos como nômades ou livres, esses 
planetas não orbitam estrelas e vagam solitários pelo espaço. Sem um 
astro que os ilumine, só são observados diretamente quando são muito 
jovens e emitem algum brilho. Analisando 80 mil imagens obtidas por 
telescópios em Terra e no espaço nas últimas duas décadas, o grupo da 
astrônoma Núria Miret-Roig, do Laboratório Astrofísico de Bordeaux, na 
França, e da Universidade de Viena, na Áustria, localizou pelo menos  
70 planetas errantes, mas o número pode chegar a 170 (Nature Astronomy, 
22 de dezembro). Eles estão em uma região de formação estelar próxima 
ao Sol, a 420 anos-luz de distância da Terra, na direção das constelações  
de Escorpião e de Ofiúco. Cada um tem massa comparável à de Júpiter. 
“Não sabíamos quantos planetas esperar e estamos muito entusiasmados 
por ter encontrado tantos”, afirmou Miret-Roig em um comunicado.

Fósseis humanos de 233 mil anos
Os mais antigos fósseis já encontrados dos seres humanos modernos (Homo sapiens) têm ao menos 
233 mil anos. Conhecidos como Omo I, esses restos petrificados – parte do crânio (reconstituição  
ao lado), vértebras da coluna e ossos dos braços e das pernas – foram achados em 1967 na Etiópia, 
leste da África. Inicialmente sua idade foi calculada em 130 mil anos e depois em 197 mil, mas  
havia muita incerteza. Trabalhos tentaram, sem sucesso, datar diretamente as cinzas vulcânicas 
depositadas sobre a rocha em que estavam os fósseis. Usando uma estratégia indireta, um grupo 
liderado pela vulcanologista Céline Vidal, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, realizou  
a análise química de rochas das grandes erupções vulcânicas ocorridas na região e concluiu que  
as cinzas depositadas sobre os fósseis de Omo I haviam sido produzidas há pelo menos 233 mil 
anos por um vulcão distante 400 quilômetros (Nature, 12 de janeiro).

Os planetas solitários  
da Via Láctea

3

4

5

Concepção artística  
de um planeta errante

Equipe do Centro Médico da Universidade de Maryland durante a cirurgia 
que durou cerca de oito horas e implantou um coração suíno em Bennett
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A Escola de Higiene e Medicina Tropical  
de Londres, no Reino Unido, uma das mais 
prestigiadas no mundo, reconheceu em 
comunicado oficial que não foi capaz de 
implementar políticas efetivas de combate 
ao racismo. A declaração se deu em 
resposta a um estudo divulgado em 
dezembro que identificou evidências desse 
crime na instituição. A pedido da própria 
escola, os autores analisaram dados  
e documentos oficiais e entrevistaram 
funcionários e alunos: 52% dos 
participantes não brancos afirmaram ter 
sido vítima de racismo – ou testemunhado 
atos racistas – e que a instituição não 
tomou providências em relação às 
denúncias. Os funcionários não brancos 
também disseram enfrentar mais 
dificuldade para progredir na carreira.  
Dois terços dos indivíduos brancos que se 
candidataram a cargos de professor 
associado entre 2017 e 2020 conseguiram 
a vaga, em comparação com um terço  
dos não brancos. “É difícil confrontar esses 
dados”, escreveu em um comunicado  
o médico Liam Smeeth, diretor da escola 
britânica. “Lamentamos profundamente  
e pedimos sinceras desculpas a todos os 
afetados.” A instituição planejava revisar 
seu plano de equidade, diversidade e 
inclusão até o fim de janeiro.

DNA no ar ajuda a identificar animais
Em breve, talvez se torne possível monitorar a diversidade de animais de um am-
biente natural contando apenas com amostras de ar. Dois estudos publicados em 
janeiro no mesmo periódico científico indicam que o ar contém material genético 
(DNA) – inclusive de animais terrestres – em quantidade suficiente para permitir a 
identificação de suas espécies. Os trabalhos foram realizados em zoológicos e servem 
como demonstração de que a estratégia pode funcionar. Em um deles, a equipe de 
Kristine Bohmann, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, coletou amostras 
de ar em três pontos do zoológico da capital, tanto em recintos fechados como ao 
ar livre, e verificou que nelas havia DNA de 49 espécies de vertebrados (30 de 
mamíferos, 13 de aves, 4 de peixes, 1 de anfíbio e 1 de réptil). No outro trabalho, a 
equipe de Elizabeth Clare, então na Universidade Queen Mary, de Londres, obteve 
amostras de ar em 20 locais de um zoológico em Huntingdonshire, Reino Unido. A 
partir desse DNA, os pesquisadores identificaram espécies que viviam tanto próximo 
ao ponto de coleta quanto a centenas de metros dali (Current Biology, 6 de janeiro).

Falhas no combate 
ao racismo

Um meteorologista identificou sobre o oceano Índico  
um novo fenômeno atmosférico: bolsões de umidade 
que se formam sobre a porção equatorial do Índico  
e do Pacífico Ocidental e se isolam de sua fonte de 
vapor-d’água. Apelidados de lagos atmosféricos, eles  
em geral se deslocam lentamente para oeste, levando 
água para as planícies secas da costa oriental da África.  
Analisando dados de satélite coletados por cinco anos,  
o meteorologista Brian Mapes, da Universidade de Miami, 
nos Estados Unidos, identificou 17 lagos atmosféricos. 
Alguns duraram mais de seis dias, segundo o pesquisador, 
que apresentou o achado em dezembro no encontro  
da União Geológica Americana (AGU). Mapes calcula  
que a água de um lago atmosférico poderia formar  
uma poça de mil quilômetros de diâmetro e alguns 
centímetros de profundidade (phys.org, 16 de dezembro).

Os lagos atmosféricos  
do oceano Índico

Lynggaard (à esq.) e Bohmann coletam amostra de ar  
no zoológico de Copenhague, Dinamarca

1

2

África

Massa de ar úmido permanente 
do Indo-Pacífico Ocidental

Índia

Lago atmosférico
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Revestimento antifogo 
inspirado na lava

Cães conseguem diferenciar idiomas, segundo análises de pesqui-
sadores da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria. Sob coordena-
ção da psicóloga mexicana Laura Verónica Cuaya, eles usaram 
imagens de ressonância magnética para avaliar a atividade cerebral 
de 18 cães enquanto eles ouviam trechos de O pequeno príncipe, em 
espanhol ou húngaro. Os animais até então haviam sido expostos a 
apenas um dos dois idiomas (falado por seus tutores), de modo que 
foi possível comparar como o cérebro respondia a uma língua fami-
liar e a outra desconhecida. Os autores tocaram ainda passagens 
distorcidas para avaliar se os animais diferenciavam trechos de fala 
daqueles de sons aleatórios (não fala). Houve alterações específicas 
na atividade do córtex auditivo primário dos cães quando ouviam 
passagens distorcidas, sugerindo que eles poderiam diferenciar a 
fala da não fala (NeuroImage, 12 de dezembro). Também ocorreram 
alterações no córtex auditivo secundário dos animais quando ex-
postos a trechos em espanhol e húngaro, o que indica que conse-
guiriam diferenciar a língua familiar da desconhecida.

Cães sabem quando seus 
tutores falam outra língua

Um grupo de pesquisadores da China e da Austrália 
desenvolveu um promissor revestimento à prova de chamas 
inspirado nas propriedades da lava. Formada por compostos 
metálicos e vítreos contendo oxigênio, a lava é tolerante  
ao calor e fluida. Para imitar essas propriedades, o químico 
Pingan Song, da Universidade do Sul de Queensland, 
Austrália, e seus colaboradores misturaram óxidos metálicos 
em pó com nitreto de boro, um composto resistente ao calor. 
Em seguida, adicionaram um polímero retardador de chamas. 
Os óxidos derretem a temperaturas baixas – cerca de  
350 graus Celsius (ºC), inferiores às das chamas – e formam 
uma espécie de lâmina vítrea. À medida que o vidro se forma, 
o nitreto de boro se encaixa nos espaços entre os óxidos  
e aumenta a resistência do material ao calor. O polímero 
retardador de fogo funcionou como uma cola e facilitou  
a adesão da mistura a diferentes materiais. Pulverizada  
sobre um bloco de espuma, um pedaço de madeira e uma 
lâmina de aço, a mistura impediu que queimassem mesmo 
depois de expostos por 30 segundos à chama de um 
maçarico a 1.100 ºC (foto) (Matter, 6 de janeiro).

Depois de vários adiamentos, o maior e mais caro telescópio 
espacial construído até agora, o James Webb, foi finalmente enviado 
aos céus em 25 de dezembro a bordo de um foguete Arianne 5, 
lançado da base de Kourou, na Guiana Francesa. Financiado pelas 
agências espaciais dos Estados Unidos (Nasa), da Europa (ESA) e do 
Canadá (CSA), o novo observatório é cerca de três vezes maior que  
o Hubble, em atividade há 30 anos, e teve de viajar desmontado  
e dobrado. Em 8 de janeiro, ocorreu uma etapa crucial da 
montagem. O espelho principal, que tem 6,5 metros de diâmetro  
e estava dobrado em três partes, abriu e assumiu a configuração 
final, enquanto o telescópio se deslocava até o ponto em que entrará 
em órbita solar. Os instrumentos do James Webb ainda deverão 
passar por calibragens e checagens antes de entrar em operação.

Por ora, tudo certo com o James Webb

3

4

5

Concepção artística do telescópio após montagem no espaço

Um dos participantes, preparado para o exame de ressonância



16  |  FEVEREIRO DE 2022

FO
TO

S 
1 

P
H

IL
 W

A
LT

ER
S 

/ G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S 

2
 A

N
G

LI
A

N
 W

A
T

ER

No início de janeiro, paleontólogos e conservacionistas 
anunciaram a identificação do maior fóssil de ictiossauro do 
Reino Unido. Ictiossauros foram répteis marinhos que surgiram 
há cerca de 250 milhões de anos e desapareceram por volta de 
90 milhões de anos atrás. Apelidados de “dragões marinhos”, 
tinham dentes e olhos grandes (em alguns casos com até  
20 centímetros de diâmetro), eram carnívoros e se pareciam 
com golfinhos, embora fossem répteis, e não mamíferos. 
Descoberto em fevereiro de 2021 durante a drenagem de  
uma ilha na Reserva Natural Rutland Water, um reservatório  

de água na região central da Inglaterra, o novo fóssil tem  
mais de 10 metros de comprimento e um crânio que deve  
pesar quase 1 tonelada. Sua idade foi estimada em  
180 milhões de anos. É o maior e mais completo esqueleto  
de ictiossauro achado no Reino Unido e o primeiro da espécie 
Temnodontosaurus trigonodon. “É uma descoberta 
verdadeiramente sem precedentes, uma das maiores da história 
paleontológica britânica”, disse ao jornal britânico The Guardian 
(10 de janeiro) o paleontólogo Dean Lomax, especialista em 
ictiossauros e coordenador da escavação do fóssil.

O maior fóssil de “dragão marinho” do Reino Unido

1

Tsunamis gerados por terremotos, como o ocorrido 
em janeiro próximo ao arquipélago de Tonga, no ocea-
no Pacífico, produzem campos magnéticos que podem 
ser detectados um pouco antes da elevação do nível 
do mar. A água do oceano contém partículas eletri-
camente carregadas e, ao ser deslocada em meio ao 
campo magnético da Terra, gera um novo campo 
magnético, mais sutil. Estudos teóricos sugeriam que 
o campo magnético produzido pelo tsunami pudesse 
ser detectado antes de o nível do mar subir, mas fal-
tavam dados da observação de fenômenos reais. 
Agora, o geofísico Zhiheng Lin, da Universidade de 
Kyoto, no Japão, e colaboradores confirmaram o efei-
to com base em medições feitas durante um tsunami 
gerado em 2009 perto do arquipélago de Samoa, no 
Pacífico, e outro produzido em 2010 por um tremor 
de terra no Chile. Detectores no fundo do mar identi-
ficaram o campo magnético minutos antes de a água 
subir. A magnitude do campo magnético permitiu 
calcular a elevação do mar (Journal of Geophysical 
Research: Solid Earth, 18 de outubro). 

Para aprimorar os 
alertas contra tsunamis

2

Área devastada pelo tsunami de outubro de 2009 na costa sudeste de Samoa

O paleontólogo Dean  
Lomax, ao lado da  
escavação do fóssil  
do ictiossauro
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Os números 
subestimados de 
mortes na Índia
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NOTAS DA PANDEMIA

Desde o início da pandemia, o número de mortes oficial da Índia chama a atenção por ser proporcio-
nalmente muito menor do que no resto do mundo. Alguns especialistas imaginavam que o país pudes-
se ter sido poupado. Outros suspeitavam de subnotificação. No final de 2021, o governo da Índia con-
tabilizava 480 mil óbitos por Covid-19, o correspondente a 340 mortes por milhão de pessoas, taxa 
quase sete vezes inferior à dos Estados Unidos. Em parceria com pesquisadores da Índia e dos Estados 
Unidos, o epidemiologista Prabhat Jha, da Universidade de Toronto, Canadá, refez os cálculos usando 
dados oficiais e informações alternativas, como as de uma pesquisa telefônica que perguntou a 140 mil 
indianos se alguém em suas casas havia morrido por causa da Covid-19. Jha chegou a números de seis 
a sete vezes superiores aos oficiais: ao menos 3,2 milhões de indianos teriam morrido por Covid-19, o 
equivalente a 60% dos 5,5 milhões de óbitos contabilizados no mundo (Science, 6 de janeiro).

Danos ambientais da Covid-19
A pandemia de Covid-19 agravou um problema ambiental já sem contro-
le: a produção e o descarte inadequado de plástico. Um trio de pesquisa-
dores da China e dos Estados Unidos estimou que, do início da circulação 
do novo coronavírus até 23 de agosto do ano passado, 193 países tenham 
gerado 8,4 milhões de toneladas de materiais plásticos a mais do que o 
normalmente produzido. A maior parte (87% do total) corresponde a 
material de uso hospitalar (foto). Outros 7,6% se devem à produção de 
equipamentos de proteção pessoal (essencialmente máscaras) e 4,7% a 
embalagens de produtos comprados on-line (PNAS, 23 de novembro). De 
todo esse plástico extra, cerca de 25 mil toneladas devem chegar ao mar, 
o equivalente a 1,5% do que já é lançado nos oceanos anualmente. Usan-
do modelagem computacional, o grupo do cientista ambiental Yanxu 
Zhang, da Universidade de Nanjing, na China, calcula que em três anos 
uma proporção importante desse plástico deve estar nas praias e no se-
dimento marinho e outro tanto no oceano Ártico.

A infecção  
e os atletas de elite

Apesar de saudáveis, os atletas de elite também 
demoram a se recuperar depois de infectados pelo novo 
coronavírus. Os economistas Kai Fischer e W. Benedikt 
Schmal, da Universidade Heinrich Heine, na Alemanha,  
e J. James Reade, da Universidade de Reading, no  
Reino Unido, identificaram cerca de 230 jogadores da 
Bundesliga alemã e da série A do campeonato italiano de 
futebol que tiveram Covid-19 e avaliaram o desempenho 
deles. Após a infecção, a performance piorou. O tempo 
de jogo diminuiu em média 9% e a capacidade de 
completar passes caiu 6%, em comparação com o 
desempenho anterior. Eles levaram meses para voltar  
à forma antiga (Dice Discussion Paper, agosto de 2021).  
O que se viu entre os jogadores de elite pode ter sido 
comum entre os demais atletas. No Brasil, um grupo  
do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia,  
no Rio de Janeiro, entrevistou 414 esportistas de 22 
modalidades no final de 2020. Do total, 8,5% haviam 
sido infectados (só 40% tinham feito o teste). Entre  
os demais, 26% apresentaram ao menos três sintomas 
de Covid-19 (Biology of Sport, outubro de 2021).

2

1

Peregrinos se reúnem na foz do rio 
Ganges para o festival religioso 
Gangasagar Mela, em janeiro deste ano
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Onde entrou, a ômicron tomou o lugar da delta, a 
variante do vírus até então predominante, e causou 
um número recorde de infecções em vários países, 
como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, 
Austrália, Itália, Brasil e tantos outros. 

Em 12 de janeiro, foram confirmados 3,5 milhões 
de casos de Covid-19 em todo o mundo, o maior 
número de ocorrências em um único dia, segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
“A delta demorou meses para se tornar a variante 
dominante, condição que a ômicron conseguiu al-
cançar em poucas semanas”, comenta o virologista 
Fernando Spilki, da Universidade Feevale, do Rio 
Grande do Sul, e coordenador da Rede Nacional 
de Ômicas da Covid-19 (Rede Corona-ômica BR).

Segundo dados da plataforma digital Info Trac-
ker, criada em abril de 2020 por cinco matemáti-
cos e cientistas da computação da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), USP e Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), a taxa 
de transmissão (Rt) do Sars-CoV-2 no Brasil em  
19 de janeiro era de 1,7, a mais alta já registrada. Ou 
seja, 10 pessoas infectadas passavam, em média, 
o vírus para outros 17 indivíduos. Uma pandemia 
deixa de crescer e passa a diminuir de tamanho 
quando o Rt é menor do que 1. 

Em 19 de janeiro, as estatísticas da Secretaria da 
Saúde do Estado de São Paulo indicavam que, nos 
últimos dois meses, houve um aumento de 61% no 
número de crianças e adolescentes com menos de 

E
m 14 de janeiro, Davi Seremramiwe, 
filho de um cacique do povo Xavante 
de Mato Grosso, foi a primeira criança 
entre 5 e 11 anos a ser imunizada com 
uma dose de vacina contra a Covid-19 
no Brasil. No Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo (HC-USP), 
na capital paulista, o menino, de 8 anos, 
portador de uma doença que dificulta 

sua locomoção, recebeu 0,2 mililitro (ml) da vacina 
da Pfizer-BioNTech, aprovada pela Anvisa em 
meados de dezembro de 2021 para uso pediátrico 
no país. A dose infantil contém uma concentração 
do imunizante equivalente a um terço da injeção 
para adultos. Nos Estados Unidos, a vacina da 
Pfizer-BioNTech foi aprovada para aplicação em 
crianças dessa faixa etária em outubro e, na Eu-
ropa, no mês seguinte. O intervalo recomendado 
entre a primeira e a segunda dose pelo fabricante 
é de três semanas. No entanto, o Ministério da 
Saúde do Brasil ampliou-o para oito semanas sob 
a alegação de escassez do produto.

No Brasil, a imunização de crianças, a última fai-
xa etária a se beneficiar da vacina contra Covid-19, 
começa em uma nova fase crítica da pandemia. 
Descoberta no final de novembro de 2021 na Áfri-
ca do Sul, a variante ômicron do Sars-CoV-2, com 
mais de 50 mutações em seu material genético e 
altamente transmissível, tornou-se rapidamente a 
forma dominante do vírus causador da Covid-19. 

Alta transmissibilidade da variante ômicron reforça 

importância de vacinar as crianças, a última faixa etária  

a ser alvo dos imunizantes

Marcos Pivetta

Menino xavante  
Davi Seremramiwe  
foi a primeira  
criança brasileira  
entre 5 e 11 anos 
imunizada contra  
a Covid-19 no paísA
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18 anos tratados em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) em ra-
zão da Covid-19. Em 15 de novem-
bro de 2021, havia 106 pacientes 
internados em estado grave. Em 
17 de janeiro, esse número era de 
171. “Esse é o chamado fenômeno 
de deslocamento epidemiológi-
co”, disse, em coletiva de impren-
sa, o médico Dimas Covas, presi-
dente do Instituto Butantan, que 
fabrica a vacina CoronaVac. Ele 
lembrou que, com a vacinação da 
população mais idosa, os efeitos 
da pandemia se transferem para 
os grupos não imunizados, en-
tre os quais as crianças. Em 20 
de janeiro, a Anvisa autorizou a 
aplicação da CoronaVac em indi-
víduos não imunossuprimidos na 
faixa etária de 6 a 17 anos.

D
ados epidemiológicos da pandemia 
em diferentes regiões do globo in-
dicam que pessoas não vacinadas 
têm risco algumas vezes maior de 
desenvolver quadros severos, se-
rem hospitalizadas ou até morrer 
de Covid-19 do que indivíduos que 
receberam ao menos duas doses de 
algum imunizante. O Departamento 

de Saúde do estado americano de Washington 
divulgou, por exemplo, comunicado em 19 de 
janeiro em que estima que pessoas de 12 a 34 anos 
não imunizadas têm risco duas vezes maior de se 
infectar com o Sars-CoV-2 e cinco vezes maior de 
serem hospitalizadas em razão do contágio. Essa 
tendência se exacerba com o aumento da idade 
da população. Entre indivíduos com mais de 65 
anos, os não vacinados tinham risco 4 vezes maior 
de se infectar, 7 vezes maior de ser internado e 
13 vezes maior de morrer, quando confrontados 
com os imunizados com duas doses. 

Nos países em que a ômicron se instalou, a 
procura por testes de Covid-19 disparou, as au-
sências no trabalho se multiplicaram e os siste-
mas de saúde nacionais voltaram a ficar pressio-
nados. A situação não é desesperadora como em 
outros momentos críticos da pandemia porque o 
número de mortes não seguiu a mesma taxa de 
crescimento das infecções. Estudos preliminares 
sugerem que, apesar de sua alta transmissibili-
dade, a ômicron tenderia a causar casos menos 

graves e menos mortes do que as variantes que a 
antecederam. Isso porque a variante teria menor 
capacidade de infectar os pulmões e desencadear 
casos graves capazes de levar a óbito. 

No mundo, segundo a OMS, o total oficial de 
mortes semanais causadas por Covid-19 (entre 
45 e 50 mil óbitos a cada sete dias) permaneceu 
estável ou até teve uma ligeira queda em dezem-
bro e na primeira quinzena de janeiro deste ano. 
Nos piores períodos da pandemia, em janeiro e em 
abril de 2021, chegaram a morrer cerca de 100 mil 
infectados por semana. Na África do Sul, o pico 
de infecções e mortes causadas pela ômicron foi 
bastante rápido, de cerca de um mês, e parece ter 
passado. Aparentemente, o mesmo está ocorrendo 
no Reino Unido, que depois de um pico do número 
de casos confirmados, experimenta queda nas no-
tificações. Nos Estados Unidos, onde o movimento 
antivacina é forte e a cobertura vacinal é menor 
do que no Brasil, os óbitos por Covid-19 voltaram 
a crescer de forma significativa. Em janeiro deste 
ano, chegaram à casa das 2 mil mortes diárias. No 
entanto, em alguns grandes centros urbanos, como 
Nova York e Seattle, o número de casos já começa 
a cair. Estados Unidos e Brasil são os dois países 
com mais mortes oficialmente atribuídas à pan-
demia, respectivamente, 860 mil e 620 mil óbitos.

Para o virologista Edison Durigon, do Instituto 
de Ciências Biomédicas da USP, cuja equipe foi a 
primeira a isolar a ômicron no país, em dezem-
bro de 2021, não é possível afirmar que os casos 

Cartaz em Londres  
pede que as pessoas 
fiquem em casa para 
diminuir a disseminação 
da variante ômicron

1
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de Covid-19 causados pela nova variante sejam 
mesmo mais leves do que os provocados por ou-
tras linhagens do Sars-CoV-2. Pode ser que a boa 
cobertura vacinal contra Covid-19 registrada no 
Brasil no fim de 2021 tenha ajudado a minimizar 
o impacto clínico da escalada de infecções (hoje 
quase 70% dos brasileiros receberam duas doses 
e 15% a terceira dose de reforço). “Nenhuma va-
cina contra a Covid-19 disponível no momento é 
capaz de barrar a infecção pelo Sars-CoV-2”, diz 
Durigon. “Mas o sistema imunológico das pessoas 
vacinadas responde mais rapidamente à infecção 
e evita a disseminação do vírus para além das vias 
respiratórias superiores. Se não infecta o pulmão, 
o vírus não entra na corrente sanguínea. E, se não 
chega ao sangue, não consegue se disseminar pelo 
corpo e provocar Covid-19 sistêmica em outros 
órgãos.” Ainda é uma questão em aberto quanto 
da suposta menor agressividade da ômicron seria 
uma característica da própria variante, uma de-
corrência da imunização crescente da população 
mundial ou, ainda, os dois fatores combinados.

A 
chegada da ômicron, com sua ele-
vada transmissibilidade, mas apa-
rente menor capacidade de causar 
casos graves, tem sido usada como 
um pretexto por certos grupos an-
tivacina para defender uma ideia 
absurda: infectar-se de propósito 
na esperança de gerar imunidade 
natural contra a Covid-19. Essa es-

tratégia é condenável e ineficiente. Equivale a 
brincar de roleta-russa com o vírus que causou 
a maior pandemia humana dos últimos 100 anos. 
Histórias com final trágico, protagonizadas por 
pessoas que ainda desacreditam da gravidade da 
doença, continuam a surgir. Conhecida militante 
antivacina em seus país, a cantora checa Hana 
Horka, do grupo Asonance, de 57 anos, morreu 

em 16 de janeiro de Covid-19 depois de se conta-
minar deliberadamente com o Sars-CoV-2.

“A pandemia não está perto de acabar. Com o 
rápido crescimento global da ômicron, novas va-
riantes devem surgir, e manter o rastreamento e 
o monitoramento [do vírus] é essencial”, afirmou 
Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. “O nú-
mero de mortes permanece estável no momento, 
mas estamos preocupados com o impacto da ômi-
cron nos profissionais da saúde, que estão exaus-
tos, e nos sistemas de saúde sobrecarregados.”

Até agora, 5,5 milhões de pessoas morreram em 
razão da Covid-19. Esse é o número oficial de óbi-
tos atribuídos à pandemia em dois anos. Alguns 
modelos estatísticos, baseados em aprendizado de 
máquina, no uso de algoritmos e na análise do total 
de mortes (atribuídas a qualquer causa) ocorridas 
em 2020 e 2021, sugerem que o número de óbitos 
decorrentes da Covid-19 pode ser o dobro ou até 
quatro vezes maior do que as estatísticas oficiais 
registram. O Institute for Health Metrics and Eva-
luation, em Seattle, nos Estados Unidos, e até a re-
vista britânica The Economist, divulgaram recen-
temente modelos estatísticos que sinalizam esse 
maior impacto da pandemia na questão dos óbitos. 

O espectro da alta transmissibilidade da ômi-
cron aumenta as dificuldades em situações por si 
só trágicas, como os desastres naturais. As auto-
ridades de Tonga – país formado por 170 ilhas do 
Pacífico Sul fortemente atingido por uma erupção 
vulcânica e um grande tsunami em 15 de janeiro, 
que causaram pelo menos três mortes – adotaram 
uma postura muito cautelosa no recebimento de 
ajuda internacional para minimizar os estragos 
do cataclismo. Os tonganeses, que registraram 
apenas um caso de Covid-19 em outubro passa-
do, querem manter a quarentena de 21 dias para a 
entrada de estrangeiros no arquipélago e, se pos-
sível, evitar qualquer contato direto com pessoas 
de fora dispostas a ajudá-los. 

Com cerca de 60% de seus 100 mil habitantes 
vacinados com duas doses, Tonga contabiliza 
apenas um caso de infecção (em outubro passa-
do) e nenhuma morte. A nação insular quer evi-
tar uma repetição do passado, quando a chegada 
de europeus e outros povos levou doenças, como 
sarampo e influenza (gripe), para o arquipélago. 
A exemplo do jovem xavante Davi Seremrami-
we, o primeiro brasileiro menor de 11 anos a ser 
vacinado, crianças e indígenas de todas as partes 
do globo formam hoje um dos contingentes hu-
manos mais vulneráveis ao vírus da Covid-19. nFO
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Fila para fazer  
testes em posto de 
atendimento no bairro 
carioca da Gávea  
em meados de janeiro
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COVID-19

A EFICIÊNCIA 
DAS 
MÁSCARAS
Testes revelam como e quanto o uso de diferentes modelos 

limita a disseminação pelo ar de doenças infecciosas

Tiago Jokura
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máscaras para mais três semanas, tanto no Hospital 
das Clínicas como no Hospital Universitário. Co-
mo o mercado não estava dando conta de atender 
a alta demanda, a FM-USP sugeriu a testagem de 
tecidos alternativos para confecção de máscaras”, 
lembra o estudante de doutorado do IF-USP Fer-
nando Morais, principal autor do estudo.

A iniciativa se transformou no projeto respi-
re!, liderado por John, que procurou colegas do 
IF-USP para testar a filtração dos artefatos. Para 
isso, o grupo adaptou um equipamento que cos-
tuma ser utilizado para verificar a qualidade do 
ar na região amazônica e em São Paulo, medindo 
a quantidade de partículas na atmosfera. 

“Nosso grupo estuda aerossóis atmosféricos 
e seus impactos no ambiente e no clima. Nós já 
tínhamos a instrumentação, inclusive financiada 
pela FAPESP, para medir nanopartículas da or-
dem de 10 nanômetros [nm], que são 100 vezes 
menores do que a espessura de um fio de cabelo. 
Também tínhamos geradores de aerossóis capazes 
de fornecer partículas do tamanho que precisáva-
mos, entre 60 e 300 nm”, descreve o físico Paulo 
Artaxo, do IF-USP, um dos coautores da pesquisa 
e coorientador de Morais no doutorado.

Ao verificar a capacidade de filtração de par-
tículas (que impede o vírus de ser expelido ou 
respirado) e a respirabilidade das máscaras (que 
mede quanto elas facilitam ou dificultam a passa-
gem do ar) foi possível combinar os dois valores 
e calcular um fator de qualidade (FQ) para cada 
modelo avaliado (ver infográfico). “Nosso estudo 
foi pioneiro no mundo ao combinar medidas de 
filtragem com respirabilidade, o que é relevante, 
pois muita gente não gosta de usar máscara quando 
ela dificulta a respiração”, diz Artaxo.

Os resultados da investigação comprovaram o 
que já se sabia – a importância do uso das másca-
ras no controle epidemiológico de doenças trans-
mitidas pelo ar – e trouxeram detalhes sobre a 
eficiência dos diferentes tipos de cobertura facial. 
Considerando somente a filtração, as máscaras 
que mais se destacaram foram, como esperado, as 
PFF2/N95, barrando a passagem de 98% das par-
tículas nos tamanhos testados (de 60 a 300 nm).

As máscaras cirúrgicas apresentaram 89% de ca-
pacidade de filtragem e as de TNT (tecido não tecido, 
material obtido por meio de uma liga de fibras e um 
polímero), formadas por três camadas (conhecidas 
como SMS), filtraram 78% das partículas. Máscaras 
de algodão apresentaram menor retenção de partí-
culas (entre 20% e 60%) porque a trama do tecido 
deixa mais espaço entre os fios. Se houver costura 
nessas máscaras, aumenta ainda mais o risco de pas-
sagem de partículas que carregam o vírus.

Em termos de respirabilidade, o destaque ficou 
com as máscaras de TNT, seguidas de perto pe-
las cirúrgicas. As PFF2/N95 e as de algodão tive-
ram um índice de respirabilidade menor, mas que 

Usada corretamente,  
a máscara cirúrgica  
tem 89% de  
capacidade de filtragem

H
á quase dois anos, um acessório até en-
tão restrito a alguns ambientes profis-
sionais específicos, como o hospitalar, 
o da construção civil e o da mineração, 
tornou-se obrigatório no cotidiano das 
pessoas e passou a ser visto nas ruas 
de todas as cidades do planeta. Em 
face da gravidade e da longa duração 
da pandemia da Covid-19, as máscaras 

de proteção respiratória fizeram-se onipresentes 
e devem continuar sendo usadas por mais algum 
tempo. Os diferentes modelos de máscara têm sido 
alvo de pesquisas que buscam avaliar sua impor-
tância para conter não apenas a disseminação do 
Sars-CoV-2, mas também para ajudar a deter outros 
surtos infecciosos, como a recente onda da gripe 
H3N2 que se espalha por vários estados brasileiros.

Um dos estudos mais recentes foi divulgado em 
dezembro pelo Instituto Max Planck, na Alemanha. 
O trabalho confirmou o eficiente papel exercido 
pelas máscaras como escudos antivírus. Um artigo 
publicado na revista científica Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS) constatou 
que, mesmo a 3 metros (m) de distância, uma pes-
soa não vacinada contra a Covid-19 e sem máscara 
leva menos de cinco minutos para se infectar com 
o novo coronavírus a partir da respiração de um 
portador do vírus que também esteja sem o aces-
sório de proteção.

A boa notícia é que se essas mesmas duas pes-
soas estivessem usando máscaras de padrão PFF2 – 
conhecidas em outros países como N95 –, bem 
ajustadas ao rosto, a chance de contágio, com 
quatro vezes mais tempo de contato (20 minu-
tos), seria de apenas 0,1% – ou seja, uma chance 
a cada mil. Outra conclusão do estudo, liderado 
pelo pesquisador Eberhard Bodenschatz, é de 
que os modelos PFF2 (de peça facial filtrante) 
conferem proteção 75 vezes superior às máscaras 
cirúrgicas – estas, por sua vez, reduzem o risco de 
contágio para, no máximo, 10%, caso sejam usadas 
de forma adequada, coladas ao rosto.

Pesquisadores brasileiros são os autores de uma 
das investigações mais abrangentes sobre a eficiên-
cia das máscaras faciais. Realizado por um grupo 
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo 
(IF-USP) e do Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (Ipen), o trabalho avaliou 227 diferentes 
máscaras – desde as feitas com tecnologia de ponta, 
como as de padrão PFF2/N95, até as costuradas 
em casa, passando por máscaras cirúrgicas e por 
aquelas vendidas no comércio popular, com teci-
dos sintéticos ou de algodão. Os resultados foram 
publicados na revista Aerosol Science and Techno-
logy em abril de 2021. “No começo da pandemia, 
a Faculdade de Medicina [FM] da USP entrou em 
contato com o professor Vanderley John, do De-
partamento de Engenharia de Construção Civil da 
Escola Politécnica [Poli-USP], dizendo que só tinha 
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FIQUE ATENTO
Detalhes importantes para a máscara atingir 

o seu potencial máximo de filtragem

Clipe nasal: ao moldá-lo, a vedação 

melhora, fazendo o ar passar somente 

pelo material filtrante e não por frestas 

entre o rosto e as bordas da máscara
Elástico na nuca: máscaras presas  

à orelha ficam menos coladas ao rosto, 

prejudicando a vedação e facilitando  

a entrada de ar por brechas
Anatomia: formato que veda toda  

a área de contato da máscara com  

o rosto, incluindo bochecha e queixo

3

FILTRAGEM
Porcentagem de 
partículas retidas

RESPIRABILIDADE
Diferença de pressão do ar antes 
e depois de passar pela máscara. 
Quanto menor o número,  
mais fácil é a passagem de ar

FATOR DE QUALIDADE
Correlação entre a filtragem 
e a respirabilidade. A OMS 
recomenda máscaras com 
eficiência superior a 3

7 camadas 3 camadas 3 camadas 2 camadas

Quanto mais grossas forem  
as linhas do tecido, maior a 
quantidade de espaços na trama 
para a passagem de ar – e de 
vírus e outros microrganismos, 
consequentemente. 
Pesquisadores da USP 
demonstraram que um dos 
pontos mais críticos e 
prejudiciais à vedação das 
máscaras feitas em casa  
são as costuras, sobretudo  
as verticais que unem dois 
pedaços de tecido

A alta capacidade de filtragem  
e de respirabilidade desse 
material gerou o maior índice de 
eficiência dentre os 227 modelos 
testados pela USP. Assim como 
nos modelos PFF2/N95, o 
material filtrante não é feito 
com fios entrelaçados de forma 
ordenada. A trama, composta 
por polímeros ou fibras de 
algodão dispostas aleatoriamente 
e coladas por calor ou pressão,  
é caótica e densa, gerando uma 
barreira física mais eficaz

As máscaras mais comuns 
em hospitais são produzidas 
com materiais leves e 
altamente filtrantes e 
respiráveis. Características 
importantes: podem vir ou 
não com clipe nasal e contam 
com alças e/ou elásticos que 
prendem na orelha, o que,  
em tese, diminui um pouco  
a vedação, pois não cola 
tanto a máscara ao rosto

Usadas em hospitais, canteiros 
de obra e na mineração, filtram 
pelo menos 95% de partículas 
de até 0,3 micrômetro (µm) –  
1 µm é a milésima parte do 
milímetro. As gotículas de saliva 
com o novo coronavírus medem 
mais de 1 µm. O nível de proteção 
se deve, principalmente, a dois 
fatores: os fios são entrelaçados 
de forma irregular e a peça sofre 
a aplicação de uma carga elétrica 
que aumenta a capacidade  
de filtragem em 10 vezes

Algodão/CaseiraCirúrgica TNT (tecido não tecido) PFF2/N95
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ESCUDO FACIAL
Conheça os fatores que fazem uma máscara de proteção conferir  
mais ou menos segurança contra a transmissão do Sars-CoV-2
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não dificulta seu uso, mesmo por longos períodos. 
“Quando a respirabilidade é extremamente baixa, o 
ar tem dificuldade para atravessar a máscara. Isso 
é ruim porque a pessoa tira a máscara na primeira 
oportunidade”, alerta Artaxo.

Correlacionando os dados de filtração com os 
de respirabilidade, o fator de qualidade de cada 
máscara foi comparado ao padrão recomendado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “Esse 
índice precisa ser superior a 3 para que a máscara 
atenda aos requisitos mínimos de filtragem e res-
pirabilidade propostos pela OMS”, explica Morais.

No estudo da USP/Ipen, as PFF2/N95, as cirúrgi-
cas e as de TNT passaram pelo crivo da OMS, com 
altos FQ de 13,2, 15,9 e 24,9, respectivamente. Já as 
máscaras caseiras de algodão, considerando uma 
média de respirabilidade de 40%, não atingiram 
o patamar de recomendação, pontuando somente 
1,4. “Mesmo que alguns modelos tenham um fator 
de qualidade muito baixo, é importante lembrar 
que qualquer máscara é melhor do que não usá-
-la. Embora dentro do espectro das máscaras haja 
modelos melhores e piores, eles continuam sendo 
todos eficientes”, diz o engenheiro biomédico Vi-
tor Mori, membro do Observatório Covid-19 BR.

U
m aspecto relevante não abordado pelo 
trabalho de Artaxo, Morais e John 
foi a vedação. Ajustar a máscara ao 
rosto, evitando brechas no contato do 
acessório com nariz, queixo e boche-
chas, é essencial para que a filtração 
na vida real seja a mesma observada 
em laboratório. Mori explica que há 
dois elementos que contribuem pa-

ra uma melhor vedação. “Se a máscara tem clipe 
nasal e elásticos para prendê-la na nuca, ela tem 
mais condição de ficar bem ajustada ao rosto. Com 
uma melhor vedação, o ar que sai e o que entra 
passa somente pelo filtro, maximizando a retenção 
de partículas”, afirma. Segundo Artaxo, um bom 
ajuste da máscara ao rosto é essencial para que ela 
proporcione a retenção adequada. Recomendação 
nesse sentido consta do artigo de seu grupo.

Outra pesquisa sobre o uso de máscaras feita 
no país, que utilizou como amostra um grupo de 
pessoas infectadas pelo novo coronavírus, revelou 
um aspecto interessante relacionado ao uso desses 
itens de proteção: o patógeno foi encontrado ape-
nas na camada interna das máscaras, sugerindo um 
bloqueio na transmissão. Feito por pesquisadores 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o estudo 
analisou 45 peças faciais utilizadas em situações 
cotidianas por 28 pacientes, sendo 30 delas de te-
cido de algodão, com duas ou três camadas, e 15 
do modelo cirúrgico.

Os resultados, publicados como preprint (artigos 
ainda não submetidos ao processo formal de revi-
são por pares) no repositório medRxiv, sugerem 

que máscaras variadas dificultam ou impedem 
que os vírus sejam expelidos com alto grau de 
eficiência – reforçando a ideia de que proteções 
respiratórias evitam, antes de tudo, que infectados 
espalhem doenças.

“Diversos dados indicam que a presença de múl-
tiplas camadas da máscara é um fator importante 
para a proteção, assim como a porosidade do te-
cido, que não pode ser excessiva”, destacou An-
dreza Salvio, doutora em biologia parasitária do 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) da Fiocruz e uma 
das integrantes da equipe responsável pelo estu-
do, em material divulgado pela instituição. “Além 
disso, é fundamental perceber que a máscara é só 
uma entre diversas medidas que devem ser ado-
tadas para conter a disseminação da Covid-19, ao 
lado, por exemplo, do distanciamento social e da 
vacinação”, completou.

SEM INTERFERÊNCIA
Outro estudo, também da FM-USP, apoiado pela 
FAPESP e divulgado no medRxiv como preprint, 
indica que o uso de máscaras, ainda que possa 
causar algum desconforto, não interfere significa-
tivamente nos padrões de respiração e na fisiolo-
gia cardiovascular, inclusive durante a prática de 
exercício físico em intensidades moderadas a altas. 

Os pesquisadores trabalharam com 17 homens e 
18 mulheres saudáveis realizando testes ergoespi-
rométricos em esteira – que avaliam as respostas 
cardiopulmonares por meio da troca de gases ex-
pirados e inspirados ao longo do exercício físico –, 
coleta de lactato (indicador de intensidade de es-
forço físico e de fadiga muscular) e monitoramento 
cardíaco constante, em variados graus de esforço. 
Os voluntários correram uma sessão com másca-
ra de tecido de três camadas e outra sessão sem o 
acessório, possibilitando a comparação.

“O estudo mostra que a máscara de tecido não 
afetou substancialmente as variáveis fisiológicas ou 
metabólicas durante o exercício físico aeróbico”, 
afirma Natália Guardieiro, médica do exercício e do 
esporte, doutoranda da FM-USP e primeira autora 
do artigo. “Mesmo nos exercícios mais intensos, os 
efeitos da máscara foram mínimos, pois o organis-
mo realiza compensações fisiológicas. Portanto, a 
máscara não deve ser uma barreira para a prática 
de atividade física”, conclui. n
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ENTREVISTA

C
om especialização em ciência política, a socióloga Maria Vic-
toria de Mesquita Benevides é neta da baronesa Maria José 
Villas Boas Antunes de Siqueira de Mesquita (1862-1953), 
mas nunca obteve benefício significativo em razão de sua 
origem. A mãe, viúva aos 43 anos no final da décima gestação, 

incentivou as seis filhas a buscar uma profissão e a serem independentes. 
Benevides seguiu o conselho. A fluminense de Niterói fez carreira como 
docente e pesquisadora e hoje é professora titular aposentada da Facul-
dade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP). 

Em entrevista que se estendeu por uma tarde, na sala de estar da casa 
onde vive, em São Paulo, Benevides falou sobre sua pesquisa envolvendo 
o governo de Juscelino Kubitschek (1902-1976), realizada durante a dita-
dura militar brasileira (1964-1985), e os estudos sobre partidos políticos, 
propondo argumentos sobre como a desigualdade emperra o avanço da 
democracia brasileira. 

Sua produção mais recente está voltada para a área da sociologia da 
educação, mais especificamente educação para a democracia.  O percurso 
de 27 anos na FE-USP permitiu levar concepções formuladas na ciência 
política para os campos da educação e dos direitos humanos. Nesse cami-
nho, trabalhou com o conceito de cidadania ativa, desenvolvendo ideias 
para defender a participação política através de mecanismos institucionais 
para além de eleições, incluindo plebiscitos e referendos. De fala didáti-
ca, ela conta como o trabalho com a Comissão de Direitos Humanos Dom 
Paulo Evaristo Arns, fundada em 2019, a tem motivado a seguir adiante 
durante a pandemia. Viúva, há quatro anos, do astrônomo e professor da 
USP Paulo Benevides Soares (1939-2017), ela tem três filhos e cinco netas. 

Maria Victoria de Mesquita Benevides

Socióloga impulsionou a criação do campo  

da educação em direitos humanos no Brasil

Christina Queiroz | RETRATO Léo Ramos Chaves

IDADE 79 anos

ESPECIALIDADE 
Sociologia política  
e sociologia da educação

INSTITUIÇÃO  
Faculdade de Educação 
da Universidade de  
São Paulo (FE-USP) 

FORMAÇÃO  
Graduação (1971) 
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mestrado (1975)  
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e 13 livros
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DEMOCRACIA
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receber mais da herança familiar. Para 
casar com minha mãe, meu avô materno 
exigiu que ele tivesse um emprego públi-
co, o que não foi difícil com o diploma de 
engenheiro. Em casa, todos trabalhavam 
e tivemos bolsa de estudos. Lembro do 
comentário de uma amiga, que sintetiza 
essa época: “Sua família come em louça 
da Companhia das Índias e com talher de 
prata, mas é arroz com feijão, ovo e car-
ne moída”. Vivíamos em uma casa com 
bibliotecas em todos os cômodos e que 
também dispunha de uma capela. Estuda-
mos francês e inglês. Todos temos filhos e 
netos e sempre convivemos muito, o que 
só mudou com a chegada da pandemia.

Como se deu seu ingresso na sociologia? 
Casei-me em fevereiro de 1964, às véspe-
ras do golpe militar. Meu marido, Paulo 
Benevides, era engenheiro formado pelo 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
onde também estudou astronomia. Ele 
foi convidado pelo Centre National de 
la Recherche Scientifique, o CNRS, da 
França, para trabalhar no Observatório 
de Besançon. Nos mudamos em março 
e lá permanecemos por quatro anos e 
meio. No começo, quase não tínhamos 
notícias do Brasil. Telefonar era caro. 
Acompanhávamos a situação do país pelo 

jornal Le Monde. Besançon é uma cidade 
pequena, de origem medieval, com 100 
mil habitantes, mas com universidade, 
teatros, museus e até uma orquestra sin-
fônica. Nosso primeiro filho nasceu lá. 
Voltamos ao Brasil em 1968, logo depois 
do AI-5. Viemos para São Paulo porque 
o Paulo foi contratado pelo Instituto de 
Astronomia e Geofísica da USP. Eu tinha 
começado a graduação em sociologia e 
política na PUC-RJ em 1963. Quando 
chegamos aqui, solicitei transferência 
para ciências sociais na USP. Sempre 
estudei com bolsa, inclusive na PUC. 
No mestrado e doutorado, obtive bol-
sa da FAPESP. Minha pesquisa de pós-
-doutorado e a livre-docência desenvolvi 
com recursos do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico [CNPq] e do Social Sciences Re-
search Center.

Voce já era mãe de uma criança quando 
ingressou na USP. Que lembranças tem 
da graduação?
Minha vida na USP foi boa, mas não uma 
típica experiência universitária. Não tive 
participação em grupos políticos nem a 
vida social dos estudantes. Quando co-
mecei o mestrado em sociologia, tinha 
três filhos pequenos: Daniel, André e 
Marina. Não tive ajuda da família, que 
morava no Rio. Eu era uma dona de casa 
à moda antiga, ou seja, sabia cozinhar 
e costurar. Foi pesado, mas, para mim, 
era absolutamente importante ter filhos. 
Não podia sequer imaginar a hipótese 
de não ser mãe. 

Sobre o mestrado, como surgiu a ideia 
de pesquisar o governo de Kubitschek? 
Eu gostava muito de pesquisar e esta-
va interessada em conhecer tudo sobre 
política brasileira, por causa da conjun-
tura daquele momento. Encantei-me 
com a tese do cientista político Braz José 
de Araújo [1941-2004], sobre a política 
externa de Jânio Quadros [1917-1992], 
defendida em 1970. Conversando com 
meu marido, que era da área de exatas, 
mas tinha uma abertura cultural muito 
grande, ele sugeriu que eu fizesse meu 
mestrado sobre Juscelino, chamando a 
atenção para o fato de que seu governo 
aconteceu em um período tenso – entre 
o suicídio de Getúlio Vargas [1882-1954] 
e a renúncia de Jânio Quadros –, mas que 
marcou profundamente a história da in-
dustrialização e da democracia brasileira 

Vamos começar falando sobre sua in-
fância? 
Sou uma flumioca, ou seja, uma mistura 
de fluminense com carioca. Nasci em Ni-
terói, mas cresci na cidade do Rio de Ja-
neiro. Até meu casamento, vivi com meus 
irmãos, minha mãe e minha avó materna 
em uma casa no bairro Rio Comprido. A 
família de minha mãe era de Niterói e a 
de meu pai mineira. Éramos 10 irmãos. 
Sou a oitava, ou a nona, porque tenho 
uma irmã gêmea. Minha infância foi mar-
cada por perdas e mortes. Aos 20 anos, 
meu irmão mais velho, José Jeronymo, 
se alistou como voluntário na Força Ex-
pedicionária Brasileira. Em novembro 
de 1944, já no final da Segunda Guerra 
Mundial [1939-1945], morreu em comba-
te na Itália. Nessa época, eu tinha 2 anos 
e minha mãe estava no final da gravidez 
de seu décimo filho. Com a notícia, meu 
pai infartou e morreu. Além da perda do 
mais velho, outro irmão também faleceu 
em um acidente doméstico. Guardo dessa 
época a imensa admiração que tínhamos 
por nossa mãe, que sonhava em ser médi-
ca. Ela era uma mulher corajosa. Seu avô 
foi médico e também sua primeira filha. 
Essa irmã foi a única mulher de sua tur-
ma, na Faculdade de Medicina da então 
Universidade Nacional no Rio de Janeiro.

Como era a vida em uma família com 
tantas mulheres?
Tivemos uma educação rigorosa. Nos-
sa mãe sempre dizia: “Casamento não é 
profissão”. Ela nos incentivava a sermos 
independentes, estudar e construir uma 
carreira. Atualmente, somos quatro ir-
mãos: um homem e três mulheres. Outro 
ponto marcante de minha mãe era sua 
posição política. Ela era discretamente 
de esquerda, em uma família bem tradi-
cional, monarquista e religiosa. As três 
irmãs de minha mãe foram freiras. Meu 
avó materno era de origem alemã, de re-
ligião luterana. Da parte paterna, minha 
avó, com quem convivi pouco, era baro-
nesa. A família de meu pai era muito rica, 
mas quando ele se casou estava já deser-
dado. Meu pai foi enviado para estudar 
em Londres aos 9 anos. Fez engenharia 
em Londres, filosofia na França e arqui-
tetura em Florença. Viveu na Europa 
até os 32 anos, sempre em grande estilo, 
mas próximo da “gauche”, que ajudava 
financeiramente. Quando voltou ao Bra-
sil, tinha gasto uma fortuna e a mãe dele, 
já viúva, achou que era um desaforo ele 

Democracia 
dá trabalho. 
Requer 
esforço dos 
governantes  
e governados. 
É preciso 
participar  
e se informar
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que, como sabemos, é limitada. Apre-
sentei um projeto para o cientista polí-
tico Francisco Weffort [1937-2021], que 
gostou da ideia. Eu queria compreender 
o que garantiu a estabilidade do gover-
no JK em uma época tão conturbada. 
Entrevistei 15 integrantes de agremia-
ções como o Partido Social Democrático 
(PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), além do próprio Kubitschek que 
me disse: “Fui o único presidente civil 
depois do Estado Novo [1937-1945] que 
governou de acordo com a Constituição”. 
Essa primeira entrevista ocorreu justa-
mente no dia 1º de abril de 1974, quando 
se encerravam os 10 anos de suspensão 
de seus direitos políticos. Durante nos-
sa conversa, ele recebeu uma ligação 
e ficou muito nervoso. Tive calafrios e 
senti medo de que ele pudesse sofrer 
um infarto. Quando desligou o telefone, 
contou que a suspensão de seus direitos 
políticos, como eleitor, estava encerrada, 
mas que seguia inelegível. 

Seu mestrado chamou a atenção de inte-
lectuais e políticos e o livro que derivou 
dele foi considerado obra de referência 
sobre o governo JK. Que avaliação faz 
da repercussão desse seu trabalho ?
A defesa da dissertação aconteceu em 
novembro de 1975, logo depois do as-
sassinato do jornalista Vladimir Herzog 
[1937-1975]. A sala estava lotada, com a 
presença de pessoas como o sociólogo 
Florestan Fernandes [1920-1995], o crí-
tico literário Antonio Candido [1918-

2017] e o historiador Caio Prado Junior 
[1907-1990]. O tema do mestrado, com 
ênfase na relação entre democracia e 
desenvolvimento, e a época em que foi 
desenvolvido contribuíram para chamar 
a atenção. O Jornal do Brasil, por exem-
plo, deu uma página inteira apresentan-
do a pesquisa com o título: “Professora 
mostra em tese por que o governo JK 
não caiu”. Minha dissertação, modéstia à 
parte, parecia uma tese de doutorado por 
causa da originalidade do tema, das re-
ferências teóricas e das entrevistas. Nela 
identifiquei que a relativa estabilidade 
política do governo Kubitschek pode 
ser atribuída a três fatores: à cooptação 
dos militares, comprometidos com o de-
senvolvimento nacional; à aliança entre 
PSD e PTB, que congregava interesses 
da burguesia agrária e dos trabalhadores 
urbanos; e ao Programa de Metas, que 
impulsionou o processo de industriali-
zação e multiplicou empregos. 

Como foi pesquisar o governo Kubits-
chek em plena ditadura? 
Fui bem recebida em todas as entrevistas. 
Eu não estava ligada a grupos políticos e 
carregava a equivocada fama de ser rica – 
o que nunca fui. Isso acabou evitando 
atitudes de desconfiança a meu respeito. 
Eu não era “subversiva”. A pesquisa ori-
ginou o livro Governo Kubitschek – De-
senvolvimento econômico e estabilidade 
política: 1956-1961, publicado pela Paz e 
Terra, em 1976. No começo, não me dei 
conta do impacto que ele causaria. Ku-

bitschek participou do lançamento, que 
aconteceu na Casa de Rui Barbosa, no 
Rio. Ele morreu um mês depois. De cer-
ta maneira, o sucesso pesou contra mim. 
Há muita competição no meio acadêmico 
e eu não sou uma pessoa competitiva. 

Como isso se deu?
Imaginava que meu caminho seria a 
carreira universitária. Em 1982, abri-
ram duas vagas para o Departamento 
de Ciências Sociais da FFLCH. Escu-
tei considerações de que era melhor eu 
não me candidatar, por supostamente 
não apresentar o perfil desejado. Àquela 
altura eu já tinha publicado dois livros 
e tinha um bom currículo. Minha reta-
guarda era forte por causa do mestrado. 
Mas me disseram que o departamento 
preferia alguém mais jovem, em início de 
carreira, e que fosse mais ligado à socio-
logia, e não à ciência política. Estava com 
40 anos. Acabei não me inscrevendo no 
concurso. Elisabeth Lobo [1943-1991] e 
Régis Stephan de Castro Andrade [1939-
2002] foram os escolhidos. Sempre tive 
excelente relação com ambos.

E o doutorado?
Na tese estudei a UDN [União Democrá-
tica Nacional] desde sua fundação, em 
1945, até o golpe de Estado, em 1964 – 
evento em que esse partido foi prota-
gonista. Terminei a tese afirmando que 
a UDN nasceu envolvendo nomes de 
grandes liberais, como Virgílio de Me-
lo Franco [1897-1948], integrantes da 
esquerda democrática e socialista, mas 
terminou “em apagada e vil tristeza”. 
Essa afirmação valeu um comentário 
do sociólogo e cientista político Bolívar 
Lamounier, um dos arguidores da banca, 
que nunca esqueci: “Você pode ser uma 
boa pesquisadora, mas acabou fazendo o 
juízo final da UDN”. De minhas pesqui-
sas sobre partidos políticos, derivaram 
livros como A UDN e o udenismo – Am-
biguidades do liberalismo brasileiro [Paz 
e Terra, 1981] e O PTB e o trabalhismo – 
Partido, sindicato e governo em São Paulo 
[Cedec/Brasiliense, 1989]. 

A atuação no Centro de Estudos de Cul-
tura Contemporânea mudou sua traje-
tória de pesquisa? 
Participei da fundação do Cedec, em 1977, 
e lá permaneci até 1985. Só saí porque fui 
aprovada no concurso da Faculdade de 
Educação. Os anos no Cedec me abri-FO
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ram a possibilidade de elaborar novos 
estudos, além de uma rica convivência 
com pesquisadores e políticos, do Bra-
sil e do exterior, todos interessados nas 
condições da necessária democratização. 
Passei a analisar, por exemplo, a violência 
urbana e os direitos de cidadania. 

Como foi o concurso para a Faculdade 
de Educação? 
Celso de Rui Beisiegel [1935-2017], soció-
logo e chefe do Departamento de Filoso-
fia e Ciências da Educação, conhecia meu 
trabalho. Em 1985, convidou-me para 
integrar o corpo docente. Lembro de ter 
lhe dito: “Mas eu não sei nada de educa-
ção, nunca li Jean Piaget [1896-1980], por 
exemplo”. Ele respondeu que a faculda-
de precisava de alguém para dar aulas de 
sociologia política. Fui aprovada no con-
curso e, durante meus 27 anos lá, orientei 
12 mestrados e 15 doutorados, dei aulas 
na graduação e pós-graduação, e criei 
uma disciplina sobre direitos humanos. 

Em que medida sua atuação na FE-USP 
impactou seu pensamento e sua forma 
de ver o mundo? 
Com cabeça de cientista política, voltei-
-me ao diálogo entre educação e demo-
cracia, buscando compreender o que é 
uma educação efetivamente emancipa-
dora. Também passei a me interessar 
por educação e cultura brasileira e orga-
nizei uma disciplina sobre o tema, com 
as obras dos sociólogos Gilberto Freyre 
[1900-1987] e Sérgio Buarque de Holan-
da [1902-1982] e dos críticos literários 
Antonio Candido e Roberto Schwartz. 
Lá fui feliz e acabei tendo uma vanta-
gem: como não era da educação, acabei 
não precisando disputar espaço. Nunca 
quis ser diretora da faculdade, tampou-
co fazer parte do Conselho Estadual de 
Educação, por exemplo. A única vez que 
competi foi em 1996, por ocasião do con-
curso para professor titular. Éramos três 
candidatas e eu fiquei com a única vaga. 
Nessa época, já trabalhava com direitos 
humanos. Integrei a Cátedra Educação 
para a Paz, da própria USP com apoio da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura [Unesco]. 
Na faculdade, ajudei a constituir o campo 
da educação em direitos humanos, que 
acabou se tornando uma disciplina que 
se disseminou por universidades, facul-
dades e organizações da sociedade civil. 
Atualmente, integro o Conselho Delibe-

rativo do Instituto Vladimir Herzog, do 
Centro Sérgio Buarque de Holanda da 
Fundação Perseu Abramo e da Comissão 
de Defesa dos Direitos Humanos Dom 
Paulo Evaristo Arns. Também faço parte 
da Rede Brasileira de Educação em Direi-
tos Humanos e da Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania da cidade de São 
Paulo. Todas essas entidades têm seus 
planos de educação em direitos humanos.

A senhora também teve uma presença 
institucional intensa na USP.
Durante dois mandatos, fui representante 
da FE no Conselho Universitário. Parti-
cipava tanto que, em certa ocasião, o rei-
tor pediu à diretora de minha faculdade 
para não eleger mais a Benevides. “Cada 
vez que ela levanta a mão, eu empalide-
ço”, disse ele. Também atuei, por dois 
mandatos, na Comissão de Legislação 
e Recursos e na Comissão de Relações 
Internacionais. Minha vida universitária 
foi intensa, acabei conhecendo o Brasil 
porque fui muito convidada a compor 
bancas, em diversos estados do país. 

A democracia brasileira ocupa espaço 
central em sua produção acadêmica. 
Quais desafios a senhora identifica, 
atualmente?

No Brasil, nunca vivenciamos uma ex-
periência efetivamente democrática, no 
sentido de contarmos, de fato, com a sobe-
rania popular. Sempre tivemos a interme-
diação de grupos econômicos e de gente 
que, historicamente, detém o poder no 
país. Nas pesquisas do Latinobarómetro, 
estudo de opinião pública desenvolvido 
anualmente com cerca de 20 mil entre-
vistados de 18 países da América Latina, 
é medido o nível de adesão da popula-
ção à democracia. Diante da pergunta 
“se houver emprego e comida para todos, 
você prefere viver em uma ditadura ou 
democracia?”, no Brasil existe a possibi-
lidade do “tanto faz” ou mesmo da opção 
pela ditadura. Nosso principal problema 
é a desigualdade abissal. Vivemos quase 
400 anos de escravidão legal e perduram, 
ainda hoje, trabalhadores em situação de 
escravidão. Estudos mostram que a demo-
cracia tem mais chances de se enraizar 
e funcionar onde a classe média corres-
ponde à maioria da população, como é o 
caso de alguns países europeus. Para citar 
um exemplo pessoal, morei na França na 
década de 1960, em pleno vigor do Estado 
de bem-estar social. Durante a gravidez, 
precisei do apoio de uma faxineira, que 
vinha em casa uma vez por semana, por 
duas horas. Quando acabava o serviço, 
tomávamos um chá e ela ia embora diri-
gindo seu carro Renault popular. Quando 
ficou grávida, fez os exames de pré-natal 
no mesmo lugar em que fiz os meus e te-
ve seu bebê na mesma clínica que tive o 
meu. Nossos filhos frequentavam a mes-
ma escola. Você imagina, no Brasil, patroa 
e empregada no mesmo ginecologista e 
suas crianças na mesma escola? Nos anos 
em que vivi no país europeu, meu marido 
fazia parte da elite intelectual e jamais vi-
mos uma única pessoa colocar seu filho 
em escola particular. A escola pública é 
realmente uma instituição democrática 
na maioria dos países da Europa. 

Qual a particularidade da classe média 
brasileira?
Em nossa sociedade, está arraigada a 
ideia, naturalmente equivocada, de que 
privilégios seriam direitos. Sempre falei 
aos meus alunos que a palavra “privilé-
gio” vem do latim privilegium, que signi-
fica lei privada, o que é um absurdo em 
si, porque não existe lei privada. Toda 
lei é pública. As classes média e alta se 
acostumaram com privilégios de classe. 
Por exemplo, em um contexto de inflação 
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constitucionais permitem aperfeiçoar o 
sistema da democracia representativa. 
Estudei como eles funcionam na Euro-
pa, em alguns países da América do Sul 
e nos Estados Unidos, onde costumam 
ocorrer a cada dois anos, principalmente 
em estados como a Califórnia e o Oregon. 
A cidadania ativa se contrapõe à passi-
va, aquela que está relacionada apenas 
com a obediência à lei e aos deveres de 
cidadão. A cidadania ativa é o direito e 
o dever do povo à participação política, 
aos processos democráticos de controle 
e fiscalização sobre os poderes. E isso 
inclui não apenas votar, mas se esfor-
çar para atuar em processos decisórios, 
mantendo-se informado e participan-
do de debates comunitários que podem 
ocorrer em grupos como os de vizinhan-
ça ou em partidos políticos. Democracia 
dá trabalho. Requer esforço dos gover-
nantes e governados. 

Sua bagagem intelectual tem contribuí-
do, de alguma forma, para seguir adian-
te nesse momento que o país atravessa?
Estou aposentada, mas durante a pan-
demia já participei de cinco bancas, em 
áreas diversas como filosofia, direito e 
comunicação. Continuo especialmente 
interessada em propostas de redução da 
brutal desigualdade social, inclusive a 
desigualdade na educação. Nesses qua-
se dois anos de pandemia, minhas netas 
tiveram aulas on-line e presenciais, fize-
ram cursos de línguas e prestaram ves-
tibular, ou seja, não perderam quase na-
da, em termos de educação formal. Mas 
as perdas foram terríveis para a imensa 
maioria das crianças e jovens das famí-
lias já tão vulneráveis. Muitos passaram 
fome, porque a única alimentação que 
tinham era ofertada pela escola. Tive Co-
vid-19, mas já estava vacinada e os sinto-
mas foram leves. Fiquei isolada em uma 
casa confortável, o tempo todo pensando 
nos amigos que morreram ou precisaram 
ser intubados. Nas pessoas passando fo-
me e morando na rua. Quando pensava 
em tudo isso, o que me manteve forte 
foi minha presença na Comissão Arns, 
fundada no início do atual governo por 
22 pessoas para denunciar e combater 
violações de direitos humanos em to-
do o país. Mais do que minha bagagem 
intelectual, o que tem me sustentado e 
ajudado a lidar com a ansiedade social e 
política durante a pandemia tem sido o 
envolvimento com a Comissão. n

a 10%, a última coisa que vai passar pela 
cabeça da maioria dos patrões e patroas 
é reajustar o salário de seus funcionários 
nesse percentual. Mas esses mesmos per-
sonagens vão reclamar do aumento no 
IPTU dos Jardins. E a classe média sem-
pre foi racista. Este é um dos temas que 
passei a abordar no campo dos direitos 
humanos. É difícil afirmar que não se é 
racista. Ainda hoje, a negação do racis-
mo cai por terra com simples perguntas 
como: “Você já teve algum professor ou 
amigo negro? Seus filhos têm amizade 
com algum negro? Se sua filha namorasse 
um negro, a família aceitaria?”. As res-
postas seguem sendo constrangedoras. As 
primeiras consequências do racismo en-
raizado são a violência e a desvalorização 
do trabalho. Há uma distância enorme 
entre o trabalho braçal e o intelectual. 
Mesmo que o trabalho intelectual seja 
apenas burocrático e mal remunerado, 
ainda é considerado de maior valor do 
que o trabalho realizado por um exce-
lente pedreiro, marceneiro, eletricista ou 
mesmo o trabalho doméstico. Posturas 
dessa natureza dificultam até mesmo a 
compreensão do que seja a democracia 
e ter direitos no Brasil. 

O conceito de democracia participati-
va é central em suas reflexões. Em que 
consiste, exatamente?
A democracia é um regime político em 
que a titularidade do poder é – ou deve-
ria ser – da soberania popular. Isso sig-
nifica que, em última instância, o povo 
é soberano. Porém tudo na democracia, 
inclusive a soberania popular, é regrado 
em consonância com o Estado de direi-
to e a Constituição. O Estado de direito 
pode ser entendido como a vigência e a 
transparência da norma igual para todos, 
com pleno respeito às minorias e o con-
trole entre os poderes. Além disso, há a 
prevalência dos direitos humanos, que 
devem ser reconhecidos pelo Estado e 
pela sociedade. Sua efetivação decorre de 
princípios constitucionais e conquistas 
sociais. Os direitos sociais, econômicos e 
ambientais – que são, entre nós, os mais 
desrespeitados – devem ser garantidos 
por políticas públicas, permanecendo 
aberto o espaço à promoção de novos 
direitos. Ou seja, como afirma o jurista 
Fábio Konder Comparato, os direitos 
humanos percorrem uma linha que vai 
dos direitos do indivíduo aos direitos dos 
povos, dos grupos sociais, até os direitos 

de toda a humanidade, com o compro-
misso pelo futuro das novas gerações. 
Em relação aos direitos da humanida-
de, o que avulta hoje é o direito à vida 
nesse planeta, à defesa do equilíbrio cli-
mático e do meio ambiente, da econo-
mia sustentável e dos povos originários 
e tradicionais.

Se ditaduras podem ser percebidas co-
mo também capazes de oferecer em-
prego e comida, por que a democracia 
seria melhor?
O regime ditatorial pode até garantir 
direitos econômicos e assegurar que as 
pessoas não morram de fome, mas a so-
ciedade é destituída de muitos outros 
direitos igualmente relevantes – como 
aqueles relacionados à liberdade de ex-
pressão, à diversidade cultural, religiosa, 
política e de gênero. Há um vínculo es-
sencial entre a democracia e a garantia 
dos direitos humanos. 

E em que consiste a cidadania ativa, 
conceito em torno do qual a senhora 
também tem trabalhado?
Fiz minha tese de livre-docência sobre 
democracia participativa e nela refleti 
sobre os instrumentos de democracia di-
reta como referendo, plebiscito e iniciati-
va popular legislativa. Esses mecanismos 
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D
ezessete anos, em média, é o 
tempo que transcorre até que 
um conhecimento baseado em 
evidências científicas na área da 
saúde esteja disponível em hos-
pitais e farmácias. A defasagem, 
causada pela lentidão com que 
uma novidade é assimilada por 
serviços médicos e por obstácu-
los concretos ou culturais, foi 
calculada em um artigo publi-
cado no ano 2000 por Andrew 

Balas e Suzanne Boren, pesquisadores da Uni-
versidade de Missouri, nos Estados Unidos, e 
virou um símbolo do fosso que separa a pesquisa 
e a prática. Ela é mencionada com frequência 
por cientistas ansiosos em ver o aproveitamento 
de suas descobertas antes que elas cheguem à 
adolescência e por agências de financiamento 
à pesquisa e autoridades desconfortáveis com a 
demora para traduzir investimento público em 
qualidade de vida. O cálculo dos 17 anos também 
se tornou um dos incentivos para o desenvolvi-
mento de uma disciplina emergente: a ciência 
de implementação. 

Esse campo de estudos busca facilitar a dis-
seminação de práticas baseadas em evidências, 
identificando obstáculos que atrapalham sua 

adoção e testando a eficiência de intervenções 
para removê-los. Suas metodologias podem ser 
úteis para iniciativas nos campos da educação e 
da gestão, mas é na saúde pública que elas vêm 
sendo mais aplicadas. Pesquisas de implemen-
tação podem ser mais ou menos ambiciosas – há 
as que propõem mudanças na rotina de trabalho 
de um hospital ou as que buscam aperfeiçoar 
protocolos para enfrentar doenças que afetam 
milhões de pessoas, como diabetes, Aids e trans-
tornos mentais (ver exemplos na página 35).

Frequentemente, envolvem a realização de 
estudos quantitativos e qualitativos, ponderam 
custos e benefícios e recomendam treinamento 
para profissionais. Antes de conceber soluções, 
contudo, é necessário fazer um diagnóstico pre-
ciso dos obstáculos a serem enfrentados e mo-
nitorar os passos da pesquisa de forma rigorosa. 
É mandatória a realização de auditorias antes e 
depois da intervenção para analisar suas conse-
quências, boas ou ruins. Outra característica é o 
envolvimento direto de pacientes, seus familia-
res e membros da comunidade no desenho da 
pesquisa. “Estabelecer a eficácia de uma ino-
vação não garante sua adoção no uso rotinei-
ro. O campo relativamente novo da ciência de 
implementação desenvolveu-se para ampliar a 
aceitação de práticas baseadas em evidências e, 
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Um estudo publicado no ano 2000 
mostrou que boas evidências científicas 
em saúde levam em média 17 anos  
até se tornarem práticas de rotina. 
Remover as barreiras que atrasam  
o aproveitamento de resultados  
de pesquisa aumenta a chance de  
que eles beneficiem a população

POR QUE  
ELA É IMPORTANTE

assim, aumentar seu impacto na saúde pública”, 
explicou o psiquiatra Mark Bauer, pesquisador 
emérito da Universidade Harvard e responsá-
vel por projetos de implementação no sistema 
de hospitais que atendem veteranos de guerra 
em Boston, nos Estados Unidos, em um artigo 
publicado em 2020.

A disciplina ganhou consistência nas últimas 
duas décadas com a formação de centros de in-
vestigação dedicados a ela em países como Reino 
Unido, Canadá, Austrália e Estados Unidos, e o 
surgimento de revistas especializadas na área. 
No Brasil, a produção acadêmica ainda é inci-
piente, mas pesquisadores de vários estados de-
senvolvem desde a década passada estudos e 
intervenções seguindo os conceitos da ciência 
de implementação.

Um desses trabalhos conseguiu elevar de 19 
para 25 o número de cidades que adicionam flúor 
à água potável no estado de Mato Grosso do Sul 
em 2021. “A fluoretação da água é obrigatória por 
lei e os benefícios dessa prática na prevenção da 
cárie são amplamente conhecidos, mas há obstá-
culos que retardam sua implementação fora dos 
grandes centros urbanos”, explica o odontologista 
Rafael Aiello Bomfim, pesquisador da Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul, que coor-
denou a iniciativa em parceria com o Conselho 
Regional de Odontologia do estado. Ele explica 
que um dos cânones da ciência de implementação 
é conhecer e envolver todas as partes interessa-
das em um problema na busca por uma solução. 
“Identificamos 14 diferentes atores, como a Se-
cretaria Estadual da Saúde, a agência que regula 
a concessão de serviços de água, as empresas de 
saneamento e representantes da população. E 
fizemos ações específicas com aqueles com mais 
poder de fiscalizar”, conta. Foi criado um comi-
tê com as partes interessadas, para o qual foram 

apresentadas as evidências científicas sobre a 
fluoretação e o impacto esperado. Não foi difícil 
remover as barreiras. “As empresas geralmente 
não se mexem porque a mudança envolve um 
aumento de custos operacionais. Mas também 
não existiam cobranças para a implementação 
porque os principais órgãos de vigilância não 
monitoravam”, explica. A experiência foi nar-
rada em um artigo publicado em dezembro no 
Journal of Public Health Dentistry.

A
lguns estudos brasileiros em 
ciência de implementação são 
ancorados em colaborações in-
ternacionais. Um deles é um pro-
jeto iniciado em 2018, cofinan-
ciado pela FAPESP e pelo Global 
Alliance for Chronic Diseases 
(GACD), associação que reúne 
agências de fomento à pesquisa 
de 13 países para enfrentar doen-
ças como diabetes e câncer. O 
objetivo desse projeto específico 

é testar em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 
Ribeirão Preto, no interior paulista, a eficiência de 
intervenções que reduzam o estigma sofrido por 
pacientes com transtornos mentais quando são 
atendidos na rede de saúde. “Existe uma dificul-
dade dos profissionais de lidar com esse grupo da 
população. Isso torna esses pacientes ainda mais 
vulneráveis”, diz a coordenadora do projeto, Carla 
Ventura, da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (USP).

A equipe de Ventura já entrevistou 300 profis-
sionais da saúde de seis UBS da cidade e 600 pa-
cientes com transtornos psiquiátricos atendidos 
por elas. Das seis unidades, três receberão as inter-
venções e outras três servirão como grupo de con-
trole. As estratégias a serem implementadas estão 

Compreende estudos  
sobre métodos capazes de 
reduzir lacunas entre  
a pesquisa e a prática, 
apoiando e acelerando  
a aplicação de 
conhecimentos baseados  
em evidências

O QUE É
• Identificar os caminhos mais eficazes que ligam 
resultados de experimentos à aplicação em 
disciplinas diversas como educação, psicologia, 
gestão e, destacadamente, saúde

• Avaliar como intervenções são adotadas e aplicadas 
em situações concretas para obter uma compreensão 
de sua eficácia em diferentes contextos

OBJETIVOS
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Checklist contra  
infecções hospitalares
Uma equipe da Universidade Johns Hopkins formulou uma  
lista de verificação a ser seguida por profissionais da  
saúde a fim de reduzir o índice de infecções hospitalares. 
Descobriu-se, por meio de um estudo, que a simples 
existência do checklist era pouco efetiva, mas a adoção de 
medidas complementares, como a designação de um líder 
responsável pela redução das infecções e o monitoramento 
contínuo de desempenho, reduziu em até 66% as taxas  
de infecção em hospitais do estado de Michigan

Combate à depressão
A agência norte-americana para assuntos 
relacionados a militares veteranos elaborou  
um programa para tratar casos de depressão  
e risco de suicídio, que combina autocuidado, 
monitoramento por grupos de enfermagem  
e uso de remédios. Estudos de implementação 
mostraram que o sucesso foi maior quando  
se investiu em habilidades de liderança dos 
profissionais envolvidos. Também foi avaliada  
e aprovada uma estratégia para apoiar gestores 
da saúde em locais onde os veteranos procuram 
com mais frequência serviços de saúde mental

Para reduzir  
as infecções por HIV
Os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC)  
dos Estados Unidos identificaram 
nos últimos 20 anos mais de  
90 intervenções baseadas em 
evidências capazes de prevenir  
a disseminação do vírus da Aids  
e testaram a eficácia de 36 delas. 
Estudos de implementação 
indicaram que os melhores 
resultados foram obtidos quando 
as equipes responsáveis pelas 
intervenções participaram  
de oficinas de treinamento e 
dispunham de manuais técnicos 
de orientação e o público  
a ser atingido era monitorado  
por chamadas telefônicas

Autogestão de doenças crônicas
Em 30 anos de pesquisas, a médica  
Kate Lorig, da Universidade de Stanford, 
criou um programa de educação, 
baseado no autocuidado, para pacientes 
com doenças crônicas. A iniciativa 
começou com vítimas de artrite, foi 
adaptada para diabetes, dor crônica  
e Aids, e testada em diferentes grupos 
étnicos. Estudos de implementação 
constataram que parcerias com 
organizações comunitárias foram 
cruciais para a disseminação do 
programa nos Estados Unidos.  
Em outros países, os resultados foram 
menos eloquentes

Prevenção do diabetes
Um programa de combate ao diabetes tipo 2 criado pelos  
CDC testou estratégias de engajamento de pacientes  
em 36 locais dos Estados Unidos – em 30 deles, elas  
passaram a ser adotadas de forma sustentável. Estudos  
de implementação revelaram que o recrutamento de pacientes 
feito boca a boca, a oferta de incentivos não financeiros e 
adaptações à cultura local foram essenciais para o sucesso  
do programa, que, no entanto, é desigual – a participação  
de homens, de jovens e de minorias raciais foi baixa

CINCO CASOS  
BEM-SUCEDIDOS  
NA ÁREA  
DA SAÚDE

FONTE KILBOURNE, A. M. ET AL. WHAT  
CAN IMPLEMENTATION SCIENCE DO FOR YOU?  
KEY SUCCESS STORIES FROM THE FIELD.  
JOURNAL OF GENERAL INTERNAL MEDICINE. 2020



36  |  FEVEREIRO DE 2022

sendo desenvolvidas. A ideia é fazer workshops 
e atividades artísticas com os profissionais de 
equipes da saúde da família. “Além dos profis-
sionais, os pacientes terão participação ativa no 
workshop. Compartilhar as experiências de quem 
sofre o estigma é fundamental para ampliar a co-
municação entre as partes”, explica. A estratégia 
foi criada em 2014 pelo Centre for Addiction and 
Mental Health da Universidade de Toronto, no 
Canadá. Ventura teve contato com a iniciativa em 
2014, quando passou uma temporada na univer-
sidade canadense. Em 2017, surgiu a oportuni-
dade de submeter um projeto em uma chamada 
do GADC e da FAPESP em colaboração com o 
colega canadense Akwatu Khenti. O cronograma 
sofreu atrasos por conta da pandemia.

O GACD é uma das instituições de apoio à pes-
quisa que mais disseminam a ciência de imple-
mentação. Criado em 2012 e sediado em Londres, 
coordena atividades voltadas à prevenção e ao 
tratamento de doenças crônicas não transmis-
síveis em escala global. Diante da quantidade 
gigantesca de evidências científicas ainda sem 
aplicação, o GACD estabeleceu como foco o apoio 
a estudos de implementação para moléstias como 
diabetes, câncer, doenças cardíacas e respirató-
rias e transtornos mentais. Já financiou cerca 
de 110 projetos no mundo, mas só três envolvem 

cientistas brasileiros. A pouca familiaridade de 
pesquisadores do país com esse novo campo da 
ciência tem sido um entrave importante. 

A 
FAPESP integra o GACD desde 
2017 e lançou até agora qua-
tro chamadas conjuntas com 
a instituição. No ano passado, 
nenhum projeto foi contem-
plado no edital lançado sobre 
câncer, embora 20 propostas 
tenham sido apresentadas e 
9 pré-selecionadas pela Fun-
dação. “Quando os represen-
tantes do GACD analisaram os 
projetos, não recomendaram a 

aprovação de nenhum deles. Embora bons, não 
adotavam metodologias apropriadas para estudos 
de implementação”, explica o endocrinologista 
Rui Maciel, da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) e membro da coordenação adjunta 
de Ciências da Vida da Diretoria Científica da 
FAPESP. Em dezembro, a Fundação lançou uma 
nova chamada em parceria com o GACD, para 
apoiar pesquisas sobre doenças crônicas não 
transmissíveis. Com a meta de envolver grupos 
já consolidados, serão selecionadas até três pro-
postas na modalidade Projeto Temático, que tem 

EM BUSCA DE UM SELO DE QUALIDADE
O Hospital Sírio-Libanês (HSL), em São Paulo, está empenhado em 

obter até 2025 o selo do Programa de Reconhecimento Magnet, 

concedido pela American Nurses Credentialing Center a 563 hospitais 

de excelência na prática de serviços de enfermagem – nenhum deles 

até agora é do Brasil. “Ser uma instituição Magnet significa implantar  

e manter uma assistência de excelência”, diz Wania Baía, enfermeira  

e diretora assistencial do HSL. Um dos pilares para obter a certificação  

é a adoção de práticas baseadas em evidências em serviço de 

enfermagem. Por isso, o hospital celebrou uma parceria com o Joanna 

Brigs Institute (JBI), da Austrália, e em 2021 foi realizado o primeiro 

curso de mentoria em parceria com a instituição. Participaram  

da iniciativa 11 enfermeiros e um fisioterapeuta. Cada um deles 

desenvolveu um projeto de implementação de melhorias no hospital. 

As intervenções compreendem a aplicação das melhores evidências 

para, entre outros exemplos, diminuir a dor de pacientes oncológicos, 

aprimorar o uso de oxigênio, reduzindo desperdícios, e diminuir  

o uso de restrição física de pacientes em UTIs (Unidades de Terapia 

Intensiva). “A prática de restrição física é disseminada em hospitais 

brasileiros, mas pode ser prejudicial à reabilitação do paciente, com 

impactos psicológicos importantes”, explica Regina Claudia da Silva 

Souza, enfermeira do HSL que lidera uma das estratégias para 

conseguir o selo. “Essas iniciativas têm como foco diminuir o 

distanciamento entre a melhor evidência científica disponível e a 

prática assistencial de excelência aplicada na rotina diária”, reforça  

o fisioterapeuta Wellington Yamaguti, gerente assistencial do HSL.
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OPTE POR UMA ESTRATÉGIA 
Sempre dialogando com gestores, 
profissionais e usuários, selecione estratégias 
de implementação que se baseiem  
em evidências, pareçam ter viabilidade  
e sejam mais adequadas para superar  
as barreiras identificadas

CONSIDERE O CONTEXTO 
Múltiplas circunstâncias envolvidas em  
um projeto de implementação podem afetar 
a execução e precisam ser consideradas. 
Mesmo intervenções testadas podem ter 
resultados distintos se forem realizadas em 
circunstâncias diferentes da original

MEÇA OS DESFECHOS DE IMPLEMENTAÇÃO
É fundamental avaliar se foram alcançados os 
efeitos esperados com a implementação de 
evidências científicas, o que pode ser feito com 
a coleta de dados ou por meio de entrevistas  
e análise de grupos focais

OS 10 PASSOS  
DE UM PROJETO 
DE CIÊNCIA DE 
IMPLEMENTAÇÃO

43 5
financiamento por cinco anos e é destinado a 
equipes que atuam na fronteira do conhecimento. 

Há grupos brasileiros que superaram esse tipo 
de dificuldade buscando expertise sobre ciência 
de implementação no exterior. A médica Rosana 
Teresa Onocko-Campos, da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas 
(FCM-Unicamp), está à frente de um projeto apoia-
do pela FAPESP para integrar as redes de atenção 
básica e de saúde mental no município de Itatiba, 
no interior paulista, e seu grupo trouxe para o Bra-
sil um arcabouço teórico desenvolvido no Reino 
Unido. O projeto, iniciado em 2019, partiu de uma 
demanda do então secretário da Saúde de Itatiba, 
Fabio Luiz Alves, pesquisador da FCM-Unicamp. 
“Itatiba dispõe de serviços instalados na quanti-
dade necessária, mas que não conversavam bem 
entre si”, explica Onocko-Campos. “Quarenta por 
cento dos pacientes que ingressam no sistema pelas 
unidades de saúde mental não eram encaminhados 
para resolver outros problemas de atenção primá-
ria, como colesterol alto, diabetes ou hipertensão.” 
Já foram analisados mais de 6 mil prontuários que 
permitiram a formulação de propostas de capaci-
tação e de aprimoramento do atendimento e 120 
profissionais receberam treinamento. Se as inter-
venções tiverem sucesso, serão criados programas 
de educação permanente. “Graças à criação de 

um comitê gestor da pesquisa, conseguimos dar 
continuidade à proposta apesar de a cidade ter 
passado no período por três secretários da Saúde 
diferentes e dois prefeitos”, diz Onocko-Campos.

“Não sei se a ciência de implementação chega 
a ser uma ciência nova. Talvez seja uma lingua-
gem que a gente precisa aprender e sistematizar”, 
sugere o enfermeiro Carlos Alberto Treichel, que 
atualmente faz estágio de pós-doutorado na FCM-
-Unicamp com bolsa da FAPESP. Ele participa do 
projeto de Itatiba desde seu doutorado em saúde 
coletiva na Unicamp, com período sanduíche no 
Centro de Ciência de Implementação do King’s 
College London, criado em 2014. O Reino Unido, 
com seu sistema de saúde público e universaliza-
do, é um celeiro para pesquisas de implementação. 
“Lá, os hospitais têm núcleos para incorporar ino-
vações por meio de estudos de implementação”, 
observa Treichel. Na instituição londrina, ele teve 
contato com um esforço para sistematizar o conhe-
cimento relacionado a essa ciência, que resultou 
em uma ferramenta para orientar a elaboração de 
projetos. Batizado de Implementation Research 
Tool, agora disponível em português, oferece um 
checklist que permite identificar o arcabouço teó-
rico adequado à pesquisa, utilizar os principais 
conceitos da ciência de implementação e moni-
torar resultados (ver quadro nas páginas 37 e 38). 

1 2

IDENTIFIQUE AS CARACTERÍSTICAS  
DA PESQUISA 
Um estudo pode se debruçar sobre o impacto 
potencial da aplicação de uma evidência 
científica, as melhores estratégias para 
aplicá-la ou as duas coisas ao mesmo tempo. 
Definir bem os objetivos é essencial para  
os passos seguintes

ESCOLHA UM ARCABOUÇO TEÓRICO
A falta de sustentação teórica pode 
comprometer o desenho e a compreensão  
de resultados de uma pesquisa em 
implementação. A literatura descreve mais 
de 60 teorias, estruturas e modelos úteis 
para tais pesquisas
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Muitos obstáculos enfrentados por projetos 
de implementação são comportamentais. Trei-
chel menciona a dificuldade de médicos e técni-
cos de unidades de saúde em cobrar a caderneta 
de vacinação de crianças atendidas. “Eles têm 
muita coisa a fazer no posto de saúde e muitos 
se esquecem de pedir. Uma intervenção que se 
mostrou eficiente foi criar um sistema de pron-
tuário eletrônico em que só é possível encerrar o 
atendimento depois de cobrar as vacinas.” Nem 
sempre é simples identificar as barreiras que 
uma pesquisa de implementação pode encontrar. 
O cardiologista Antonio Luiz Pinho Ribeiro, da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
coordenou a tentativa de implementação de um 
modelo de suporte em ambulâncias para lidar 
com pacientes com suspeita de acidente vascu-
lar cerebral que se revelou inviável. “O socor-
rista precisava acessar um tablet, o que era uma 
barreira intransponível. Eles estão ocupados de-
mais para abrir um tablet”, explica. Já um outro 
sistema, que auxiliava enfermeiros nos cuidados 
com pacientes diabéticos internados e também 
utilizava tablets, deu resultados positivos – ainda 
assim, observou-se que não bastava mobilizar os 
enfermeiros. Toda a equipe de assistência tinha 
de aderir ao esforço. “As barreiras podem estar 
em diferentes atores. Pode ser o paciente, a falta 

de estrutura do sistema de saúde ou a resistência 
de profissionais no uso de inovações”, afirma.

O cardiologista lidera um programa de telemedi-
cina sediado no Hospital das Clínicas da UFMG que 
há 11 anos ganhou alcance nacional e hoje oferece 
serviços de eletrocardiografia a distância em mais 
de mil cidades de 12 estados. “Começamos a desen-
volver novos aplicativos no centro de telessaúde, 
graças a um financiamento da Finep [Financiadora 
de Estudos e Projetos], que requereram estudos de 
implementação.” Paralelamente, ele foi agraciado 
em 2012 com uma cátedra de professor visitante na 
Universidade de Southampton, na Inglaterra. Lá, 
conheceu James Batchelor, diretor de unidade de 
Pesquisa em Informática Clínica da universidade, 
com o qual começou a colaborar. Em 2019, Batche-
lor e Ribeiro conseguiram um financiamento do 
GACD e do Medical Research Council do Reino 
Unido e estão implementando um projeto de saúde 
digital para monitorar pacientes com hipertensão 
e diabetes, ancoradas em 34 unidades básicas de 
saúde em cidades do Vale do Mucuri, em Minas 
Gerais. Em metade dessas unidades os profissio-
nais receberão nos próximos meses softwares e 
treinamento para tratar e gerenciar seus pacien-
tes. Na outra metade, as pessoas serão cuidadas 
de maneira padrão. O Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, é parceiro do projeto. 

FAÇA A AVALIAÇÃO ECONÔMICA  
DA INTERVENÇÃO
Medir custos e benefícios de uma intervenção 
é essencial para balizar a decisão de 
autoridades e gestores sobre a oportunidade 
de implementá-la. A avaliação econômica 
também permite identificar estratégias  
que ajudem a gastar menos dinheiro

8

MEÇA TAMBÉM OS DESFECHOS 
RELACIONADOS A SERVIÇOS E USUÁRIOS 
É comum que um projeto de implementação 
tenha impacto em usuários e pacientes, 
afetando seu bem-estar e grau de satisfação, 
ou na qualidade dos serviços prestados, com 
ganhos de segurança e eficiência. Esses 
resultados precisam igualmente ser medidos

6

IDENTIFIQUE CONSEQUÊNCIAS  
NÃO INTENCIONAIS 
Não é incomum que um projeto de 
implementação gere benefícios ou prejuízos 
imprevistos e até que obtenha efeitos 
contrários ao esperado. Desde o início do 
projeto é preciso estar atento a tais efeitos

7
ENVOLVA AS PARTES INTERESSADAS 
A colaboração de gestores, profissionais  
e usuários com os times de pesquisa é vital 
para identificar prioridades e para aumentar  
o impacto e a relevância das atividades  
de implementação

9

ENGAJE A COMUNIDADE 
Se a comunidade envolvida na pesquisa de 
implementação não reconhecer e aceitar a 
mudança como necessária, as chances de 
sucesso serão restritas. Suas contribuições 
são cruciais para alcançar os benefícios

10
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Os projetos de pesquisa mencionados nesta reportagem estão listados 
na versão on-line. 

O advento da ciência de implementação é uma 
consequência de um movimento que, a partir da 
década de 1980, renovou o ensino e as práticas pro-
fissionais dos médicos, a medicina baseada em evi-
dências. “Existe uma produção absurda de estudos 
apontando soluções confirmadas pela ciência, mas 
não se consegue absorver isso”, afirma Vilanice Al-
ves de Araújo Püschel, pesquisadora da Escola de 
Enfermagem da USP. Em 2016, ela foi credenciada 
a aplicar na América Latina uma metodologia de 
uma instituição da Austrália, o JBI (Instituto Joan-
na Briggs, em uma antiga denominação), ligado à 
Universidade de Adelaide, que criou uma série de 
ferramentas para auxiliar profissionais da saúde 
a implementar as melhores evidências científicas 
no atendimento. Hoje, ela coordena na Escola de 
Enfermagem um curso que já formou seis turmas. 
A primeira parte do curso é presencial. Depois de 
se familiarizar com um arcabouço teórico, cada 
aluno escolhe um tema de implementação – o JBI 
dispõe de uma coleção de mais de 500 tópicos com 
o que há de mais robusto na literatura científica 
sobre cada um deles. “Podem ser evidências para 
implementar o autocuidado de pacientes com dia-
betes, prevenir quedas em pacientes internados ou 
resolução de conflitos entre equipes de saúde, en-
tre outros”, informa Püschel. Encerrada a primeira 
etapa do curso, os alunos voltam às suas instituições 
para aplicar as medidas. Meses depois, têm mais 40 
horas de atividade presencial, em que apresentam 
relatórios de implementação.

A 
cirurgiã torácica Juliana Ferreira 
participou de uma das turmas e 
estabeleceu em 2019 um projeto 
de implementação em um hos-
pital público onde trabalhava 
em Juiz de Fora, Minas Gerais. 
O projeto buscou aplicar as me-
lhores práticas de inserção de ca-
teter venoso central em pacientes 
adultos, procedimento médico no 
qual se introduz um cateter em 
uma grande veia para infusão de 

soro e medicamentos. “O hospital dispunha de um 
aparelho de ultrassom, que é essencial para fazer 
uma punção venosa central segura, mas havia uma 
barreira: a maioria dos profissionais não tinha 
treinamento para introduzir cateteres guiados por 
ultrassom”, explica Ferreira. O projeto envolveu 
construir ela própria um manequim de simulação, 
pois o hospital não tinha recursos para comprar 
um. “Após o treinamento dos médicos e residentes, 
100% dos procedimentos de punção venosa central 
passaram a ser guiados por ultrassom, o que teve 
grande impacto na qualidade do atendimento.” 

O JBI já concedeu um selo de reconhecimento 
a seis hospitais do mundo, admitindo seus serviços 
de qualidade e a adoção de práticas baseadas em 

evidências. O Hospital Universitário da USP (HU-
-USP) é a única instituição brasileira da lista. Em 
2013, implantou o Núcleo de Enfermagem Baseada 
em Evidências (Nuebe) e enviou uma de suas enfer-
meiras à Austrália para fazer o curso do JBI – mais 
tarde, três profissionais treinados na instituição 
australiana passaram a disseminar a metodologia 
em diversos serviços e equipes do hospital. Um dos 
17 projetos aplicou as melhores evidências clínicas 
para triagem e detecção de delírios em pacientes 
intensivos. Uma série de intervenções foram aplica-
das e avaliadas para incentivar o paciente a manter 
a orientação de tempo e de espaço, como evitar que 
fique sem óculos ou aparelhos auditivos, garantir 
acesso a jornais e televisão, permitir a permanência 
da família e controlar medicações que podem causar 
confusão mental. “O próprio JBI sugeriu que nos 
candidatássemos ao selo de reconhecimento, já que 
a nossa parceria com eles era muito produtiva”, diz 
Karina Sichieri, chefe técnica da Divisão de Enfer-
magem Clínica do HU-USP. 

Antônio Ribeiro, da UFMG, observa que estudos 
de implementação serão cruciais para melhorar a 
qualidade dos serviços do Sistema Único de Saú-
de (SUS). “O fosso de implementação existe no 
mundo todo, mas em países em desenvolvimento 
há obstáculos adicionais. Por mais que o SUS seja 
universal, sabemos que a qualidade de assistência 
é irregular.” Cleusa Ferri, psiquiatra e epidemio-
logista da Unifesp, vai na mesma linha e ressalta 
a importância da ciência de implementação para 
planejar ações de saúde pública que enfrentem 
os efeitos do envelhecimento da população brasi-
leira. “Desde 2017 a OMS [Organização Mundial 
da Saúde] pressiona governos do mundo a imple-
mentar planos sobre demência, porque o número 
de pessoas com a doença tende a aumentar muito 
nos próximos anos”, conta. Ferri está à frente da 
vertente brasileira de um projeto sediado no Rei-
no Unido, que busca testar no Brasil, na Índia e 
na Tanzânia a eficácia de um tipo de intervenção 
em indivíduos com demência leve, a terapia de 
estimulação cognitiva, que se mostrou eficiente 
em ensaios clínicos para melhorar a qualidade de 
vida e desacelerar a evolução da doença. Ferri tra-
balhou por mais de uma década no Reino Unido 
no University College London, onde conheceu a 
coordenadora do projeto, a psicóloga Amy Spector. 
O projeto prevê a oferta de 14 sessões da terapia 
a pacientes acompanhados por familiares, com 
técnicas para estimular a cognição, como jogos e 
terapias baseadas em reminiscências e no uso de 
fotografias do passado. “Como epidemiologista, es-
tava acostumada a identificar o problema, mas não 
pensar em soluções. A ciência de implementação 
ajuda a identificar alternativas e viabilizá-las.” n

FONTE FERRAMENTA PARA 
DESENVOLVIMENTO PARA PESQUISAS 
DE IMPLEMENTAÇÃO (IMP-RES-BR) – 
UM GUIA PRÁTICO PARA UTILIZAÇÃO 
DA FERRAMENTA
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tos”, comenta Fonseca de Almeida. “Criamos 
uma estrutura baseada em serviços que já exis-
tiam, ligados à saúde da mulher e à assistência 
psicológica e psiquiátrica.” A ideia é que o Savs 
centralize as queixas e mobilize essas estruturas. 
“Procuramos acolher, orientar, apresentar opções, 
oferecer acomodações e fazer a mediação com os 
serviços disponíveis”, explica a professora, res-
saltando que a investigação e o julgamento dos 
casos ficam a cargo de comissões de apuração 
instituídas pela universidade.

Desde que foi lançado, o serviço já recebeu 60 
queixas individuais. Nem todas se transformaram 
em denúncias. “As vítimas se sentem fragilizadas 
e culpadas pelo que aconteceu”, diz. “Muitas de-
sistem do processo por receio de que ele se torne 
público e isso comprometa suas atividades de tra-
balho, estudo e pesquisa.” A estratégia, segundo 
Fonseca de Almeida, é tentar garantir que a ví-
tima tenha total controle sobre o que será feito. 
“Nosso acolhimento se propõe a fazer com que 
ela reflita sobre os acontecimentos e se fortaleça 
psicologicamente, ficando a seu critério decidir 
se e quando apresentará a denúncia.” Quando 
isso acontece, o Savs reúne as evidências, monta 
o processo e o envia ao gabinete do reitor, que o 
encaminha à procuradoria-geral para avaliação 
e abertura de sindicância. A maioria dos casos 
ainda está sob investigação. Envolvem estudan-
tes, professores, pesquisadores e funcionários 
técnico-administrativos. “Alguns já resultaram 
em advertências e suspensões não remuneradas”, 
afirma Fonseca de Almeida.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) tam-
bém tem trabalhado em estratégias de enfrenta-
mento de casos de má conduta sexual. As vítimas 
hoje são orientadas a fazer a queixa nas ouvidorias 

C
asos recentes de professores e pes-
quisadores acusados de assédio 
sexual reacenderam a discussão 
sobre o papel das universidades 
no enfrentamento desse crime 
no ambiente acadêmico. Embora 

muitas instituições brasileiras ainda careçam de 
políticas e procedimentos específicos para lidar 
com esse problema, algumas estão investindo na 
elaboração e implementação de iniciativas para 
combater novos casos em seus campi.

Em 2017, a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) criou um grupo de trabalho para pen-
sar políticas mais efetivas de combate à violência 
e ao assédio sexual. “Havia a percepção de que a 
universidade não dispunha de instrumentos ade-
quados para processar as denúncias e, portanto, 
não levava esse assunto a sério”, diz Ana Maria 
Fonseca de Almeida, da Faculdade de Educação, 
que presidiu o grupo de trabalho à época.

A universidade promoveu várias discussões 
com estudantes, professores e funcionários, as 
quais resultaram em uma proposta de política 
institucional baseada na não tolerância ao assédio 
sexual, na definição de um protocolo de acolhi-
mento multidisciplinar de queixas e de encami-
nhamento de denúncias, e no desenvolvimento 
de programas de conscientização, educação e 
treinamento de toda a comunidade universitária.

O documento foi submetido ao Conselho Uni-
versitário em 2019, e aprovado. Uma das princi-
pais medidas envolvia a criação do Serviço de 
Atenção à Violência Sexual (Savs), responsável 
por acionar setores especializados da Unicamp 
e, de acordo com as especificidades de cada ca-
so, oferecer orientação e acolhimento às vítimas. 
“Nossa política não exigiu grandes investimen-

Universidades brasileiras criam políticas de combate à importunação e à 

violência sexual Rodrigo de Oliveira Andrade
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de seus campi. “Muitos casos também chegam até 
nós por meio dos centros acadêmicos, formados 
por estudantes”, explica Claudia Maria de Lima, 
ouvidora-geral da Unesp. “Ao receber a queixa, en-
tramos em contato com a vítima para saber como 
podemos ajudá-la, evitando fazer com que ela te-
nha de recontar seu caso e reviver a experiência.” 
Assim como acontece na Unicamp, a universidade 
encaminha as vítimas para serviços de sua própria 
estrutura, a depender de cada caso. Ocorre muitas 
vezes de um campus não ter o serviço apropriado – 
a Unesp tem 24 campi espalhados pelo estado. 
“Procuramos manter um diálogo com instituições 
de saúde e grupos de apoio locais para garantir 
que as vítimas tenham um suporte adequado.”

Quando a vítima opta por seguir adiante com 
a denúncia – e se o caso tiver ocorrido nas de-
pendências dos campi –, instaura-se uma comis-
são de apuração para avaliar o caso. Para evitar 
que o processo comprometa sua permanência na 
universidade, a Unesp, por meio da Comissão de 
Prevenção à Violência, aprovou uma resolução 
que oferece a possibilidade de transferência de 
unidade, independentemente da disponibilidade 
de vaga – o que já foi preciso fazer, a pedido de 
uma vítima de estupro. Lima explica que as co-
missões de apuração são formadas por três ser-
vidores, em geral pesquisadoras envolvidas em 
trabalhos sobre violência de gênero e direitos 
humanos. Muitos dos casos que chegam à ouvi-
doria se dão em festas em repúblicas e envolvem 
apenas estudantes. “Infelizmente, o máximo que 
podemos fazer nesses casos é promover o acolhi-
mento, já que a universidade não tem autoridade 
para investigá-los, a menos que o caso envolva um 
funcionário ou servidor.”

Nos últimos dois anos, a Unesp recebeu 15 re-
gistros, todos de assédio sexual. Dois se transfor- IN
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maram em denúncias formais – ainda em proces-
so de apuração. Paralelamente, a universidade 
trabalha em outras ações. Desde 2015 conta com 
um grupo de trabalho de prevenção à violência 
e, em dezembro de 2021, criou a Coordenadoria 
de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, 
que promove práticas e políticas de combate ao 
assédio e à violência sexual e de gênero na ins-
tituição. “Realizamos fóruns de debate para dar 
visibilidade ao tema e conscientizar a comunida-
de acadêmica”, conta Leonardo Lemos de Sou-
za, que está à frente da coordenadoria da Unesp. 
“Também lançamos um guia com orientações so-
bre como identificar e lidar com esse problema, 
além de treinamentos dos ouvidores que fazem 
o primeiro contato com as vítimas.”

A
s iniciativas da Unicamp e Unesp 
se somam às de outras institui-
ções. Desde 2016 a Universidade 
de São Paulo (USP) conta com 
o Escritório USP Mulheres, que 
trabalha na elaboração e imple-

mentação de iniciativas de promoção da igualdade 
de gênero em seus sete campi. Em 2020, o escritó-
rio lançou, em parceria com a Superintendência de 
Assistência Social, um protocolo de atendimento 
para casos de violência e assédio sexual na uni-
versidade, com orientações sobre acolhimento, 
encaminhamento e acompanhamento das vítimas 
por meio de serviços de saúde e psicossociais.

Hoje, as vítimas de violência e assédio sexual 
na USP podem levar o caso à ouvidoria ou às co-
missões de direitos humanos. Esses órgãos são 
responsáveis por reunir as denúncias e encaminhá-
-las ao diretor responsável, que analisa os casos 
e instaura as sindicâncias. Estas podem resultar 
em um processo administrativo contra o agressor. 

Caminhos para a prevenção
Grupo de instituições canadenses e norte-americanas adota conjunto 
de regras para combater a má conduta sexual em seus campi
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No entanto, esse caminho ainda 
tem sido pouco efetivo. “A víti-
ma precisa fazer a queixa, depor 
na sindicância, depois depor no 
processo administrativo, não 
raro na presença do agressor”, 
esclarece a socióloga Heloisa 
Buarque de Almeida, da Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas da USP. “Muitas 
desistem no meio do caminho. 
Outras seguem em frente, mas 
abandonam o curso.”

Buarque de Almeida é uma 
das coordenadoras da Rede Não 
Cala! USP, movimento de pro-
fessoras que cobra da institui-
ção políticas mais efetivas de 
combate à violência e ao assé-
dio sexual. A rede se formou 
em 2015, em virtude do caso de 
um estudante da Faculdade de 

Medicina acusado de ter dopado e estuprado pelo 
menos seis colegas. “A ideia era criar uma rede 
de acolhimento, em que professoras de diferen-
tes institutos se oferecem para receber e escutar 
as vítimas e orientá-las sobre como prosseguir, 
sempre tentando explorar ao máximo os meca-
nismos institucionais de que dispomos na univer-
sidade”, diz. A partir dessas experiências, a rede 
elaborou um projeto propondo a formação de um 
centro de referência de acolhimento, mudanças 
no regimento da universidade para aprimorar as 
sindicâncias e a criação de um lugar de encami-
nhamento jurídico interno mais independente 
de cada unidade. “Entregamos o projeto à uni-
versidade em 2017, mas nada foi feito”, destaca. 
“Restabelecemos as conversas com a atual coor-

denadora do escritório, que se mostrou disposta 
a tentar implementar essas ideias.”

As falhas apontadas por Buarque de Almeida 
colocam ainda mais em evidência a importância 
de redes de acolhimento e coletivos feministas. 
“Eles atuam na articulação de denúncias coleti-
vas”, ela diz. Esse é um dos principais mecanismos 
usados pelas vítimas para dar força às queixas. A 
estratégia resultou, em dezembro de 2021, na de-
missão do engenheiro industrial químico Cláudio  
Lima de Aguiar, da Escola Superior de Agricultu-
ra Luiz de Queiroz (Esalq) da USP. Em 2019, oito 
alunas de pós-graduação e outras cinco testemu-
nhas que conviviam com o pesquisador o acusa-
ram de assédio sexual e moral. A USP instaurou 
um processo administrativo contra Aguiar, que em 
março de 2020 foi forçado a pedir afastamento da 
instituição após abaixo-assinado da comunidade 
acadêmica. Em dezembro de 2021, o então reitor 
Vahan Agopyan assinou sua exoneração.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) também se movimenta nesse sentido. 
“Temos um longo histórico de projetos de ensino, 
pesquisa e extensão relacionados a questões de 
gênero na ciência, mas as discussões sobre violên-
cia e assédio sexual ainda não se davam em nível 
institucional”, comenta a física Daniela Borges 
Pavani, do Instituto de Física da UFRGS. Segun-
do ela, isso começou a mudar em 2017, quando 
a instituição passou a integrar o comitê gaúcho 
impulsor do movimento HeForShe, criado pe-
la Organização das Nações Unidas (ONU) para 
estimular a discussão de estratégias e ações de 
promoção da igualdade de gênero na sociedade.

Pavani preside o comitê da UFRGS e conta que 
uma de suas primeiras ações foi a realização de 
uma pesquisa sobre a percepção de assédio moral 
e sexual na universidade. O levantamento ouviu 
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pouco mais de 6 mil pessoas, homens e mulhe-
res, e verificou que 10,4% dos docentes, 13,4% dos 
técnico-administrativos e 11,8% dos estudantes já 
haviam sofrido assédio sexual na universidade. A 
maioria absoluta das vítimas era mulher. “Muitas 
não denunciam por achar que não têm provas ou 
testemunhas suficientes”, diz.

Os resultados desse estudo serviram de base 
para uma reunião, promovida no início de 2020 
com vários setores da universidade, na qual foram 
discutidas medidas para lidar com o problema, 
como a criação de um grupo de trabalho perma-
nente focado na elaboração de protocolos e ações 
contra violência e assédio sexual na universidade, 
o estabelecimento de espaço de acolhimento e re-
cebimento de denúncias – o principal canal dis-
ponível hoje na universidade é o da ouvidoria –, a 
elaboração de um guia de boas práticas, palestras 
e cursos obrigatórios sobre o tema para professo-
res, estudantes e técnico-administrativos recém-
-admitidos, além da realização periódica de estu-
dos sobre má conduta sexual. “Com a pandemia, 
porém, a UFRGS suspendeu todas as articulações 
institucionais para levar essas ações adiante”, diz 
Pavani. As discussões foram retomadas em 2021. 
“Recentemente, enviamos ao Conselho Univer-
sitário uma proposta de resolução normativa de 
prevenção e enfrentamento do assédio.”

E
m 2016, a Universidade de Brasília 
(UnB), por meio de seu Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre Mulheres 
(Nepem), promoveu com o Ministé-
rio Público do Distrito Federal (MP-
-DF) uma audiência pública com 

representantes de várias instituições de ensino e 
pesquisa da região para discutir o enfrentamento 
desse problema no ambiente universitário. “Re-
servamos uma sala para que o MP-DF pudesse 
coletar novas denúncias”, conta a socióloga Tânia 
Mara Campos de Almeida, do Departamento 
de Sociologia da UnB, uma das integrantes do 
Nepem. A partir disso, o órgão fez uma série de 
recomendações à reitoria, que passou a trabalhar 
no fortalecimento da Coordenadoria da Mulher, 
“que hoje atua no atendimento psicossocial das 
vítimas e seu encaminhamento para os serviços 
pertinentes, além de se articular com a ouvido-
ria da UnB e membros do Poder Judiciário para 
aprimorar as estratégias de combate à violência 
e ao assédio na instituição”.

As especialistas ouvidas pela reportagem con-
cordam que essas iniciativas são importantes, mas 
destacam que elas ainda estão concentradas em 
poucas instituições e não tiveram tempo de se 
provarem efetivas. “A maioria das universidades 
brasileiras carece de estruturas ou políticas es-
pecíficas para lidar com esse problema”, afirma 
Buarque de Almeida. “Quase sempre, o máximo 

que fazem são campanhas de conscientização 
com cartilhas e cartazes espalhados pelos campi.”

A Universidade Federal do ABC (UFABC) tenta 
dar um passo além. Criou recentemente um grupo 
de trabalho com representantes discentes, docen-
tes e técnico-administrativos para discutir polí-
ticas de combate à violência e ao assédio sexual. 
“Elaboramos uma resolução com várias medidas 
e a submeteremos ao Conselho Universitário em 
breve”, diz Acácio Santos, pró-reitor de Assuntos 
Comunitários e Políticas Afirmativas da UFABC, 
cuja ouvidoria diz ter recebido seis denúncias nos 
últimos três anos, todas em andamento.

Um dos principais resultados da falta de polí-
ticas e fluxos adequados de processamento das 
queixas é o deserto de dados que se forma em 
relação à incidência desse problema nas institui-
ções. Em 2015, um levantamento feito pelo Insti-
tuto Avon com 1.823 estudantes de graduação e 
pós-graduação do Brasil jogou um pouco de luz 
sobre isso: 56% das mulheres relataram ter sofri-
do assédio sexual na universidade. “Nota-se que 
esse problema é muito subnotificado”, destaca 
Fonseca de Almeida, da Unicamp.

Os motivos para isso são variados, mas, em sua 
maioria, estão associados à posição vulnerável 
na qual as vítimas se encontram em relação aos 
agressores e à falta de confiança na capacidade 
das instituições de lidar com as denúncias. “Elas 
têm medo das implicações que o processo pode 
ter na sua carreira e preferem ficar caladas”, des-
taca Buarque de Almeida. Esse problema não se 
restringe ao Brasil. No Reino Unido, um em cada 
10 funcionários de faculdades e universidades diz 
ter sido vítima de violência ou assédio sexual nos 
últimos cinco anos, segundo estudo do sindicato 
de professores de ensino superior daquele país 
envolvendo quase 4 mil funcionários. Mais da 
metade (52%) não deu queixa.

Para tentar enfrentar esse problema, nos Es-
tados Unidos e no Canadá, as 66 instituições que 
integram a Associação de Universidades Ameri-
canas (AAU) adotaram oito princípios (ver qua-
dro na página 42) para prevenir a violência e o 
assédio sexual no meio acadêmico. Um deles é o 
compartilhamento de dados de casos de má con-
duta sexual envolvendo professores e pesquisa-
dores quando solicitados por outras instituições 
empregadoras. A ideia é garantir que os casos não 
sejam encerrados quando o acusado deixa sua ins-
tituição atual, mas detalhá-los em registros que 
possam ser divulgados e compartilhados entre 
as universidades quando da contratação. “A luta 
contra a violência e o assédio sexual na sociedade 
como um todo e no ambiente universitário, em 
particular, precisa ser constante, e, quanto mais 
canais as instituições tiverem à disposição, mais 
as vítimas se sentirão confortáveis para denun-
ciar”, afirma Lima, da Unesp. n
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O 
custo real médio de publicação de 
um artigo científico em uma revista 
de grande prestígio e visibilidade não 
passa de mil dólares, embora esse ti-
po de periódico chegue a cobrar dos 
autores valores entre cinco e 10 vezes 
maiores do que esse para revisar um 
paper e disponibilizá-lo em acesso 
aberto. Esse e outros cálculos sobre 

as despesas envolvidas no processo de comunica-
ção científica foram divulgados no final de 2021 
na plataforma F1000Research, em um trabalho 
assinado pelo físico Alexander Grossmann, pro-
fessor de gestão de publicações da Universidade 
de Ciências Aplicadas de Leipzig, na Alemanha, 
e ex-diretor da editora Wiley-Blackwell, e pelo 
neurobiólogo Bjorn Brembs, da Universidade de 
Regensburg, também na Alemanha.
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A dupla estimou uma série de custos diretos 
e indiretos que recaem sobre as editoras de pe-
riódicos científicos quando elas recebem, ava-
liam, selecionam, publicam e oferecem on-line 
um artigo padrão com 18 mil palavras e 10 ima-
gens. Vinte e duas etapas do fluxo de processa-
mento de papers foram consideradas, desde as 
horas de trabalho que o pessoal técnico dedica  
a cada manuscrito submetido até os custos com a 
preparação e formatação de trabalhos, verifica-
ção de plágio e distribuição para bases de dados 
que indexam revistas científicas. Os valores de 
referência vieram de editoras ou resultaram  
de cotações em serviços especializados.

Em seguida, estimou-se o impacto desses cus-
tos em revistas com diferentes perfis. Para aquelas 
que divulgam cerca de mil artigos por ano e têm 
uma taxa de rejeição de manuscritos da ordem 
de 50%, o custo varia de US$ 194, se o periódico 
tiver baixo orçamento e editores trabalhando de 
modo voluntário, a US$ 669, no caso de títulos 
mais robustos e profissionalizados que contratam 
os serviços de plataformas de publicação on-line 
especializadas, como a Scholastica. 

Já em periódicos altamente seletivos, com ta-
xas de rejeição iguais ou superiores a 90% dos 
trabalhos recebidos, o valor vai de US$ 770 por 
artigo, quando a revista dissemina mil papers 
por ano, a US$ 1.053, para as que publicam até 
100 anualmente. 

A 
divulgação dessas estimativas rea-
nimou um antigo debate sobre o 
patamar justo para as taxas de pu-
blicação de artigos e a margem de 
lucro das editoras. A discussão ree-
mergiu em um momento decisivo. 
Muitos periódicos científicos estão 
migrando de um modelo de negócios 
baseado na cobrança de assinaturas 

para outro, de publicação em acesso aberto, no 
qual os custos não recaem sobre quem lê o paper, 
mas sobre os autores e as agências que financiam 
as pesquisas. O pano de fundo dessa mudança é 
a implementação do Plano S, uma iniciativa em 
vigor há um ano em 17 países, a maioria da Europa, 
que também envolve estudos patrocinados por 
instituições como a Wellcome Trust, sediada no 
Reino Unido, e a Fundação Bill e Melinda Gates, 
dos Estados Unidos (ver Pesquisa FAPESP nº 299). 

A coalizão de organizações signatárias do plano 
exige que artigos decorrentes de projetos finan-
ciados por elas estejam disponíveis em acesso 
aberto imediatamente após a publicação, sem 
embargos, e sigam licenças que garantam liberda-
de de reutilização dos conteúdos. A FAPESP, que 
não participa do Plano S, lançou recentemente 
sua nova política de acesso aberto determinando 
que trabalhos científicos resultantes de proje- IL
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tos apoiados pela Funda-
ção devem ser franqueados 
em repositórios da internet 
no máximo 12 meses após 
a data de publicação (ver 
Pesquisa FAPESP nº 310).

Durante a transição pa-
ra o novo modelo, o Plano 
S prevê a celebração dos 
chamados “acordos trans-
formativos”, por meio dos 
quais os recursos que eram 
utilizados por uma insti-
tuição com assinaturas são 
transferidos para o paga-
mento de taxas de publica-
ção de artigos de seus pes-
quisadores em revistas que 
se comprometem a ampliar 
progressivamente suas ati-
vidades em acesso aberto. 
Em 2020, a editora Sprin-
ger Nature fez um desses 
acordos com universidades alemãs e passou a 
cobrar em média € 2.750 (ou US$ 3.130) para 
publicar em acesso aberto em seus periódicos 
cada artigo assinado por pesquisadores das ins-
tituições germânicas. 

O sistema de universidades públicas do estado 
da Califórnia, nos Estados Unidos, celebrou um 
desses acordos com a editora Elsevier em março 
de 2021, depois de romper com a empresa duran-
te dois anos por discordar dos valores cobrados. 
Pelo acordo, pesquisadores do sistema podem 
publicar artigos em acesso aberto nos periódi-
cos da editora, pagando uma taxa, e professores 
e alunos têm acesso ao conteúdo das revistas. O 
acordo custará ao orçamento das bibliotecas das 
universidades 7% menos do que o antigo contrato 
de assinaturas. A Elsevier já celebrou um desses 
acordos até na América Latina, com um consórcio 
de universidades e centros de pesquisa da Co-
lômbia. Atualmente, discute com instituições do 
Reino Unido os termos de um acordo de cinco 
anos para publicação em acesso aberto.

Fora desses acordos, as empresas oferecem a 
oportunidade para que autores publiquem arti-
gos em acesso aberto por meio de pagamento de 
quantias que, em revistas de alto prestígio, são 
bastante salgadas. No caso da revista Nature, a 
taxa de processamento de artigos (APC) chega a 
€ 9.500 (US$ 11.390). Na revista Cell, da Elsevier, 
o valor vai a £ 7.800 (US$ 10.630). “Está faltando 
na discussão pública uma abordagem quantitativa 
para determinar os custos reais da publicação de 
um artigo acadêmico usando tecnologias de pon-
ta, de modo que decisões informadas possam ser 
tomadas quanto aos níveis de preços adequados”, 
escreveram Grossmann e Brembs em seu trabalho.

REVISTAS DE  
GRANDE PRESTÍGIO 
PERMITEM QUE  
AUTORES PUBLIQUEM  
EM ACESSO ABERTO 
COBRANDO  
ALTAS TAXAS
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Representantes de editoras científicas coloca-
ram objeções à metodologia do trabalho. À revista 
Times Higher Education, um porta-voz da Springer 
Nature disse que o cálculo subestimou despesas 
do processo de revisão por pares, que, no caso da 
empresa, incluíram no ano passado a avaliação de 
mais de 1,4 milhão de manuscritos submetidos, boa 
parte dos quais foi rejeitada após a primeira aná-
lise. “Para os autores dos 370 mil artigos que pu-
blicamos, nosso investimento continua a garantir 
que eles recebam o apoio necessário no processo 
de revisão e que seus trabalhos sejam publicados 
da melhor forma possível e nos formatos mais 
atualizados”, afirmou. Paul Abrahams, gerente 
de comunicação do grupo RELX, que controla a 
editora Elsevier, fez reclamação semelhante. “A 
Elsevier recebeu 2,5 milhões de submissões em 
2020 e publicou 564 mil artigos. Gerenciamos uma 
rede de 1,4 milhão de revisores. Esse processo tem 
um custo real”, afirmou, em sua conta do Twitter. 

B
jörn Brembs, um dos autores, rebateu 
a crítica em outro tuíte: “Na verda-
de, nós incluímos isso nos custos de 
publicação”. Mas ele reconheceu 
outro tipo de lacuna nas estimati-
vas. O cálculo não contempla, por 
exemplo, os custos das editoras para 
comercializar suas publicações nem 
os relacionados com marketing – o 

argumento é que tais itens tendem a cair muito 
quando os periódicos passam a ser publicados 
no modelo de acesso aberto.

Em um comentário sobre o trabalho de Gros-
smann e Brembs divulgado na plataforma Open 
Research Community, o sociólogo Pablo Markin, 

da Universidade de Haifa, 
em Israel, lembra que há 
uma estrutura consolidada 
na comunicação científica 
em que a qualidade do que se 
publica é lastreada, em boa 
medida, pelos serviços ofe-
recidos por editoras comer-
ciais. Segundo ele, os con-
ceitos vigentes de valor aca-
dêmico e prestígio tendem 
a favorecer empresas com 
equipes editoriais profissio-
nais, portfólios de periódi-
cos robustos e desempenho 
de alto impacto em acesso 
aberto. “Para os autores, a 
escolha de uma revista para 
publicar seus trabalhos pro-
vavelmente tem uma utilida-
de complexa, na qual o custo 
não é necessariamente um 
parâmetro preponderante.” 

É legítimo que um cientista busque publicar 
seu trabalho em uma revista de alto impacto, 
assim como é do interesse das agências finan-
ciadoras que as pesquisas patrocinadas por elas 
ganhem o máximo de visibilidade e acessibili-
dade. Mas, em um ambiente em que as editoras 
procuram garantir margens de lucro elevadas 
enquanto migram para um novo modelo, algu-
mas taxas soam impraticáveis. “Não faz sentido 
um artigo resultante de um projeto de pesquisa 
que recebeu até R$ 150 mil por ano custar R$ 60 
mil para ser publicado”, afirma José Roberto de 
França Arruda, professor da Faculdade de En-
genharia Mecânica da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e membro da Coordena-
ção Adjunta de Ciências Exatas e Engenharias 
da Diretoria Científica da FAPESP. Ele se refere 
aos valores máximos despendidos em auxílios 
regulares à pesquisa, financiados pela FAPESP 
por um período de dois anos, e a taxa cobrada 
por algumas revistas de elite. Nas novas normas 
da Fundação sobre apoio à disseminação de ar-
tigos foi limitado a R$ 12 mil o valor financiado 
para a publicação de um paper. “Isso dá um bali-
zamento para os pesquisadores e está dentro do 
que muitas revistas de boa qualidade praticam”, 
explica Arruda. Valores superiores a esse, diz ele, 
poderão ser concedidos excepcionalmente pela 
Fundação, desde que o autor apresente uma jus-
tificativa convincente sobre o impacto que seu 
trabalho poderá alcançar. 

“As grandes editoras científicas praticam mar-
gens de lucro elevadas com o sistema de assina-
turas e agora querem simplesmente transferir os 
valores que recebiam pelas assinaturas para as 
APC”, queixa-se o pesquisador. Ele observa que, 
na esteira sobre a discussão de valores cobrados 
pelos periódicos, existem vozes que pregam mu-
danças radicais no modelo de publicação. “Há 
quem proponha que a publicação de artigos cien-
tíficos seja feita em títulos de orçamento baixo, 
baseados em trabalho voluntário, assim como 
conheço pesquisadores que preferem não publi-
car artigos ou atuar como revisores em revistas 
comerciais que cobram taxas exorbitantes. Não 
dá para adivinhar o que vai acontecer no futuro, 
mas acho improvável que as editoras comerciais 
sejam excluídas do mercado, porque são atores 
muito relevantes.” 

Na sua avaliação, a saída hoje é abrir e manter 
canais de negociação entre agências e editoras 
para chegar a valores razoáveis. “Uma mudança 
possível seria passar a cobrar algum tipo de taxa 
de todo artigo que é avaliado, mesmo daqueles 
que são rejeitados. Isso ajudaria a reorganizar 
o trabalho das editoras e permitiria que elas 
fossem remuneradas pelo trabalho que fazem 
sem pressionar tanto as taxas cobradas de arti-
gos de qualidade.” n Fabrício Marques

NORMAS DA  
FAPESP DE APOIO  
À PUBLICAÇÃO  
DE ARTIGOS  
LIMITAM A R$ 12 MIL  
O VALOR FINANCIADO  
POR PAPER
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O
s cientistas brasileiros estão 
usando cada vez menos o 
português para comunicar os 
resultados de suas pesquisas, 
optando por publicá-las em 
inglês para tentar aumentar 
sua visibilidade e alcance 
internacional. A conclusão 
resulta de análises de milha-

res artigos científicos de diversas áreas 
do conhecimento publicados por autores 
de 34 países da América Latina e do Ca-
ribe em periódicos indexados nas bases 
Web of Science (WoS) e SciELO entre 
2002 e 2020. Divulgado em fins de 2021 
pelo Institute for Scientific Information 
(ISI), serviço de bases bibliométricas da 
empresa Clarivate Analytics, o relatório 
constatou que o contingente de artigos 

300 revistas nacionais e mais mil inter-
nacionais de acesso aberto – a bibliote-
ca nasceu no Brasil, mas seu modelo foi 
adotado em vários países (a maioria de 
língua espanhola), que hoje integram a 
Rede SciELO. Após apresentar um cres-
cimento contínuo entre 2002 e 2010, o 
número de trabalhos em português pas-
sou a cair e, em 2020, alcançou o menor 
patamar em mais de uma década (ver 
gráfico na página 51). “Não é de hoje que 
o inglês é o idioma dominante da ciência 
e isso se faz cada vez mais evidente nos 
artigos produzidos no Brasil”, diz Lean-
dro Lopes de Faria, do Departamento de 
Ciência da Informação da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar).

A diferença entre o que se vê nas duas 
bases de dados, em parte, tem a ver com 

COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

em inglês divulgados em revistas inde-
xadas na WoS cresce ininterruptamente 
desde 2002 – como já era esperado –, ao 
passo que, no mesmo período, o número 
de trabalhos escritos em português per-
maneceu estagnado em patamares baixos. 
“O sistema de pesquisa no Brasil avançou 
muito a partir dos anos 2000, com for-
te apoio governamental e foco em áreas 
inovadoras”, disse a Pesquisa FAPESP 
Jonathan Adams, cientista-chefe do ISI. 
“Hoje, há menos recursos públicos para a 
ciência no país, mas muitos pesquisadores 
continuaram engajados em trabalhos com 
parceiros do exterior, cujos resultados 
são, naturalmente, publicados em inglês.”

A mudança principal foi observada no 
âmbito da SciELO, biblioteca criada pela 
FAPESP em 1997 que hoje reúne quase 

EM BAIXA
Estudo aponta queda no número de artigos  

científicos escritos em português no Brasil

Rodrigo de Oliveira Andrade

IDIOMA
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o perfil de cada uma delas: na WoS, a 
produção brasileira aparece diluída em 
um conjunto de periódicos do mundo 
inteiro, ao passo que na SciELO, que 
reúne muitas revistas do Brasil, há uma 
concentração maior de papers de auto-
res nacionais. “É natural que haja uma 
diminuição, ou estagnação, das publica-
ções em português na WoS, uma vez que 
sua abrangência é mais global”, comenta 
o odontologista Sigmar de Mello Rode, 
presidente da Associação Brasileira dos 
Editores Científicos (Abec).

No caso da SciELO, a mudança no pa-
drão de produção científica nacional não 
foi ocasional. Segundo Abel Packer, coor-
denador-geral da biblioteca, ela resultou 
de uma alteração das diretrizes para ad-
missão e permanência das publicações na 

biblioteca virtual. “Em 2015, passamos 
a exigir dos periódicos que integravam 
nossa coleção uma série de medidas para 
aumentar a visibilidade e o impacto inter-
nacional de seus artigos”, ele conta. Uma 
delas previa a ampliação do contingen-
te de trabalhos em inglês (ver Pesquisa 
FAPESP nº 227). As diretrizes estabele-
cidas à época deram resultados: 77% dos 
artigos indexados na SciELO em 2021 
foram publicados em língua inglesa. “Es-
se número em 2014 era de 57%”, destaca 
Packer. As exigências também previam 
a internacionalização do corpo editorial 
das revistas. A ideia era que, a partir de 
2016, pelo menos 35% de seus editores 
e pareceristas tivessem afiliação estran-
geira. “A maioria das nossas publicações 
atingiu as exigências mínimas.”

Dados de um relatório sobre diversi-
dade linguística na ciência divulgados 
em 2021 pela Organização de Estados 
Ibero-americanos (OEI) corroboram es-
sa tendência. Realizado em colaboração 
com o Real Instituto Elcano, na Espanha, 
o levantamento promoveu consultas ins-
titucionais e entrevistas com coordena-
dores de redes e repositórios científicos 
nos países ibero-americanos. Também 
analisou dados da WoS. Verificou-se que, 
em 2020, 84% dos cientistas da região 
publicaram seus trabalhos em inglês. Em 
contrapartida, apenas 3% dos cientistas 
portugueses optaram pelo português, 
assim como 12% dos brasileiros. Na Es-
panha, 13% dos pesquisadores decidiram 
publicar em espanhol. No México, esse 
número foi de 12% e no Chile de 16%, N
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duais e federais de fomento à pesqui-
sa. Exemplo disso é o Sistema Qualis, 
usado pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) para classificar os periódicos 
em que os programas de pós-graduação 
divulgam sua produção científica. Após 
ser reformulado em 2009, a ferramenta 
passou a dar ainda mais valor a revistas 
internacionais de alto impacto. “Todo o 
sistema nacional de avaliação da produ-
ção científica está estruturado sob uma 
lógica que, direta e indiretamente, esti-
mula e valoriza a publicação em inglês”, 
destaca Claudio França, bibliotecário 
da Biblioteca Central da Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes), estu-
dioso desse tema.

P
arece haver consenso de que 
artigos escritos em língua 
inglesa recebem mais cita-
ções do que aqueles em ou-
tros idiomas, ainda que fato-
res como número e diversi-
dade regional de coautores 
e, naturalmente, originalida-
de do conteúdo afetem deci-

sivamente o desempenho dos trabalhos. 
Uma das evidências mais recentes nesse 
sentido se deu em um estudo de 2017 na 
revista Ambio. Os autores analisaram 
1.328 artigos em periódicos indexados 
na base Scopus, da editora Elsevier, e 
constataram que 66,3% dos trabalhos em 
inglês tiveram ao menos uma citação – 

para os artigos em outras línguas esse 
número foi de 53,7%.

A experiência recente da SciELO re-
força essa relação. Segundo Packer, as 
medidas adotadas em 2015 melhoraram 
o desempenho das revistas nacionais. 
É o caso da Revista Brasileira de Ciên-
cia do Solo, cujo fator de impacto (FI) 
entre 2016 e 2020 subiu de 0,609 para 
1,683 – o FI pondera o número de cita-
ções recebidas pelo conjunto de artigos 
de cada periódico publicados no biênio 
anterior. A Ciência & Saúde Coletiva 
viu seu FI saltar de 0,780 em 2016 para 
1,336 em 2020. Da mesma forma, o da 
Revista Brasileira de Política Interna-
cional saiu de 0,298 em 2016 para 1,114 
em 2020. “De modo geral, no mesmo 
período, o percentual de revistas SciE-
LO com FI maior que 1 passou de 26% 
para 62%, e maior do que 2 de 3% para 
16%”, diz Packer.

Outras implicações associadas ao 
uso desse idioma nos processos de co-
municação científica ainda são pouco 
discutidas. A redação de um artigo em 
língua inglesa costuma resultar em um 
aumento da carga de trabalho dos cien-
tistas. Muitos não dominam a escrita em 
inglês nem dispõem de recursos para 
contratar tradutores familiarizados com 
a linguagem dos artigos acadêmicos. 
“Mesmo aqueles dispostos a pagar têm 
dificuldade para encontrar profissionais 
com alto nível de inglês acadêmico e co-
nhecimento do conteúdo disciplinar e 

ao passo que na Argentina, Colômbia e 
Peru ficou na casa dos 20%.

O aumento do número de artigos pu-
blicados em inglês alterou a inserção do 
Brasil no contexto global de produção 
científica. O índice de colaboração inter-
nacional do país chegou a 40% em 2021. 
No entanto, o Brasil segue como um dos 
que menos colaboram internacional-
mente na América Latina e no Caribe, 
mesmo sendo o que mais produz ciên-
cia na região. O relatório da ISI estima 
que, no Chile, aproximadamente 67% 
dos artigos nacionais tiveram um coau-
tor estrangeiro nos últimos cinco anos. 
“Mas o Chile é uma exceção, dado seu 
envolvimento na rede de radiotelescó-
pios do Atacama Large Millimeter/Sub-
millimeter Array [Alma], em San Pedro 
de Atacama, um dos maiores sítios de 
observação astronômica do mundo”, 
destaca Adams.

A tendência crescente em países não 
anglófonos de estimular seus cientistas 
a publicarem em inglês baseia-se na 
expectativa de que suas produções al-
cancem um público maior. As revistas 
de maior prestígio, que recebem mais 
citações, são escritas em inglês – o nú-
mero de citações é o principal indica-
dor usado para mensurar a visibilidade 
de um estudo científico. No Brasil, esse 
esforço faz parte de uma política de in-
ternacionalização da produção cientí-
fica nacional que há alguns anos vem 
sendo promovida por agências esta-

LIDERANÇA CONSOLIDADA
Contingente de artigos em inglês publicados por pesquisadores da América Latina  
e do Caribe disparou nas últimas duas décadas na Web of Science

Inglês            Espanhol            Português            Outros
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das convenções retóricas características 
dos artigos científicos”, escreveu Mary 
Jane Curry, pesquisadora da Universi-
dade de Rochester, nos Estados Unidos, 
na Inside Higher Ed.

Kyria Finardi, professora do Depar-
tamento de Linguagens, Cultura e Edu-
cação e pesquisadora do Programa de 
Pós-graduação em Educação da Ufes, 
reconhece que a publicação em inglês 
ajuda a aumentar a visibilidade e o im-
pacto da ciência brasileira. No entanto, 
destaca que essa estratégia pode resultar 
na invisibilidade e desvalorização de co-
nhecimentos que têm impacto regional e 
não encontram espaço para publicação 
em revistas internacionais. “Além disso, 
em áreas como linguística, letras, artes, 
humanidades e ciências sociais aplica-
das, muitos estudos tratam de questões 
próprias de realidades locais e regio-
nais e têm como público-alvo indivíduos 
que não necessariamente dominam o in-
glês”, comenta. A bióloga Jacqueline Le-
ta, do Instituto de Bioquímica Médica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), lembra ainda que a ciência dis-
põe de termos e conceitos amplamente 
compartilhados pela comunidade cien-
tífica, independentemente do idioma. 
“Contudo, não podemos generalizar isso 
para todas as áreas”, ela diz. “Muitas pes-
quisas tratam de aspectos tão específicos 
da cultura local que somente a língua 
mãe consegue contemplá-los adequada-
mente.” Outro risco potencial é o de os 

A EVOLUÇÃO DAS LÍNGUAS
Em queda desde 2011, número de papers publicados em português  
na SciELO em 2020 foi o menor em mais de 15 anos

Inglês            Espanhol            Português            Outros
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cientistas brasileiros mudarem o escopo 
de suas pesquisas “para prestigiar tópi-
cos de grande interesse da comunidade 
científica internacional, em detrimento 
de temas com impacto regional ou pró-
prios de comunidades locais”, comple-
menta França.

S
egundo Finardi, as políti-
cas institucionais que es-
timulam a publicação em 
inglês fazem com que os 
pesquisadores privilegiem 
colaborações com nações 
do hemisfério Norte, no-
tadamente Estados Unidos 
e Europa Ocidental. “Eles 

sabem que terão mais chances de pu-
blicar em revistas de alto impacto e 
receber mais citações se coassinarem 
trabalhos com pesquisadores desses 
países.” O relatório da ISI verificou que 
a colaboração regional entre países da 
América Latina e do Caribe tem se de-
senvolvido a passos vagarosos, subin-
do de 2% em 1981 para apenas 3,3% em 
2020. “Esse dado nos surpreendeu”, diz 
Jonathan Adams, do ISI. “A cooperação 
regional é hoje fator importante de de-
senvolvimento científico na Ásia e no 
Oriente Médio, de modo que isso preci-
sará estar na agenda das nações latino-
-americanas caso queiram impulsionar 
seus sistemas de ciência e educação e 
tirar proveito de uma economia global 
baseada no conhecimento.”

Leandro Faria, da UFSCar, sustenta 
que a publicação científica em inglês é 
fundamental em uma estratégia voltada 
a aumentar a visibilidade e o impacto 
da ciência brasileira. “As estimativas 
de falantes do inglês ultrapassam o bi-
lhão”, pontua. “Se o Brasil quer mostrar 
ao mundo sua capacidade de produção 
de conhecimento científico de quali-
dade, precisa fazê-lo em inglês, o que 
não significa que precisamos abolir as 
publicações em português.”

Alguns estudiosos defendem mudan-
ças na política de avaliação da produção 
científica nacional, sem que isso tenha 
um custo à internacionalização da ciên-
cia. “É preciso reconhecer a importân-
cia de artigos em português em áreas 
tradicionalmente voltadas a questões 
específicas do Brasil, sem, no entanto, 
compará-las com o impacto de artigos 
em inglês em periódicos internacionais”, 
afirma Faria. “Uma estratégia possível 
seria publicar todo ou alguns conteúdos 
em inglês e português, mas isso envolve 
custos adicionais”, sugere Leta. Segundo 
ela, essa seria uma forma de o país não 
ficar totalmente refém de um idioma que, 
no futuro, pode vir a perder relevância na 
ciência, como já aconteceu com o latim, 
francês e alemão em outros tempos. Um 
número crescente de revistas do grupo 
SciELO já faz isso. “Há 10 anos, 17% das 
revistas publicavam mais de 20% dos 
artigos em formato bilíngue. Em 2021, 
esse número já era de 25%”, diz Packer. n
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por volta de 29 milhões de toneladas do gás. Esse 
número equivale a 5% de todas as emissões de 
metano do planeta. “Embora a Amazônia não 
possa ser apontada como uma vilã na questão 
das emissões globais de metano, o artigo sinaliza 
que a liberação desse gás em razão de ativida-
des antrópicas [humanas] na região é maior nas 
áreas mais desmatadas do que nas mais preser-
vadas”, explica a química Luciana Vanni Gatti, 
coordenadora do Lagee e coautora do estudo. 
A pesquisadora lidera um projeto temático, no 
âmbito do Programa FAPESP de Pesquisa so-
bre Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG), 
que monitora o balanço desse gás na Amazônia. 

Nas duas últimas décadas, pelo menos sete 
trabalhos feitos por grupos internacionais, com 
distintas metodologias, inclusive usando dados 
de satélites, chegaram a valores bastante díspares 
sobre a produção de metano na Amazônia. De 
acordo com o artigo escolhido, a quantidade de 
CH4 liberada por essa floresta tropical poderia 
variar entre menos de 10 e cerca de 50 milhões 
de toneladas anuais. Além das diferenças meto-
dológicas, outro ponto que torna difícil compa-
rar os resultados é que nem sempre os estudos 
consideraram a mesma extensão territorial para 
a Amazônia. O artigo de Basso, Gatti e colabora-
dores estimou as emissões para uma área ama-
zônica de 7,2 milhões de quilômetros quadrados 
(km2), o tamanho mais aceito para a região, que 
engloba os nove países da região. Estudos que 
consideraram extensões territoriais não mui-
to menores ou maiores para a Amazônia, en-
tre 6 e 8 milhões de km2, chegaram a resultados 
com ordem de grandeza semelhante, entre 30 e 

A 
produção de metano (CH4) na 
Amazônia representou 8% das 
emissões globais desse gás de 
efeito estufa, o segundo mais 
importante depois do dióxido 
de carbono (CO2), e se manteve 

em patamares estáveis entre 2010 e 2018. Cerca 
de três quartos do metano liberado na região, que 
corta nove países e concentra 60% de sua área 
no Brasil, foi produzido por um processo natural, 
em razão da decomposição de biomassa, essen-
cialmente árvores e vegetação, em áreas parcial 
ou totalmente alagadas durante o ano. O restante 
foi emitido como subproduto de duas atividades 
promovidas pela ocupação humana: as queimadas 
(16% do total) e a criação de gado (11%). 

As estimativas constam de um artigo publi-
cado em dezembro de 2021 no periódico cien-
tífico Communications Earth & Environment. 
“A Amazônia é uma importante fonte global de 
metano, mas nossos dados indicam que a região 
não contribuiu significativamente para a eleva-
ção recente das emissões desse gás”, pondera a 
bióloga Luana Santamaria Basso, que faz estágio 
de pós-doutorado no Laboratório de Gases de 
Efeito Estufa (Lagee) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), principal autora do 
estudo. Entre 2010 e 2018, a Amazônia emitiu 
anualmente cerca de 46 milhões de toneladas 
de metano, de acordo com o artigo. 

Se cerca de 60% das emissões de metano da 
Amazônia forem creditadas ao Brasil, de acordo 
com a participação do território do país na ex-
tensão total do bioma sul-americano, a porção 
nacional da floresta tropical libera anualmente 

Áreas alagadas ainda liberam maior parte do gás do bioma, 

mas avanço da pecuária e das queimadas estimula emissões 

associadas à ocupação humana

Marcos Pivetta
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47 milhões de toneladas de metano produzidas 
anualmente. Já um trabalho que levou em conta 
apenas 3,7 milhões km2 estimou em pouco mais 
de 9 milhões de toneladas anuais a quantidade 
de CH4 liberada pelo bioma.

D
enominado no passado remoto 
de gás dos pântanos, o metano é 
produzido pela deterioração ou 
decaimento da matéria orgânica, 
em processos de origem geológi-
ca ou biológica. Os do primeiro 

tipo fazem parte da produção de petróleo, carvão 
e gás natural. Os do segundo decorrem da fer-
mentação de vegetação em zonas inundadas, da 
queima incompleta de biomassa e da putrefação 
de resíduos orgânicos em aterros sanitários e 
sobretudo de atividades da agropecuária, como 
aqueles resultantes da digestão de alimento por 
rebanhos de ruminantes e, em menor escala, do 
cultivo de arroz em zonas alagadas. 

De acordo com dados de um levantamento 
internacional publicado em julho de 2020 no 
periódico Earth System Science Data, 62% dos 
580 milhões de toneladas de CH4 anualmente 
emitidas no planeta são atribuídas a atividades 
promovidas pelo homem, em especial à criação 
de ruminantes, como bois, ovelhas e cabras. Du-
rante o processo de digestão, microrganismos 
presentes no estômago dos animais fermentam 
o alimento e produzem metano. Ao soltar pela 
boca os gases estomacais, os ruminantes expe-
lem CH4 para a atmosfera. “Não é a flatulência 
do boi que libera o gás. É o arroto”, esclarece o 
engenheiro-agrônomo Jean Ometto, do Inpe, que 
não fez parte do estudo de suas colegas Basso 
e Gatti. “Investir na melhoria da qualidade do 
pasto para o rebanho é uma forma de diminuir 
a produção do gás por fermentação entérica.”

A quantidade liberada de metano na Amazô-
nia no novo artigo foi calculada a partir de uma 
base de dados com medidas da concentração de 
CH4 provenientes de 590 amostras do ar obtidas 
ao longo do período do estudo. Com um avião 
de pequeno porte, foram coletados duas vezes 
ao mês perfis verticais da atmosfera, entre 300 
metros (m) e 4,4 quilômetros (km) de altitude, 
em quatro regiões da Amazônia: 100 km ao nor-
te de Alta Floresta, em Mato Grosso, no sudeste 
da região; 40 km ao sul de Santarém, no Pará, no 
nordeste; 300 km a leste de Rio Branco, no Acre, 
no sudoeste; e Tabatinga e Tefé, no Amazonas, 
no noroeste. Esses mesmos perfis também foram 
usados, em outros estudos do grupo de Gatti, para 
calcular a emissão de CO2 na Amazônia durante 
o período (ver Pesquisa FAPESP nº 306). 

“A alta produção de metano em áreas alagadas 
da Amazônia não é surpresa”, comenta o biólogo 
Philip Fearnside, do Instituto Nacional de Pesqui-
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sas da Amazônia (Inpa), que não participou do 
estudo coordenado pelo Inpe. “Essas estimativas 
têm aumentado recentemente, com a descober-
ta, por exemplo, de emissões substanciais pelas 
árvores de florestas inundadas.” O pesquisador 
lembra que ocorre liberação significativa de 
metano nos reservatórios criados pelas grandes 
usinas hidrelétricas construídas na Amazônia, 
como Balbina, no Amazonas, e Belo Monte, no 
Pará, que alagaram vastas extensões de floresta. 
Também os rios dessas áreas, cuja vazão é con-
trolada pelas barragens, são fontes desse gás de 
efeito estufa. Estudos indicam que, no Brasil, a 
maior parte do metano produzido pela fermen-
tação entérica de ruminantes provém de áreas 
de fora da Amazônia, que concentram mais da 
metade dos 220 milhões de cabeças de gado bo-
vino do país, o maior rebanho do planeta. “Mas 
atualmente cerca de 40% do gado nacional já 
é criado na Amazônia e essa porcentagem não 
para de crescer”, destaca Gatti.

Embora o peso dos incêndios florestais e da 
agropecuária na produção de metano ainda seja 
relativamente modesto na Amazônia como um 
todo, essas atividades se tornam fontes cada vez 
mais importantes do gás à medida que cresce 
o desflorestamento em um setor do bioma. No 
sudeste da região, que é mais impactado pela 
ocupação humana, a produção de CH4 em de-
corrência da criação de gado e das queimadas 
representa 48% do total das emissões do gás. Já 

Atividades promovidas 
pelo homem, as queimadas 
e a criação de bois 
produzem, juntas, um 
quarto do metano que  
sai da grande floresta 
tropical sul-americana
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em áreas inundáveis do nordeste da Amazônia 
a liberação natural de metano é até três vezes 
maior do que o previsto. 

O 
aquecimento global é causado 
pelo aumento da concentra-
ção de gases de efeito estufa 
na atmosfera terrestre em 
relação à taxa que prevalecia 
no chamado período pré-in-

dustrial, de meados do século XIX. A elevação 
desse parâmetro faz o planeta esquentar. Esses 
gases absorvem energia e retêm calor na camada 
de ar que circunda o globo. Desde a revolução 
industrial, a temperatura média da atmosfera do 
planeta aumentou cerca de 1,1 grau Celsius (ºC). 
Ao longo dos últimos 150 anos, a contribuição 
acumulada do metano para o aumento da tempe-

ratura média global foi cerca de um terço menor 
do que a do dióxido de carbono. 

Por isso, e devido a outras peculiaridades do 
CH4, como sua curta vida média na atmosfera 
(de cerca de 12 anos, enquanto a do CO2 chega 
a 120 anos), as discussões em torno do comba-
te às mudanças climáticas se concentraram ex-
cessivamente em torno das metas de redução 
das emissões de dióxido de carbono. Mas isso 
tem mudado recentemente e os estudos sobre o 
metano têm ganhado cada vez mais espaço nos 
trabalhos científicos e nos relatórios do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC). Na mais recente Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 26, 
realizada em novembro de 2021, o Brasil fez parte 
de um grupo de pouco mais de 100 países que se 
comprometeram a reduzir em 30% as emissões de 
metano até 2030 em relação aos níveis de 2020. 
Anualmente, o país é o quinto maior emissor de 
metano do planeta, atrás apenas da China, Rús-
sia, Estados Unidos e Índia.

“Investir na redução das emissões de metano 
pode produzir impactos mais rapidamente no 
combate ao aquecimento global e às mudanças 
climáticas”, avalia Ometto. A explicação é sim-
ples. Ao longo de um curto período de tempo, 
como duas décadas, 1 quilo de metano gera 80 
vezes mais calor na atmosfera do que a mesma 
quantidade de dióxido de carbono. “O CH4 tem 
um enorme impacto nos primeiros anos após a 
emissão, mas dura pouco tempo na atmosfera. 
Já o CO2 tem um efeito brando a cada ano, mas 
dura aproximadamente 10 vezes mais”, explica 
Fearnside. O problema é que, depois de passar 
por um período de estabilidade entre 1999 e 2006, 
as emissões globais de metano voltaram a subir. 
Em setembro de 2021, atingiram a maior concen-
tração da história, 1.900 partes por bilhão. “Além 
das fontes conhecidas, devem existir processos 
não muito bem compreendidos associados à pro-
dução de metano. Em nosso estudo, vimos, por 
exemplo, que deve haver uma importante fonte 
ainda não identificada de metano no nordeste da 
Amazônia. Mas ainda não descobrimos de que 
se trata”, comenta Basso. n

Projeto
Variação interanual do balanço de gases de efeito estufa na bacia ama-
zônica e seus controles em um mundo sob aquecimento e mudanças 
climáticas – Carbam: Estudo de longo termo do balanço do carbono da 
Amazônia (nº 16/02018-2); Modalidade Projeto Temático; Programa 
Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais; Pesquisadora respon-
sável Luciana Vanni Gatti (Inpe); Investimento R$ 4.436.420,43.

Artigos científicos
BASSO, L. S. et al. Amazon methane budget derived from multi-year 
airborne observations highlights regional variations in emissions. 
Communications Earth & Environment. 29 nov. 2021.
SAUNOIS, M. et al. The Global Methane Budget 2000-2017. Earth 
System Science Data. v. 12, n. 3. jul. 2020.

Origem do metano 
na Amazônia
Processos que geraram o gás de 
efeito estufa entre 2010 e 2018

FONTE BASSO, L. S. ET AL. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT. 2021

73% 
Decomposição de 

biomassa em áreas 

alagadas

16%
Queimadas

11%
Fermentação 

entérica de 

ruminantes
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A
mostras de rochas muito antigas coletadas 
em áreas vizinhas ao Quadrilátero Fer-
rífero, em Minas Gerais, estão ajudando 
pesquisadores a reconstituir partes de um 
longo período no qual a Terra foi pouco 

favorável à vida como existe hoje. Do surgimen-
to do planeta, 4,6 bilhões de anos atrás, até o fim 
do Arqueano, período geológico encerrado há 
2,5 bilhões de anos, a atmosfera terrestre prati-
camente não tinha oxigênio: era anóxica, assim 
como os mares, que também eram mais rasos e 
ácidos. Apenas seres unicelulares primitivos, 
como bactérias e arqueias, prosperavam naque-
las condições. Uma transformação importante 
começou por volta de 2,4 bilhões de anos atrás, 
quando as condições químicas desses ambientes 
mudaram e permitiram vicejar os microrganismos 
(cianobactérias) capazes de fazer fotossíntese e 
liberar oxigênio. A proliferação em massa dessas 
cianobactérias causou um fenômeno disseminado 
na Terra, conhecido como o Grande Evento de 
Oxigenação: um aumento de milhares de vezes 
na produção desse gás, que passou a se acumular 
na atmosfera – hoje ela contém 21% de oxigênio.

Análises recentes das rochas mineiras do final 
do Arqueano começam a confirmar que há cer-
ca de 2,8 bilhões de anos, quase 400 milhões de 
anos antes desse grande incremento no nível de 
oxigênio, tanto a atmosfera quanto os mares em 
determinadas regiões do planeta já viviam mu-
danças químicas intensas e relativamente rápidas, 

Rochas encontradas em Minas Gerais  

guardam registro da existência de bolsões 

de oxigênio 400 milhões de anos antes  

de esse gás se acumular na atmosfera

Ricardo Zorzetto

TESTEMUNHAS 
DE UMA TERRA 
PRIMITIVA

1



PESQUISA FAPESP 312  |  57

Rochas de Minas Gerais 
contendo indícios de  
que o mar que cobriu 
aquela região já  
produzia altos níveis de 
oxigênio há quase 2,8 
bilhões de anos (à esq.); 
microscopia de fragmento 
rochoso rico em pirita 
(pontos negros)

ainda que localizadas. Quatro estudos publicados 
entre 2017 e 2021 por pesquisadores brasileiros 
sugerem que, naquele passado distante, o mar raso 
que cobria parte do que hoje é a região central de 
Minas Gerais sofreu uma evolução química em 
dezenas de milhões de anos e passou a apresentar 
concentrações consideráveis de oxigênio. 

Um trabalho foi realizado por uma equipe do 
Rio de Janeiro, dois por um grupo de São Paulo 
e o último por pesquisadores de Minas. Todos 
chegam a resultados semelhantes analisando o 
mesmo tipo de rocha – as formações ferríferas 
bandadas, ricas em minerais contendo ferro –, 
coletada em três municípios mineiros: Nova Li-
ma, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; 
Pitangui, a cerca de 130 quilômetros a oeste da 
capital; e Gouveia, a 250 quilômetros ao norte. 
As águas do mar raso que cobria aquela região, 
hoje formada por serras e planaltos cobertos por 
Mata Atlântica ou Cerrado, já produziam oxigê-
nio entre 2,86 bilhões e 2,67 bilhões de anos atrás. 
“Esse teria sido um dos mais antigos oásis de 
oxigênio do planeta no período”, conta a bióloga 
Alice Bosco Santos, especialista em geoquímica 
e autora principal de um artigo publicado em 
2020 na revista Precambrian Research e outro 
em 2021 na Geoscience Frontiers.

No estágio de pós-doutorado realizado sob a 
supervisão do geólogo Elson Paiva de Oliveira na 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
Bosco Santos datou as formações bandadas em 
um testemunho de sondagem (amostra cilíndrica 
de rocha extraída com uma perfuratriz) de 125 
metros (m) de comprimento obtido por uma mi-
neradora no cinturão de rochas verdes Rio das 
Velhas, em Nova Lima, e em outro de 105 m no 
cinturão de rochas verdes Pitangui, no município 
de mesmo nome. Os resultados das datações e das 
análises químicas das rochas sugerem que esse 
mar deixou de ser um ambiente sem oxigênio e 
se tornou óxico (rico nesse gás) em duas etapas.

As análises indicaram que, há cerca de 2,76 
bilhões de anos, as águas desse mar, além de 
serem anóxicas, apresentavam altas concentra-

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

ções de ferro, oriundo de regiões profundas do 
planeta e lançados na água por meio de fontes 
hidrotermais. As evidências de que esse ambiente 
inicial anóxico ferruginoso existiu são os diferen-
tes minérios contendo o elemento químico ferro 
(Fe) – magnetita, carbonato de ferro, pirita, entre 
outros – presentes no segmento mais profundo 
de um dos testesmunhos. “A química da coluna 
d’água daquele ambiente antigo fica registrada no 
material que precipitou no assoalho”, diz o geó-
logo Marcelo Freimann, aluno de doutorado na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e autor de um artigo publicado em outubro apre-
sentando sinais de grande produção de oxigênio 
há 2,77 bilhões de anos em rochas do Arqueano 
do município de Gouveia.

C
apturado por outros elementos químicos 
que formaram minerais precipitados no 
fundo desse mar, o ferro tornou-se menos 
concentrado na água, que, simultanea-
mente, passou a receber grande aporte de 

enxofre (S) proveniente da atividade de vulcões e 
da desintegração das rochas dos primeiros con-
tinentes. Além de anóxica, a água passou a ser 
euxínica, rica em sulfeto de hidrogênio (H2S), 
que provavelmente serviu de fonte de energia 
para certas bactérias. Indícios dessa atividade 
microbiana deixaram uma assinatura específica 
no enxofre que integra o mineral pirita (FeS2) 
dessas rochas. “Mudanças químicas nesse am-
biente finalmente permitiram que os microrga-
nismos produtores de oxigênio proliferassem e 
aumentassem a produção do gás”, conta Bosco 
Santos, hoje pesquisadora da Universidade de 
Lausanne, na Suíça.

São escassos os bolsões de produção de oxi-
gênio daquele período. Antes desse identificado 
em Minas, conheciam-se apenas outros três, de 
idade semelhante, na África do Sul, na Austrália 
e no Canadá. “As rochas do Arqueano são raras 
e o trabalho dos grupos brasileiros contribui pa-
ra construir um cenário global de como ocorreu 
esse aumento da produção de oxigênio”, afirma 
o geoquímico Sergio Caetano Filho, que estudou 
em seu doutorado na Universidade de São Paulo 
(USP) um segundo grande evento de oxigenação, 
ocorrido há 500 milhões de anos.

“Ao indicar a existência de um oásis de oxigê-
nio no Arqueano em terrenos que hoje integram 
o território brasileiro, o trabalho de nosso gru-
po e das equipes do Rio e de Minas sugere que 
os eventos menores de oxigenação, anteriores 
àquele principal, podem ter sido mais frequentes 
e disseminados pelo planeta, embora nem sem-
pre contínuos”, analisa Oliveira, da Unicamp. n
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E
m 15 de dezembro de 2021, o físico brasileiro Luiz 
Vitor de Souza Filho foi eleito chair (presidente) do 
conselho da colaboração científica internacional que 
coordena os trabalhos do Cherenkov Telescope Array 
(CTA), empreendimento de € 350 milhões liderado 

pelos europeus que está construindo o maior observatório as-
tronômico de raios gama do mundo. O pesquisador do Instituto 
de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-
-USP) vai comandar as reuniões periódicas do conselho, uma 
espécie de assembleia com representantes de 80 instituições 
de 25 países (incluindo Brasil) que fazem parte do CTA. “Essa 
assembleia é o órgão supremo e toma as principais decisões 
científicas do projeto”, diz Souza Filho, que coordena projetos 
financiados pela FAPESP no âmbito do CTA desde 2011. 

O observatório prevê contar com uma rede de cerca de 100 
telescópios do tipo Cherenkov distribuídos em dois sítios, um 
no Cerro Paranal, no Chile, e outro nas Ilhas Canárias, da Es-
panha. O CTA vai estudar os fenômenos mais extremos e ener-
géticos do Universo, como explosões de raios gama, colisões da 
misteriosa matéria escura (que representa 27% do Universo), 
buracos negros supermassivos no centro de galáxias e viola-
ções da constância da velocidade da luz. Os telescópios geram 
imagens a partir da observação de chuvas de partículas de luz 
altamente energizadas. Eles estão sendo construídos em três 
tamanhos distintos: 8 de 24 metros (m) de diâmetro, 40 de 12 
m e 70 de 4 m. Nesta entrevista, Souza Filho, cujo grupo de 
pesquisa em São Carlos criou e patenteou o braço usado para 
posicionar a câmera nos telescópios de porte médio, fala sobre 
sua nova função no CTA e o desenvolvimento do observatório.
 

Físico da USP de São Carlos é eleito 

presidente do conselho da colaboração 

científica internacional que constrói  

o maior observatório de raios gama

Marcos Pivetta

ARTICULADOR 
DAS ALTAS 
ENERGIAS

ENTREVISTA LUIZ VITOR DE SOUZA FILHO

Grupo do brasileiro desenvolveu "braço" para  
posicionar câmera no telescópio de médio porte do CTA
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Por que decidiu concorrer ao cargo e 
como foi sua eleição?
Países de grande importância no pro-
jeto do CTA, como a Alemanha, Fran-
ça e Itália, contam com uma dúzia de 
representantes no conselho. O Brasil 
tem três membros: Elisabete Dal Pino, 
do Instituto de Astronomia, Geofísica 
e Ciências Atmosféricas [IAG] da USP, 
Ulisses Barres de Almeida, do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas [CBPF], 
do Rio de Janeiro, e eu. Os grandes par-
ceiros do projeto têm representantes 
próprios. Os pequenos se juntam e es-
colhem um representante em comum. 
Sempre fui membro do conselho como 
representante do conjunto de institui-
ções científicas brasileiras associadas 
ao projeto temático que coordeno, co-
mo o Instituto de Física do campus de 
São Paulo da USP, a Universidade Es-
tadual Paulista [Unesp], as universida-
des federais de São Paulo [Unifesp], de 
São Carlos [UFSCar], do ABC [UFABC], 
do Paraná [UFPR] e do Rio Grande do 
Norte [UFRN], além do próprio IFSC. 
O processo de eleição começa com um 
comitê de busca do conselho que rece-
be indicações de nomes para o cargo de 
chair. Os indicados são contatados e, se 
realmente tiverem interesse, se tornam 
candidatos.

Quantos candidatos participaram da 
sua eleição?
Dois, um polonês [Tomasz Bulik, da Uni-
versidade de Varsóvia] e eu. Aparente-
mente houve uma concentração de in-
dicações em torno desses dois nomes. 
Ficou claro para o comitê de busca que 
esses eram os candidatos com chance 
de ganhar. A eleição foi por e-mail e os 
representantes tiveram duas semanas 
para votar. Ganhei por muito pouco, foi 
bem apertado. Tive 53% dos votos e o 
polonês 47%. Meu mandato deve ser de 
dois anos, com possibilidade de haver al-
guma extensão de tempo e de reeleição. 
Meu antecessor, o alemão Jürgen Knödl-
seder [da Universidade Paul Sabatier, 
na França], permaneceu nove anos no 
posto, mas foi reeleito uma vez e aca-
bou ficando por mais tempo em razão 
da eclosão da pandemia.

Como funciona o conselho?
Ele se reúne ordinariamente duas vezes 
por ano. O observatório tem duas sedes 
administrativas, uma em Bolonha, na 

papel se restringe mais a temas admi-
nistrativos?
Sua atuação se reflete em todas as esferas, 
administrativa, política e científica. De-
cisões de caráter científico, como quanto 
tempo de observação do experimento vai 
ser alocado para medir cada alvo de pes-
quisa e quais pesquisadores serão os líde-
res de cada tarefa, passam por ele e pelos 
porta-vozes. Esses líderes são indicados, 
mas sua aprovação tem de ser aprovada 
pelo conselho. Uma vez por mês, o chair e 
os porta-vozes conversam com os líderes 
para acompanhar como as tarefas estão 
andando e se algo precisa ser corrigido.

O CTA já era para ter sido inaugurado. 
Como está a construção dos sítios que 
vão abrigar os telescópios?
Estamos começando a construção defini-
tiva do sítio em La Palma, nas Ilhas Ca-
nárias, onde já tem um telescópio grande 
em funcionamento. Decidimos construir 
o protótipo desse tipo de telescópio, que 
é caro e muito grande, no próprio sítio 
de observação. Não fazia sentido montar 
o protótipo em outro lugar e só depois 
levá-lo para lá. Já o sítio no Chile deve 
estar liberado para o início da constru-
ção do observatório daqui a um ou dois 
anos. Muito provavelmente, o sítio norte 
estará completo e passará a operar em 
sua plenitude antes do observatório no 
Chile. Como ocorreu com boa parte dos 
projetos científicos, a pandemia atrasou 
ainda mais nosso cronograma.

Por que o CTA vai ter dois sítios dis-
tintos e telescópios de três tamanhos?
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Itália, e outra em Berlim, na Alemanha. 
Antes da pandemia, essas reuniões eram 
presenciais. Agora, têm sido feitas on-
-line, remotamente. Temos esperança de, 
em maio, voltar a fazer uma reunião pre-
sencial. Quando aparece alguma questão 
importante para ser decidida ou comu-
nicada ao longo do ano, também pode 
ser convocada uma reunião extraordi-
nária. Ultimamente têm havido várias 
reuniões extraordinárias porque vivemos 
um momento importante do experimen-
to. Estamos saindo da fase de fazer pro-
tótipos dos telescópios para entrar na de 
produção em série das antenas e de sua 
instalação nos sítios. Tivemos ao menos 
três reuniões extraordinárias em 2021. 

Qual seu papel como chair do conselho?
Ser uma espécie de mediador, um diplo-
mata, como o presidente do Congresso 
Nacional, em Brasília, por exemplo. É 
alguém que negocia com as diferentes 
partes, recebe solicitações de vários lu-
gares e tem de gerenciar as demandas. 
Ele coloca um tema em votação quando 
percebe que há um consenso, um cami-
nho a ser seguido. Burocraticamente, 
por exemplo, é quem gerencia a aceita-
ção de novos membros e instituições no 
consórcio e qual será seu papel no CTA. 
Ao lado de outros dois representantes 
do CTA, o porta-voz e coporta-voz do 
observatório, o chair é uma das três pes-
soas que, juntas, negociam verbas para 
o projeto com as agências de fomento.

Questões de ordem científica também 
passam pela mediação do chair ou seu 

Desenho artístico 
mostra os três 
tamanhos dos 
telescópios  
que compõem  
o projeto CTA
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Os objetos que podemos observar de um 
lugar são diferentes dos que podem ser 
vistos de outro. Não vemos o mesmo céu 
no Chile e na Espanha. No hemisfério 
Sul, podemos ver bem o centro da Via 
Láctea, algo impossível de fazer do he-
misfério Norte. Podemos dizer que o 
sítio sul do CTA é otimizado para ob-
servar eventos energéticos que estão na 
nossa galáxia enquanto o do norte tem 
como prioridade medir objetos fora da 
Via Láctea. Os três tamanhos distintos 
de telescópio têm como objetivo obser-
var a radiação gama em um intervalo de 
energia bastante grande, entre 20 gigae-
létron-volt (GeV) e 300 teraelétron-volt 
(TeV). Em linhas gerais, os maiores teles-
cópios se destinam a captar os fenôme-
nos que produziram energias menores, 
de pouca luz, dentro desse intervalo. Os 
menores telescópios cumprem a função 
contrária, de observar eventos extrema-
mente energéticos e luminosos. Os de 
tamanho intermediário são essenciais 
para o CTA e fazem a ponte entre os dois 
extremos. Em princípio, é o único tipo de 
telescópio que estará simultaneamente 
nos dois sítios.

Como assim?
Na primeira fase de construção, no sí-
tio de La Palma, estão programados 13 
telescópios, quatro grandes e 9 médios, 
com foco na observação de eventos mais 
energéticos. No do Chile, deverá haver 
51 telescópios, 37 pequenos e 14 médios, 
otimizados para registrar eventos mui-
to luminosos. No futuro, se houver di-
nheiro, é possível que algum telescópio 
grande também seja instalado no he-
misfério Sul.

Como é a participação dos grupos brasi-
leiros na construção desses telescópios?
O grupo da professora Dal Pino, do IAG, 
participou do desenvolvimento de um 
dos três protótipos do telescópio de 
pequeno porte. Eles fizeram parte de 
uma iniciativa italiana. Meus colegas 
do CBPF participaram do desenvolvi-
mento de parte do sistema de alinha-
mento dos 200 espelhos que compõem 
o telescópio grande. O projeto que coor-
deno é voltado para a instrumentação 
do telescópio médio. Desenvolvemos e 
construímos, com uma empresa de São 
José dos Campos, a Orbital Engenharia, 
o protótipo da estrutura metálica usada 
para posicionar a câmera do telescópio 

tentando conseguir mais financiamento 
para produzir o braço para cerca de 25 
telescópios. Imagino que se não conse-
guir, em dois anos, todo o dinheiro no 
Brasil, alguma instituição do exterior 
terá de pagar por isso. Trabalho para 
que, independentemente de onde venha 
o dinheiro, a construção da estrutura 
seja feita pela indústria brasileira. Ain-
da não há garantia disso, mas seria uma 
decisão lógica, visto que desenvolvemos 
e construímos o protótipo e sabemos 
como fabricar a estrutura.

Quando o CTA deverá gerar os primei-
ros trabalhos científicos?
Diria que daqui a uns três anos os pri-
meiros resultados devem sair. O CTA é 
um experimento que tem como objetivo 
produzir descobertas científicas. Não é 
de caráter incremental, que tem como 
meta obter uma pequena melhoria na 
qualidade de algum tipo de medida ou 
parâmetro específico que já conhecemos 
hoje. O observatório vai trabalhar com 
ciência fundamental, básica, e quer en-
tender como a natureza se comporta em 
eventos extremos – extremos de massa, 
de energia, de tamanho, que só podem 
ser observados em detalhes na radiação 
gama. Enfim, em vários tipos de extremo 
que se possa imaginar. Esperamos que, 
em no máximo cinco anos, consigamos 
produzir alguma descoberta. Nenhum 
outro observatório de raios gama terá 
a capacidade de realizar medições de 
eventos tão extremos, tão energéticos, 
como o CTA. Por isso, achamos que não 
teremos concorrentes. No projeto de 
pesquisa que coordeno, temos muito 
interesse em trabalhar com medições 
sobre a natureza da matéria escura que, 
dentro do CTA, atrai vários grupos in-
ternacionais.

Que outros temas serão alvo das obser-
vações do CTA?
Esse ambiente de extremos, das altas 
energias, está na fronteira do entendi-
mento da natureza. Esperamos poder en-
tender melhor, por exemplo, a natureza 
das chamadas explosões de raios gama, 
os eventos mais energéticos e luminosos 
do Universo, que já foram observadas em 
galáxias distantes. Ou como um buraco 
negro, do qual nem mesmo a luz escapa, 
funciona. Ou ainda medir efeitos desco-
nhecidos da gravidade newtoniana ou 
talvez da gravidade quântica. n

médio. Essa espécie de braço da câme-
ra foi aprovada pelo CTA e incorporada 
ao projeto final do telescópio. A USP, a 
UFABC e a Orbital são os detentores da 
patente dessa estrutura. Foi um projeto 
concebido e executado todo aqui, com 
empresas nacionais. 

Esse braço do telescópio médio será 
construído no Brasil?
Tenho financiamento garantido, cer-
ca de R$ 5 milhões, para construir essa 
estrutura para nove telescópios e uma 
ex-aluna, a física Rita de Cássia dos An-
jos, hoje professora na UFPR, e nosso 
colaborador Jaziel Goulart, da Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), conseguiram verba da Funda-
ção Araucária para fazer mais um braço. 
Então, temos dinheiro garantido para 10 
estruturas. Na verdade, é mais do que 
só construir. Temos de fabricar a peça, 
instalá-la no telescópio, fazer uma série 
de medições e garantir para o CTA que 
tudo está funcionando a contento. Estou 

O CTA  
vai trabalhar  
com ciência 
fundamental,  
e quer entender 
como a natureza  
se comporta  
em eventos 
extremos
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 “C
atastrófica.” Assim o biólogo Júlio César Bicca-Mar-
ques, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran-
de do Sul (PUC-RS), qualifica a redução populacional 
de algumas espécies de macacos silvestres, em con-
sequência dos surtos de febre amarela nas regiões 
Sudeste e Sul. Desde 2016, quando começou o atual 

surto de febre amarela, as populações de bugios (Alouatta spp.), 
bastante suscetíveis ao vírus causador da doença, sofreram 
uma redução estimada em 80%. O número de saguis-da-serra 
(Callithrix flaviceps) e de sauás (Callicebus nigrifrons) enco-
lheu também nessa proporção e o de macacos-pregos (Sapajus 
spp.) caiu à metade. De micos-leão-dourados (Leontopithecus 
rosalia), concentrados nas matas do estado do Rio de Janeiro, 
morreram 30%. As estimativas constam em um artigo publi-
cado em outubro de 2021 na American Journal of Primatology, 
do qual Bicca-Marques é um dos autores.

“A febre amarela foi o tiro de misericórdia para muitas popu-
lações de primatas silvestres, que já sofriam com a fragmentação 
florestal, caça e tráfico, atropelamentos, eletrocussão [morte 

Na Reserva de  
Poço das Antas, 
micos-leão-dourados 
começaram  
a ser vacinados

Testes iniciais indicam 

possibilidade de aplicar  

o imunizante de  

uso humano em espécies  

de primatas silvestres 

suscetíveis ao vírus 

Carlos Fioravanti 
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por descarga elétrica], outras doenças e 
a concorrência com espécies invasoras”, 
comenta o biólogo Leandro Jerusalinsky, 
coordenador do Centro Nacional de Pes-
quisa e Conservação de Primatas Brasi-
leiros (CPB) do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICM-
Bio). O Ministério da Saúde registrou 23 
mil mortes de macacos com suspeita de 
febre amarela de 2014 a 2019; em boa 
parte dos casos foi confirmada a mor-
te por essa causa, inclusive em espécies 
ameaçadas de extinção.

P
ara proteger animais que possam 
ser transferidos para áreas des-
povoadas, pesquisadores do Rio 
de Janeiro estão, pela primeira 
vez, aplicando a vacina de uso 
humano contra febre amarela 

em macacos de espécies suscetíveis ao 
vírus causador da doença mantidos em 
cativeiro ou nos de vida livre que podem 
ser capturados. Até agora, 44 micos-leão-
-de-cara-dourada (Leontopithecus chry-
somelas), 19 micos-leão-dourados (Leon-
topithecus rosalia), micos-leão-pretos (L. 
chrysopygus) e 11 bugios (Alouatta clami-
tans, A. discolor e A. caraya) do Centro de 
Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ), 
em Guapimirim, na Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro, receberam o 
imunizante. 

Os pesquisadores estão definindo a 
dose ideal para cada espécie de maca-
co, menor que a usada para as pessoas. 
A dose fracionada – equivalente a 1/5 

1

da completa, aplicada em 2018 durante 
o surto da doença em seres humanos – 
mostrou-se tão eficaz quanto a inteira. 
“A soroconversão [taxa de produção de 
anticorpos] é acima de 90%”, comemo-
ra o veterinário Marcos Freire, asses-
sor científico do Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
que produz a vacina. “O risco de causar 
eventos adversos graves em animais tem 
se mostrado muito baixo, como com as 
pessoas.” Os resultados do teste com os 
bugios do CPRJ estão detalhados em um 
artigo publicado em fevereiro de 2021 na 
Journal of Medical Primatology.   

O veterinário Alcides Pissinati pen-
sou em vacinar os animais do CPRJ, que 
ele coordena, em 2016, ao imaginar que 
a febre amarela poderia chegar ao Rio, 
já que havia se instalado em Minas Ge-
rais e no Espírito Santo. Sua proposta 
encontrou resistência inicial de prima-
tologistas e ecólogos, que estranharam 
a ideia de imunizar animais silvestres. 
Mas Freire aderiu de imediato. Os pri-
meiros animais vacinados, em 2017, com 
o propósito de comparar os efeitos de 
diferentes doses e formulações, foram 
44 micos-leão-de-cara-dourada (L. chry-
somelas) indevidamente soltos em matas 
de Niterói, resgatados pela organização 
não governamental Pri.matas, por não 
serem originalmente do estado, e leva-
dos para o CPRJ. “Logo depois começou 
a mortandade de micos nas matas do 
Rio”, diz Pissinatti.

Os testes no CPRJ motivaram a am-
pliação do estudo, que, se bem-sucedi-
do, confirmará o efeito da vacina. Em 
meados de 2021, o biólogo Carlos Ruiz-
-Miranda, da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense (Uenf ), com sua equi-
pe e colegas do Bio-Manguinhos e da As-
sociação Mico-Leão-Dourado, começou 
a vacinar os micos-leão-dourados que 
vivem soltos em fragmentos florestais 
próximos à Reserva Biológica de Poço 
das Antas, na região central do estado 
do Rio de Janeiro, seguindo os métodos 
definidos no CPRJ.

De um total previsto de 150 micos da 
fase experimental, os pesquisadores va-
cinaram cerca de 120. “Em uma avalia-
ção prévia, detectamos a produção de 
anticorpos em 47 dos 50 animais de que 
coletamos sangue”, diz Ruiz-Miranda. 
“Não temos nenhuma evidência de efeito 
negativo da vacina.”

Os micos são capturados com relativa 
facilidade: são pequenos, com compri-
mento de até 30 centímetros (cm) e pe-
so próximo a 800 gramas, e gostam de 
bananas, usadas para atraí-los. Os ani-
mais vacinados recebem também um 
microchip e uma tatuagem em forma 
de V na face interna de uma das coxas 

Bugios como este, do 
Zoológico de Sorocaba, 
interior paulista, são  
os primatas silvestres 
mais suscetíveis ao 
vírus da febre amarela
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para serem acompanhados, depois de 
devolvidos à natureza.

A biomédica Zelinda Hirano preten-
de começar neste mês a vacinação de 44 
bugios-ruivos do Centro de Pesquisas 
Biológicas de Indaial (Cepesbi) – Projeto 
Bugio, do qual ela é fundadora e coor-
denadora voluntária, em Indaial, Santa 
Catarina. Diferentemente dos micos de 
Poço das Antas, esses estão em cativeiro.

E
m 2019, a febre amarela chegou a 
Santa Catarina. Um dos macacos 
do Cepesbi foi infectado e mor-
reu, justificando a vacinação dos 
moradores das áreas próximas. 
Para evitar outras mortes, Hirano 

instalou telas nos recintos dos macacos 
para impedir a entrada dos mosquitos 
transmissores do vírus. Segundo ela, os 
animais se incomodaram com a tem-
peratura mais alta e a dificuldade em 
ver o exterior, mas nenhum se infectou. 
O vírus, porém, circulou pela região. A 
Secretaria Estadual de Saúde registrou 
137 macacos mortos em 2021 por causa 
da febre amarela, que infectou também 
oito pessoas, das quais três morreram; 
nenhuma tinha se vacinado. 

Em março de 2021, eliminada a proi-
bição de expedições imposta pela pande-
mia, Hirano voltou à mata de 40 hectares 
próxima ao Cepesbi (1 hectare correspon-
de a 10 mil m2). “Ali viviam 57 bugios, em 
cinco grupos. Alguns eu conhecia havia 
30 anos. Chorei muito quando vi que só 
tinham restado três de um dos grupos.”

Os bugios mantidos em cativeiro que 
serão vacinados poderiam eventualmen-
te repor os de populações que colapsa-
ram. “Vamos ter de estudar muito para 
definir quando, onde e como soltar os 
animais vacinados”, frisa Hirano. “Te-

do Ipiranga, em São Paulo. Seria uma 
forma de diminuir o risco de urbaniza-
ção da febre amarela, em locais onde os 
bugios poderiam ser picados por mos-
quitos urbanos, potenciais transmisso-
res do vírus”. De imediato, uma equipe 
da Divisão da Fauna Silvestre (DFS) da 
prefeitura de São Paulo, em conjunto 
com colegas do Instituto de Medicina 
Tropical da Universidade de São Paulo 
(IMT-USP) e da Sucen, prepara-se pa-
ra vacinar 34 bugios-ruivos mantidos 
no Centro de Manejo e Conservação de 
Animais Silvestres (CeMaCAS), insta-
lado no Parque Anhanguera, na zona 
norte da cidade, no primeiro semestre 
do próximo ano, seguindo os métodos 
estabelecidos pelo CPRJ e pela Fiocruz. 

“Depois da vacinação, pretendemos 
começar a repor as populações perdidas, 
como as da Cantareira e do Horto”, diz 
o veterinário Marcello Schiavo Nardi, 
da DFS. Diferentemente dos micos, é 
difícil capturar bugios de vida livre, o 
primeiro passo para vaciná-los. Bugios 
têm de 45 a 60 cm de comprimento e de 
4 a 7 quilogramas (kg) de peso. Comem 
folhas (e não banana), vivem entre 20 e 
30 metros (m) de altura, no alto das ár-
vores, e raramente descem.

Em 2014, o biólogo Marcelo Rhein-
gantz, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), coordenou a liberação 
de quatro bugios (dois machos e duas 
fêmeas) no Parque Nacional da Tijuca, 
como detalhado em um artigo de outu-
bro de 2017 na Perspectives in Ecology 
and Conservation. “Esperávamos que os 
bugios ficassem juntos, mas eles se se-
pararam logo após a soltura”, ele conta. 
Depois, uma das fêmeas morreu e outra 
se juntou a um macho e teve cinco filho-
tes. Para reforçar a população de maca-
cos dessa espécie no Parque da Tijuca, 
ele pretende soltar mais sete animais do 
CPRJ (seis fêmeas e um macho), após 
serem vacinados. n
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Na Associação 
Mico-Leão-Dourado, 
no estado do Rio de 
Janeiro, pesquisadores 
vacinam os primeiros 
micos de vida livre,  
em outubro de 2021

mos de considerar também a variação 
cromossômica entre as populações de 
bugios da Mata Atlântica. Não podemos 
misturar os grupos aleatoriamente.” Seu 
plano converge com a orientação defini-
da pelo CPB em setembro de 2021, após 
três meses de debates com especialistas 
de instituições de pesquisa, recomen-
dando a vacinação de bugios a serem 
utilizados para repovoamento. 

Além dessa recomendação, alinha-
da com os planos de ação nacional para 
conservação de espécies ameaçadas, há 
outros critérios a serem seguidos para 
levar um animal de um lugar para outro. 
“Para aumentar as chances de sucesso, 
é fundamental saber a origem dos ani-
mais, assegurar que tenham boa saúde, 
conhecer o comportamento deles, con-
siderar que se trata de animais sociais, 
que vivem em grupos, e ter um bom diag-
nóstico sobre a área onde será realizada 
a liberação”, diz Jerusalinsky. 

“Os bugios de vida livre, que servem 
como sentinelas da febre amarela, não 
serão vacinados, mas as populações re-
manescentes ganharão o reforço dos 
animais vacinados em cativeiro”, res-
salta Pissinatti. Quando o vírus causa-
dor dessa doença chega a uma região, os 
animais dessa espécie infectados pelos 
mosquitos que carregam o vírus morrem 
rapidamente, motivando as equipes de 
vigilância epidemiológica a iniciarem 
campanhas de vacinação dos moradores 
de áreas próximas.

O veterinário e epidemiologista Adria-
no Pinter, pesquisador da Superinten-
dência de Controle de Endemias (Su-
cen), que não participa desses trabalhos, 
sugere: “Talvez fosse possível vacinar 
os animais de parques públicos, como 
o Horto Florestal ou o Parque Fontes 

Os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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Estudo propõe que redução do nível do Atlântico 

2,2 mil anos atrás teria iniciado o colapso dos povos 

antigos que habitavam o litoral brasileiro

Tiago Jokura

ARQUEOLOGIA

MAR BAIXO,  
MENOS SAMBAQUIS

Acúmulo de conchas em sambaqui catarinense
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tremamente resistente à degradação, que 
pode se manter preservado por milhares 
de anos após a morte de um indivíduo – 
para investigar os hábitos alimentares 
dos sambaquieiros. Alimentos consu-
midos ao longo dos anos deixam uma 
impressão molecular e atômica nos teci-
dos. A proporção de diferentes isótopos – 
formas mais leves ou mais pesadas do 
átomo de um mesmo elemento químico – 
de carbono e de nitrogênio presentes no 
colágeno de uma pessoa indica se sua 
dieta está mais baseada em certas plan-
tas, em peixes ou em carnes vermelhas. 

Por volta de dois milênios atrás, se-
gundo as análises, houve um aumento 
na ingestão de peixes que vivem no topo 
da cadeia alimentar, como tubarões e ar-
raias, mesma época em que as sociedades 
sambaquieiras iniciaram seu colapso. 
Para os autores do artigo, esse incremen-
to reflete uma mudança no sistema de 
pesca. A captura de recursos marinhos 
teria deixado de ser comunitária e fei-
ta localmente, em baías e lagunas, e se 
fragmentado em um empreendimento 
a nível familiar, tocado por pequenos 
grupos independentes que colonizaram 
ambientes novos e passaram a pescar 
em outros lugares. “Talvez o resultado 
mais significativo e inesperado do es-
tudo tenha sido a evidência de declínio 
populacional substancial ao longo da 
costa do sul do Brasil entre 2 mil e mil 
anos atrás”, comenta Colonese. “Mas 
essa hipótese de redução demográfica 
ainda precisa ser mais testada.” 

O estudo faz parte do projeto Tra-
dition, uma iniciativa interdisciplinar 
financiada pelo Conselho Europeu de 
Pesquisa (ERC) para investigar o desen-

N
ão é de hoje que mudan-
ças climáticas impactam 
o destino de comuni-
dades vulneráveis em 
regiões costeiras. Um 
exemplo desse efeito te-

ria ocorrido no Brasil pré-histórico e 
afetado antigas populações que ocupa-
ram desde o litoral fluminense até o ca-
tarinense, conhecidas como sociedades 
sambaquieiras. O nome vem dos samba-
quis, pequenos morros construídos com 
conchas, muitas vezes com finalidades 
funerárias, que caracterizavam esses 
assentamentos. Um estudo publicado 
na revista Scientific Reports sugere que 
a principal explicação para a diminui-
ção no número e na dimensão de sítios 
arqueológicos sambaquieiros há cerca 
de 2,2 mil anos teria sido um recuo de 
1,6 metro no nível do mar. A hipótese é 
de que a alteração ambiental reduziu 
as áreas tomadas por baías e lagoas e 
diminuiu o acesso aos recursos costei-
ros locais, como moluscos marinhos e 
pequenos peixes, até então abundantes 
e utilizados na construção dos sítios. Em 
consequência, os povos do litoral teriam 
passado a abandonar essas práticas fu-
nerárias, que serviam como agregadores 
sociais, dividiram-se e intensificaram seu 
contato com novos ambientes e povos.

Esse cenário é esboçado pelo arqueó-
logo catarinense André Carlo Colonese, 
do Instituto de Ciência e Tecnologia Am-
biental (ICTA) da Universitat Autònoma 
de Barcelona, coordenador de um grupo 
de pesquisadores brasileiros e estrangei-
ros que redigiu o artigo. A equipe inferiu 
a composição da dieta de quase 300 indi-
víduos sambaquieiros que viveram entre 
7 mil e mil anos atrás com o emprego de 
análises de biologia molecular e de 400 
datações de radiocarbono. A partir dos 
hábitos alimentares, Colonese e seus co-
laboradores deduziram a dinâmica social 
e a evolução demográfica das comuni-
dades. A maioria dos sítios arqueológi-
cos onde as amostras foram coletadas 
ao longo de décadas por estudiosos de 
universidades, museus e outras institui-
ções brasileiras é de cemitérios coletivos. 
A estrutura de vários sambaquis alterna 
camadas com sepulturas entremeadas 
por conchas e restos de peixes e mariscos 
consumidos e depositados como material 
de construção dos morros. 

Os pesquisadores analisaram a com-
posição do colágeno ósseo – material ex-

volvimento histórico da pesca de peque-
na escala no Brasil. Além de Colonese, o 
artigo foi assinado por pesquisadores de 
cinco universidades brasileiras e de ins-
tituições da Europa e América do Norte.

MUDANÇAS GRADUAIS
Um dos principais estudiosos dos sam-
baquis, Paulo DeBlasis, do Museu de Ar-
queologia e Etnologia da Universidade 
de São Paulo (MAE-USP), destaca a me-
todologia, a amplitude e a robustez dos 
dados reunidos pelo grupo de Colonese. 
“Um dos méritos do paper é coletar uma 
ampla base de dados, reuni-los e tratá-los 
estatisticamente de maneira rigorosa”, 
diz DeBlasis. “Ele também fortalece a 
perspectiva de que a complexificação 
social e demográfica sambaquieira não 
partiu da ênfase em produtos cultivados, 
mas do uso de tecnologias sofisticadas 
para extração intensa de recursos ani-
mais marinhos e florestais.”

Contudo, o historiador e arqueólogo 
do MAE vê com reservas a ideia cen-
tral proposta pelo estudo. “Embora a 
crescente escassez de moluscos possa 
ter afetado aspectos simbólicos envolvi-
dos na construção dos sambaquis e seu 
gradual desaparecimento, as mudanças 
climáticas foram graduais e envolveram 
novas estratégias de pesca e captura e 
intensificação do uso desses recursos”, 
pondera DeBlasis. “Aparentemente, não 
houve escassez de alimentos. As lagoas 
são produtivas até hoje.” n

Sambaqui em Garopaba, no litoral de Santa Catarina, um dos pontos da costa  
com mais sítios arqueológicos desse tipo
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Imagem montada a partir 
de fotos do coração de 
porco: as células do  
animal estão em verde  
e os cardiomiócitos 
humanos em rosa  
e vermelho (no detalhe)

BIOTECNOLOGIA

TERAPIA  
CELULAR  

NO  
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corpo em busca da melhor jogada. A base, no ca-
so, foi o tema de estudo do biólogo Diogo Biagi, 
um dos criadores da Pluricell, em seu doutorado, 
realizado entre 2011 e 2014.

Para investigar as alterações ocorridas nas célu-
las cardíacas de indivíduos com cardiopatias, Biagi 
utilizou células da pele dos pacientes para gerar 
as células-tronco induzidas à pluripotência, seme-
lhantes a células-tronco embrionárias, e depois as 
transformou  em cardiomiócitos. O doutoramento 
foi realizado com bolsa da FAPESP no Instituto 
do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HC-FM-USP).

A tecnologia de produção das denominadas cé-
lulas-tronco de pluripotência induzida (iPSC) foi 
desenvolvida e publicada em 2007 pelo cientista 
japonês Shinya Yamanaka, que ganharia o Nobel 
de Medicina cinco anos depois. A principal apli-
cação dessa tecnologia, segundo Biagi, tem sido a 
modelagem de doenças e o desenvolvimento de 
novos fármacos. Células iPS obtidas dos pacientes 
tornam-se modelos experimentais que permitem 
ao cientista observar o comportamento do tecido 
celular doente e sua reação a novos compostos.

Assim, quando a Pluricell foi fundada por Biagi e 
dois colegas – o biólogo Marcos Valadares e o car-
diologista Alexandre Pereira, que já não integra o 
negócio –, produzir células de pluripotência indu-
zida para laboratórios de pesquisa brasileiros pare-
cia ser a vocação natural da empresa. O orientador 
de Biagi no doutorado, o fisiologista José Eduardo 
Krieger, diretor do Laboratório de Genética e Car-
diologia Molecular do InCor, suspeitou da decisão. 
“Achei estranho o modelo de negócio inicial. Eles 
queriam vender célula, mas não tinha mercado. 
Agora estão na área que acredito ser a mais cor-
reta, de regeneração”, comenta o pesquisador, um 
dos pioneiros no país no estudo de células-tronco 
para regeneração cardíaca, iniciado nos anos 2000.

P
ara todo pesquisador acadêmico, o 
empreendedorismo exige determi-
nação, conhecimento dos riscos e 
boa dose de coragem para enfrentar 
os inúmeros percalços pelo cami-
nho. Imagine, então, os obstáculos 
a serem superados quando se de-
cide sair de um campo de atuação 
conhecido para investir em outro 
mais complexo e desafiador. Foi o 
que ocorreu com os criadores da 

empresa paulista Pluricell Biotech. Em 2014, me-
nos de um ano após sua fundação, a startup de 
biotecnologia obtinha seu primeiro financiamento 
do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (Pipe), da FAPESP, para um projeto que 
visava à produção de cardiomiócitos humanos. Seu 
objetivo, na ocasião, era oferecer essas células, 
responsáveis por fazer o músculo cardíaco pulsar, 
a pesquisadores acadêmicos para a realização de 
ensaios in vitro de novos fármacos.

Quase nove anos após sua criação, a startup mu-
dou de rumo. Rebatizada de LizarBio Therapeutics, 
nome adotado ao iniciar seu processo de interna-
cionalização, em abril de 2021, ela tem como foco 
avaliar o potencial de enxerto de cardiomiócitos 
para a regeneração de tecido cardíaco lesionado 
em vítimas de infarto, por exemplo. A meta da bio-
tech agora é tentar desenvolver terapias celulares 
para doenças que ainda não têm cura pelos recur-
sos atuais da medicina – um objetivo muito mais 
desafiador do que oferecer células para pesquisas 
de novos compostos. Um novo Pipe-FAPESP com 
esse escopo foi concedido em 2021.

Essa virada no plano de negócios é o que o di-
cionário corporativo chama de pivotar, termo que 
vem do inglês pivot, ou girar. Há quem compare 
essa mudança de estratégia ao movimento do pivô 
dos jogadores de basquete que, enquanto mantêm 
um dos pés no chão, como uma base fixa, giram o 

Empresa muda plano de negócios e passa a investir  

na medicina regenerativa em busca de cura para doenças 

ainda sem tratamento

Suzel Tunes
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Os sócios da startup, que hoje tem 10 pesquisa-
dores, seis deles doutores, logo chegariam à mesma 
conclusão. “A decisão de pivotar surgiu no final de 
2017, ao concluir que o mercado de pesquisa dessa 
área é pequeno e pulverizado, mesmo em âmbito 
mundial”, conta Valadares, CEO da LizarBio. “Per-
cebemos que conseguiríamos agregar mais valor 
indo para a medicina, entregando produto para o 
paciente e não para o pesquisador.” 

Ocorre que, com a alteração de rota, a startup 
deixou de oferecer produtos ao mercado de pes-
quisa médica – e perdeu sua única fonte de receita. 
Optou por se manter na linha de frente do inci-
piente campo da medicina regenerativa no Brasil, 
contando apenas com recursos obtidos de agências 
de fomento e investimentos do setor privado. Em 
2019, recebeu US$ 1 milhão da empresa Libbs Far-
macêutica para as pesquisas focadas na terapia ce-
lular regenerativa para doenças cardiovasculares, 
e em 2021 outros R$ 2 millhões de um escritório 
de investimentos cujo nome preferem não revelar. 
Da FAPESP, já obteve a aprovação de oito projetos 
Pipe, totalizando cerca de R$ 4,5 milhões.

A 
aposta na terapia celular para re-
generação cardíaca foi seguida do 
processo de internacionalização 
da startup. Uma das parcerias foi 
estabelecida com o neurocientis-
ta brasileiro Alysson Muotri, da 
Universidade da Califórnia em San 
Diego, nos Estados Unidos, que 
utiliza células-tronco pluripoten-
tes para o estudo da síndrome de 
Rett, doença neurológica causada 

por uma mutação genética que atinge principal-
mente meninas (ver Pesquisa FAPESP no 173).

“Crianças que sofrem da síndrome de Rett co-
meçam a apresentar sinais de atraso de desenvolvi-
mento já nos primeiros anos de vida. Normalmente 
têm problemas motores e apresentam dificuldade 
de fala e comunicação”, conta a bióloga Estela 
Cruvinel, gerente de projeto da LizarBio. “É um 
quadro similar ao do autismo.” 

A partir de iPSC, Muotri cria organoides cere-
brais, modelos celulares tridimensionais do tama-
nho de ervilhas que mimetizam o comportamento 
do cérebro humano. Nesses minicérebros ele tem 
pesquisado drogas para a síndrome de Rett, que 
ainda não tem cura ou medicamento específico. 
“Conheci o pessoal da Pluricell há algum tempo 
e fiquei impressionado com a equipe. A ligação 
entre nós acabou sendo inevitável e a LizarBio foi 
criada em seguida, incorporando minha pesquisa 
com Rett e outras doenças neurológicas”, relata o 
neurocientista, que é cofundador da nova empresa.

De olho em uma potencial futura terapia para 
a síndrome de Rett, os pesquisadores estão dife-
renciando iPSC em células da glia – um conjunto 

variado de células encontradas no cérebro e em 
outros órgãos do sistema nervoso central, afeta-
do pela doença. “Ensaios com células-tronco plu-
ripotentes em camundongos foram iniciados no 
laboratório de Alysson. Os primeiros resultados 
devem sair nos próximos meses”, informa Cruvinel.

GARGALOS E DESAFIOS
Incubada desde sua criação no Centro de Inovação, 
Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec) da USP, a 
LizarBio pretende mudar em breve para uma sede 
própria. “A próxima rodada de investimentos tem 
como objetivo conseguir um lugar mais amplo”, 
afirma Valadares. Os novos recursos também serão 
empregados nos estudos para avaliar a capacidade 
de cardiomiócitos amenizarem a insuficiência car-
díaca, que se encontram em estágio mais avançado 
do que os realizados com células do tecido nervoso.

De acordo com Biagi, o financiamento obtido do 
Pipe, fase 2, contempla a primeira etapa do pro-
jeto de avaliação do potencial de enxerto de car-
diomiócitos no tecido cardíaco, que é a produção 
e a multiplicação das células em larga escala. “A 
etapa seguinte, que é a avaliação dos cardiomió-
citos em porcos, ainda depende de investimentos, 
que esperamos obter em breve.” A empresa já fez 
testes iniciais para validar a metodologia que será 
usada nos testes pré-clínicos, que deverão contar 
com oito porcos, metade recebendo células-tronco 
e metade animais-controle.

Nos testes realizados com ratos foram obtidos 
resultados promissores, descritos em artigo publi-
cado no Journal of Personalized Medicine em abril 
de 2021. “As células injetadas promoveram melhora 
na função cardíaca, embora ainda não seja possível 
dizer quantos cardiomiócitos inseridos ficaram re-
tidos no coração”, diz Biagi. Essa resposta ele espe-
ra obter no estudo com porcos, que têm o músculo 
cardíaco do tamanho similar ao do ser humano. 

Segundo Krieger, esse é um dos principais gar-
galos na pesquisa com regeneração cardíaca. “Já 
conseguimos fazer cardiomiócito no laboratório. 
O problema é como entregar essas células para o 
coração de modo que elas se incorporem ao órgão 
e funcionem de maneira adequada.” O fisiologista 
explica que o cardiomiócito feito a partir das célu-
las-tronco ainda é uma célula imatura. Se oferece 
a vantagem de maior capacidade de proliferação – 
condição necessária para a regeneração do tecido 
cardíaco –, traz em contrapartida o risco de rejeição 
das células enxertadas ou ocorrência de arritmias. 
“O funcionamento cardíaco é rítmico; as células 
precisam trabalhar em conjunto”, explica Krieger.

Outro desafio é a quantidade de células que pre-
cisa ser produzida para o tratamento experimental. 
Enquanto na pesquisa com ratos foram injetados 
cerca de 10 milhões de cardiomiócitos, o teste em 
porco requer algo em torno de 1 bilhão. O número é 
similar ao que um ser humano perde quando sofre 
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um infarto. A quantidade ideal de células enxertadas 
no tecido cardíaco ainda é investigada na LizarBio.

Para dominar a produção em escala, a empresa 
firmou parceria com o Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT), do governo paulista, por meio do 
Programa de Pós-graduação Interunidades em Bio-
tecnologia da USP. Sob orientação da pesquisadora 
Patrícia Leo, do IPT, a bióloga Sirlene Rodrigues, 
da equipe da LizarBio, desenvolve em seu mestra-
do, financiado pela FAPESP, um projeto voltado a 
cultivo, multiplicação e diferenciação das células 
iPS em cardiomiócitos. O objetivo da parceria com 
o IPT é tentar dominar o novo processo de escalo-
namento produtivo, o que poderá levar à redução 
do custo de produção de cardiomiócitos. 

N
o tocante à regulamentação do uso 
de células-tronco – outro entrave à 
medicina regenerativa –, houve um 
avanço importante nos últimos anos 
no país, destaca Valadares. “Até 2018 
não havia arcabouço regulatório 
formal que permitisse o registro de 
produtos de terapia avançada”, diz. 
“Em fevereiro de 2020, a Agência 
Nacional de Viligância Sanitária [An-
visa] publicou a RDC [Resolução da 

Diretoria Colegiada] 338 que regulamenta o registro 
de produtos de terapias avançadas”, comemora.

No Japão, o governo permite desde 2013 ensaios 
clínicos com iPSC. Diversos grupos de pesquisa de 
outros países continuam na busca por uma tera-
pia celular efetiva. “Os resultados animadores das 
pesquisas estão atraindo mais financiamento de 
empresas. Quando diminui o risco, entra o capital 
privado”, considera Krieger.

Não há, ainda, garantia de que a terapia regene-
rativa esteja disponível para tratamento em curto 
prazo. É a opinião da biomédica Marimelia Apare-
cida Porcionatto, professora de biologia molecular 
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia em Medicina Regenerativa (INCT-
-Regenera), rede de pesquisa formada por 28 la-
boratórios associados de diferentes instituições. 
“Todo o processo de desenvolvimento pode durar 
10 ou 20 anos, é difícil prever”, diz. “Houve muito 
progresso desde os anos 2000, quando os labora-
tórios começaram a estudar mais ativamente as 
células-tronco mesenquimais, isoladas de tecidos 
adultos. Achou-se que elas iriam consertar todos 
os males, mas isso não aconteceu.” 

As células-tronco mesenquimais não se mostra-
ram eficazes na regeneração cardíaca, por exemplo. 
“Hoje, a gente sabe que elas têm um papel mais de 
imunomodulação, reduzindo a inflamação no local”, 
destaca Porcionatto. Mesmo assim, elas podem vir 
a ter um papel importante na reparação do coração 
doente. Krieger concorda: “É uma técnica nova, 
com grande potencial de proporcionar melhora, 
mas não é milagrosa”.

Agora que as esperanças se voltam para as cé-
lulas-tronco de pluripotência induzida, os pesqui-
sadores da LizarBio sabem que, além de enfrentar 
os desafios técnicos, econômicos e legais da pes-
quisa, ainda precisam lidar com a expectativa dos 
resultados. “Sabemos o tempo de desenvolvimento 
das coisas e estamos planejando bem cada etapa”, 
conclui Valadares. n
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Os projetos e o artigo científico consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.

Trabalho no laboratório: uma das 
pesquisadoras mostra lâminas histológicas  
de coração de porco (à dir.) enquanto  
outra observa células cardíacas humanas 
produzidas a partir das células iPS
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ROBÔS  
EM ALTO-MAR

A embarcação Tupan  
e o drone em testes  
na baía de Guanabara,  
no Rio de Janeiro

ENGENHARIA NAVAL
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A embarcação Tupan tem propulsão híbrida 
(diesel e elétrica), com autonomia para até 12 
dias. Em uma segunda fase de desenvolvimento 
está previsto o funcionamento em campo por pelo 
menos 30 dias ininterruptos. O barco, com 5 me-
tros (m), é responsável por levar o drone até as 
áreas predeterminadas para o monitoramento. A 
vistoria tem periodicidade e roteiro estabelecidos 
de acordo com as necessidades definidas pelos 
operadores da plataforma de petróleo. No local, 
o drone decola automaticamente para sessões 
de voos livres que podem durar até 30 minutos. 
Esgotado esse tempo, o veículo retorna à embar-
cação para recarregar a bateria. 

Dotado de sensores de localização, câmera de 
vídeo e câmera térmica com sensor infraverme-
lho, o drone aciona a embarcação quando detec-
ta indícios da presença de óleo – isto é, quando 
identifica uma mancha de cor ou temperatura 
diferente na água. A informação é enviada ime-
diatamente ao Tupan, que segue até o local pa-
ra a coleta de amostra de água e a realização de 
testes com sensores fluorímetros, que medem 
a fluorescência da amostra e fornecem a possí-
vel contraprova da impureza. A confirmação da 
presença de óleo gera um alerta para a central de 
monitoramento em terra e para as plataformas 
de petróleo próximas, que adotam as medidas 
necessárias. 

“O Ariel permite uma rápida resposta de acio-
namento das embarcações empregadas na ope-
ração de contenção e limpeza, além de eliminar 
alarmes falsos de vazamento”, detalha Marcelo 
Andreotti, gerente de Pesquisa em Instalações de 
Produção e Operações na Repsol Sinopec Brasil. 
Hoje, os sistemas predominantes de monitora-
mento funcionam com dados coletados por sa-

U
m novo sistema autônomo pro-
cura aumentar a eficiência do 
monitoramento marítimo e 
reduzir o tempo de resposta 
diante da ocorrência de vaza-
mentos de óleo em plataformas 
marítimas de extração de pe-
tróleo. Batizado de Ariel (acrô-

nimo para Autonomous Robot for Identification 
of Emulsified Liquids), o conjunto de máquinas 
combina uma embarcação, denominada Tupan, 
e um drone que trabalham de forma integrada, 
coletando dados visuais e amostras na água. “Não 
existe nada similar no mundo. Até onde sabemos, 
é o único sistema autônomo de dupla verificação e 
o único capaz de fazer coletas de amostras no mar 
sem presença humana”, diz o engenheiro eletricis-
ta Alessandro Jacoud, professor do Programa de 
Engenharia Elétrica da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador do projeto. 

O Ariel se encontra em fase de protótipo fun-
cional, sendo que os primeiros testes já foram rea-
lizados na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, 
e outras avaliações serão feitas em alto-mar este 
ano. O conjunto de equipamentos está sendo de-
senvolvido pelo Grupo de Simulação e Controle 
em Automação e Robótica, inserido no Progra-
ma de Engenharia Elétrica do Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe) da UFRJ em parceria com 
a startup Tidewise e a empresa de exploração e 
produção de óleo e gás Repsol Sinopec. Em no-
vembro de 2021, conquistou o Prêmio de Inova-
ção Tecnológica 2020 da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
na categoria Redução de Impactos Ambientais e 
Energias Renováveis.

Sistema utiliza barco e drone autônomos para monitorar 

vazamentos de óleo em plataformas de petróleo offshore

Domingos Zaparolli
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télites que utilizam radares de ondas eletromag-
néticas para a leitura da rugosidade da superfície 
marítima e também por sensores instalados pró-
ximos às plataformas.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Segundo o engenheiro civil Luiz Landau, professor 
da UFRJ e coordenador do Laboratório de Méto-
dos Computacionais em Engenharia da Coppe, 
para acelerar o processo e reduzir a ocorrência de 
falsos positivos, os dados coletados por satélite são 
processados com o auxílio de inteligência artificial. 
O óleo altera a rugosidade e a cor da superfície do 
mar. Na imagem processada do satélite, essa altera-
ção aparece como uma mancha escura. No entan-
to, nem tudo que é escuro é óleo. O falso positivo 
ocorre, por exemplo, quando há uma concentra-
ção de algas ou chuva intensa que emitem sinais 
de rugosidade parecidos com as manchas de óleo.

Todo o procedimento, desde a recepção dos 
dados do satélite até a análise pelo sistema, pode 
demorar entre quatro e cinco horas. A agilidade 
da resposta também depende da quantidade de 
imagens de satélites contratados, uma vez que 
os dados só são capturados quando cada satélite 
passa pela área de monitoramento. “É um siste-
ma eficiente, mas ainda um pouco lento. O Ariel 
aspira proporcionar informações em tempo real, 
reduzindo substancialmente o risco de erro de 
interpretação”, avalia Landau.

Em campos de petróleo onde o monitoramento 
por satélite não é constante e as informações co-
letadas são insuficientes para saber se há mesmo 
vazamento de óleo, é necessário o encaminhamen-

to de uma embarcação tripulada até o local para 
a coleta de amostra e realização da contraprova. 
O procedimento demanda tempo, recursos finan-
ceiros e exposição a atividades em áreas de risco. 
“O Ariel aumenta a segurança e a eficiência do 
monitoramento e, consequentemente, diminui os 
custos associados a essa tarefa”, afirma Andreotti. 

Os principais desafios técnicos que tiveram 
de ser superados no projeto estão relacionados 
às rotinas de controle do drone necessárias para 
suas tarefas de decolagem, voo e pouso. Jacoud 
relaciona quatro fases distintas de operação, todas 
realizadas com o auxílio do Sistema de Posiciona-
mento Global (GPS), sensores, câmeras de vídeo 
e softwares que ajustam a trajetória. 

A primeira fase da operação é o ato do drone 
levantar voo sozinho e sobrevoar a embarcação, 
desviando de obstáculos como o mastro. A segunda 
é a trajetória do drone no circuito pré-programado 
da área de monitoramento, superando incertezas 
como força do vento e a altura indeterminada de 
ondas. O veículo aéreo também precisa sobrevoar 
e parar de forma estável sobre o local onde há uma 
possível ocorrência de vazamento, para garantir a 
qualidade da amostra visual coletada. 

A terceira tarefa é a localização do Tupan, que se 
move com a correnteza, e a programação da volta em 
tempo hábil de acordo com a autonomia da bateria. 
O drone é programado para não sair de uma área 
onde a comunicação com o barco é mantida via rá-
dio, algo entre 2 e 3 quilômetros de raio, dependen-
do dos obstáculos, reduzindo riscos operacionais. 

A quarta fase da operação é a mais problemá-
tica. “Achar o barco não é um grande desafio téc-

MONITORAMENTO IN LOCO 
Sistema Ariel permite acompanhar 
vazamentos de óleo em tempo real, 
podendo reduzir o tempo  
de resposta ao dano ambiental

1 O drone é lançado para  

monitorar uma área pré-programada 

à procura de possíveis ocorrências

Drone

Tupan

2 Usando sensores 

térmicos e câmeras  

de vídeo, o drone 

localiza uma mancha  

e aciona o Tupan
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nico, mas o pouso é”, comenta Jacoud. O vento e 
o balanço do mar, principalmente quando a água 
está agitada, dificultam o procedimento. O veículo 
aéreo precisa realizar a aproximação evitando o 
mastro, achar o ponto preciso que deve ocupar na 
embarcação – em uma espécie de heliponto – e 
fazer o cálculo da trajetória e velocidade do pouso. 

O 
projeto Ariel começou 
em 2019 e recebeu R$ 7,3 
milhões de investimen-
tos da Repsol Sinopec 
na primeira fase. Em 
novembro de 2021 ini-
ciou a segunda etapa de 
desenvolvimento, com 

duração prevista de 18 meses. Uma nova embar-
cação está sendo projetada pela Tidewise, startup 
fundada pelos sócios Rafael Coelho, engenheiro 
naval, e Sylvain Joyeux, engenheiro francês de 
software, que foi pesquisador do Centro Alemão 
de Pesquisa para Inteligência Artificial (DFKI 
GmbH). “O novo barco terá mais de 12 metros e 
provavelmente utilizará combustíveis não fósseis, 
como impulsão a hidrogênio, com autonomia para 
35 dias em mar”, detalha Coelho. 

A embarcação também terá novas funciona-
lidades e sensores de leitura de amostras cuja 
configuração ainda não está completamente de-
finida. “Um dos nossos objetivos será determinar 
a estrutura química do óleo encontrado de modo 
a saber qual é seu campo produtivo de origem”, 
antecipa Coelho. A informação é importante para 
identificar de qual plataforma o óleo está vazando 

e acelerar a interrupção das operações, evitando 
a expansão da mancha de óleo. 

Outra funcionalidade desejada é preparar o sis-
tema computacional, que simula as condições me-
teoceanográficas em tempo real, para alimentar 
modelos de dispersão de óleo no mar, permitindo 
uma ação preditiva de contenção de danos. Para 
Luiz Landau, com essas duas novas funcionalida-
des, o Ariel deverá mudar de patamar e se tornar 
um sistema completo de monitoramento de vaza-
mento de óleo em plataformas marítimas. 

O sistema também está sendo testado para atua-
ção em outras atividades offshore. Em junho de 
2021, a Tidewise venceu o Open Innovation Chal-
lenge promovido pelo Grupo Elia, um dos princi-
pais geradores de energia elétrica da Bélgica, em 
parceria com a empresa de transmissão elétrica 
alemã 50 Hertz. O certame reuniu 78 startups de 
vários países que desenvolvem soluções inovado-
ras para diversas aplicações relacionadas à geração 
e transmissão de energia offshore. 

Além do prêmio de € 20 mil, a Tidewise terá 
a oportunidade de testar seu sistema de monito-
ramento em parques eólicos offshore do Elia na 
Bélgica. “Em um primeiro momento, vamos fazer 
a inspeção visual autônoma das plataformas e 
turbinas eólicas e dos cabos elétricos submarinos 
que fazem a transmissão da energia até a terra”, 
informa Coelho. Para Marcelo Andreotti, da Rep-
sol Sinopec, o Ariel tem um grande potencial de 
aplicação além do monitoramento da produção de 
petróleo. “É um sistema com várias possibilidades 
de aproveitamento para o monitoramento de da-
dos relevantes para controle ambiental”, afirma.  nIN
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3 A embarcação segue ao local  

e coleta amostras de água. Em seguida 

realiza testes com sensores que  

podem confirmar se há contaminação

4 Em caso positivo,  

o Tupan comunica 

imediatamente a central 

de monitoramento sobre  

a presença de óleo no mar
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129 municípios do país. Ao realizar, durante dois 
anos, conversas com mais de 1,7 mil mulheres 
trans, travestis, homens trans e pessoas não bi-
nárias, a pesquisa do Cedec, por sua vez, revelou 
que, na média, 58% desses indivíduos realizam 
trabalho informal ou autônomo, de curta duração 
e sem contrato. Considerando apenas o grupo das 
travestis, o percentual equivalente sobe para 72%. 

Na pesquisa do Cedec, travestis e mulheres trans 
(70%) constituem a maioria dos entrevistados, 
majoritariamente solteiros (70%), negros (57%) 
e com escolaridade até o ensino médio (51%). “O 
estudo também identificou que, em decorrência 
dos preconceitos comumente sofridos, muitos su-
jeitos trans costumam abandonar a escola antes de 
concluir a educação básica. Isso afeta toda sua tra-
jetória”, afirma a socióloga Carla Diéguez, da Fun-
dação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 
(FESPSP) e uma das coordenadoras do trabalho. 
Ela destaca que o levantamento mostra que 88% 
dos entrevistados fazem tratamentos de terapia 
hormonal pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A 
temática da diversidade sexual e de gênero nunca 
foi contemplada pelos censos realizados no Brasil. 
Pioneiro na América do Sul, em 2016 o Uruguai 
realizou a primeira contagem nesse sentido, iden-
tificando 853 indivíduos trans em seu território 
para uma população de 3,4 milhões de habitantes.

Ao considerar estudos demográficos sobre a 
população trans como uma das principais lacu-
nas para seu campo de trabalho, a médica epi-
demiologista Maria Amélia Veras, da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 
(FCM-SCSP), recorda que, na década de 1990, 
suas primeiras pesquisas envolvendo diversidade 
sexual e de gênero diziam respeito à epidemia de 

P
rimeiro estudo acadêmico a avaliar 
a proporção de pessoas identifi-
cadas como transgênero ou não 
binárias que vivem no país, levan-
tamento da Faculdade de Medici-
na de Botucatu da Universidade 
Estadual Paulista (FMB-Unesp), 
publicado na Nature Scientific 
Reports em 2021, mostrou que 
3 milhões de indivíduos estão 
incluídos nesses grupos, o que 
corresponde a cerca de 2% da 

população adulta. Voltada ao contexto paulis-
tano, outra análise, concluída no ano passado e 
realizada em parceria entre o Centro de Estudos 
de Cultura Contemporânea (Cedec) e a Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos de São Paulo, 
investigou as condições de vida de indivíduos 
transgênero, constatando que, na cidade de São 
Paulo, sua média de idade não ultrapassa 35 anos. 
Elaborados com base no diálogo que vem sendo 
desenvolvido entre pesquisadores da área médi-
ca e das ciências humanas, os trabalhos buscam 
preencher lacunas envolvendo diversidade sexual 
e de gênero (ver glossário) e oferecem subsídios 
à elaboração de políticas públicas, especialmente 
na área da saúde. 

“Um achado significativo de nosso trabalho é 
que esses indivíduos estão homogeneamente loca-
lizados em todo o país, o que reforça a urgência da 
elaboração de políticas públicas para o território 
nacional”, enfatiza o psiquiatra Giancarlo Spiz-
zirri, do Hospital das Clínicas da Universidade de 
São Paulo (HC-USP) e autor principal do artigo 
publicado na Nature. O universo estimado resul-
tou de entrevistas com cerca de 6 mil pessoas em 

Pesquisa estima em 3 milhões o número de pessoas 

transgênero e não binárias no Brasil

Christina Queiroz | ILUSTRAÇÕES Juliana Freire
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Aids entre homossexuais. “Inicialmente, na área 
da saúde coletiva, o foco de estudos sobre esse 
público eram análises sobre como comportamen-
tos sexuais afetavam a saúde”, conta. Com o tem-
po, as investigações passaram a abarcar questões 
identitárias e a demonstrar que as vulnerabilida-
des da população LGBTQIA+ – sigla para lésbi-
ca, gay, bissexual, transexual, queer, intersexo, 
assexual e outras identidades sexuais e de gêne-
ro – relacionavam-se mais a fatores econômicos 
e sociais, como o estigma e a discriminação na 
sociedade, do que a atitudes individuais. Segundo 
a antropóloga Regina Facchini, pesquisadora do 
Núcleo de Estudos de Gênero Pagu da Universi-
dade Estadual de Campinas (Pagu-Unicamp), em 
um primeiro momento, além da epidemia de Aids, 
outro tema de pesquisa que mobilizava a questão 
trans era a prostituição e as mudanças corporais. 
“Nos últimos 20 anos, as abordagens começaram 
a mudar e hoje incluem várias outras temáticas 
e perspectivas teóricas. Além disso, há um movi-
mento emergente de estudos feitos por pessoas 
assumidamente trans que ingressaram no ensino 
superior a partir de políticas de ação afirmativa e 
respeito ao nome social”, informa a pesquisadora. 
Em levantamento realizado em 2021, o Grupo de 
Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa do 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (Geema-Iesp-
-Uerj) identificou a existência de 2,9 mil alunos 
assumidamente trans presentes em universidades 
federais do Brasil. O dado representa menos de 
0,5% do total de matriculados. 

Nos últimos cinco anos, instituições de ensino 
superior também registraram a conclusão de dou-
torados dos primeiros indivíduos assumidamente 

transgênero e travestis de sua história. Além disso, 
essa população começa a lecionar em universi-
dades, caso da pedagoga Letícia Carolina Nasci-
mento, primeira pessoa declaradamente trans a 
assumir um cargo de docência na Federal do Piauí 
(UFPI), em 2019. “Conheço apenas 15 professoras 
travestis efetivas atuando em universidades pú-
blicas de todo o país”, diz. Nascimento é autora 
do livro Transfeminismo (Editora Jandaíra, 2021), 
que aborda os conceitos de gênero, transgeneri-
dade e feminismo, em linguagem voltada ao pú-
blico em geral. 

A física Gabrielle Weber leciona no campus de 
Lorena da USP desde 2014. “Entrei no Instituto 
de Física da USP em São Paulo em 2002 como alu-
na da graduação e só saí de lá em 2013, depois de 
concluir o pós-doutorado. Em todos esses anos, 
escutei piadas sobre as travestis que atuam com 
prostituição no entorno da universidade. Eu olha-
va aquelas mulheres e me preocupava com meu 
futuro”, recorda, ao justificar a decisão de assumir 
sua transgeneridade em 2019. Atualmente, além de 
tentar relacionar conceitos dos estudos de gênero 
com o ensino da matemática, Weber coordena o 
primeiro levantamento sobre a presença e a pro-
dução científica de pesquisadores LGBTQIA+ no 
Brasil. Com reflexão similar, Lucy Gomes de Souza, 
coordenadora do Núcleo de Biologia Sistemática 
(NuBiS) do Museu da Amazônia (Musa), relata 
que se reconhece como transgênero desde 2014, 
mas fez a transição para o gênero feminino em 
2019, aos 27 anos, quando finalizava seu doutora-
do no Museu Nacional da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). “Tive medo de sofrer 
preconceito, não conseguir me titular e ficar de-
sempregada. Decidi começar o processo quando 

PRESENÇA EM UNIVERSIDADES 
Perfil de alunos trans em  
instituições federais brasileiras

Mulheres 
pretas  

e pardas

Homens 
pretos  

e pardos

Mulheres 
brancas

Homens 
brancos

FONTE GEEMA / IESP / UERJ / 2021

30%
28%

20%
22%

POLÍTICAS AFIRMATIVAS 
Distribuição das 34 universidades federais 
que contam com ações para pessoas trans, 
por região do país

FONTE IAZZETTI, B. D. EXISTE UNIVERSIDADE EM PAJUBÁ?: DISPUTAS E TENSÕES NA PRODUÇÃO DE 
PESSOAS TRANS COMO SUJEITOS DE CONHECIMENTO. SÃO PAULO: UNICAMP, 2021
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15%
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minha carreira já estava mais estabelecida.” Souza 
e Weber contam ter recebido apoio institucional 
em suas decisões, incluindo suporte para a mu-
dança de nome nos sistemas acadêmicos e auxílio 
na comunicação da transição de gênero a alunos e 
colegas de trabalho. 

OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS 
“A questão trans tem desafiado o fazer científico”, 
analisa Veras, da Santa Casa. Isso porque, segundo 
ela, o campo da epidemiologia caracteriza-se por 
utilizar métodos analíticos exatos, muitas vezes 
incapazes de captar as complexidades envolvendo 
identidades de gênero. “As pesquisas epidemiológi-
cas, por exemplo, utilizam métodos quantitativos, 
que estabelecem categorias bem definidas, apro-
priadas para as análises estatísticas. Como captar 
limites e demarcações em uma população cuja 
identidade de gênero é caracterizada por sua flui-
dez?”, indaga. Um dos caminhos para driblar tais 
dificuldades passa pelo estreitamento do diálogo 
com pesquisadores das ciências humanas, espe-
cialmente da antropologia. Por meio dele, tem sido 
possível integrar diferentes perspectivas teóricas 
e metodológicas, que permitem, ao mesmo tempo, 
captar informações comuns das populações ana-
lisadas, bem como entrar nas especificidades de 
grupos minoritários. “A interlocução entre métodos 
qualitativos e quantitativos viabiliza incorporar 
diferentes variáveis nas análises epidemiológicas 
e tem produzido instrumentos para a coleta de 
dados que possibilitam uma abordagem intersec-
cional da questão trans”, relata a epidemiologista. 

O sociólogo Gustavo Gomes da Costa, da Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE), enfrentou 
desafio metodológico similar em pesquisa sobre a 

presença de indivíduos LGBTQIA+ em partidos 
políticos (ver Pesquisa FAPESP nº 264). “Nesse 
estudo, tive de criar categorias para conseguir 
mapear quem se identificava como não binário 
ou assexual. Precisamos desenvolver metodolo-
gias para lidar com essas complexidades.” Costa 
observa que nos últimos três anos pesquisas sobre 
o tema enfrentam dificuldades para obter finan-
ciamento e aponta o papel fundamental desempe-
nhado pela FAPESP no apoio a projetos em áreas 
como saúde pública e antropologia. 

A
o sustentar que não existem 
apenas dois sexos biológicos, 
o psiquiatra Saulo Vito Ciasca, 
coordenador da área da saúde 
da organização Aliança Nacio-
nal LGBTI+, também reconhece 
a existência de múltiplas cate-
gorias envolvendo diversidades 
sexuais e de gênero. Partindo 
dessa premissa, o livro Saúde 
LGBTQIA+ – Práticas de cui-
dado transdisciplinar (Manole, 

2021) apresenta resultados de pesquisas para 
apoiar o trabalho de profissionais da saúde com 
esse público. Um dos editores da obra, Ciasca 
recorda que alguém tipicamente caracterizado 
como pertencendo ao sexo masculino tem pênis, 
testículos, cromossomos XY e predomínio de tes-
tosterona no corpo. “Porém há situações em que 
o sexo genital não corresponde ao sexo cromos-
sômico ou hormonal, de forma que o indivíduo 
pode ter vulva, mas seus cromossomos serem 
XY ou ele ter barba e voz grossa”, exemplifica. 
Além disso, ele cita a existência de pessoas com IN
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genitália atípica, por exemplo, com pênis e vulva, 
ao mesmo tempo. “Conforme nosso olhar cultural, 
as pessoas precisam ter pênis para ser homem ou 
vulva para ser mulher. Qualquer outra possibilidade 
é vista como má formação biológica ou um erro 
genético que precisaria ser corrigido, o que consi-
dero antiético”, observa Ciasca, lembrando que há 
culturas que reconhecem outros gêneros. Na região 
de Istmo de Tehuantepec, no estado mexicano de 
Oaxaca, eles são três: o feminino, o masculino e as 
chamadas muxes. Estas são pessoas não binárias de 
expressão de gênero feminina, isto é, pessoas que 
manifestam socialmente características femininas, 
mas não se identificam como homem, tampouco 
como mulher.

Considerando as especificidades de saúde da 
população trans, a endocrinologista Karen Seidel, 
diretora do Departamento de Endocrinologia Fe-
minina, Andrologia e transgeneridade da Socie-
dade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM), aponta outros desafios envolvendo análi-
ses laboratoriais. “Os laboratórios costumam usar 
valores de referência femininos para analisar re-
sultados de exames de homens trans, por exemplo, 
o que pode prejudicar seu tratamento hormonal. 
Em situações em que o indivíduo faz reposição 
de testosterona, é preciso considerar valores de 
referência masculinos”, alerta. Coordenadora do 
Ambulatório Multiprofissional de Identidade de 
Gênero do Instituto Estadual de Diabetes e Endo-
crinologia Luiz Capriglione (Iede) da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, ela rela-
ta que, para amenizar esses problemas, em 2019 a 
SBEM elaborou um documento com orientações 
aos laboratórios públicos e privados de medicina 
diagnóstica no cuidado ao público trans. 

GLOSSÁRIO
SEXO
Categoria biológica que 

diferencia homens  

e mulheres com base nos 

cromossomos, hormônios, 

órgãos reprodutivos  

e genitais

GÊNERO
Classificação pessoal  

e social dos indivíduos  

como homens ou  

mulheres, que independe  

do sexo biológico

IDENTIDADE DE GÊNERO
Gênero com o qual  

a pessoa se identifica  

e que independe de 

características biológicas

CISGÊNERO 
Abrange pessoas que se 

identificam com o gênero  

que lhes foi atribuído no 

nascimento

TRANSGÊNERO OU TRANSEXUAL
Designa pessoas que se 

identificam com um gênero 

diferente daquele que  

lhes foi atribuído ao nascer

INDIVÍDUO NÃO BINÁRIO
Aquele que não se percebe 

como pertencente 

exclusivamente ao gênero 

feminino ou masculino

TRAVESTI
Vivencia papéis de  

gênero feminino  

e não se reconhece como 

homem ou mulher,  

mas como pertencente  

a um terceiro gênero 

LGBTQIA+
Sigla para lésbica, gay, 

bissexual, transexual,  

queer, intersexo, assexual  

e outras diversidades  

de sexo e gênero

FONTE JESUS, J. G. ORIENTAÇÕES SOBRE 
IDENTIDADE DE GÊNERO: CONCEITOS E TERMOS. 
BRASÍLIA, 2012 
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C
om perspectiva similar, o endocri-
nologista Magnus R. Dias da Silva, 
coordenador do Núcleo de Estu-
dos, Pesquisa, Extensão e Assis-
tência à Pessoa Trans “Professor 
Roberto Farina”, da Universida-
de Federal de São Paulo (Núcleo 
TransUnifesp), reconhece, por 
exemplo, que “existem mulheres 
com vagina e sem vagina, mulhe-
res com próstata e sem próstata”. 
Roberto Farina foi o professor de 

cirurgia plástica da Escola Paulista de Medicina da 
Unifesp que, na década de 1970, realizou a primeira 
cirurgia de redesignação genital no Brasil. Dias 
da Silva pesquisa o efeito da hormonioterapia em 
modelo animal, avaliando a segurança da dose e dos 
tipos de hormônio mais comumente usados pela 
população transgênero. Há três anos, outra médica 
da Unifesp, a ginecologista Marair Gracio Ferreira 
Sartori, tornou-se, com sua equipe, pioneira ao 
realizar a retirada de útero com o congelamento de 
gametas de um homem trans. “O indivíduo já tinha 
sido submetido à extração cirúrgica de mamas, mas 
se incomodava com os sangramentos mensais”, 
relata Sartori, lembrando que a retirada do útero 
tem consequências na capacidade reprodutiva. 
Considerando esse aspecto, pesquisadores do nú-
cleo coordenado por Dias da Silva e dos setores de 
reprodução humana, ginecologia e urologia da Uni-
fesp, coordenado por Renato Fraietta, reuniram-se 
em busca de uma solução para o que se apresentou 
como um problema. “A partir desse diálogo, desen-
volvemos uma técnica por meio da qual foi possí-
vel retirar o útero do paciente, mas preservar seu 
tecido ovariano. Ficamos surpresos ao constatar 

que ele tinha células viáveis nos ovários, mesmo 
recebendo tratamento com testosterona há mui-
tos anos”, conta, ao explicar que os óvulos foram 
congelados para futura fertilização. Atualmente, 
Dias da Silva, Fraietta e Sartori pesquisam técnicas 
que permitam preservar a fertilidade de pacientes 
trans que fazem terapia hormonal ou optam pela 
cirurgia de redesignação genital. 

A endocrinologista Berenice Bilharinho Men-
donça, da Faculdade de Medicina (FM) da USP, 
relata que a proporção estimada de mulheres trans 
no Brasil é de 1 para 100 mil indivíduos e a de ho-
mens trans, de 1 para 30 mil. Mendonça explica 
que sujeitos transgênero se desenvolvem a partir 
de influências multifatoriais, que incluem aspec-
tos genéticos, hormonais e do ambiente em que 
vivem. “A pessoa se dá conta de sua identidade 
de gênero muito cedo, com 5 ou 6 anos de idade. 
Já escutei relatos de pacientes que se lembram 
de sujar vestidos aos 2 ou 3 anos, por não se con-
siderarem meninas”, afirma. Ela esclarece que o 
reconhecimento da transgeneridade é feito por 
meio de avaliação psicológica realizada por pro-
fissionais treinados na área, processo que dura 
ao menos seis meses. Já em relação aos casos de 
genitália atípica, na grande maioria dos casos o 
evento deriva de mutação genética envolvendo a 
formação das gônadas e dos genitais (ver Pesquisa 
FAPESP nº 170). Em projeto atual financiado pela 
FAPESP, Mendonça estuda as alterações genéticas 
e epigenéticas relacionadas ao fenômeno. “Um dos 
objetivos do projeto é disseminar conhecimento 
sobre essas situações clínicas simplificando o diag-
nóstico e reduzindo o preconceito”, informa, ao 
mencionar livro, ainda no prelo, que vai divulgar 
os eventos analisados no projeto. 



Para os casos em que a transgeneridade é de-
tectada na infância, o coordenador do Ambula-
tório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e 
Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP, Alexandre Saadeh, lembra que a Resolu-
ção nº 254/2019 do Conselho Federal de Medicina 
determina que um tratamento à base de hormô-
nios só é permitido mediante o estabelecimento 
de protocolos de pesquisa. “Isso significa que são 
necessárias evidências científicas que validem a 
pertinência de intervenções, na medida em que 
algumas delas são irreversíveis”, informa. O ambu-
latório sob sua coordenação atende hoje 80 crian-
ças e 180 adolescentes. “Recebemos crianças de 
3 a 5 anos, etapa em que a identidade de gênero 
começa a ser definida, com associação profunda 
com um determinado gênero, enquanto outras são 
fluidas e se definem no decorrer dos atendimentos. 
Já uma minoria não se define e discutimos com as 
famílias o protocolo a ser adotado”, explica, tendo 
em perspectiva que as tentativas de suicídio são 10 
vezes mais prevalentes entre pessoas transgênero. 
“Por causa da pandemia, que nos obrigou a sus-
pender os atendimentos por alguns meses, temos 
uma demanda represada. Nesse momento, mais de 
180 famílias aguardam uma consulta.” 

Carmita Abdo, fundadora e coordenadora do 
Programa de Estudos em Sexualidade do HC-USP 
e presidente da Associação Brasileira de Psiquia-
tria, enfatiza que conceitos de sexo e gênero estão 
se transformando rapidamente. “Até há 20 anos, 
os indivíduos eram pensados como sendo homens 
ou mulheres. Hoje sabemos que há pessoas em 
condições múltiplas, o que tem mudado o enten-
dimento médico sobre questões de gênero e iden-

tidade”, analisa. Esse novo entendimento impacta 
na constituição dos currículos das faculdades de 
medicina. Há mais de 10 anos Abdo coordena na 
USP disciplina eletiva sobre diversidades sexuais 
e de gênero. Atualmente, a Unifesp oferece curso 
similar, cuja ementa está sendo atualizada para 
que a questão passe a ser tratada de forma trans-
versal, perpassando as diferentes disciplinas. Há 
dois anos, a Santa Casa de São Paulo também criou 
um ambulatório de atenção a pessoas trans. Ne-
le, estudantes de medicina da instituição podem 
atuar a partir do quinto ano. “Apesar de ainda não 
ser conteúdo obrigatório, estamos dando os pri-
meiros passos para mudar a formação de nossos 
médicos”, finaliza Veras. n

Projetos
1. Diagnóstico molecular de distúrbios da diferenciação sexual (nº 
97/01196-1); Modalidade Projeto Temático; Pesquisadora responsável 
Berenice Bilharinho Mendonça (USP); Investimento R$ 608.743,81.
2. Existe Universidade em pajubá?: Disputas e tensões na produção de pes-
soas trans como sujeitos de conhecimento (nº 19/06630-2); Modalidade 
Bolsa de Mestrado; Pesquisadora responsável Regina Facchini (Unicamp); 
Beneficiária Brume Dezembro Iazzetti; Investimento R$ 20.006,78.
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toridades locais. “Em arquivos públicos 
de El Salvador, documentos oficiais en-
volvendo processos contra pessoas LGB-
TQIA+ são armazenados em caixas sem 
identificação, o que dificulta a realização 
de pesquisas. Além disso, o acesso a ar-
quivos oficiais da guerra interna, de 1980 
a 1992, segue proibido”, conta. De acordo 
com Arévalo, há boatos sobre massacres 
de trabalhadoras sexuais trans perpetra-
dos pelo exército salvadorenho durante 
esse período, algo que depende do acesso 
à documentação para ser comprovado. 

TRABALHO MINUCIOSO
Empenhado em reconstruir a memória 
LGBTQIA+ em Belo Horizonte, há mais 
de 20 anos o pesquisador independen-
te Luiz Morando, doutor em literatu-
ra comparada pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), resgata a 
trajetória de indivíduos que viveram na 
capital mineira a partir de 1917, buscan-
do registros e informações em arquivos 
policiais, processos judiciais, jornais de 
época, além de relatos orais. A pesquisa 
rendeu a publicação de dois livros. Um 
deles é a biografia da travesti Cintura Fi-
na (1933-1995), considerada personagem 
central à memória LGBTQIA+ no Brasil. 

Durante sua investigação, Morando de-
parou-se com notícia publicada em uma 
edição de 1952 do Diário de Minas, sobre 
a presença, em uma delegacia de Belo Ho-
rizonte, de um homem e duas mulheres. 
De acordo com o noticiário, o homem 

D
ocumentos oficiais e jornais 
de época têm permitido res-
gatar a história da população 
LGBTQIA+ em diferentes 
lugares da América Latina, 
evidenciando sua relação com 
esferas de poder e as estraté-
gias criadas para sobreviver, 
mesmo sob condições adver-

sas. Em pesquisa de pós-doutorado de-
senvolvida na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), o pedagogo Amaral 
Arévalo reconstruiu a memória dessa po-
pulação em El Salvador, desde o período 
colonial, por meio do exame de arquivos 
policiais, notícias de jornais e documentos 
armazenados na Biblioteca Nacional do 
país. “Nos arquivos históricos, o ponto 
mais distante no tempo que encontrei 
alguma referência a práticas sexuais dis-
sidentes foi o ano de 1765”, informa. 

Segundo ele, a leitura do material pro-
duzido nos primeiros anos do século XX 
evidenciou um esforço dos governan-
tes em combater e censurar práticas ho-
mossexuais. “Os documentos mostram, 
por exemplo, que nessa época havia uma 
preocupação em impedir que banheiros 
públicos funcionassem como pontos de 
encontro e relacionamento entre a po-
pulação masculina”, informa. 

Mais tarde, a partir do final da década 
de 1940, os documentos passam a indicar 
olhares discriminatórios da sociedade. Ao 
mesmo tempo, registram movimentos de 
resistência e insubordinação contra au-

Análises de trajetórias individuais e lugares de socialização revelam 

aspectos da história das diversidades de gênero

ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA

solicitava ao delegado que conversasse 
com uma delas, com quem era casado, 
mas que o tinha deixado para viver com 
a outra mulher. “A então companheira de 
sua esposa se chamava Feliciana Campos 
de Oliveira, era uma pessoa em transição 
para o gênero masculino e pouco tempo 
depois se tornou Edmundo de Oliveira”, 
conta. Em 1981, em outro jornal, o pesqui-
sador localizou mais uma série de notícias 
relacionadas ao universo trans. Era sobre 
um vigia noturno que, depois de morrer 
de ataque cardíaco, descobriu-se tratar-
-se de uma “mulher que se vestia como 
homem”. “Essa pessoa era, na verdade, o 
Edmundo de Oliveira, que fez o processo 
de transição em uma época em que os tra-
tamentos hormonais não estavam dispo-
níveis. A constatação se deu no Instituto 
Médico Legal”, relata. Para Morando, o 
episódio evidencia que, ao longo da his-
tória, pessoas trans criaram estratégias 
para circular pela cidade, trabalhar e se 
casar em conformidade com sua identi-
dade de gênero. n Christina Queiroz
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Documentos recém-descobertos revelam  

que a construção de Brasília e seu entorno  

poderia ter tomado outros caminhos

Diego Viana

MAIS DO QUE  
UMA CAPITAL  
DE MONUMENTOS

Perspectiva de uma 
unidade rural:   
alguns dos documentos 
encontrados tratam  
de projetos de 
abastecimento de Brasília

URBANISMO
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M
onumento ao modernismo arqui-
tetônico, realização de um projeto 
político, cidade hostil aos pedes-
tres. Há várias maneiras de clas-
sificar Brasília. Em quase todas, 
sobressai uma trinca de nomes in-
dissociáveis da capital federal: os 
arquitetos Oscar Niemeyer (1907-
2012) e Lucio Costa (1902-1998) e 

o presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976). 
Este último colocou todo o peso de seu capital 
político na construção da cidade, garantindo que 
a ideia se concretizasse. Costa foi o vencedor do 
concurso que escolheu o projeto para a região 
central de Brasília, o Plano Piloto. Niemeyer, por 
sua vez, concebeu muitas das construções que 
caracterizam a paisagem do centro administra-
tivo do país. A história da rápida ocupação de um 
quadrilátero em pleno Cerrado contém novos 
detalhes e conflitos que começam a vir à luz. Re-
centes descobertas de documentos, em diferentes 
arquivos, permitem olhar de novas maneiras para 
a capital construída em tempo recorde no Planalto 
Central, entre 1957 e 1960. Mais de meio século 
depois de inaugurada, a metrópole passa por um 
amplo processo de reinterpretação e releitura, 
segundo a arquiteta Maria Fernanda Derntl, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de Brasília (FAU-UnB).A
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O material recém-encontrado é heterogêneo. 
Inclui pranchas com planos para vastos terri-
tórios do Distrito Federal (DF), guardados no 
Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e discre-
tos esboços da praça dos Três Poderes, feitos 
por Niemeyer na folha de rosto de uma edição 
de Guerra e paz, do escritor russo Liev Tolstoi 
(1828-1910). O livro foi localizado pelos arqui-
tetos Rafael Urano Frajndlich, da Faculdade de 
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
e Alexandre Benoit, da faculdade de arquitetura 
paulistana Escola da Cidade, misturado a outros 
materiais de arquivo na biblioteca da Fundação 
Oscar Niemeyer, no Rio.

UNIDADES RURAIS
Os planos territoriais encontrados por Derntl 
revelam como o planejamento da nova capital 
ia além de seu lado monumental e seu centro fa-
moso, o Plano Piloto. “Muitos documentos estão 
sendo encontrados no Arquivo Nacional. Eles 
tratam de projetos de abastecimento de Brasí-
lia, além de áreas industriais e cidades-satélites. 
É uma série numerosa de pranchas de grandes 
dimensões”, relata Derntl. “Em geral, pesquisas 
sobre a capital são feitas no arquivo da própria 
cidade, que é excelente e está com digitalização 
avançada. Mas havia uma parceria entre a Nova-
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cap [Companhia Urbanizadora da Nova Capital, 
estatal responsável pela construção de Brasília] 
e o Conselho Coordenador do Abastecimento, 
subordinado diretamente ao governo federal. 
Os documentos a esse respeito ficaram no Rio.”

Derntl coordena o grupo de pesquisa Capi-
tal e Periferia, na FAU-UnB. Seu propósito é 
ampliar a atenção para além do Plano Piloto, 
que concentra a maior parte do interesse de 
historiadores e urbanistas. “Uma das princi-
pais críticas a Brasília, desde o início da cons-
trução, questionava a falta de planejamento 
regional: haveria o plano de Lúcio Costa para a 
área central, mas o resto do território não teria 
esse tipo de organização. As cidades-satélites 
são consideradas uma descaracterização do 
Plano Piloto. Mas essa não é toda a história”, 
afirma. “De fato, não havia um planejamento 
sistemático e metódico, com pessoas constan-
temente responsáveis por sua coordenação. 
Mas estamos achando uma série de planos que 
se combinavam e deixam clara uma verdadeira 
preocupação com o território.”

Além das cidades-satélites, chama a atenção o 
extenso planejamento para a produção agrícola 
que deveria abastecer a nova capital. Alinhados 
com as ideias de modernidade arquitetônica que 
caracterizaram a primeira metade do século XX, 
os planos para o DF previam que os alimentos 

da metrópole nascente viessem de seu entorno 
imediato. Havia a expectativa de que um terço 
dos trabalhadores mobilizados para a constru-
ção, os chamados candangos, se instalassem 
nas zonas agrícolas do DF, dando início a uma 
ocupação permanente da região, até então par-
camente povoada.

“Desde a década de 1940, as comissões ex-
ploradoras enviadas ao Planalto Central já se 
preocupavam com a organização do território. 
No estatuto da Novacap consta que ela estava 
encarregada de um território mais amplo do 
que apenas o Plano Piloto. E o abastecimen-
to era uma preocupação fundamental”, afirma 
Derntl. “Era corrente a ideia de fixar as pessoas 
no campo para evitar o excessivo crescimento 
urbano. Vemos nesses planos o conceito das 
comunidades rurais, com alguns desenhos que 
chegam ao nível do anteprojeto, com um certo 
grau de detalhamento. As comunidades do en-
torno de Brasília eram pensadas com loteamen-
tos rurais ao seu redor.”

Havia também uma dimensão suplementar 
dos projetos para o DF, seja no Plano Piloto ou 
no entorno: seus criadores pretendiam que fos-
sem o primeiro passo do planejamento territo-
rial e urbano do futuro. “Havia um propósito 
modelar, para o Brasil inteiro, a partir da ideia 
de que era preciso romper com o passado e os 

Operários trabalham  
na construção  
da cúpula do  
Senado Federal

1
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vícios das grandes cidades”, diz Derntl. “Era o 
modelo de uma nova civilização e os projetos 
mostram isso. As comunidades vinham com 
estruturas de apoio rural, beneficiamento dos 
alimentos, administração, mas também escola, 
biblioteca, igreja.”

A 
rápida construção de uma metró-
pole com grandes ambições arqui-
tetônicas, que mobilizou milha-
res de trabalhadores e chamou a 
atenção da opinião pública mun-
dial, ficaria associada à iniciativa 
individual de Kubitschek, que 
assumiu a Presidência em 1955 e 
conseguiu garantir que as obras 

fossem terminadas antes do fim de seu man-
dato, em 1960. Em 1975, o então ex-presidente 
publicou o livro Por que construí Brasília (Bloch 
Editores). Derntl chama a atenção para o tom 
quase profético da obra, em que Kubitschek 
se apresenta como portador de uma aspiração 
nacional que remontaria aos tempos do Brasil 
colônia, e da qual Niemeyer e Costa seriam 
“intérpretes”.

“Nas relações tradicionais entre os podero-
sos e seus arquitetos havia muita comunicação 
pessoal, como cartas. Mas no caso de Brasília 
praticamente não encontramos material assim”, FO
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afirma Frajndlich. “Então tivemos que mudar as 
bases metodológicas do trabalho e usar fontes 
mais variadas. Recorremos muito, por exemplo, 
aos despachos e outros documentos oficiais de 
Niemeyer, Juscelino e da Novacap.” Segundo 
Frajndlich, o uso de fontes como os despachos, 
as notícias de jornal e até mesmo os esboços es-
quecidos de Niemeyer permitem “colocar em 
uma nova perspectiva a história das relações 
entre a arquitetura e o Estado”.

Um dos resultados é que a imagem de JK co-
mo alguém com poder quase autocrático sobre 
os destinos do canteiro de obras de Brasília é 
mitigada. “Foi necessária muita astúcia política 
para fazer valer os interesses do presidente. Foi 
muito difícil, por exemplo, aprovar a iniciativa 
no Congresso, em 1956. Também foi preciso criar 
uma autarquia, a Novacap. Durante a campanha 
presidencial, Juscelino tergiversava sobre o de-
sejo de empreender a construção, mas, quando 
tomou a decisão de ir em frente, teve um grande 
trabalho, que mobilizou muitos atores políticos.”

Antes de trazer à tona a cidade de Lúcio Cos-
ta e Oscar Niemeyer, era preciso abandonar o 
projeto que já tinha sido realizado sob o co-
mando do marechal José Pessoa Cavalcanti 
de Albuquerque (1885-1959). Pessoa coman-
dava desde 1956 a Comissão de Planejamento 
da Construção e Mudança da Capital Federal, 

Abaixo, trabalhadores em Brasília.  
Ao lado, JK (à esq.) com Lúcio Costa 
na única visita feita pelo  
arquiteto durante a construção  
da nova capital, em 1957.  
No registro de três anos  
depois, as primeiras moradias  
de Candangolândia
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sucessora da Comissão de Localização da No-
va Capital, que o marechal também presidira, 
a partir de 1954. A mudança do centro político 
do país para o Planalto Central vinha sendo 
aventada desde a Primeira República: entre 
1892 e 1896, duas expedições comandadas pe-
lo engenheiro belga Louis Cruls (1848-1908) 
haviam explorado a região. A Constituição de 
1946 reforçou a intenção de transferir a sede 
do poder, impondo um prazo de 60 dias para o 
início dos estudos. De fato, o presidente Eurico 
Gaspar Dutra (1883-1974) instaurou nesse mes-
mo ano a comissão de localização, sob a batuta 
do general Djalma Polli Coelho (1892-1954), 
chefe do Serviço Geográfico do Exército. Foi a 
equipe de Pessoa que escolheu o ponto em que 
a cidade viria a ser construída, a partir do Rela-
tório técnico sobre a nova capital da República, 
conhecido como Relatório Belcher, publicado 
em 1956 com base em estudos realizados nos 
dois anos anteriores e contratados pelo anteces-
sor de Pessoa, o general Aguinaldo Caiado de 
Castro (1899-1963). O marechal também chegou 
a apresentar um plano urbano e até um nome 
para a cidade: “Vera Cruz”.

“O marechal era uma figura de prestígio, que 
organizou os preparativos da nova capital, mon-
tou o escritório das comissões e sabia quem que-
ria chamar, começando pelo arquiteto franco-
-suíço Le Corbusier [1887-1965]. O material de 
arquivo permite entender melhor como os pro-
jetos de Pessoa foram sendo desmontados, aos 
poucos, pelos círculos ligados ao modernismo 
e, portanto, a Juscelino”, resume Frajndlich, 
acrescentando que os meados do século XX 
têm a particularidade de ser um momento da 
história em que os arquitetos dispunham de 
certa força política. “Havia cobertura de pro-
jetos arquitetônicos nos jornais, por exemplo. 
E isso reflete na maneira como a Brasília que 
conhecemos prevaleceu.”

A documentação sob análise também revela 
que, antes mesmo do projeto da nova capital, em 
obras como a do Hotel Tijuco, em Diamantina 
(cidade natal de Juscelino), e a do conjunto da 
Pampulha, em Belo Horizonte, ambas em Minas 
Gerais, havia uma proximidade entre o grupo 
político de JK e os arquitetos mais atuantes do 
modernismo brasileiro, entre eles Niemeyer e 
Costa, mas também Affonso Reidy (1909-1964) e 
Roberto Burle Marx (1909-1994). “O que tem se 
revelado é que os círculos políticos de Juscelino 
e os círculos intelectuais, artísticos e arquitetô-
nicos da época tinham pontos de contato. Havia 
uma comunicação indireta”, resume. 

No caso de Diamantina, segundo Frajndlich, 
“pode-se perceber, através dos documentos, co-
mo o Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional] dava forma aos desejos de 

Juscelino, então governador 
de Minas Gerais, de moderni-
zar e, ao mesmo tempo, man-
ter a cidade conservada”. O 
pesquisador diz que os peque-
nos edifícios que Niemeyer 
projetou dentro do períme-
tro histórico expressam essa 
relação entre modernização 
e conservação.

MODERNO E TRADICIONAL
A relação entre preservação 
e modernização não vale pa-
ra Brasília, erguida no quase 
vazio. As mais antigas cidades 
brasileiras são construídas em 
volta de uma praça com uma 
igreja. Já em Brasília, essa es-
trutura é rompida – a praça 
dos Três Poderes, coração do 
centro cívico, tem o Congres-
so, o Supremo Tribunal Fede-
ral e o Palácio do Planalto. O 
edital do concurso vencido 
por Lúcio Costa não previa 
uma igreja naquele espaço.

Entretanto, muito breve-
mente, nos esboços de Nie-
meyer, esse templo apareceu. 
Essa é uma das curiosidades dos desenhos pre-
paratórios encontrados no volume de Guerra e 
paz. No interior da praça dos Três Poderes cons-
ta a figura de uma pequena igreja em formato 
de concha, que, em croquis de 1957, já não está 
mais presente. “Nunca vamos saber, ao certo, 
o quanto a intenção de fazer uma igreja ali foi 
séria”, comenta Frajndlich. “Lúcio Costa é en-
fático ao afirmar que a igreja deveria estar fora 
da praça dos Três Poderes, porque no Brasil a 
religião é separada do Estado. De fato, a cate-
dral está no eixo monumental. Os projetos que 
não venceram tampouco colocam uma igreja 
na praça. Mas Niemeyer desenha essa capela. 
Desconfiamos de que possa haver desenhos mais 
desenvolvidos, mas ainda estamos procurando.”

Frajndlich estima que uma possível razão para 
incluir a igreja na praça seria um gesto não raro 
no modernismo, “algo pequeno, mas que mesmo 
assim representaria uma nova fundação”, diz o 
pesquisador da Unicamp. “Uma praça com igre-
ja matriz no centro de Brasília seria como uma 
nova fundação do Brasil, assim como a igreja 
da Pampulha é uma certa refundação de Belo 
Horizonte”, compara.

DA APOLOGIA À CRÍTICA
A condição de marco da modernidade ou da 
modernização acompanha Brasília em toda a 

A CONDIÇÃO DE MARCO  
DA MODERNIDADE  
OU DA MODERNIZAÇÃO  
ACOMPANHA  
BRASÍLIA EM TODA  
A SUA TRAJETÓRIA 



PESQUISA FAPESP 312  |  87

©
 O

SC
A

R
 N

IE
M

E
Y

ER
 / 

A
U

T
V

IS
, 2

0
2

2

sua trajetória, positivamente, mas também ne-
gativamente. Segundo Derntl, nas décadas de 
1950 e 1960 a cidade suscitava um discurso com 
forte tom apologético. O Plano Piloto aparecia 
como o ápice da modernidade e seus criadores 
eram tratados como gênios sem par. Nos pri-
meiros anos da ditadura militar (1964-1985), 
na expressão do historiador francês Laurent 
Vidal, a capital se tornou “tema tabu” para as 
ciências sociais, já que sua imagem ficou asso-
ciada ao período de exceção.

A 
professora da UnB aponta que é 
possível matizar ambas as avalia-
ções. Em 1960, alguns dos para-
digmas modernistas encarnados 
em Brasília já apresentavam certo 
esgotamento, fazendo da nova 
metrópole brasileira algo como 
um “canto do cisne” de um pe-
ríodo do modernismo. Quanto à 

genialidade de Costa e Niemeyer, Derntl indica 
que suas criações, embora dotadas de grande 
inventividade, eram norteadas por princípios 
compartilhados não apenas com os projetos 
que foram derrotados no concurso de 1956-
57, mas também com algumas das ideias para 
Vera Cruz das comissões encabeçadas pelo 
marechal Pessoa.

Nos anos 1970, foram realizados estudos crí-
ticos à capital, trazendo à luz as contradições de 
sua construção. Nos anos 1980, na publicação 
em inglês do livro A cidade modernista (Cia. das 
Letras, 1993), de James Holston, Brasília apa-
rece como árida, hostil ao pedestre e à escala 
humana. A nova cidade do Planalto Central se 
torna o símbolo dos excessos e equívocos de um 
modernismo que teria tentado fazer tábula rasa 
de tudo que havia sido acumulado. 

De acordo com Derntl, a reinterpretação re-
cente de Brasília se alimenta das pesquisas que, 
nas duas últimas décadas, ampliam o escopo de 
interesse para “incorporar a cidade vivenciada”. 
Estudos reunidos em um dossiê sobre a capital 
publicado pela revista Urbana, em 2018, exami-
nam elementos da vida na metrópole por meio 
de linguagens como o grafite, a fotografia e o ci-
nema. São reveladas realidades que ultrapassam 
a monumentalidade arquitetônica, graças à qual 
Brasília foi reconhecida como patrimônio cultu-
ral da humanidade pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) em 1987. “Hoje, conseguimos olhar para 
essa metrópole brasileira para além dos protago-
nistas da sua construção”, afirma a pesquisadora. n

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

Esboços da praça  
dos Três Poderes,  
feitos por Niemeyer  
na folha de rosto  
de uma edição de  
Guerra e paz, de Tolstoi
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OBITUÁRIO

A
s más notícias começaram 
no Natal: em 25 de dezem-
bro morreu, aos 80 anos, em 
consequência de um câncer 

pancreático, o biólogo norte-americano 
Thomas Lovejoy, que se dedicou a estu-
dar a Amazônia e a defender a preserva-
ção da diversidade biológica. O termo foi 
cunhado por ele em colaboração com o 
conterrâneo Edward O. Wilson, também 
biólogo e morto no dia seguinte aos 92 
anos, por uma perfuração no pulmão. 

“Eu me lembro, devia ser 1975 ou 1976, 
da primeira vez que encontrei Ed Wil-
son”, contou Lovejoy, que era da Univer-
sidade George Mason, nos Estados Uni-
dos, em entrevista a Pesquisa FAPESP 
em 2015. “Almoçamos juntos e falamos 
sobre diversidade biológica, mas não 
tínhamos o termo. Discutimos onde o 

do desmatamento que os fazendeiros es-
tavam prestes a iniciar em torno da cons-
trução da BR-174”, lembra, referindo-se 
à rodovia que liga Manaus a Boa Vista, 
em Roraima. “Ele queria saber a área ne-
cessária para manter a biodiversidade.” 
Depois batizada como Projeto Dinâmi-
ca Biológica de Fragmentos Florestais 
(PDBFF), a iniciativa mostrou que um 
fragmento de 100 hectares não é sufi-
ciente para manter uma onça e perde a 
metade das espécies de aves em menos 
de 15 anos – os efeitos da degradação 
tornam a floresta incapaz de sustentar 
esses animais. Esse conhecimento nor-
teou a criação de parques nacionais na 
região, que precisam ser muito grandes.

Havia poucos cientistas na Amazônia, 
era necessário trazer gente de outros 
estados e mesmo do exterior. À época 

DUAS VIDAS  
PELA  
BIODIVERSIDADE
Thomas Lovejoy e Edward Wilson são referências indeléveis  

no que diz respeito à importância da natureza e sua conservação

Maria Guimarães

Fundo para a Natureza [WWF] deveria 
se concentrar e concordamos que deve-
ria ser nos trópicos, porque há mais es-
pécies lá do que no Alasca, por exemplo. 
Era biodiversidade pura. Eu usei o termo 
em 1980, Ed Wilson usou mais para o fim 
do ano e depois muitas outras pessoas 
começaram a usar.”

Lovejoy conheceu a Amazônia em 
1965, no doutorado, uma relação que 
duraria o resto da vida. “Era como se eu 
tivesse morrido e chegado ao Paraíso”, 
disse, na mesma entrevista. Na segunda 
metade dos anos 1970 ele propôs ao Ins-
tituto Nacional de Pesquisas da Amazô-
nia (Inpa) um projeto de longo prazo. O 
climatologista Carlos Nobre, à época no 
Inpa como engenheiro eletrônico recém-
-formado, foi testemunha. “Tom teve a 
brilhante ideia de acompanhar o efeito 
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sidade Biológica (CDB), no âmbito da 
Conferência Rio-92. “Quando criamos 
na FAPESP o programa Biota, em 1999, 
Lovejoy fez uma fala por vídeo desejando 
sucesso e continuidade no médio e longo 
prazo”, lembra. Participações remotas 
não eram um feito trivial naquele tempo.

Eles ainda trabalharam juntos na 
construção da Intergovernmental Scien-
ce-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES), uma inicia-
tiva internacional sobre biodiversidade, 
e no Post 2020 Biodiversity Framework, 
documento a ser aprovado na 15ª Con-
ferência das Partes (COP) da CDB, reu-
nião que, adiada por causa da pandemia, 
aconteceu parcialmente em 2021 e terá 
sua segunda parte em março. “Tom já 
estava abatido, mas contribuiu muito”, 
conta Joly. “Fará falta na negociação da 
nova estratégia para biodiversidade.”

Edward Wilson, que era aposentado 
pela Universidade Harvard, nos Estados 
Unidos, teve impacto político no tema da 
conservação principalmente por meio de 
sua obra teórica e de divulgação, na qual 
defendeu a conservação da natureza e 
construiu um pensamento que concla-
mou a junção entre ciências naturais e 
humanas (consiliência), e até a religião, 
na defesa da biodiversidade. 

Desde criança ele se encantou pelo 
mundo das formigas e tornou-se espe-
cialista nas sociedades construídas por 
elas. A partir disso, com enorme talen-
to para sínteses, construiu o campo que 
ficou conhecido como sociobiologia e 
causou polêmica ao incluir o ser huma-
no entre os animais cujo comportamento 
está sujeito a pressões evolutivas. Essa 
percepção tornou-se a base para a área 
da ciência que depois ganhou o nome de 
ecologia comportamental. “A primeira 
vez que dei o curso sobre animais sociais 
foi no ano em que saiu o livro Sociobiolo-
gia, em 1975”, conta a zoóloga Vera Im-
peratriz Fonseca, da USP. “Estudamos 
os mecanismos ecossociais, era muito 
difícil e teve grande impacto.” 

O biólogo Marcos Buckeridge, da USP, 
também ressalta a influência de Wilson 
e destaca um paralelo entre os dois pio-
neiros da biodiversidade. “Nesta era dos 
especialistas, é fundamental quando pes-
quisadores trazem a ciência para a esfe-
ra política”, afirma. “Lovejoy e Wilson 
fizeram isso, cada um à sua maneira.” n 

Lovejoy em 2012  
e Wilson em 2003: 
legado fundamental 
na teoria e na 
prática da ciência 
ecológica

estudante de biologia na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Rita 
Mesquita soube do PDBFF em um con-
gresso de zoologia no qual trabalhava 
como voluntária. O ornitólogo norte-
-americano Richard (Rob) Bierregaard, 
primeiro coordenador do projeto, tenta-
va atrair pesquisadores e entregou um 
cartão de visita à jovem. Quando escre-
veu, Mesquita recebeu como resposta 
uma passagem aérea para Manaus. “Tom 
teve a visão de oferecer oportunidade 
para pessoas como eu, uma estudante 
treinada no Cerrado de Minas Gerais”, 
reflete. “É um legado que ele deixa.” 

O biólogo norte-americano Mario 
Cohn-Haft foi um dos recrutados no exte-
rior e chegou em 1987 ao Inpa – onde hoje 
é pesquisador – também como estagiário 
recém-formado. “No começo, Lovejoy era 

o chefe que morava nos Estados Unidos 
e aparecia de vez em quando”, conta. Ao 
longo dos anos a relação virou amizade e 
motivação. “Ele inspirava as pessoas a fo-
carem na busca do entendimento de como 
as coisas funcionam e a fazer um mundo 
melhor.” Segundo ele, hoje o Amazonas é 
um berço de cientistas, em grande parte 
graças ao PDBFF. Lovejoy planejou sua 
ausência criando o Centro de Biodiver-
sidade da Amazônia, uma organização 
não governamental sediada nos Estados 
Unidos com a missão de captar recursos 
e manter o projeto em andamento.

O
utros grandes projetos co-
laboraram com o PDBFF, 
como o Experimento Anglo-
-brasileiro de Observações 

Climáticas Amazônicas, que instalou 
em 1990 nas mesmas áreas duas torres – 
uma dentro da floresta e outra em área de 
pastagem – que ultrapassam a altura do 
dossel para fazer observações e coletar 
dados ambientais, meteorológicos e de 
interação entre a biosfera e a atmosfera. 
Essas medidas deram origem ao Expe-
rimento de Grande Escala da Biosfera-
-Atmosfera na Amazônia (LBA) a partir 
de 1999. “Unimos o conhecimento obtido 
pelo PDBFF com projeções de mudanças 
climáticas e pensar o que deveria ser fei-
to para preservar a floresta”, conta Car-
los Nobre, coordenador inicial dos dois 
projetos, à época no Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Ele e Lovejoy escreveram dois edito-
riais para a revista Science Advances, em 
2018 e 2019, alertando para o ponto de 
não retorno da Amazônia, que poderia 
ser atingido entre 20% e 25% de desma-
tamento, e buscando soluções. 

Com a visão de que o conhecimento 
científico e os recursos humanos não são 
suficientes para preservar a Amazônia, Lo-
vejoy se envolveu ativamente na política 
ambiental. Ele integrava o comitê estra-
tégico do Painel Científico para a Ama-
zônia, copresidido por Nobre, que lançou 
um detalhado relatório na mais recente 
conferência do clima, a COP26, na Escó-
cia, no ano passado. “Tom fez um belíssi-
mo trabalho, contávamos com ele para a 
continuidade”, lamenta o climatologista.

O botânico Carlos Alfredo Joly, da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), manteve com Lovejoy uma par-
ceria longeva, como nas discussões para 
a elaboração da Convenção sobre Diver- Leia versão maior no site.
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MEMÓRIA

Cabral (à esq.)  
e Coutinho, em  
trajes formais, após  
a viagem; pouco 
antes de partirem  
(abaixo, à dir.);  
e o Lusitânia 
decolando de Lisboa, 
com a Torre de  
Belém ao fundo 

UM VOO DE  
67 DIAS  
ENTRE LISBOA 
E RECIFE
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Há 100 anos, dois aviadores portugueses inauguravam a navegação aérea 

com a primeira viagem entre Lisboa e Rio de Janeiro  

Carlos Fioravanti

britânicos, fizeram a primeira viagem 
sem paradas, em um avião bimotor Vic-
kers Vimy, com 13,28 m de comprimento 
e 20,75 m de envergadura; guiando-se 
apenas com uma bússola e um sextante, 
percorreram 3.186 km entre Terra No-
va, no Canadá, e Chifden, na Irlanda, 
em 12 horas.

Nessas duas viagens, “não se tinha uti-
lizado a navegação astronômica, pois na 
[maior] distância a vencer, 400 milhas 
[780 km, entre duas escalas], seria bas-
tante lançar-se mão da navegação estima-
da”, comentou o coronel aviador brasilei-
ro Manuel Cambeses Júnior (1942-2019) 
no livro A primeira travessia aérea do 
Atlântico Sul (Instituto Histórico-Cultu-
ral da Aeronáutica, 2008). Barros reitera: 
“Nessa época os aviadores não conhe-
ciam o regime dos ventos, que poderiam 
desviar o avião da rota, e os aviões ain-
da eram perigosos. Em 1914, no início 
da Primeira Guerra Mundial, a França 
proibira o uso de aviões, alegando que 
matava mais pilotos do que inimigos”.

Em seu relato de viagem, Cabral es-
creveu que pretendia homenagear o Bra-
sil, que completava 100 anos de Inde-
pendência de Portugal, e fortalecer os 
laços de amizade entre as duas nações. 
Seu plano era mobilizar as Marinhas dos 
dois países, mas relatou apoio apenas do 
governo português.

“Ao planejar a viagem, quando viram 
que teriam de pousar no mar, ou ameris-
sar, porque a distância era muito gran-
de, Cabral e Coutinho concluíram que 
teriam de usar um hidroavião, menos 
potente e menos veloz que os Vickers”, 
comenta o engenheiro mecânico Mar-
cello Augusto Faraco de Medeiros, da 
Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo (Eesc-USP), 

R
ecife, junho de 1922. Um repór-
ter perguntou ao recém-che-
gado piloto português: “O que 
lhe passou pela cabeça para 

fazer essa viagem?”. “Nada. Se tivesse 
passado, não teria feito”, respondeu o 
capitão-tenente aviador Artur de Sa-
cadura Freire Cabral (1881-1924). No 
dia 5 desse mês, ao chegarem à capital 
de Pernambuco, ele e seu navegador, o 
capitão de mar e guerra Carlos Viegas 
Gago Coutinho (1869-1959), haviam 
completado a primeira travessia aérea 
do Atlântico Sul, entre Portugal e Brasil, 
depois de viajarem 8.383 quilômetros 
em 62h26min de voo, desde Lisboa, de 
onde partiram em 30 de março (ver o 
mapa da viagem na versão on-line desta 
reportagem). Antes da metade da via-
gem, pensaram que cairiam e morre-
riam no mar quando viram que o pri-
meiro hidroavião – dos três que foram 
usados – consumia mais combustível 
do que o previsto.

“Foi uma viagem tensa, em um avião 
biplano [uma asa sobre outra], mono-
motor, aberto, portanto os aviadores es-
tavam sujeitos ao vento e à chuva, com 
equipamentos precários”, comenta o fí-
sico Henrique Lins de Barros, do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), 
do Rio de Janeiro, e estudioso da vida e 
obra de Alberto Santos-Dumont (1872-
1932) (ver Pesquisa FAPESP nº 138), que 
relatou o encontro do aviador português 
com o repórter. Segundo ele, essa viagem 
marcou o início da navegação aérea, por 
causa de dois aparelhos inventados por 
Coutinho e usados na viagem – o sextan-
te aéreo e o corretor de rumos. 

Adaptado do equivalente naval, o sex-
tante indicava a altura dos astros (Sol 
ou estrelas) e a latitude sem recorrer 

ao horizonte, como nos navios. Como o 
avião estava sempre em movimento, difi-
cultando a medição, Coutinho criou um 
horizonte artificial, com um nível dotado 
de uma bolha de ar, como o usado por 
pedreiros para alinhar paredes. Couti-
nho descreveu o sistema de horizonte 
artificial em 1919 na revista Anais do 
Clube Militar Naval e o testou com Sa-
cadura Cabral em 1921 em uma viagem 
de 972 quilômetros (km) entre Lisboa e 
a Ilha da Madeira. Além da posição, era 
necessário determinar a rota descontan-
do o efeito do vento, por meio de boias 
atiradas ao mar em combinação com o 
corretor de rumos. “Os dois aparelhos 
permitiram aos aviadores voar grandes 
distâncias sem referências terrestres”, 
ressalta Barros. 

Cabral relatou que teve a ideia de atra-
vessar o mar após a visita de Epitácio 
Pessoa (1865-1942), então presidente do 
Brasil, a Lisboa, em junho de 1919. Um 
mês antes, o hidroavião Curtiss NC-4, 
com 20,8 metros (m) de comprimento 
e 38,4 m de envergadura, pilotado pelo 
comandante norte-americano Albert 
Cushing Read (1887-1967), completara a 
primeira travessia aérea transatlântica, 
uma viagem de 6 mil km, executada em 
23 dias, com 6 paradas no mar, entre No-
va York, nos Estados Unidos, e Plymouth, 
na Inglaterra; uma frota de 68 navios, 
estacionados a cada 50 a 75 milhas (92 a 
140 km), ajudavam a orientar o caminho 
e a dar assistência em caso de pouso na 
água; dos três aviões que partiram, ca-
da um com sua tripulação, apenas um 
chegou. Cabral integrou a comitiva que 
recepcionou Read na escala em Lisboa.

Logo depois, em 14 de junho, o capitão 
John Alcock (1892-1919) e o tenente Ar-
thur Whitten Brown (1886-1948), ambos FO
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estudioso dessa história. “Um dos pro-
blemas deles é que os hidroaviões não 
foram feitos para percorrer grandes dis-
tâncias porque, entre outros motivos, 
são menos aerodinâmicos que outros 
tipos de avião.” 

Para entender melhor os relatos da 
viagem, o engenheiro mecânico e vele-
jador Jacques Waldmann, do Institu-
to Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 
consultou um livro deixado por seu pai, 
Concise spherical trigonometry, de Jac-
ques Redway Hammond (Houghton 
Mifflin, Boston, 1943). Sua primeira con-
clusão: “Eles usaram um conhecimento 
sobre navegação celestial com trigono-
metria esférica empregando sextante, 
cronômetro, bússola, almanaques náu-
tico e aéreo e carta de estrelas que não 
se ensina mais nas escolas, mas ainda 
poderia ser útil, em caso de pane dos 
sistemas GPS, de que hoje dependemos 
tanto”. Indagado se iria com os dois por-
tugueses, se pudesse, ele responde: “Há 
40 anos eu acharia divertido, mas hoje, 
aos 60, teria receio”. Medeiros e Barros 
são mais incisivos: não iriam, de modo 
algum. “Era uma viagem de alto risco”, 
argumenta Medeiros.

C
abral e Coutinho prepararam 
três aviões Fairey 3, fabrica-
dos na Inglaterra e compra-
dos pela Marinha portuguesa. 

A bordo do primeiro, Lusitânia, com 11,2 
m de comprimento e 19,1 de envergadu-
ra, decolaram de Lisboa às 7h de 30 de 
março. Fizeram escalas nas ilhas Ca-
nárias e em Cabo Verde, preparando-se 
para o trecho seguinte, o mais longo e 
difícil, totalmente sobre o mar: os 1.682 
km até o arquipélago de São Pedro e São 
Paulo, um conjunto de ilhotas rochosas 
a 986 km da costa brasileira. “O risco 
de não conseguirem acertar a ilha no 
meio do mar era grande”, comenta Me-
deiros. “Eles tinham de verificar a rota 
o tempo todo ou corrigi-la sempre que o  
vento mudava.”

No relato de viagem, Waldman verifi-
cou que os aviadores viajavam de 200 a 
300 m de altitude, medida por meio de 
um aparelho chamado aneroide. Cabral 
descia a 30 m quando Coutinho preci-
sava atirar as chamadas boias de fumo, 
um composto de fosforeto de cálcio, que 
se incendiavam ao tocar o mar. As boias, 
em conjunto com a fumaça resultante 
dessa reação, serviam como pontos de 

referência para reorientar a rota, por 
meio do corretor de rumos. As oscila-
ções no avião causadas pelo vento po-
deriam também prejudicar as medições 
do sextante.

Além da incerteza sobre o rumo, os 
dois aviadores viram que o avião estava 
consumindo mais combustível do que o 
previsto. Depois, em seu relato de via-
gem, Cabral reconheceu que esse foi o 
trecho mais difícil da viagem: “Durante 
nove horas e meia vivi sempre na incer-
teza de ter ou não combustível suficiente 
para chegar ao final da etapa”. 

Coutinho fez os cálculos corretos. 
Chegaram ao arquipélago às 17h, após 11 
horas de viagem sem parar, com apenas 
três litros de gasolina no tanque, e logo 
viram o navio português República, que 
os esperava, como planejado. O mar es-
tava revolto e uma onda quebrou um dos 
flutuadores, fazendo o avião inclinar-se 
rapidamente, e os dois aviadores tiveram 
tempo apenas de pegar os instrumentos 

de bordo antes de saltar a bordo do navio 
e o Lusitânia afundar.

Cabral e Coutinho seguiram no Re-
pública até Fernando de Noronha para 
aguardar o segundo Fairey, chamado de 
Pátria, enviado pelo governo português. 
Instalaram um tanque extra de com-
bustível e retomaram a viagem em 11 de 
maio. Decidiram retornar a São Pedro, 
para não deixar o trecho incompleto, 
mas o motor falhou e eles amerissaram. 
Sem conseguir fazê-lo voltar a funcionar, 
os dois aviadores passaram nove horas 
flutuando com o hidroavião até um na-
vio inglês os encontrar. 

Chamado, o República os resgatou 
novamente e salvou apenas o motor da 
aeronave. O terceiro hidroavião, Santa 
Cruz, chegou a Fernando de Noronha 
em 2 de junho a bordo de outro navio 
português. E com o Santa Cruz chega-
ram a Recife, passaram por Salvador e 
Vitória, no Espírito Santo, e concluíram a 
viagem no Rio de Janeiro em 17 de junho.

Sextante modelo Gago 
Coutinho (visor à esq.),  
do acervo do Museu 
Aeroespacial do  
Rio de Janeiro, e o  
corretor de rumos (abaixo), 
usado para descontar  
o efeito do vento sobre  
a rota prevista
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No Rio, como nos outros lugares por 
onde passaram, foi um dia de festa. “A 
cidade está toda ornamentada. Não há 
prédio, no centro, que não tenha a sua 
fachada embandeirada”, relatou o jornal 
santista A Tribuna em 18 de junho de 
1922. Durante o desfile com os dois avia-
dores pela cidade, “os brados da multi-
dão misturavam-se aos apitos das sereias 
de dezenas de lanchas, vapores e vasos 
de guerra, cujas tripulações formavam 
no tombadilho.” 

OUTROS VOOS 
No Rio, entre as autoridades políticas e 
representantes da comunidade portu-
guesa que receberam os pilotos pioneiros 
em jantares estava a paulista Theresa di 
Marzo Roesler (1903-1986), a primeira 
aviadora brasileira, que havia recebido 
o brevê em abril daquele ano. Em 1926 
ela se casou com seu instrutor, o piloto 
alemão Fritz Roesler (-1971), que a proi-
biu de continuar voando, sob a alegação 
de que um aviador na família já seria o 
bastante. Cabral havia morrido dois anos 
antes, em 1924, em um desastre aéreo, 
quando voltava de Amsterdã, nos Países 
Baixos, para Lisboa. Coutinho viveu até 
os 90 anos.

Em junho de 1926, o piloto paulis-
ta João Ribeiro de Barros (1900-1947), 
com seu amigo mecânico Vasco Ciqui-
ni (1900-1930), viajou para a Itália com 

o propósito de comprar, com recursos 
próprios, um hidroavião, com o qual 
pretendia atravessar o oceano. A fabri-
cante Savoia-Marchetti não quis vender 
um avião novo, com receio de que um 
eventual fracasso prejudicasse a ima-
gem da empresa. O aparelho usado que 
ele conseguiu comprar quase afundou 
em um teste, depois foi reformado e ga-
nhou o nome de Jahu, cidade natal de 
Barros, com a grafia antiga. Era um hi-

droavião de madeira, bimotor, com 16,2 
m de comprimento e 24 m de enverga-
dura, no qual Barros, Ciquini, o copiloto 
João Negrão (1901-1978) e o navegador 
Newton Braga (1882-1959) partiram de 
Gênova, um porto no nordeste da Itália, 
em 17 de outubro  de 1926. Após várias 
paradas não planejadas, para conser-
tar o motor e trocar o combustível, que 
havia sido adulterado, chegam a Natal, 
capital do Rio Grande do Norte, em 14 
de maio de 1927.

Em 20 de maio de 1927, sozinho, o pi-
loto norte-americano Charles Lindbergh 
(1902-1974) saiu de Nova York em seu 
avião The Spirit of Saint Louis e chegou 
a Paris no dia seguinte, após 33h31min 
de viagem. Foi também nesse ano que 
uma versão aprimorada do sextante de 
Coutinho, fabricada pela empresa alemã 
Plath com autorização da Marinha por-
tuguesa, foi testada a bordo de um avião 
Argos em uma viagem entre as cidades 
de Lisboa e do Rio de Janeiro. No Bra-
sil, esse ano marcou a criação da Viação 
Aérea Rio-Grandense (Varig), uma das 
primeiras companhias aéreas do Brasil, 
extinta em 2006.

Na década de 1950, as hélices foram 
substituídas por turbinas, com mais po-
tência, aumentando a velocidade dos 
aviões em cerca de 10 vezes. Hoje um 
avião Airbus, com quatro turbinas, 75 m 
de comprimento e 68 m de envergadura, 
levando 380 passageiros, faz a viagem en-
tre Recife e Lisboa sem escalas em 7h15. nO hidroavião Jahu, com o qual quatro brasileiros atravessaram o Atlântico em 1927, no Museu TAM

Santa Cruz, o terceiro hidroavião, é colocado no mar, perto de Fernando de Noronha, 
e com ele os dois aviadores concluem a viagem

3
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Sobressai a relação entre a ocupação das bordas 
da cidade por uma busca histórica por direitos. 
As análises acerca das políticas de proteção so-
cial mostram como são fundamentais tanto para 
a ocupação periférica quanto para o enraizamen-
to na localidade, além de serem fundamentais à 
proteção da vida em contextos violentos.

Em diversos capítulos, questões como perten-
cimento, experiência cotidiana e identidades são 
trazidas, oferecendo a possibilidade de mergulho 
na realidade de Sapopemba e de reconhecimento 
de questões comuns a diversas partes do Brasil. 
Tal reconhecimento se dá, por exemplo, através 
do retrato do papel do estado, com “e” minúscu-
lo mesmo, como ressaltado no livro, no territó-
rio. Profissionais, funcionários públicos, buro-
cratas, secretárias – a teia de relações e pessoas 
envolvidas diretamente na rede estatal –, ora se 
apresentam como reguladores, ora como a “mão 
esquerda do estado”, ou ainda como agentes de 
violência e exclusão. 

Nesse caminho, chama a atenção o papel de or-
ganizações criminosas na regulação do mercado 
de drogas, de segurança e de terra. Se o Estado é 
apresentado como regulador de alguns serviços – 
e por intermédio desse poder atua, por vezes, 
como agente de exclusão –,  o mundo do crime, 
por sua vez, acionando diretamente a violência, 
regula diferentes mercados e acaba por ser agente 
de associação e coesão de parte da comunidade. 
Trata-se, portanto, de pensar as organizações 
criminosas como pares do Estado na regulação 
da sociabilidade da população local. 

O livro termina apontando caminhos de aciona-
mento da memória coletiva como fundamentais à 
imaginação do futuro de Sapopemba. Novamente, 
o relato de um território específico reverbera a 
realidade brasileira, em que experiências de luta 
por reconhecimento estão cada vez mais presentes 
e abrem novos caminhos analíticos. Destaca-se, 
assim, o desafio de tornar políticas as experiên-
cias compartilhadas pela sociedade brasileira – 
memórias, senso de lugar, para citar os termos 
utilizados pelos autores –,  mas ainda pouco de-
batidas pelo Estado – agora com “e” maiúsculo.

E spaços periféricos reúne um conjunto de 
estudos realizados por pesquisadores li-
gados ao Centro de Estudos da Metrópole 

(CEM) e capítulos escritos por convidados co-
mentando as pesquisas apresentadas. A tarefa 
de se debruçar sobre um território complexo e 
heterogêneo como Sapopemba, na zona leste de 
São Paulo, desenvolve-se a partir da diferencia-
ção de três eixos colocados em diálogo em temas 
transversais: Estado e políticas públicas; crime e 
violência; e transformações socioespaciais. 

Em uma das passagens, os organizadores expli-
cam que Sapopemba deriva do tupi sapopema e 
diz respeito a uma árvore de porte grande em que 
as raízes crescem ao redor do tronco. Vale a pena 
procurar sua imagem na internet. Ao fazer isso, 
é possível associá-la ao exercício ao qual o livro 
se propõe: expor e analisar, de diversos ângulos 
e com embasamento empírico, o desenvolvimen-
to urbano dos territórios periféricos brasileiros 
tendo como ponto de partida um tronco em co-
mum, justamente o distrito paulistano. Esta re-
senha, inspirada na imagem, procura apresentar 
um retrato do livro, imaginando-o como tronco 
e raízes. Isso porque seria impossível retratar 
a riqueza da obra de outra forma, sem cometer 
nenhuma injustiça.

Sapopemba constitui o eixo de análise, mas os 
textos não se restringem às suas especificidades, 
mostrando-o como símbolo da desigualdade e 
heterogeneidade presente nas periferias brasi-
leiras. Logo na introdução, apresenta-se um rico 
resumo da literatura nacional sobre o tema, ca-
tegorizando a produção bibliográfica a partir do 
contexto histórico, temas-chave e quadros teóri-
cos influentes. Tal esforço assinala a importância 
de propostas como a do livro, especialmente em 
contexto como o atual, de aprofundamento das 
desigualdades sociais.

Em diversas passagens, delineia-se um retrato 
do contexto urbano de forma comparativa. É o 
caso, por exemplo, dos textos relativos ao tema 
crime e violência, que situam a realidade de Sa-
popemba em amplo espectro analítico relativo 
ao Estado e à sociologia da violência, mostrando 
a inserção dos autores em diálogos e percursos 
caros à literatura temática. 

A urbanização periférica do país, caracterizada 
pela autoconstrução, ganha camadas adicionais. 

Precariedade enraizada

Espaços periféricos: 
Política, violência  
e território nas 
bordas da cidade
Matthew Aaron 
Richmond, Moisés 
Kopper, Valéria 
Cristina de Oliveira  
e Jaqueline Garza 
Placencia (orgs.)
EdUFSCar
270 páginas
R$ 36,00

Taísa Sanches

Taísa Sanches é cientista social e desenvolve pesquisa de  
pós-doutorado sobre movimentos sociais urbanos no Programa 
de Pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro
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Q uando começou a trabalhar 
como médico no Hospital de 
Clínicas da Universidade 

Estadual de Campinas (HC-Unicamp), 
no início de 2021, Matheus Santarosa 
Cassiano encontrou um ambiente  
que pouco lembrava os tempos de 
graduação, iniciada seis anos antes, na 
mesma instituição. Os espaços outrora 
bem definidos para atendimento  
das diferentes especialidades haviam 
sido reorganizados para receber 
simultaneamente mais de uma centena 
de pacientes acometidos pela Covid-19. 
“Ao mesmo tempo que observávamos 
como uma estrutura hospitalar  
pode ser transformada em casos de 
crise sanitária, também ficamos 
apreensivos por começar a exercer  
a profissão em meio a tantas 
incertezas”, recorda Cassiano, um  
dos 113 profissionais que colaram  
grau em janeiro de 2021. 

Hoje, com um ano completo de 
residência na área de psiquiatria,  
o jovem médico considera ter vivido 
uma das realidades mais desafiadoras 
que trabalhadores da saúde podem 
enfrentar ao longo da carreira:  
a de um cenário desolador de uma 
pandemia causada por um vírus letal  
e sobre o qual ainda havia poucos 
conhecimentos. “Foram sentimentos 
muito intensos, pois de imediato 
tivemos de trabalhar em meio  
ao sofrimento pela perda de tantas 
vidas”, conta. 

A situação vivida por Cassiano e 
seus colegas da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) da Unicamp foi 
parecida com a de mais de 36 mil 
médicos que se formaram em todo  
o país em 2019 e 2020. Segundo o 
Conselho Federal de Medicina (CFM), 
o Brasil tem 342 escolas médicas  
e uma média anual de 10,4 

Emergência médica
Estudos tratam das adversidades enfrentadas por novos profissionais da saúde 
durante a pandemia de Covid-19   
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recém-formados para cada grupo de 
100 mil habitantes. Em abril de 2020, 
em virtude da emergência sanitária,  
o Ministério da Educação autorizou  
o adiantamento da formatura de 
estudantes que tivessem cumprido ao 
menos 75% da carga horária referente 
ao internato, ou seja, aos estudos 
práticos realizados nos dois anos finais 
da graduação em medicina.

Quem esteve no internato nesse 
período também viu sua rotina  
ser transformada pela pandemia.  
“Em março de 2020 decidimos pela 
suspensão das atividades presenciais 
dos alunos do quinto e sexto anos  
e as aulas passaram a ser ministradas  
na modalidade on-line”, explica 
Cláudio Saddy Rodrigues Coy, diretor 
associado da FCM-Unicamp. Já os 
residentes, independentemente da 
especialidade, foram convocados a dar 
plantão nas enfermarias e tornaram-se 

CARREIRAS



96  |  FEVEREIRO DE 2022

fundamentais no atendimento a 
pacientes com Covid-19. “Para os 
residentes das áreas clínicas, como  
os que atuam em terapia intensiva,  
por exemplo, praticamente não  
houve alterações no programa,  
além do aumento da quantidade  
de atendimentos”, diz Coy, que 
acompanhou de perto o impacto na 
formação de alunos e residentes  
e, com as comissões de graduação  
e de residência, realizou as 
adequações necessárias ao 
enfrentamento do período de 
pandemia. “Já os residentes das áreas 
cirúrgicas sofreram mudanças 
significativas em suas rotinas.”

Quando cursava o quinto ano de 
medicina da FCM-Unicamp, Zeus 
Tristão dos Santos uniu-se a um grupo 
de mais de 150 voluntários e passou  
a integrar um serviço de telessaúde, 
esclarecendo dúvidas relacionadas  
à Covid-19. Formada por estudantes 
dos anos finais dos cursos de medicina 
e enfermagem da instituição,  
a equipe compartilhou, por meio de 
atendimentos telefônicos, medidas  
de higienização e de prevenção e 
auxiliou aqueles que tinham dúvidas 
sobre a necessidade de atendimento 
presencial. “Passávamos muito tempo 
desmentindo notícias falsas sobre 
tratamentos ineficazes”, relembra 
Santos, que também trabalhou 
presencialmente na triagem de 
pacientes com sintomas da doença que 
procuravam o HC da universidade.  
O futuro médico considera, porém, 
que a reestruturação do hospital 
trouxe prejuízos para a formação  
dos alunos. “A especialidade de 
otorrinolaringologia, que é dada no 
quarto ano, por exemplo, não foi 
ofertada até hoje”, conta.  

Em artigo recentemente publicado 
no periódico médico BMJ Open, Erik 
Montagna, pesquisador do Centro 
Universitário Faculdade de Medicina 
do ABC, e outros seis colaboradores 
do Brasil e da Irlanda reúnem as 
impressões de 27 jovens médicos das 
duas nacionalidades, que tiveram suas 
formaturas realizadas entre novembro 
de 2019 e abril de 2020. Por meio de 
entrevistas individuais no formato 
on-line, os dados obtidos no estudo 
estão relacionados à socialização 
profissional e inserção desses 

profissionais no mercado de trabalho, 
durante a pandemia de Covid-19. 
Quatorze médicos brasileiros 
distribuídos nos estados de Santa 
Catarina, São Paulo, Ceará e  
Paraíba participaram da pesquisa.  
A insegurança de iniciar a atividade 
profissional em meio à pressão 
causada pela crise sanitária foi uma 
das principais dificuldades citadas 
pelos entrevistados dos dois países. 

“Um dado importante da pesquisa 
está relacionado à diminuição abrupta 
da supervisão dos professores, o que 
contribuiu para aumentar o nível  
de estresse dos recém-graduados”, 
informa Montagna, ao lembrar que  
a medicina é uma carreira com rígida 
hierarquia, sobretudo no período  
de formação e inserção profissionais. 
“Dificilmente recém-formados ou 
mesmo residentes têm acesso direto 
aos chefes de seus serviços.” Além  
da necessidade de tomar decisões 
rápidas, muitos dos entrevistados 
citaram a dificuldade em estabelecer 
relações empáticas com os pacientes 
por causa da paramentação 
determinada para evitar novos 
contágios. “O uso de equipamentos 
como máscaras e protetores  
faciais praticamente inviabilizou a 
comunicação que se dá pela expressão 
do rosto, além das limitações 
envolvendo o entendimento da fala”, 
completa Montagna.

Apesar de muitos serviços contarem 
com programas de apoio para 
profissionais com dificuldades 
emocionais ou sofrimento psíquico, 
muitos dos entrevistados disseram 

“não pegar bem” recorrer ao serviço. 
“Pedir ajuda na maioria das vezes 
ainda é visto como sinal de fraqueza”, 
avalia Montagna. “Mas a exaustão 
causada pelo esforço físico e 
emocional é inevitável quando se lida 
de forma tão intensa com a morte.” O 
medo de adoecer ou transmitir o vírus 
aos familiares, a incerteza a respeito 
das consequências para a própria 
formação e o companheirismo entre  
os diversos profissionais também 
apareceram nos relatos. 

Outro estudo recente, envolvendo 
o exercício da profissão durante 
a pandemia, descreve a 

experiência de profissionais da saúde 
que acompanharam pacientes em seus 
últimos dias de vida e foi publicado  
por docentes do Departamento de 
Medicina da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) no Journal of the 
Brazilian Medical Association, da 
Associação Médica Brasileira. O estudo 
envolveu cinco instituições, como  
a Universidade Federal de São João 
del-Rei (UFSJ), Unicamp e polos de 
assistência em saúde de Ribeirão Preto 
e Barretos, no interior de São Paulo. 
Entre julho e outubro de 2020 foram 
ouvidos 102 profissionais da saúde  
de diversos estados brasileiros:  
41 médicos, 36 fisioterapeutas  
e 25 enfermeiros. Mais de 60% dos 
entrevistados relataram, em 
formulários on-line, sentimento  
de angústia e percepção de baixa 
qualidade de vida. 

Crises causadas por epidemias 
sempre trouxeram desafios para os IL
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Estados com maior número de médicos formados

FONTE CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Paraná

Rio Grande do Sul

Bahia

n 2019     n 2020

4.098

1.854

1.201

1.030

903

844

4.674

3.071

2.226

1.317

1.080

921
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trabalhadores da saúde, com 
frequência exigindo alterações  
bruscas na dinâmica profissional.  
“O enfrentamento da Covid-19 foi,  
sem dúvida, um dos momentos mais 
críticos desde o surgimento da Aids 
nos anos 1980”, afirma André Mota,  
do Departamento de Medicina 
Preventiva, coordenador do Museu 
Histórico da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo 
(FM-USP) e organizador de Sobre  
a pandemia: Experiências, tempos  
e reflexões (Hucitec, 2021). “Antes 
disso, a geração de profissionais  
da saúde que segue ativa já havia 
enfrentado surtos de doenças como 
meningite, paralisia infantil, 
leishmaniose, sarampo e 
esquistossomose”, completa Mota. 

Se a chegada de novas epidemias 
exige reformulação das práticas e  
da organização dos trabalhadores mais 
experientes em relação aos cuidados 
da hospitalização e de ações 
preventivas, tal conjuntura acaba por 
influenciar também a formação de 
quem ainda está nos anos iniciais  
da faculdade. “Costumo organizar 
visitas de estudantes do primeiro ano 
da graduação a Unidades Básicas de 

Saúde para que possam observar  
de perto as adversidades enfrentadas 
pelos trabalhadores que estão na 
ponta do atendimento em saúde,  
caso da realidade imposta pela 
pandemia”, conta Mota. 

Quando o novo coronavírus chegou 
ao Brasil, o Hospital das Clínicas da 
FM-USP passou a disponibilizar 500 
leitos de enfermaria, 300 Unidades  
de Terapia Intensiva (UTI) e foram 
mobilizados 6 mil colaboradores para 
o combate à doença. A reestruturação 
teve grande impacto nas atividades 
desenvolvidas pelos cerca de 1.700 
médicos residentes que atuam  
no hospital, principalmente os que 
passavam por treinamento nas 
especialidades cirúrgicas. “Todos  
os procedimentos eletivos tiveram  
de ser cancelados. Durante muitos 
meses, só os pacientes em situação  
de urgência foram operados.”,  
afirma Vera Hermina Kalika Koch, 
coordenadora da Comissão de 
Residência Médica da instituição.  
“É fato que todos aprendemos com  
a pandemia, mas isso se deu à custa  
de muito sofrimento, uma vez que  
o HC foi designado como centro  
para tratamento de pacientes graves 

de Covid-19 na cidade de São Paulo”, 
reforça Koch. “A convivência com  
a elevada taxa de mortalidade dos 
pacientes com Síndrome Respiratória 
Aguda Grave gerou grandes traumas 
não apenas em recém-formados, mas 
também em profissionais com maior 
tempo de atuação.”

Com graduação em medicina 
concluída pela FM-USP em 
2016, Vítor Marcondes Ramos 

está agora no segundo ano da 
residência em cirurgia geral no HC. 
“Desde o início da pandemia fui por 
diversas vezes deslocado de minhas 
atividades como cirurgião para ajudar 
no atendimento de pacientes com 
Covid-19”, informa Ramos, que no 
começo de 2020 ocupava o cargo de 
preceptor de estudantes do internato. 
“Até o início da crise sanitária, minha 
função era dar apoio no aprendizado, 
na parte didática e organizar o estágio 
prático de cirurgia no sexto ano”, conta. 

Mesmo consciente dos prejuízos 
envolvendo o cumprimento  
do calendário da residência e  
o consequente impacto no  
conteúdo relacionado à formação 
teórico-prática de cirurgia geral, ele 
destaca o aprendizado trazido pela 
interação com outras equipes do 
hospital, algo que dificilmente 
ocorreria em situações normais de 
atendimento. Em agosto de 2021, 
Ramos foi realocado para atuar na 
UTI do pronto-socorro, sob a 
coordenação da médica Ludhmila 
Abrahão Hajjar. “Trabalhei uma 
semana com ela e nesse período 
pudemos discutir casos e abordagens 
muito interessantes, experiência  
que certamente poderei utilizar no 
atendimento de meus pacientes 
cirúrgicos no futuro”, avalia. 
“Situações como essa raramente 
acontecem quando atuamos apenas 
dentro das nossas especialidades”, 
finaliza. n Sidnei Santos de Oliveira

Artigos científicos
MONTAGNA, E. et al. Transition to clinical practice during 
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PERFIL 

Saudável inovação
Pesquisador mineiro  
é premiado por estudos sobre 
diagnóstico e prevenção de 
doenças infecciosas
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Professor do Departamento de 
Bioquímica e Biologia Molecular  
da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), Tiago Antônio de Oliveira 
Mendes vem trabalhando, desde 2010, 
no desenvolvimento de sistemas 
diagnósticos e antígenos vacinais  
para o combate de enfermidades como 
dengue, leishmaniose, leptospirose  
e doença de Chagas, além da Covid-19. 
Dedicado a temas que vão do 
desenvolvimento de bioplásticos de 
celulose com atividade antimicrobiana 
à edição de genomas em bactérias,  
na última edição do prêmio Fundação 
Bunge ele foi agraciado na categoria 
Juventude, destinada a pesquisadores 
com até 35 anos de idade que se 
destacam por seu mérito científico. 

“O reconhecimento contempla  
o conjunto de pesquisas que tenho 
realizado na área de ciências 
biológicas e da saúde”, explica  
o cientista nascido em Belo Horizonte. 
No comando do Laboratório de 
Biotecnologia Molecular da 
Universidade Federal de Viçosa  
(UFV) há mais de cinco anos,  
Mendes acumula em seu currículo  
34 depósitos de patentes para  
a exploração de novas tecnologias 
desenvolvidas em conjunto com sua 
equipe de 25 pesquisadores. Cinco 
produtos gerados por essas novas 
tecnologias já estão sendo fabricados 
por empresas parceiras. Outros oito 
projetos, iniciados em 2021, estão  
em fase de testes para submissão de 
novas patentes.

Uma dessas patentes envolve  
a criação de um sistema de filtragem 

que impede a chegada de bactérias  
e resíduos de antibióticos ao sistema  
de esgoto. Com o potencial de 
diminuir a contaminação presente em 
rejeitos hospitalares, o equipamento 
tem uma membrana de baixo custo 
feita a partir de polímeros de celulose, 
captados de resíduos provenientes de 
empresas agrícolas. No interior do 
dispositivo, que funciona como uma 
espécie de tubulação para a passagem 
dos rejeitos, uma luz ultravioleta 
destrói o material genético em cerca 
de 30 minutos. A técnica, testada 
também para bactérias como 
Escherichia coli e Salmonella typhi, 
mostrou-se eficiente na eliminação  
de vírus como o Sars-CoV-2. “Apesar  
de acontecer em menor grau, não 
podemos desprezar o fato de que  
a contaminação também ocorre por  
vias hídricas”, lembra Mendes. 
“Estudos mostram que o vírus 
causador da Covid-19 está presente 
nas fezes dos pacientes, que acabam 
disseminando o vírus nos esgotos 
hospitalares”, completa.

Outro estudo sob sua coordenação 
envolve a reversão da resistência 
bacteriana. “Pesquisas recentes 
mostram que 20% das bactérias 
existentes já não respondem mais  
a nenhum tipo de medicamento”, 
informa Mendes, empenhado em 
tornar esses microrganismos 
novamente suscetíveis aos efeitos  
de antibióticos. Realizado com as 
chamadas enterobactérias, entre  
as quais Salmonella e E. coli,  
o experimento se desenvolve em nível 
molecular com a injeção de material 

capaz de silenciar o gene de 
resistência dos bacilos. “No momento 
estamos testando, em camundongos, 
formas de envio desse material 
genético até as bactérias presentes  
em seus organismos.” 

A equipe de Mendes responde  
pela elaboração de dois sistemas de 
testes sorológicos de baixo custo  
para detecção de Covid-19. Um deles 
está em processo de transferência  
de tecnologia e deverá ser produzido,  
em regime de cotitularidade, por  
uma empresa de biotecnologia de 
Varginha, em Minas Gerais.    

Com graduação em farmácia 
concluída na Universidade Federal  
de Minas Gerais (UFMG) em 2009,  
o pesquisador desenvolveu seus 
estudos de mestrado em parasitologia 
e doutorado em bioinformática  
na mesma instituição. “Durante  
o doutorado, concluído em 2015, 
trabalhei com a análise de dados em 
bioinformática, campo de estudo que 
utiliza ferramentas computacionais 
para o entendimento de problemas 
biológicos e de saúde.” Para 
aprofundar seus conhecimentos  
em programação, decidiu iniciar, no 
ano passado, uma nova graduação: 
agora é aluno do curso de sistemas  
de informação na Pontifícia 
Universidade Católica de Minas  
Gerais (PUC-MG). n S.S.O.

Mendes no 
laboratório da UFV, 
em Viçosa: 
desenvolvimento de 
protótipo de teste 
rápido para detecção 
da Covid-19
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