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O BRASIL
DOS JOVENS
Com um quarto de sua
população entre
15 e 29 anos, país encara
desafios para melhorar
as políticas públicas de
educação e trabalho juvenil

Mais de 70%
das crianças
brasileiras que
nasceram com
zika tiveram
microcefalia

Ausência de
consenso sobre
o conceito de
desinformação
dificulta
criação de leis

Currículos
acadêmicos mudam
para destacar
contribuições de
impacto e qualidades
profissionais

Astrofísica
brasileira explica
como foi feita
imagem do buraco
negro no centro
da Via Láctea

Asfalto menos
nocivo ao
ambiente
utiliza rejeitos
da mineração
e da construção

Sem extensão
de prazos
de patentes,
SUS deve
economizar
bilhões

FOTOLAB

O CONHECIMENTO EM IMAGENS

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

Sensores luminosos
Em laboratório, a pele de larvas do peixe-paulistinha (Danio rerio),
também conhecido como zebrafish, pode se encher de pontos
luminosos verdes quando exposta a drogas ou poluentes. O efeito se
deve a uma enzima com marcação fluorescente que transforma os
peixes em sensores ambientais ou, aqui, em auxiliares no estudo do
efeito anti-inflamatório de uma molécula candidata a fármaco
isolada do veneno de outra espécie.

Imagem enviada por Geonildo Rodrigo Disner, pesquisador em estágio
de pós-doutorado na Plataforma Zebrafish do Instituto Butantan
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A identidade incerta do sagui-pigmeu
A equipe do primatólogo brasileiro
Jean Boubli, da Universidade de Salford,
no Reino Unido, desvendou um mistério
sobre os menores macacos do mundo
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Como beija-flores podem explicar
a extinção de outras espécies
O sumiço de polinizadores que interagem
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Nader na ABC

Ao contrário dos misóginos de plantão, considero excelente Helena Nader na presidência
da Academia Brasileira de Ciências (“A ciência
brasileira ainda não reflete o nosso povo”,
edição 315). O lamentável é que isso continue
a ser novidade. Sonho com o dia em que tal
fato seja tão corriqueiro que não constitua
uma notícia.
Celso Camilo dos Santos

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:
assinaturasrevista@fapesp.br

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

Rochas antigas

Muito boa a reportagem “As rochas mais antigas da América do Sul” (edição 315). Bastante
esclarecedora, fácil de ler e instigante. Será
um bom material de aula, também.
Ruy Kikuchi

Vídeos

Fico pensando se tivéssemos bolsas e programas de incentivo para pesquisadores dessa
seara (“Nos games, um caminho entre conhecimento e ensino”). Suspeito que muitos
diriam que o estado estaria financiando “projetos de jogar videogame”.

Parabéns aos pesquisadores.
Bianca Assis

Sou enfermeira e trabalhei no Amazonas por
muitos anos, me contaminei com mercúrio
e hoje vivo as sequelas dessa contaminação
(“Mercúrio: ribeirinhos em risco”). Cuidava
dos ribeirinhos e hoje não tenho mais condições de fazer isso.
Elaine Stahnke

Correções

Na reportagem “O plano do Príncipe do Brasil”
(edição 314), as medidas das naus apresentadas correspondem a pés, não a metros. A
embarcação tinha 55,5 metros (m) de comprimento e 14,9 m de largura. A Rainha de
Portugal, com a qual é comparada, tinha o
mesmo comprimento e 14,5 m de largura.
A ave exibida na reportagem “As máquinas
que transformam a biologia” (edição 314) foi
erroneamente descrita como arapaçu-de-spix
(Xiphorhynchus spixii). Trata-se de um bicudo-encarnado (Periporphyrus erythromelas).
Na reportagem “Erros e acertos de antigos caminhos da serra” (edição 315), a data correta do
quadro Batalha de Friedland é 1875 e não 1975.
O desenho da página 56 da reportagem “A flora
do Brasil sob o olhar holandês” (edição 315) é
da flor de jetirana (Centrosema brasilianum)
e não da flor do maracujá.

Hugo Lopes

Caramba, que história maravilhosa (“Biólogos
flagram gambá polinizador”). Ciência é vida.

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

Reportagens que você lê no site de Pesquisa FAPESP

bit.ly/igPQ100

Conheça os 100 depoimentos que mostram como a comunidade científica se mobilizou
para entender o novo coronavírus e como lidou com as limitações do confinamento
Eruptas quaecul
laceresectas eseque
auta vel maximus
sequame nimusdam
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H

á um dito espirituoso que define jovem como alguém 20 anos
mais novo do que você. O IBGE
precisa trabalhar com critérios mais precisos, então a essencial instituição provedora de dados oficiais do país define
que a categoria engloba indivíduos entre
15 e 29 anos. Há dois anos, o Brasil contava 50 milhões de jovens, pouco menos
de um quarto da população. Dispor de
uma força de trabalho jovem é muito
positivo para o desenvolvimento do país,
mas quando o percentual de desempregados é alto, como em 2021 (41,9% para
pessoas de 14 a 17 anos e 26,8% para as
que têm de 18 a 24 anos), o quadro é
extremamente grave.
Cerca de 28% dos jovens entre 15 e
17 anos não frequentam o ensino médio, ainda segundo o IBGE. Neste ano,
entrou em vigor um novo formato de
educação para essa faixa etária, com o
objetivo declarado de estimular a aprendizagem entre os jovens (por exemplo,
organizando o ensino médio por áreas de
conhecimento, em vez de disciplinas) e
adequar a formação às necessidades do
mercado de trabalho, permitindo a realização simultânea de um ensino técnico ou profissionalizante. Uma das duas
reportagens que compõem a capa desta
edição discute essa lei de 2017 e sua implementação ainda bastante desigual no
território nacional (página 30).
Diagnósticos e políticas relativos às
dificuldades de entrar no mercado de
trabalho são o tema da outra reportagem
sobre a juventude brasileira (página 26).
Diversas iniciativas para aumentar escolaridade e qualificação, auxiliando a
transição estudo-trabalho, são centrais

para a inserção social e econômica dessa
faixa etária, que crescentemente começa a trabalhar em ocupações precárias.
Aos 31 anos, a astrofísica Lia Medeiros
faz um pós-doutorado na Universidade
de Princeton, nos Estados Unidos, e integra a colaboração internacional Telescópio Horizonte de Eventos (EHT), uma
rede de radiotelescópios espalhados pelo
globo terrestre, que reúne mais de 300
pesquisadores. Medeiros é uma das coordenadoras do grupo que redigiu um dos
seis artigos que descreveram possivelmente a imagem científica mais comentada dos últimos tempos, a do buraco negro
Sagitário A*, localizado no centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Em entrevista, a
pesquisadora conta detalhes do trabalho
que confirma as previsões da teoria da
relatividade geral de Einstein e por que
só agora o público viu essa imagem, que
é uma compilação de retratos cósmicos
capturados em 2017 (página 62).
Em 2015 e 2016, esta revista cobriu
extensivamente a epidemia de zika que
assolou o país, principalmente a região
Nordeste. As ocorrências diminuíram
nos anos seguintes, mas pesquisadores
seguiram investigando o vírus, considerado inofensivo até a eclosão da epidemia, e os danos que causa à saúde. O
editor especial Ricardo Zorzetto voltou ao tema e traz um amplo retrato do
que hoje se sabe sobre essa devastadora
doença e suas vítimas, como as crianças
infectadas ainda na barriga das mães que
desenvolveram a Síndrome Congênita
do Zika. As lesões no sistema nervoso
central comprometeram o desenvolvimento das crianças sobreviventes, hoje
com 6-7 anos (página 50).
PESQUISA FAPESP 316 | 7

BOAS PRÁTICAS

Constrangimento
em praça pública
Revista divulga “Muro da Vergonha”,
com perfis de autores de papers
retratados por má conduta,
e suscita um debate sobre estigma
e autocorreção da ciência
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A

revista Cureus, um periódico de ciências médicas sediado em São Francisco, nos Estados Unidos, adotou
uma estratégia inusitada para punir pesquisadores
cujos artigos foram alvo de retratação por má conduta científica. Lançou em seu website um “Muro da Vergonha”, com
os nomes, afiliações e fotografias de autores de papers da publicação invalidados por plágio, fraude na revisão por pares,
roubo de dados e manipulação de imagens.
A lista atualmente tem 11 nomes. Sete deles são do Paquistão, mas há exemplos da África do Sul, do Nepal, da Índia e
dos Estados Unidos. Há também uma referência ao Hospital
Lady Willingdon, da Universidade Médica King Edward, em
Lahore, Paquistão, que concentra diversos autores plagiadores.
O caso mais grave é o do epidemiologista paquistanês Rahil
Barkat, do Hospital Indus, em Karachi, que teve 15 artigos
retratados na Cureus, incluindo três sobre Covid-19, por roubo de dados, falsa declaração de aprovação de experimentos
por um comitê de ética e por cobrar taxas de US$ 300 para
incluir nomes de coautores que não haviam contribuído para
os estudos. Outro exemplo foi o de Ahmed Elkhouly, médico
residente do Centro Médico Saint Francis, em Trenton, no

estado norte-americano de Nova Jersey, que teve
cinco artigos cancelados. Ele burlou o processo
de revisão por pares ao indicar a própria mulher
para avaliar seus papers, sem apontar o parentesco.
A criação do “Muro da Vergonha” causou controvérsia na comunidade científica. Em uma enquete on-line promovida pelo serviço de notícias
Retraction Watch, 59% dos 429 respondentes classificaram a iniciativa como uma má ideia. Parte
das críticas estava vinculada aos critérios adotados pela Cureus para selecionar os pesquisadores.
Apenas os autores correspondentes dos artigos
são expostos, poupando os demais coautores do
vexame público. “O costume de apontar o dedo
não acrescenta nada ao processo científico e pode
ser altamente prejudicial para os indivíduos. Os
editores têm melhores ferramentas do que essa
para combater fraudes”, escreveu Sylvain Bernès
Flouriot, do Instituto de Física da Benemérita
Universidade Autônoma de Puebla, no México,
um dos que opinaram na enquete.
David Sanders, especialista em integridade acadêmica da Universidade Purdue, em Indiana, Estados Unidos, disse à revista Times Higher Education (THE) que a ênfase conferida pela Cureus ao
comportamento individual está equivocada. “Uma
lista de artigos com evidências de má conduta, com
os nomes de todos os autores e suas afiliações, seria algo mais apropriado, na minha opinião”, afirmou. “Se o periódico realmente deseja promover
a integridade, deveria melhorar seus protocolos
de revisão por pares.”

JACOBS STOCK PHOTOGRAPHY LTD. / GETTY IMAGES

T

ambém houve quem aplaudisse a iniciativa. “É algo que todos os periódicos deveriam fazer para reduzir o plágio e outras
práticas antiéticas, e encorajar a submissão de
artigos genuínos”, tuitou o médico Pentapati Siva
Santosh Kumar, do Centro de Medicina Comunitária, em Nova Délhi, na Índia. O neurocirurgião
John Adler, editor-chefe da Cureus e professor da
Universidade Stanford, admitiu que a estratégia
pode ter repercussão na carreira dos autores. “Em
alguns casos, isso pode até ser uma coisa boa. Seria injusto em muitas circunstâncias, mas não em
todas”, disse à THE.
A vulnerabilidade da Cureus a autores mal-intencionados se explica pelo modelo de revisão por
pares que ela adota. Os manuscritos são avaliados
por especialistas em um curto período de tempo, o que acelera o processo, e a análise crítica do
conteúdo continua a ser feita após a publicação.
Qualquer pessoa pode opinar sobre trabalhos já
divulgados, mas comentários feitos por especialistas no tema do artigo são reconhecidos como
mais relevantes. Segundo Adler, a criação da lista
foi fruto de meia década de discussões no corpo
editorial da revista. “O objetivo nunca foi envergonhar ou punir de forma gratuita, mas reduzir a

quantidade de comportamentos desonestos que
nossa equipe enfrenta diariamente.” Ele destaca
que mentiras relacionadas a informações científicas sobre saúde podem ter consequências na vida
das pessoas, o que justificaria, na sua avaliação,
sanções duras.
Identificar erros em artigos científicos, cometidos por má conduta ou de boa-fé, e retratá-los se
necessário são pilares do sistema de autocorreção
da ciência. Em um mundo ideal, pesquisadores que
publicam papers com dados ou conclusões equivocados deveriam ser os primeiros a admitir os erros
e corrigi-los. Mas nem sempre é o que acontece, já
que ter um artigo invalidado pode se tornar uma
sombra no currículo de estudantes e cientistas. Já
houve casos extremos em que o constrangimento
gerado por uma retratação resultou em tragédia.
Sylvain Bernès Flouriot relembrou o “triste exemplo” do biólogo japonês Yoshiki Sasai, do Centro
Riken de Biologia do Desenvolvimento, em Kobe,
que se suicidou em 2014, aos 52 anos de idade, após
ser acusado de negligência na supervisão de sua
aluna de doutorado Haruko Obokata. A estudante
protagonizou um escândalo no Japão ao fabricar
dados em dois artigos sobre uma técnica de produção de células-tronco, também assinados por
Sasai, que foram retratados pela revista Nature.
Um dos problemas da exposição de pesquisadores patrocinada pela Cureus, mesmo no caso de
fraudadores notórios, é que ela pode multiplicar o
estigma relacionado à autoria de papers cancelados.
A psicóloga Marianne Evola, diretora do Escritório de Responsabilidade em Pesquisa da Universidade Texas Tech, nos Estados Unidos, destacou
esse efeito colateral nocivo em um texto publicado em 2016 no site da instituição. Segundo ela, à
medida que a retratação é vista como ferramenta
de punição, pesquisadores ficam mais relutantes
em admitir erros, o que é prejudicial para a integridade dos registros científicos. Ela mencionou
como orientadores e estudantes devem lidar com
esse problema. “Os alunos devem estar dispostos
a admitir suas falhas a seus mentores e ter a certeza de que trabalharão em conjunto para corrigir
os problemas. Mas se os estudantes sentirem que
seus fracassos suscitarão vergonha, humilhação e
punição, é mais provável que ocultem o fracasso.
Depois de anos orientando estudantes, aprendi
que raramente há necessidade de envergonhar
ou humilhar um aluno por seus fracassos, mesmo
quando envolvem erros evitáveis”, afirmou. Em
um editorial publicado em dezembro de 2021, a
revista Nature Human Behaviour propôs a criação
de recompensas para cientistas em início de carreira que revelem seus próprios erros cometidos
de boa-fé. “As retratações são uma ferramenta para corrigir a literatura – não um veredicto sobre o
caráter moral”, resumiu o editorial. n
Fabrício Marques
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Assédio e abuso sexual nas universidades da Austrália

U

ma pesquisa que entrevistou 44
mil alunos de graduação da Austrália descobriu que 1,1% deles
sofreu abuso sexual nos 12 meses anteriores ao levantamento – o índice chega
a 5% ao longo da vida universitária. A
grande maioria, ou 95% dos agredidos,
não fez reclamações formais, em geral
por não conhecer canais institucionais
de denúncia.
A incidência de assédio sexual foi
maior: um em cada seis estudantes relatou episódios de importunação e metade
dos casos ocorreu nos 12 meses anteriores à pesquisa, realizada pela Universities Australia (UA), que representa 39
instituições de ensino superior do país.
Dos casos de assédio sexual relatados,
43% ocorreram em áreas gerais dos campi, 26% em locais próximos às universidades, como clubes e bares, 25% em acomodações estudantis, entre outros. Estudantes do sexo feminino, transgêneros e
não binários sofreram mais abusos e importunações que os do sexo masculino.

Da mesma forma, alunos homossexuais
e bissexuais estavam sobrerrepresentados entre os agredidos. De acordo com
o relatório, mais de 85% dos agressores
eram do sexo masculino e 5% funcionários das universidades.
A Universidade Nacional Australiana (ANU), instituição pública sediada
em Canberra, foi um dos destaques negativos da pesquisa, com 26,1% de seus
alunos relatando episódios de assédio
e 12,3% de agressão sexual ao longo da
vida acadêmica, índices bem superiores
à média nacional. Em um comunicado, o
vice-reitor da ANU, Brian Schmidt, afirmou que, apesar do número elevado de
estudantes que sofreram assédio e abuso, a instituição foi a que teve a maior
porcentagem de alunos que sabia onde
reclamar e como buscar apoio, o que ele
atribui ao trabalho realizado nos últimos
anos para combater o problema.
Desde 2005, a universidade fornece, por meio de seu Centro de Crise de
Estupro, módulos de treinamento para

prevenção de agressões sexuais para
os alunos que moram em alojamentos
estudantis. Segundo Schmidt, dentro
de dois anos todos os 20,9 mil alunos
da universidade receberão treinamento obrigatório sobre o significado de
consentimento em uma relação sexual.
“Os resultados da pesquisa são difíceis
para nossa comunidade e meus pensamentos estão com as vítimas-sobreviventes, seus familiares e os profissionais
que trabalham tão duro para apoiá-los”,
disse o vice-reitor, segundo o serviço
público de notícias da Australian Broadcasting Corporation.
Para o presidente da UA, John Dewar, os resultados são “angustiantes e
decepcionantes”, pois estão em patamar
semelhante ao de um levantamento feito
cinco anos atrás. “Devemos continuar
trabalhando duro para prevenir o assédio
sexual e a agressão sexual, e eliminar as
atitudes destrutivas que fomentam esses
crimes dentro de nossas universidades”,
disse à revista Times Higher Education.

Cerco à liberdade acadêmica
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O

governador da Flórida, Ron DeSantis, do Partido Republicano, apresentou um projeto de lei para tornar mais difícil a obtenção do estatuto
de estabilidade no emprego por professores das 12 universidades públicas do estado norte-americano. Após um determinado tempo de trabalho
e sob certas condições contratuais, docentes conquistam o direito de ocupar
seu cargo de forma permanente – esse estatuto é atribuído por instituições de
ensino superior dos Estados Unidos desde a década de 1940 para proteger os
professores de ingerência política e garantir liberdade de ensino e pesquisa.
O projeto de lei confere ao Conselho de Governadores do sistema público
de universidades da Flórida autoridade para reexaminar, a cada cinco anos,
a concessão de estabilidade a professores titulares, com base em métricas
como metas atingidas, produtividade e avaliações. Dos 17 membros do Conselho de Governadores, 14 são indicados pelo chefe do Executivo estadual e
confirmados pelo Parlamento.
A matemática Irene Mulvey, presidente da Associação Americana de Professores Universitários, disse à revista eletrônica The Scientist que a revisão
de cinco anos inclui a possibilidade de demissão e classifica o projeto como
“um claro ataque à liberdade acadêmica”.
Ao apresentar a lei, DeSantis criticou o que chamou de “empregos vitalícios” para docentes das universidades do estado. “O objetivo é tornar essas
instituições mais alinhadas com as prioridades da Flórida, que são as prioridades dos nossos pais de família”, afirmou. O deputado Chris Sprowls, que
preside a Câmara dos Representantes da Flórida, disse que a legislação é uma
maneira de combater a “doutrinação” e impedir que os professores levem
adiante sua “agenda radical”.

DADOS

Gastos tributários associados a pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I)
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NOTAS (1) COMO A PERDA DE ARRECADAÇÃO PELA DESONERAÇÃO FISCAL NÃO PODE SER OBSERVADA DIRETAMENTE, A SUA MENSURAÇÃO REQUER PREMISSAS CONTRAFACTUAIS, OU SEJA, HIPÓTESES E CRITÉRIOS PARA ESTIMAR
O VALOR QUE PODERIA TER SIDO ARRECADADO NA AUSÊNCIA DAS MEDIDAS DE DESONERAÇÃO FISCAL (2) LEI Nº 11.196/2005 (3) LEI Nº 8248/1991 E SUAS ALTERAÇÕES
FONTES RECEITA FEDERAL E IBGE, SÉRIE HISTÓRICA IPCA
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NOTAS

1

A física da revoada
Em geral ao entardecer, milhares de estorninhos (Sturnus

ram uma explicação diferente para a coordenação. Ana-

vulgaris ) alçam voo e, em revoada, como se fossem um

lisando imagens de revoadas de estorninhos, eles nota-

organismo único e maleável, executam malabarismos

ram que pequenas flutuações de velocidade de uma ave

nos ares. Em manobras rápidas, os integrantes do bando

em relação à outra são toleradas, mas variações grandes

mudam frequentemente de direção e velocidade, crian-

são rapidamente corrigidas. Com base nessas informa-

do formas gigantescas no céu. Mestres no voo coorde-

ções, eles criaram um modelo matemático que permitiu

nado, realizam essas manobras durante minutos em

reproduzir o comportamento de bandos (Nature Com-

perfeita sincronia, sem nunca se chocarem, até que,

munications, 10 de maio). “Não há líder no bando; todos

depois de identificar um bom abrigo, mergulham em di-

imitam seus vizinhos”, disse Culla à rede de notícias BBC.

reção ao solo para descansar. Visto de longe, o balé

“E cada pássaro é capaz de mudar um pouco sua velo-

aéreo parece ocorrer sob a liderança de uma ave ou

cidade de uma maneira muito fácil.” Segundo os pesqui-

como reação a mudanças no vento. Sob a coordenação

sadores, o trabalho pode ser útil para o desenvolvimen-

do físico Antonio Culla, da Universidade Sapienza de

to de tecnologias que permitam, por exemplo, o contro-

Roma, pesquisadores da Itália e da Argentina encontra-

le de enxames de drones.
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Estorninhos voam
em movimento
coordenado nos
Países Baixos

Uma floresta de araucária
já cobriu São Paulo
A Região Metropolitana de São Paulo, assim como provavelmente boa parte do estado, já foi coberta por uma vasta floresta de araucária entre 180 mil e 135 mil anos
atrás. A conclusão é resultado da análise de polens e esporos encontrados em sedimentos extraídos da cratera de Colônia, uma cavidade de 3,6 quilômetros de diâmetro que se formou entre 30 milhões e 5 milhões de anos atrás onde hoje é o distrito de Parelheiros, na zona sul da cidade de São Paulo. No doutorado realizado na
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a geóloga venezuelana Adriana
Camejo Aviles analisou o material achado a 14 metros de profundidade na cratera.
No trabalho, coordenado pela geóloga Fresia Ricardi-Branco, da Unicamp, e pela
paleoecóloga Marie Pierre Ledru, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento
(IRD), da França, foram identificados polens e esporos de 115 espécies de plantas:
1 de alga, 10 de samambaias, 45 de plantas com flores e 2 de pinheiros (Grana, 6 de
janeiro). O material indica que, entre 180 mil e 135 mil anos atrás, durante a penúltima glaciação do planeta, a região onde fica a cratera e o munícipio de São
Paulo – e possivelmente boa parte do estado – foi coberta por uma mata fechada
de araucárias e um outro tipo de conífera, o podorcarpo.

Canadá lança
nova agência de
apoio à inovação

2

Pólen de planta da família das poáceas,
a mesma do arroz, da cratera de Colônia

Lei Seca evitou 400 mil internações
A Lei nº 12.760 de dezembro de 2012, que intensificou a fiscalização e a punição de
indivíduos que dirigem após consumir bebidas alcoólicas no Brasil, evitou aproximadamente 440 mil internações em hospitais públicos. Essa estimativa foi obtida por

FOTOS 1 AGD BEUKHOF / GETTY IMAGES 2 ADRIANA CAMEJO ALVES / UNICAMP 3 LÉO RAMOS CHAVES / REVISTA PESQUISA FAPESP

pesquisadores das universidades de Brasília (UnB) e Federal da Grande Dourados
O governo canadense anunciou

(UFGD), em Mato Grosso do Sul, ao analisar dados do Sistema de Informação Hospi-

em abril o lançamento de uma nova

talar do Sistema Único de Saúde (SUS) referentes às internações por acidente de

agência de fomento à inovação.

trânsito. Sob coordenação do economista Everton Nunes da Silva, da UnB, o grupo

O objetivo é alavancar os

analisou as hospitalizações por acidente de trânsito entre 2008 e 2019. Em 2008,

investimentos privados em pesquisa

quando entrou em vigor a primeira versão da Lei Seca no país, ocorriam cerca de

e desenvolvimento (P&D). As

quatro internações por acidente de trânsito em cada grupo de 100 mil pessoas, au-

empresas canadenses aplicam hoje

mentando mensalmente até 2012, quando passou a valer a nova lei, mais severa. No

no setor o correspondente a 0,8%

primeiro mês após sua promulgação, houve uma redução de 0,34 hospitalização por

do Produto Interno Bruto (PIB) do

100 mil habitantes, mantendo-se estável a partir de então (Scientific Reports, 31 de

país, metade da média (1,6% do PIB)

março). Os autores estimam que a lei de 2012 ajudou a evitar 440.599 internações

destinada pelas nações mais

entre 2012 e 2019, resultando em uma economia de R$ 247,7 milhões para o SUS.

industrializadas do mundo.
A nova agência deverá funcionar nos
moldes das existentes na Finlândia
e em Israel, que tentam aproximar
o setor acadêmico de empresas para

3

Proibição mais severa de beber
e dirigir reduziu hospitalizações e
gerou economia de R$ 247,7 milhões
de 2012 a 2019

gerar inovações que possam ser
comercializadas. Dan Breznitz, do
Laboratório de Política de Inovação
da Universidade de Toronto, que está
ajudando no planejamento da nova
agência, disse à revista Nature que
ela deverá ter um enfoque nacional,
apoiando uma ampla gama de
empresas. Ao longo dos próximos
cinco anos, a agência deverá
receber um investimento de
aproximadamente US$ 780 milhões
(cerca de R$ 2 bilhões).
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Da esquerda para a direita,
Josué Gomes da Silva,
presidente da Fiesp; Zeina
Latif, secretária estadual
de Desenvolvimento
Econômico; Carlão
Pignatari, presidente
da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo;
Marco Antonio Zago,
presidente da FAPESP;
David Uip, secretário
estadual de Ciência,
Pesquisa e Desenvolvimento
em Saúde; Helena Nader,
presidente da Academia
Brasileira de Ciências;
e Carlos Américo Pacheco,
diretor-presidente do CTA
da FAPESP

Em uma solenidade realizada em 25 de maio para comemorar seus

bilizar mais de R$ 1,5 bilhão em atividades de pesquisa – R$ 325 mi-

60 anos, a FAPESP anunciou investimentos de R$ 990,1 milhões em

lhões alocados pela Fundação.

novas iniciativas de apoio à pesquisa. O maior quinhão se destina a

Também serão destinados R$ 89,5 milhões em 15 Centros de Ciência

três chamadas para aquisição de equipamentos científicos de grande

para o Desenvolvimento, dedicados a pesquisas orientadas à solução de

porte e de acervos e coleções em universidades e institutos de pes-

problemas com impacto econômico e social em São Paulo. Outras ini-

quisa – o total será de R$ 450 milhões.

ciativas são o Projeto Geração (R$ 32 milhões), que apoia recém-dou-

Outros R$ 240 milhões se destinam a seis novos Centros de Pes-

tores com projetos ambiciosos; o Proeduca (R$ 20 milhões), de pesqui-

quisa, Inovação e Difusão (Cepid), sendo três nas áreas de ciências da

sa em educação básica; o Amazônia + 10 (R$ 100 milhões), parceria com

saúde, biológicas e agronomia e veterinária e três em ciências huma-

nove estados da região Norte; e o Pesquisadores em risco (R$ 20 milhões),

nas, sociais, arquitetura e urbanismo, economia e administração.

para receber pesquisadores de áreas conflagradas, como a Ucrânia.

A Fundação irá investir R$ 38,6 milhões em três novos Centros de

Os R$ 990,1 milhões anunciados vão complementar os recursos

Pesquisa em Engenharia (CPE): um em parceria com a farmacêutica

aplicados tradicionalmente em bolsas e auxílios. “A FAPESP segue

GSK e o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein na área

fazendo regularmente, como sempre fez, a concessão de bolsas e au-

de imuno-oncologia; outro com a Ericsson e a Universidade Estadual

xílios à pesquisa. E essas iniciativas vão crescer nos próximos anos”,

de Campinas (Unicamp) em redes e serviços inteligentes; e o terceiro

afirmou Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho

com a Embraer e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em

Técnico-Administrativo da Fundação. “Essa é a nova face da FAPESP,

mobilidade aérea. “Os CPE constituem um modelo de financiamento

ampliando a sua agenda e as suas estratégias, mas sempre fiel ao so-

à pesquisa que integra o setor empresarial e o acadêmico em um ar-

nho dos seus fundadores e do dispositivo da Constituição paulista de

ranjo extremamente eficiente”, afirmou Luiz Eugênio Mello, diretor

promover pesquisa para ampliar o conhecimento e para a inovação

científico da Fundação. A FAPESP apoia 23 CPE, que no total vão mo-

tecnológica”, disse o presidente da Fundação, Marco Antonio Zago.

2

Cultivo em solo lunar
Plantas cultivadas em solo lunar crescem mais lentamente e mostram
mais sinais de estresse do que as que se desenvolvem em cinzas
vulcânicas terrestres. O grupo liderado por Anna-Lisa Paul, da
Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, comparou o crescimento de
Arabidopsis thaliana, uma planta da família da mostarda, nos dois tipos
de solo. Foram usadas 12 amostras de solo lunar recolhidas nas missões
Apollo 11, 12 e 17, além de 16 amostras de cinzas vulcânicas da Terra, que
têm composição mineral e tamanho de partículas semelhantes aos do solo
trazido da Lua. As mudas plantadas em solo lunar demoraram mais para
crescer e desenvolver folhagem do que as que estavam em solo vulcânico.
As raízes das plantas do primeiro grupo também ficaram menores do
que as do segundo. Os pesquisadores notaram ainda que, no solo lunar,
algumas plantas desenvolveram uma cor avermelhada (o natural é verde),
o que indica estresse. Elas também apresentaram a ativação de mais

Exemplar de Arabidopsis usado no experimento
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genes relacionados ao estresse (Communications Biology, 12 de maio).
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FAPESP anuncia R$ 990,1 milhões para novas iniciativas

Coração transplantado
estava infectado
O coração de porco implantado em um paciente
humano em janeiro estava infectado com um vírus
suíno, o que pode ter contribuído para a morte do
receptor dois meses após a cirurgia. No transplante realizado pela equipe do cirurgião Bartley Griffith, da Universidade de Maryland, o norte-americano David Bennett Senior, de 57 anos, recebeu

Com hábitos mais
sedentários, os
tubarões-lixa são
mais afetados
pela urbanização

um coração suíno geneticamente alterado para
evitar a rejeição do sistema imune (ver Pesquisa
FAPESP nº 312). Bennett morreu em março e, segundo a universidade, a causa da morte está sob
investigação. Em evento da Sociedade Americana de Transplantes em abril, Griffith revelou que

3

Os tubarões rechonchudos de Miami

o órgão havia sido infectado por um vírus (citomegalovírus suíno) associado a reações que pre-

O modo de vida norte-americano parece produzir efeito até sobre os tubarões.

judicam o funcionamento do órgão. A equipe iden-

Pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos constataram que os tubarões-lixa

tificou fragmentos do patógeno no órgão 20 dias

(Ginglymostoma cirratum) que vivem próximo à área urbana de Miami têm mais

após o transplante, mas em níveis tão baixos que

gordura acumulada no organismo do que os exemplares da mesma espécie

poderia indicar um erro de laboratório. Exames

habitantes de águas próximas a áreas de conservação ambiental (Science of the

feitos cerca de 40 dias após a cirurgia, porém,

Total Environment, 1º de julho de 2021). Os tubarões-lixa são mais sedentários e

mostraram um aumento na quantidade de vírus.

não nadam grandes distâncias. Por isso, podem ser mais afetados pela urbanização.

Na época, Bennett adoeceu gravemente. “Foi

“Essa espécie fica muito próxima a marinas, onde há muitos barcos, restos de

quando começamos a achar que o vírus poderia

pescaria e poluição. Esse ambiente pode estar proporcionando uma maior

ter desencadeado tudo isso”, disse Griffith à re-

quantidade de presas e maior proteção contra predadores, o que pode contribuir

vista MIT Technology Review. Especialistas desta-

para o maior acúmulo de gordura”, relatou à Agência FAPESP a bióloga Bianca

cam que os porcos criados para fornecer órgãos

Rangel, que faz doutorado na Universidade de São Paulo (USP) sob a orientação

para humanos deveriam estar livres de vírus. A

de Renata Moreira e é a primeira autora do estudo. Esse efeito não foi observado

Revivicor, empresa norte-americana que cedeu o

nos exemplares encontrados na mesma região de uma espécie bem mais ativa,

coração, ainda não se manifestou.

o tubarão-galha-preta (Science of the Total Environment, 20 de junho).

4

Queimadas aceleram o derretimento de geleiras
Expostas à fumaça de queimadas, as geleiras podem derreter mais depressa e prejudicar o abastecimento de populações que dependem de suas águas. A fuligem das queimadas se deposita sobre o gelo, tornando escura a sua su-

Glaciar Athabasca,
nas Montanhas
Rochosas canadenses,
analisado no estudo

perfície. Isso reduz a capacidade de a geleira refletir a luz solar e favorece o seu derretimento. A fumaça também
impacta as condições atmosféricas sobre as geleiras, já que implica dias mais quentes e secos, segundo estudo coordenado pelo hidrologista John Pomeroy, da Universidade de Saskatchewan, no Canadá. Os pesquisadores usaram
observações de sensoriamento remoto e modelagem computacional para analisar os períodos de degelo do glaciar
Athabasca, nas Montanhas Rochosas canadenses, entre 2015 e 2020. Com base na atividade anual de queimadas na
região, estudaram o impacto do acúmulo de cinzas e fuligem sobre o degelo do glaciar – em dias ensolarados, o gelo
escuro teve uma taxa de descongelamento 10% superior à do gelo não afetado pela fumaça (Earth’s Future, 6 de abril).
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Vantagens e desvantagens
das reuniões virtuais
Participar de reuniões de trabalho por meio de plataformas de vídeo como o
Zoom e o Google Meet é prático. Não é necessário sair de casa e pode-se
continuar de bermuda e chinelos. No entanto, o uso desse recurso de comunicação pode reduzir a criatividade dos grupos, concluíram pesquisadores
das universidades de Columbia e Stanford, nos Estados Unidos, após realizar
experimentos de interação pessoal e a distância com 602 pessoas em laboratório e outras 1.490 em situação de vida real, durante um workshop empresarial (Nature, 27 de abril). Duplas de participantes que trabalharam remotamente geraram menos ideias criativas do que as que estiveram frente
a frente. Para os autores do estudo, as reuniões virtuais prejudicam a inspiração para novas ideias porque o foco da atenção fica voltado para a tela.

Encontro
virtual: estudo
aponta para
menor criatividade

Inversamente, como outros estudos já haviam indicado, a proximidade física
entre as pessoas alimenta a confiança, que, por sua vez, libera a imaginação.
No estudo atual, os grupos de videoconferência mostraram-se tão eficazes
1

quanto os presenciais quando o grupo tinha de selecionar qual ideia seguir.

Medicamentos poluem rios em todos os continentes
Analgésicos, antidepressivos, antialérgicos, anti-hipertensivos

fexofenadina, os antibióticos sulfametoxazol e metronidazol

podem ser encontrados não só em farmácias e hospitais,

e o anticonvulsivante gabapentina. Rios de países mais pobres

mas também em rios do mundo inteiro. Um grupo de 127

na Ásia, África e América do Sul foram os mais poluídos.

pesquisadores de 86 centros de pesquisa, incluindo

A maior concentração encontrada (227 microgramas por litro)

brasileiros, encontrou resíduos de 73 fármacos em amostras

foi de paracetamol em um ponto de coleta no rio Seke

de água de 1.052 locais em 258 rios de todos os continentes.

próximo a um depósito de lixo e despejo de esgoto em La Paz,

Cerca de 470 milhões de pessoas vivem próximas aos

na Bolívia. No Brasil, os rios examinados foram o Piracicaba, na

locais em que foram examinadas as amostras de água. Os

altura do município paulista de Americana, com 4 compostos

compostos químicos encontrados nas concentrações mais

detectados; Negro, Solimões e Amazonas, em Manaus, com

elevadas foram o analgésico paracetamol, o estimulante

23 fármacos nos três rios; e Pitimbu, na Região Metropolitana de

cafeína, o antidiabético metformina, o antialérgico

Natal, no Rio Grande do Norte, com 12 (PNAS, 14 de fevereiro).
2
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Encontro entre os rios Negro
e Solimões próximo a Manaus,
um dos pontos de coleta

NOTAS DA PANDEMIA
Com a ômicron,
crescem infecções
infantis nos EUA
Os casos de Covid-19 se espalharam
entre crianças e adolescentes
norte-americanos com a variante ômicron
do novo coronavírus. Um levantamento
nacional dos Centros de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados
Unidos analisou de setembro de 2021 a
Equipes de saúde
e voluntários durante
o surto em Xangai
no início de abril

fevereiro de 2022 a presença de anticorpos
contra o Sars-CoV-2 em 86 mil amostras
de sangue de crianças e adolescentes
1

maiores de 1 e menores de 18 anos.
A frequência de resultados positivos para

Surtos de Covid-19 à espreita na China

os anticorpos contra o vírus, sinal de
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infecção, praticamente dobrou a partir de
Em 18 de abril, 91,4% da população da China com mais de 3 anos de idade já tinha rece-

dezembro, quando a variante chegou

bido duas doses da vacina contra Covid-19 e 53,7% também a dose de reforço, mas a

ao país. Passou de 33% para 68% entre

imunidade que as pessoas adquirirem pode não ser suficiente para evitar surtos. Quando

as crianças na faixa etária de 1 a 4 anos

suspender sua estratégia de Covid-zero, implantada em agosto de 2021 para cortar a

e de aproximadamente 45% para 77% na

transmissão e evitar novos casos, a China pode ver uma onda da variante ômicron capaz

faixa dos 5 aos 11 anos e 74% na dos 12 aos

de causar até 1,5 milhão de mortes e uma procura por Unidades de Terapia Intensiva até

17 anos, segundo o trabalho liderado pela

15 vezes superior à capacidade instalada, segundo estudo de modelagem matemática

epidemiologista Kristie Clarke, dos CDC,

da Universidade Fudan, de Xangai, e dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Uni-

depositado em repositório de preprints

dos (Nature Medicine, 10 de maio). Os cálculos indicam que só uma combinação de estra-

(SSRN, 4 de maio). A taxa de infecção oficial

tégias – vacinação, adoção de terapias antivirais, uso de máscaras e distanciamento

em menores de 18 anos no país é de 17%.

social – poderia reduzir o número de mortes e a sobrecarga dos serviços de saúde. De 1º

“Esse número é apenas a ponta do

de março a 22 de abril de 2022, mais de 500 mil casos de infecção pela ômicron foram

iceberg”, disse Clarke à reportagem

registrados em quase todas as províncias da China, principalmente Xangai.

da revista Nature em 5 de maio.

Distorções na
percepção do tempo

2

Como um elástico, o tempo parecia se dilatar ou encolher durante a pandemia,
refletindo as emoções das pessoas recolhidas a suas casas. “Muitas vezes me
sinto entediado” ou “o tempo está se esgotando” eram algumas das alternativas que os 3.855 participantes de um estudo para medir a percepção da passagem do tempo pelos brasileiros poderiam marcar, durante 14 semanas, após
dois meses de distanciamento social, em um questionário on-line. Coordenado
pelo psicólogo e neurocientista André Cravo, da Universidade Federal do ABC
(UFABC), o estudo registrou distorções na consciência do tempo. Ele pareceu
mais longo e vazio em consequência de fatores negativos (solidão, tristeza e
más notícias). Ou, inversamente, mais acelerado e mais curto em razão de fatores positivos (alegria, realização de atividades recompensadoras, recuperação da saúde de familiares ou diversão com outras pessoas). Participantes mais
jovens relataram sentir o efeito da dilatação do tempo com mais frequência do
que os com mais de 40 anos (Science Advances, 13 abril).
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Microscopia eletrônica
de polímero contendo
óxido de cério (1, 2 e 3)
e sem o semicondutor (4):
potencial efeito antivírus
1

2

3

4

SEMICONDUTORES
CONTRA O CORONAVÍRUS
Materiais nanotecnológicos emergem como

alternativas promissoras no combate ao Sars-CoV-2
e a pandemias futuras
Suzel Tunes

IMAGENS CDMF-UFSCAR

A

pandemia de Covid-19 suscitou nos dois últimos anos
numerosos projetos com
foco no desenvolvimento
de substâncias e produtos
capazes de inativar o novo
coronavírus. Entre esses novos materiais começam a se
destacar os semicondutores, mais conhecidos por suas aplicações
industriais, sobretudo na produção de
aparelhos eletrônicos e componentes de
automóveis. Dois recentes estudos teóricos feitos por pesquisadores vinculados
ao Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), um dos Centros
de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid)
financiados pela FAPESP, mostraram o
potencial virucida dos semicondutores.
Um dos trabalhos, desenvolvido pelo
químico Jeziel Rodrigues Santos durante seu doutorado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), investigou
a ação de nanotubos de silício contra o
Sars-CoV-2. Outro, um projeto de pós-doutorado do engenheiro Leandro Silva
Rosa Rocha, na mesma instituição, focou as nanopartículas de óxido de cério,
conhecidas como nanocéria, contra o
novo coronavírus.
A ação de semicondutores contra patógenos se dá costumeiramente por meio
de reações de oxidação, destaca o químico Elson Longo, diretor do CDMF e
professor emérito do Departamento de
Química da UFSCar. “Em geral eliminamos patógenos por meios orgânicos,
com o uso de antibióticos. Mas eles podem sofrer mutações e se tornar resistentes”, conta o pesquisador. “Agora, estamos buscando o caminho da química
inorgânica, utilizando oxigênio e água.”
Longo explica que o material semicondutor interage com o oxigênio do ar
formando um íon negativo e, em seguida,
decompõe a molécula da água, também
presente no ambiente, em forma de vapor-d’água, levando à formação de um
radical hidróxido, altamente oxidante, e
um próton. Esse próton interage com o
oxigênio, formando o radical peróxido.
Os radicais hidroxila e peróxido degradam a superfície do vírus ou da bactéria
por oxidação, “queimam” a membrana
protetora e inativam o microrganismo.
“É o mesmo princípio da água oxigenada
que usamos sobre um machucado para
matar as bactérias”, resume o diretor
do CDMF.

A pesquisa com foco em nanotubos de
silício teve seus resultados publicados no
Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. De acordo com Santos, o silício, na
forma de nanotubo, tem o potencial de se
ligar a aminoácidos existentes na proteína
spike do coronavírus. As propriedades estruturais e eletrônicas do material foram
demonstradas de forma teórica, por meio
de simulação computacional.
“A estrutura nanotubular apresenta
maior superfície de contato, facilitando
sua interação com a membrana do vírus”,
explica o pesquisador. O trabalho teve
parceria da Universidade Estadual de
Goiás (UEG) e do Instituto Federal de
São Paulo (IFSP).
As propriedades antivirais da sílica
combinada com a prata, informa Santos, já eram conhecidas. Tecidos, couro
e filmes de PVC tratados com esse material são comercializados pela empresa Nanox, spin-off do CDMF. Segundo
Longo, a sílica é um semicondutor que,
ativado com a prata metálica, gera moléculas com alto poder oxidante, capazes
de inativar 99,9% do novo coronavírus
em 15 minutos.
Já as propriedades antivirais dos nanotubos de silício ainda precisam ser
mensuradas. “A literatura relata o emprego desse material em armazenamento de
energia, carreadores de medicamentos
e processos catalíticos, porém não trata
de sua propriedade antiviral”, destaca
Santos. “Os resultados do nosso trabalho
podem contribuir para a compreensão
do potencial virucida do material e sua
aplicação farmacológica.”
NANOCÉRIA

No caso do óxido de cério, os pesquisadores partiram de uma hipótese levantada no artigo “Nanoceria as a possible
agent for the management of Covid-19”,
publicado por um grupo indiano no periódico Nano Today, em 2020. Rocha
estudava o óxido de cério como sensor
de gás, outra possível aplicação do material, já utilizado no polimento de vidros e espelhos, entre outros empregos
industriais.
Com o advento da pandemia, a pesquisa direcionou-se para o combate ao Sars-CoV-2. O primeiro passo foi sintetizar
o material. Para o estudo, publicado em
fevereiro deste ano na revista Scientific
Reports, o óxido de cério foi preparado como um material híbrido conten-

do uma matriz polimérica, de celulose
microcristalina, a fim de viabilizar sua
aplicação tanto em superfícies como em
uma possível administração in vivo. “As
nanopartículas de óxido de cério em sua
forma livre são tóxicas ao nosso organismo. Encapsuladas na matriz polimérica,
sua toxicidade pode ser anulada”, justifica o pesquisador.
O estudo detectou na estrutura do material a presença dos defeitos necessários
para que ele exerça atividade virucida. O
pesquisador explica que esses defeitos
estruturais são imperfeições no arranjo
regular dos átomos, por vacância ou vazio de íons. “Para compensar o defeito, o
material reage com a superfície do vírus
e, nessa interação, inativa-o.” A literatura
científica indica que o fenômeno verificado com a nanocéria deve se repetir
com os nanotubos.
O próximo passo da pesquisa com a
nanocéria é comprovar sua atividade
antiviral. Essa etapa deve começar em
junho, em paralelo com novos estudos
de espectroscopia, que irão revelar mais
dados sobre a estrutura e as propriedades da nanocéria.
Para a engenheira física Raluca Savu,
do Centro de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias da Universidade Estadual de Campinas (CCSNano-Unicamp), as pesquisas realizadas no
CDMF inserem-se na busca de soluções
complementares aos recursos médicos e
farmacêuticos existentes para o combate
a pandemias. Em 2020, a pesquisadora direcionou seus estudos com óxido
de grafeno para o desenvolvimento de
máscaras faciais em colaboração com a
química Ljubica Tasic, do Instituto de
Química da Unicamp.
A parceria resultou em um processo
mais sustentável de produção de nanopartículas de prata com capacidade antiviral para aplicação em sprays, embalagens e filtros de máscaras preparados a
partir de nanofibras de celulose e óxido
de grafeno. “No processo de produção
das nanopartículas, usamos como agente
redutor um polifenol, composto orgânico
extraído da laranja”, explica Tasic. Um
pedido de patente do processo de produção da nanopartícula foi depositado e,
agora, as pesquisadoras buscam parcerias para iniciar a produção comercial. n
O projeto e os artigos científicos consultados para esta
reportagem estão listados na versão on-line.
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ENTREVISTA João Adolfo Hansen

VIAGEM
PELAS LETRAS
BRASILEIRAS
Especialista trouxe importantes colaborações
ao estudo da poesia colonial, sem, contudo,
deixar de olhar para períodos como o modernismo
Ana Paula Orlandi

IDADE 80 anos
ESPECIALIDADE
Literatura brasileira;
retórica e poética; teoria
da prosa e da poesia
INSTITUIÇÃO
Universidade de
São Paulo (USP)
FORMAÇÃO
Graduação (1964) em
letras pela Pontifícia
Universidade Católica
de Campinas, mestrado
(1983) e doutorado
(1988) em literatura
brasileira pela USP
PRODUÇÃO
83 artigos e 22 livros

|

RETRATO

Léo Ramos Chaves

N

a década de 1980, ao mergulhar na obra atribuída ao poeta baiano Gregório de Matos (1636-1696), o paulista João Adolfo Hansen
contribuiu para iluminar a produção poética do período colonial,
aportando novas formas para sua compreensão. Entre outros expedientes, lançou mão da retórica e da história para tentar entender o que diziam
aquelas vozes do passado. Também argumentou contra a ideia de que Matos,
conhecido pela alcunha de “Boca do Inferno”, fosse revolucionário e libertário.
De acordo com o estudioso, embora provocasse os poderosos da época com suas
sátiras obscenas, o poeta não buscava romper com o regime monárquico e a
Igreja Católica, pois, como integrante da elite, compartilhava de seus valores.
Essas conclusões estão em A sátira e o engenho: Gregório de Matos e a Bahia
do século XVII, tese de doutorado em literatura brasileira defendida por Hansen em 1988 na Universidade de São Paulo (USP). Publicada no ano seguinte
pela Companhia das Letras, a obra homônima foi agraciada com o Prêmio
Jabuti, na categoria Estudos Literários, em 1990. Mais tarde, em 2004 foi relançada pela Editora Unicamp.
Graduado em letras, Hansen foi professor da Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas (FFLCH) da USP por quase três décadas, entre 1983 e
2012, quando se aposentou. Em 2021, tornou-se professor emérito da FFLCH.
Recentemente parte de sua produção foi reunida em Agudezas seiscentistas
e outros ensaios (Edusp, 2019), compilação de 14 artigos sobre as letras luso-brasileiras entre os séculos XVI e XVIII. Os estudos de Hansen, porém, não
se atêm ao período colonial. Prova disso está no segundo volume da coletânea
que vem sendo preparado pelas mesmas organizadoras do primeiro, Cilaine
Alves Cunha, da FFLCH, e Mayra Laudanna, do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP). Previsto para ser lançado no ano que vem, terão foco em
seus escritos sobre a literatura brasileira dos séculos XIX e XX autores como
Machado de Assis (1839-1908) e Clarice Lispector (1920-1977).
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Com o bom humor que o caracteriza,
Hansen recebeu a reportagem de Pesquisa FAPESP no apartamento onde vive no
bairro de Pinheiros, em São Paulo, com a
mulher, Marta Maria Chagas de Carvalho, professora aposentada da Faculdade
de Educação da USP. Hansen tem quatro
filhos e cinco netos. Na entrevista a seguir
fala, entre outras coisas, do apreço pela
sala de aula, pela leitura e pela pesquisa.
Desde quando o senhor leciona?
Na década de 1960 cursei letras na PUC
[Pontifícia Universidade Católica] de
Campinas, mas morava em Americana. Ia e voltava todos os dias de ônibus.
Durante a graduação já era professor
particular de língua portuguesa no interior de São Paulo. Com o dinheiro que
ganhava das aulas vinha à capital umas
duas vezes por mês. Ficava hospedado
na “República da Bulgária”, apelido do
apartamento onde moravam uns amigos de Americana, localizado na avenida São João. Era uma bagunça. Em São
Paulo, adorava ir às livrarias Parthenon
e Francesa, na rua Barão de Itapetininga, e costumava voltar para Americana
com a mala cheia de livros.
Sempre gostou de ler?
Sim. Meu pai, João Alfredo, era um grande leitor, embora tivesse apenas cursado
o que hoje seria o ensino fundamental
I. Eu nasci em Cosmópolis, interior de
São Paulo, em 1942. Quando tinha 2 anos,
minha família mudou-se porque meu pai
conseguiu trabalho como técnico de tecelagem na fábrica do irmão mais velho,
em Americana. Nas horas vagas ele gostava de pescar e comprar livros. Cresci
lendo Carlos Drummond de Andrade
[1902-1987], Machado de Assis, Clarice
Lispector, Graciliano Ramos [1892-1953],
Dostoiévski [1821-1881]. Muita coisa era
da biblioteca do meu pai. No meu caso,
além dos livros, sempre adorei plantas
e animais. Tanto que quase cursei agronomia, mas acabei desistindo por causa da biologia e da química, disciplinas
que até ia bem na escola, mas não despertavam meu interesse. Achava aquilo
muito chato.
Retomando seu início de carreira: como foi o começo de sua trajetória como
professor?
Em 1964 terminei o curso de letras anglo-germânicas decidido a trabalhar no
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Fui ser professor
da rede
estadual paulista
no momento
pós-AI5,
com agentes
da polícia
infiltrados em
sala de aula

ensino público. Achava que havia, e, claro, ainda há, muito a se fazer pela educação pública do país. Na época, minha
professora de latim no ensino básico se
aposentou. E eu, aos 22 anos, com a cara e a coragem, me candidatei para ser
seu substituto no curso clássico no Instituto de Educação Presidente Kennedy,
em Americana. Fui aceito e fiquei nessa
escola pública entre 1964 e 1966. No fim
daquele ano prestei concurso e me tornei
professor efetivo de português da rede
estadual paulista. A partir de março de
1968, quando assumi o cargo, passei por
Pindamonhangaba [1968-69], Poá [1969]
e Santo André [1970-1977], cidades do
estado de São Paulo. Era o momento pós-AI5, com agentes da polícia infiltrados
em sala de aula, disfarçados de alunos.
Caso dissesse algo que esses espiões considerassem subversivo, o professor era
denunciado e seguia para interrogatório
no Dops [Departamento de Ordem Política e Social].
O senhor chegou a ser preso durante a
ditadura militar (1964-1985)?

Não, mas sofri ameaça. Havia um aluno
do curso noturno do terceiro colegial,
em Santo André, que sempre se sentava
no fundo da sala e anotava tudo. Um dia
ele se apresentou como agente do Dops e
disse algo assim: “O senhor ensina muito
bem, mas também diz coisas comprometedoras. Por muito menos, já prendi gente.
Tenho um parceiro que quer denunciá-lo
e o senhor pode ser preso a qualquer momento. Tome cuidado”. Felizmente nada
aconteceu comigo, mas colegas e amigos
foram presos. Alguns desapareceram.
Quando entrou na pós-graduação?
Em 1968 ingressei no mestrado em linguística na USP sob orientação do professor Isaac Nicolau Salum [1913-1993].
Mas logo abandonei a pesquisa, que estava em uma fase muito embrionária, porque não consegui conciliar trabalho e estudo. Em 1975 retornei à pós-graduação
da USP, dessa vez para a área de literatura brasileira. Durante a disciplina do
professor José Carlos Garbuglio sobre
Grande sertão: Veredas escolhi Guimarães Rosa [1908-1967] como tema de pesquisa. Eu lia o Rosa desde a adolescência e sempre admirei sua generosidade
com aqueles que não têm voz. Comecei
a escrever a dissertação em 1977, mas a
engavetei dois anos depois para trabalhar em cursinhos pré-vestibulares e numa faculdade particular como professor
de linguística e literatura brasileira. Por
fim, em 1982 retomei a escrita. No ano
seguinte defendi o trabalho, por pressão
do meu orientador, prestei concurso e
me tornei, aos 41 anos, professor de literatura brasileira na USP.
Na dissertação, o senhor defende que
Grande sertão: Veredas seria uma espécie de “Macunaíma a sério”. O que
quis dizer com isso?
Em Macunaíma, Mário de Andrade
[1893-1945] discute de forma irônica,
paródica e até mesmo carnavalesca várias teorias sobre a formação do caráter
nacional. Obviamente, ele não se referia
a “caráter” no sentido de “ética”, como se Macunaíma fosse um herói sem
nenhuma moral. Mário está pensando
em algo mais profundo, sobre qual seria o ethos cultural do herói brasileiro, que é africano, indígena e europeu.
Ele defende a criação de uma literatura moderna e inventiva, mas sem o
caráter nacionalista. E Guimarães Ro-

sarcástica, foi o foco da minha pesquisa. Como um todo, a obra atribuída a
Gregório dá conta de temas do estado
da Bahia. Simultaneamente, ele põe em
circulação várias referências culturais
europeias contemporâneas do século
XVII, que cita o tempo todo, bem como
utiliza padrões poéticos antigos, tanto
líricos quanto cômicos.

Quando voltou ao Brasil?
Em 1682 Gregório foi nomeado pelo rei
português para ocupar um cargo eclesiástico em uma igreja de Salvador, mas,
ao descobrir que precisaria fazer voto de
castidade, desistiu. Abriu uma banca de
advocacia em Salvador, casou-se pela segunda vez e teve um filho, Gonçalo. Não
se sabe por que, em 1684, ele se despiu
das roupas de fidalgo, vestiu um camisolão e passou a andar pelo Recôncavo
Baiano acompanhado de um grupo de
saltimbancos e prostitutas. Tocando uma
viola de cabaça, passou a apresentar nos
engenhos poesia satírica, muito obscena,
pornográfica, o que lhe rendeu o apelido
Boca do Inferno. Em 1694 ele foi degredado para Angola. Dois anos depois, de
volta ao Brasil, fixou-se em Recife, onde morreu em 26 de novembro de 1696,
sendo enterrado em um convento que foi
demolido no século XVIII. Nada sobrou
dele, além de sua poesia.

O senhor usou o termo “atribuído”. Por
quê?
Gregório de Matos não publicou nada
em vida, de forma impressa. No século XVII, além de a circulação de material impresso ser proibida na Colônia, a
maior parte da população era analfabeta.
A sátira era escrita em folhas avulsas de
papel de tamanhos diversos, que costumavam ser pregadas de madrugada, com
cola de mandioca, na porta das igrejas.
Depois, alguém que sabia ler declamava
os versos em voz alta para um público
iletrado e, como eram facilmente memorizáveis, acabavam inspirando outros
poemas de terceiros. Na época, essa prática produziu uma grande quantidade de
poemas que circulava de forma anônima.
Havia quem colecionasse esses manuscritos, que eram então costurados e formavam cadernos, chamados de códices.
Vale dizer que essa produção, reunida
sem critérios normativos, inclui textos
de autoria duvidosa, e, no caso de Gregório, não se encontra nenhum poema
que seja idêntico nos diferentes códices
existentes produzidos entre os séculos
XVII e XVIII. Esses códices estão no
Brasil, mas também nos Estados Unidos,
Espanha, França, Portugal. Em razão da
grande quantidade de poemas, mais de
700, é difícil supor que todos foram escritos por ele.

E como era sua poesia? Sobre o que ele
escreveu?
É atribuído a Gregório um conjunto
muito grande de manuscritos de poesia, tanto lírica, com temática amorosa
ou religiosa, quanto cômica na variante
da sátira. A sátira é um gênero nascido na Roma Antiga que se caracteriza
pelo vitupério, pelo xingamento, pela
desqualificação do tipo que se ataca. Para tanto, lança mão de uma linguagem
obscena, mas é extremamente moralista.
Como dizia o próprio Gregório de Matos, ela fere para curar. Essa vertente da
produção dele, que é, por sinal, muito

Essa incerteza em relação à autoria
não o incomodou na hora de fazer a
pesquisa?
Acredito que podemos ler esses resíduos
como documentos de práticas simbólicas
de uma sociedade colonial e não apenas
de um indivíduo. Ou seja, meu foco sempre foi a produção e não a pessoa Gregório de Matos. Quando comecei a pesquisa
deixei de lado tudo o que se falava sobre
ele, que era tarado, alcoólatra, doente
mental, revolucionário, libertário, por
exemplo. Essas histórias começaram a
ser contadas no século XVIII e ao longo
desse tempo chegou-se, inclusive, a criar

Com a historiadora francesa Anne-Marie Chartier em Paris, na década de 1990

ARQUIVO PESSOAL

sa radicaliza essa ideia. Seu projeto é
dar voz às linguagens que constituem
o Brasil desde o século XVI, mas trata
de dissolvê-las em um grande vórtex,
em um grande redemoinho, que nos
sugere veredas, pequenos caminhos,
rumo a formas que ainda vão ser produzidas. Grande sertão: Veredas não é
um puro exercício metalinguístico pós-moderno, concretista, formalista. É
uma coisa muito maior. Rosa tinha um
projeto linguístico-literário e também
metafísico, que era a ideia de fundar
uma literatura, fundar um povo, fundar
um Brasil. Mas faz isso sem lançar mão
da paródia presente em Macunaíma.
Em seu doutorado o senhor estudou o
poeta Gregório de Matos. Quem foi ele?
Gregório de Matos nasceu na primeira
metade do século XVII, em Salvador,
então centro da vida administrativa e
jurídica da Colônia. Era filho de mãe
brasileira e de um fidalgo português que
se tornou senhor de engenho no Recôncavo Baiano. Sua família era influente e
próxima da família do padre Antônio
Vieira [1608-1697]. Por volta dos 14 anos
ele foi enviado para Portugal e, como
todo menino rico da época, se formou
em direito canônico na Universidade
de Coimbra, em 1661. Por sinal, o único
local em que se pode ver sua assinatura é
no livro de matrículas dessa instituição.
Embora não se saiba muito sobre sua vida, acredita-se que ele tenha chegado a
se casar e trabalhar como juiz de direito
em Portugal. Há quem diga que ditava
as sentenças dos processos em versos.
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Se não bastasse a dificuldade de decifrar
o italiano arcaico, parte do miolo havia
sido comido por traças. Como o estado
precário do livro impedia a reprodução
mecânica, copiei à mão todo o 12° capítulo, “Trattato de’ ridicoli”, ou “Tratado
dos ridículos”, que era o que mais interessava à minha pesquisa.

uma relação entre a biografia e a obra, o
que é uma bobagem.
Quais desafios enfrentou durante a pesquisa?
Quando comecei o trabalho, também
orientado pelo professor Garbuglio, sabia
muito pouco sobre a produção atribuída
a Gregório de Matos. Na tese, investigo
basicamente a relação entre sua poesia
satírica e a sociedade baiana e portuguesa no mundo colonial da cana-de-açúcar. E busquei fazer isso ao cotejar
essa produção poética com tratados de
retórica da época e documentos históricos. Entre eles, estão as delações de pecados e heresias ao Santo Ofício, braço
da Inquisição que atuou na Bahia nos séculos XVI e XVII. Como mostro na tese,
a sátira seiscentista tem muita afinidade
com as técnicas inquisitoriais católicas,
sobretudo ao acusar pecados. A sátira
pressupõe um sistema de virtudes que
estão sendo corrompidas por práticas
viciosas. No caso, a ideia é censurar o
vício para reafirmar a virtude. Outros
documentos decisivos para a análise da
sátira foram as atas da Câmara e Cartas do Senado, que localizei no Arquivo
Municipal de Salvador, pois tratam de
personagens e eventos que, em geral,
aparecem nos poemas. Levantar essa
documentação foi um desafio, bem como encontrar no Brasil bibliografia que
desse conta do escopo da pesquisa. Não
podemos esquecer que fiz a pesquisa
em um mundo analógico. Hoje, textos
de época sobre retórica como Arte dello
stile, ove nel cercarsi l’idea dello scrivere
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insegnativo [1647], de Sforza Pallavicino
[1607-1667], estão disponíveis na internet, mas na década de 1980 consegui ter
acesso a apenas alguns trechos numa
antologia italiana.
Como driblou o problema?
Foi um trabalho minucioso. Garimpei
livros em sebos e bibliotecas públicas
de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador,
Recife. Encomendei a amigos que viajavam ao exterior os principais tratados de retórica antiga escritos por preceptistas como Lodovico Castelvetro
[c. 1505-1571], Baltasar Gracián [16011658] e Francisco Leitão Ferreira [16671735] que circularam na península Ibérica e nas colônias portuguesas e espanholas nos séculos XVII e XVIII. Essa
produção já havia sido editada e estava
disponível em livrarias na Europa. Em
1987, quando começava a redação da tese, localizei na seção de livros raros da
Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro,
uma edição de Il cannocchiale aristotelico, ou, em livre tradução, Telescópio
aristotélico, escrito em 1654 pelo jesuíta
e conde Emanuele Tesauro [1592-1675].
O exemplar que pesquisei era de 1685
e pertenceu ao acadêmico português
Francisco Leitão Ferreira [1667-1735] e
também integrou o acervo da biblioteca
de dom João VI [1767-1826]. Essa obra,
que sistematizou conceitos retóricos, foi
fundamental para que eu entendesse a
sátira daquele período. Lembro que os
funcionários da biblioteca me emprestaram uma lupa para que pudesse ler
aquele catatau com mais de 900 páginas.

O trabalho deve ter sido imenso.
Nem me fale. Entre outras coisas fichei
as Obras completas de Gregório de Matos
[1968], edição em sete volumes organizada pelo sociólogo James Amado [19222013]. Na década de 1960, James, que era
irmão do escritor Jorge Amado [19122001], e a poeta Maria da Conceição da
Cruz Paranhos foram até a Biblioteca
Nacional e fizeram esse levantamento
no códice de Manuel Pereira Rabelo, do
século XVIII, apontado como o primeiro biógrafo de Gregório. Mais tarde, em
2013, eu e Marcello Moreira, que foi meu
aluno na USP, editamos e analisamos
poemas atribuídos a Gregório reunidos
no códice Asensio-Cunha. Trata-se de
um documento do século XVIII, que
hoje pertence à Universidade Federal
do Rio de Janeiro. A obra em cinco volumes foi lançada pela editora Autêntica, em 2014. Marcello, hoje professor da
Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, é, e em minha opinião também,
um dos maiores especialistas em codicologia no mundo.

ARQUIVO PESSOAL

Ao lado do historiador britânico Peter Burke, de quem se tornou amigo nos anos 1980

O senhor trabalhou com um grande volume de informação. De que forma o
organizou?
Para obter uma visão espacial e sistêmica da estrutura da mitologia narrada por
indígenas sul-americanos, o antropólogo
Claude Lévi-Strauss [1908-2009] anotou tudo em cartolinas e as pendurou
em dois varais paralelos em uma grande sala do Museu do Homem, em Paris.
Como eu não tinha computador na época, resolvi fazer algo parecido. Comprei
folhas avulsas e montei 12 cadernos. Cada um deles ficou com cerca de 300 páginas. Neles escrevi à mão uma espécie
de glossário com termos recorrentes na
obra atribuída a Gregório e na sátira da
época. Começava com Abaeté, a lagoa
em Salvador, e chegava a zoilo, que significa louco, estúpido. Visualizar esses
elementos me ajudou a entender aquele universo que estava pesquisando. Eu
me sentia uma espécie de arqueólogo.

O que sua pesquisa de doutorado apontou quanto à sátira atribuída a Gregório de Matos?
A imagem do Gregório de Matos libertário, subversivo, foi criada por críticos
e historiadores do século XIX, e, de certa forma, se mantém até hoje. Na tese
mostro que, ao contrário do que algumas
interpretações contemporâneas propunham, a sátira atribuída a Gregório não se
opunha aos poderes constituídos. Embora faça uma crítica de costumes, que não
poupa os poderosos da época, sua meta
é apontar excessos e desvios, mas sem,
contudo, criticar as normas e hierarquias
sociais. O eu-lírico é de um homem branco, nobre, letrado, católico, que compartilha dos valores da elite da época – que,
entre outras coisas, escravizava negros e
assassinava indígenas para ocupar suas
terras. Trata-se de uma sociedade aristocrática extremamente desigual e com
profundo desprezo pelo trabalho manual.
Também mostro na tese que a poesia de
Gregório seguia um modelo que no século XVII era ensinado e sistematizado nos
colégios da Companhia de Jesus, onde,
inclusive, ele foi aluno.
Como chegou a essa conclusão?
Quem me chamou a atenção para esse
ponto foi o historiador inglês Peter Burke, de quem me tornei muito amigo. Na
década de 1980 ele veio ministrar um
curso na USP e fui convocado para fazer
a tradução simultânea. Uma das aulas
foi sobre insultos na Itália do século
XVII, gênero comum naquele período,
que eram extremamente obscenos e me
remeteram aos escritos de Gregório de
Matos. Peter não conhecia a obra de
Gregório, mas levantou a hipótese de
que essa produção poderia estar inserida em um circuito internacional de
modelos culturais. Na época, ele havia
levantado uma grande documentação
sobre a Companhia de Jesus. Como se
sabe, os jesuítas formaram uma espécie de agência cultural transnacional,
estavam em vários lugares do mundo.
Então, letrados na França, Espanha,
Portugal e Itália, e depois no México,
Argentina e Brasil, por exemplo, compartilhavam das mesmas referências,
do mesmo repertório.
Por que ler Gregório de Matos?
Trata-se de um poeta extremamente culto, com amplo domínio de todos os códi-

Durante a
pesquisa de
doutorado
sobre o poeta
Gregório de
Matos eu me
senti uma
espécie de
arqueólogo

gos. E sua produção sinaliza que não precisamos esperar pelos autores do século
XVIII e XIX, como preconizam obras
como Formação da literatura brasileira
[1959], de Antonio Candido [1918-2017],
para começar a pensar sobre práticas
culturais no Brasil. Candido afirma que
não existia na Colônia condições materiais para a disseminação literária, mas
hoje sabemos que havia sim um sistema
cultural absolutamente consistente no
século XVII, que não pode ser ignorado.
Ou seja, existiam outras formas de ler e
escrever no Brasil da época.
Essa temática ainda o interessa?
Sim. Há três anos desenvolvo o projeto
“Técnicas do gênero retrato nos séculos
XVI, XVII e XVIII”, com apoio do CNPq
[Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico], em que busco
mostrar por meio de tratados de retórica
a relação entre escultura, pintura e poesia daquele período. Venho escrevendo
bastante a respeito e pretendo publicar
essa produção após o término do projeto, no ano que vem. Mas, claro, tenho

outros interesses. Acabei de entregar a
tradução de “Eólo”, sétimo capítulo de
Ulisses, de James Joyce, que vai integrar
o livro Ulisses – A dezoito vozes, organizado por Henrique Piccinato Xavier.
Sem contar que no momento, apesar de
aposentado, oriento trabalhos na pós-graduação da USP. Os temas são diversos, vão das cartas do padre Antônio
Vieira à literatura de Clarice Lispector
e Hilda Hilst [1930-2004]. Gosto dessa multiplicidade, o que pode parecer
exótico em um mundo cada vez mais
especializado.
No livro A arte da aula, o senhor relata:
“Na USP, me aconteceu algo raríssimo:
a conversão de um homem pela poesia”.
Como foi essa história?
Foi no final dos anos 1990, quando ministrei uma disciplina sobre modernismo na graduação de letras. Tratei sobretudo de Drummond, mas também de
Murilo Mendes [1901-1975], João Cabral
de Melo Neto [1920-1999], Graciliano
Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Desde 1983, ano em que me tornei
docente da USP, até 2012, quando me
aposentei, fui professor do curso noturno. Grande parte dos alunos trabalhava o
dia inteiro, como era o caso desse aluno,
sempre de terno e gravata, todo certinho. No final do curso apareceu de calça
jeans, camiseta, tênis. De yuppie virou
hippie. Me contou que era executivo de
uma grande empresa e que a poesia de
Drummond tinha mexido de tal forma
com ele que havia decidido mudar de
vida. Por causa disso, pedira demissão
para ser professor na periferia. E recitou
um trecho do poema “Elegias”: “Trabalhas sem alegria para um mundo caduco”. Na época, eu lhe disse que estava
maluco. Reencontrei esse aluno cerca
de dois anos depois e ele estava firme
em sua decisão. É por isso que adoro
sala de aula. Essa troca com os alunos
é muito rica. Como diz Riobaldo, em
Grande sertão: Veredas, mestre não é o
que ensina, mas o que aprende.
Qual é o papel da literatura hoje?
Infelizmente, é cada vez menor. Desde
o início da década de 1990 ela não tem
mais o caráter de formação que teve, por
exemplo, para minha geração. Aprendi
muito com a literatura, acho que muito
mais do que no ginásio, no curso clássico
e na universidade. n
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Pesquisas apontam caminhos para melhorar a educação
e propiciar a inserção dos jovens no mercado de trabalho
Christina Queiroz
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O
Lorena de Farias Gomes
na Escola Técnica
Estadual Guaracy Silveira,
em São Paulo: pessoas
com 15 a 29 anos
representam um quarto
da população nacional

Brasil nunca teve tantos jovens.
Entre 2003 e 2020, o país registrou
sua maior população com idade
entre 15 e 29 anos em números absolutos. De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há dois anos eram cerca
de 50 milhões os indivíduos nessa
faixa etária, o equivalente a um
quarto da população nacional. Isso
significa a maior força de trabalho
da história do país, o que pode representar um futuro promissor para a economia
nacional. Por outro lado, o percentual de jovens
desempregados também é recorde: 41,88% entre
indívíduos de 14 a 17 anos e 26,8% entre os que têm
de 18 a 24 anos, em 2021. Em relação à educação, os
números seguem preocupantes: o acesso ao ensino
médio não foi universalizado e 28,6% dos jovens
com idade entre 15 e 17 anos estão fora dessa etapa
do ensino, conforme o IBGE. Como superar esses
obstáculos? Pesquisas recentes apontam caminhos
à formulação de políticas públicas para mitigar o
cenário, com foco em iniciativas para aprimorar o
currículo do ensino médio e fomentar a inserção
no mercado de trabalho.
“Apesar do pico demográfico, o número de jovens de 15 a 29 anos no Brasil tende a cair significativamente, nos próximos 40 anos, devendo ser
reduzido pela metade, até o final deste século. O
país precisa aproveitar o tamanho de sua força
de trabalho atual para impulsionar a economia”,
considera o economista Marcelo Neri, da Escola
Brasileira de Economia e Finanças da Fundação
Getulio Vargas (EPGE-FGV), ao comentar resultados de pesquisa realizada em 2021 para o Atlas
das Juventudes. Ao recordar que a juventude é
uma etapa da vida repleta de desafios, com a saída da escola e, em muitos casos, do ambiente familiar, Neri destaca que a geração atual enfrenta
dificuldades extras, sendo uma delas relacionada
com a Covid-19. De acordo com ele, desde a chegada da pandemia no país, em março de 2020, as
matrículas de jovens de 15 a 29 anos na educação
básica aumentaram. “Mas isso aconteceu porque
muitos perderam seus empregos e decidiram voltar a estudar”, avalia. O economista informa ainda
que, segundo dados do Ministério da Educação
(MEC), os índices de aprovação dos estudantes
nas escolas foram altos, em 2020 e 2021. Porém
ele não considera esses dados positivos, uma vez
que as instituições não estavam exigindo notas

mínimas tampouco a presença dos estudantes em
sala de aula. “Essas complexidades trazem desafios
adicionais para os formuladores de políticas públicas do país, que devem considerar a dimensão
da população jovem e sua importância estratégica
para priorizar ações que fomentem a entrada no
mercado de trabalho, seja por meio de empregos
ou por atividades empreendedoras”, alerta Neri.
O distanciamento dos jovens do mercado de
trabalho constitui desafio central para o futuro
do país, conforme o economista Carlos Henrique
Leite Corseuil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Com base em edições da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua, do IBGE, há 15 anos ele desenvolve estudos, em parceria com outros pesquisadores da
instituição, sobre a conjuntura do mercado de trabalho. Os dados captaram um aumento nas taxas
de desemprego juvenil mesmo antes da pandemia,
especialmente entre 2015 e 2017. Se no primeiro
trimestre de 2013 a proporção de jovens desempregados que buscavam trabalho há pelo menos
um ano era de 29,9%, em 2019 eles eram 38,8%. “As
análises evidenciam que os jovens permanecem
por mais tempo retidos nessa situação”, conta.
Além disso, Corseuil identificou que, entre 2012
e 2018, 53% dos jovens entre 15 e 29 anos ingressaram no mercado de trabalho em ocupações precárias. “Começar a vida profissional no setor informal e vivenciando situações de desemprego
são eventos que podem comprometer a trajetória
do jovem durante anos”, analisa o economista.
Dentre os jovens desempregados, a parcela em
condições de trabalhar, mas que não procura emprego, passou de 4,1%, no primeiro trimestre de
2015, para 10,8%, no primeiro trimestre de 2017.
“Parte desse panorama se deve à recessão econômica enfrentada pelo país desde 2014, bem como
às alterações na legislação colocadas em prática entre 2017 e 2018, que aumentaram o grau de
flexibilização das relações trabalhistas, facilitando
a prestação de serviços por terceiros”, avalia, ao
destacar que a pandemia piorou o cenário. Com
a crise sanitária, a proporção de jovens ocupados,
que era de 48,6%, no primeiro trimestre de 2020,
foi reduzida para 41,4%, no trimestre seguinte.
“Essa queda é algo sem precedentes desde 2012,
período coberto pela PNAD Contínua.”
Ao enfatizar que o panorama pode ser abrandado a partir da formulação de políticas específicas à juventude, o também economista do Ipea
Miguel Nathan Foguel, professor da Pontifícia
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JUVENTUDE E TRABALHO
Proporção de jovens ocupados e desempregados no Brasil, por trimestre, entre 2012 e 2019
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Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), recorda que um marco foi o estabelecimento da Política Nacional da Juventude, em 2005,
que deu origem a programas para aumentar a
escolaridade, incentivar a reinserção escolar e
o ingresso no mercado de trabalho. Um reflexo
dessas iniciativas, segundo o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), foi a
redução para 16,3% do percentual de jovens entre
15 e 17 anos fora da escola em 2011. No ano 2000
eles eram 18,9%. Além disso, no mesmo intervalo
de tempo, o atendimento à população dessa faixa etária no ensino médio passou de 36,9% para
51,6%, enquanto a taxa de abandono caiu de 18,1%
para 10,3%.
Outro exemplo bem-sucedido é um programa
criado pelo governo federal em 2000, para incentivar o acesso de estudantes do ensino médio como
aprendizes em empresas, por meio da redução da
carga tributária envolvendo sua contratação. Em
2016, em parceria com Corseuil e Gustavo Gonzaga, outro economista da PUC-RJ, Foguel avaliou
o programa. A principal constatação foi a de que
estudantes que atuam como aprendizes tendem
a conseguir empregos formais no prazo de três a
cinco anos após a experiência e apresentam 43%
mais chances de completar o ensino médio.
Além de fomentar a inserção no mercado de
trabalho por meio de iniciativas direcionadas ao
mundo corporativo, pesquisas indicam que formações técnicas e profissionalizantes colaboram
com a empregabilidade juvenil. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(Inep), matrículas integradas à educação profissional aumentaram 31,2% nos últimos cinco anos,
passando de 554 mil, em 2017, para 726 mil, em
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2021. Naquele mesmo ano, investigação feita com
49,5 mil egressos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com idades entre 14 e
24 anos, detectou que 7 em cada 10 ex-alunos de
cursos técnicos de nível médio da instituição estavam empregados, não necessariamente em suas
áreas de formação. Setores como o automotivo,
de refrigeração, mineração, energia, automação
e metalmecânica são os que apresentam níveis
mais altos de empregabilidade, segundo o levantamento. O estudo também indica que egressos
de cursos técnicos e da graduação tecnológica
que atuam em suas áreas têm uma renda mensal
22% maior do que ex-alunos que trabalham em
setores distintos daqueles em que se formaram.

O

utro exemplo é o Programa Formare. Criado em 1989 pela fabricante
de rodas e componentes automotivos Iochpe-Maxion, o programa
oferece educação profissional e
cursos de arte-educação para jovens de baixa renda, por meio de
parcerias estabelecidas com 45
empresas no Brasil. Desenvolvidas em conjunto com a Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), as formações
duram cerca de 1,2 mil horas e são adaptadas à
realidade das companhias parceiras, oferecendo atividades teóricas e práticas, conhecimentos
técnicos e disciplinas como matemática básica,
comunicação e organização empresarial. “Muitos
desses alunos são os primeiros da família a ter
uma experiência em grandes empresas, com a
possibilidade de conseguir um emprego formal

FOTOS 1 E 3 LÉO RAMOS CHAVES / REVISTA PESQUISA FAPESP 2 FILIPE REDONDO / FOLHAPRESS INFOGRÁFICO RODRIGO CUNHA

FONTES PNAD CONTÍNUA / IBGE / CORSEUIL, C. H. L. ET AL. NOVOS ESTUDOS CEBRAP. 39. SET.-DEZ. 2020

2

1

Jovens executivos
em região de São Paulo
que concentra grande
número de empresas (1).
Operador de
telemarketing (2)
e entregador de comida
(3): primeiros empregos
são marcantes no
desenvolvimento da
trajetória profissional

depois da conclusão do curso”,
conta o engenheiro Roberto Cândido, da UTFPR. O programa já
atendeu mais de 25 mil estudantes em 22 estados brasileiros. Em
levantamento realizado com egressos, os níveis
de empregabilidade também se mostraram altos:
93% dos que participaram do programa estavam
formalmente empregados em 2021.
“Investir em políticas públicas para ampliar a
formação técnica e profissionalizante dos jovens
é positivo, porém seus reais impactos dependem
do desenvolvimento da estrutura produtiva do
Brasil. Caso contrário, eles não serão absorvidos
pelo mercado”, alerta Corseuil, fazendo alusão
ao contexto de desindustrialização que o país vivencia. Na última década, a indústria de transformação, por exemplo, encolheu cerca de 1,4% ao
ano, de acordo com a Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
Com perspectiva similar, ao observar que a produtividade brasileira está estagnada há 40 anos, o
economista Naercio Menezes, do Insper, chama
a atenção para o fato de a economia nacional depender de inovações para crescer. “É preciso criar
ações articuladas para fomentar avanços no setor
produtivo e, ao mesmo tempo, melhorar a educação dos jovens a fim de torná-los aptos a inovar
em áreas como robótica e tecnologia, necessárias
para fazer o país crescer. Além disso, também é
preciso investir em habilidades socioemocionais,

3

que os ajudem a enfrentar situações adversas do
mercado de trabalho”, propõe.
Apesar de o ensino técnico e profissionalizante
assegurar melhores níveis de empregabilidade em
relação ao ensino médio regular, Menezes salienta
que, quando se analisam as perspectivas salariais,
a educação superior é sempre a melhor opção,
mesmo se comparada com a formação técnica
e profissionalizante. Em pesquisa sobre o tema
realizada neste ano, ele identificou que em um
intervalo de 30 anos, entre 1981 e 2011, aqueles
que haviam completado o ensino médio regular
ganhavam 30% a mais do que quem interrompeu
a formação durante o fundamental. “Mas, quando
o número de indivíduos com ensino médio aumentou, o diferencial começou a cair. Hoje esse
percentual está em 15%”, conta. Quem faz ensino
técnico ganha 15% a mais do que aqueles que encerram a formação no ensino médio regular, mas
aqueles que concluem o ensino superior obtêm
remuneração duas vezes e meia maior do que
quem ingressa no mercado de trabalho apenas
com o ensino médio regular. n
O artigo científico e os relatórios consultados para esta reportagem
estão listados na versão on-line.
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Novo ensino médio pretende tornar currículo
mais atrativo, mas processo de implementação
é marcado por desigualdades

LÉO RAMOS CHAVES / REVISTA PESQUISA FAPESP

C
Raquel de Freitas
Campos (à esq.) com
a instrutora Gabriele
Gonçalves Silva na
escola do Senai Armando
de Arruda Pereira, em
São Caetano do Sul:
sucesso da formação
profissionalizante
depende da estrutura

om a proposta de tornar a aprendizagem mais estimulante para os
jovens e adequada às necessidades
do mercado de trabalho, além de reduzir a evasão, um novo formato de
ensino médio passou a vigorar para
alunos ingressantes, no início deste
ano, a partir das diretrizes da Lei n°
13.415, de 2017. Dentre as principais
mudanças está o estabelecimento de
um modelo de ensino organizado
por áreas de conhecimento, e não
mais por disciplinas, e a possibilidade de o jovem
realizar, ao mesmo tempo, uma formação técnica ou
profissionalizante. Estudo desenvolvido desde 2017
pela cientista política Gabriela Lotta, da Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getulio
Vargas (EAESP-FGV), mostra que enquanto alguns
estados estão aproveitando a reforma para iniciar
mudanças abrangentes, como a expansão de escolas
de tempo integral e a renovação de currículos, outros
paralisaram processos de renovação em andamento
há uma década, para se adaptar à nova legislação.
De acordo com o censo escolar da educação básica do Inep, em 2021 foram registrados 7,8 milhões
de matrículas no ensino médio no país, de alunos
com 15 a 17 anos, o que representa um aumento de
2,9% em comparação com 2020. Já levantamento
de 2021 da ONG Todos pela Educação indica que o
percentual de jovens de 15 a 17 anos que abandonaram a escola antes de concluir o ensino médio era
de 7,1%, em 2019, passando para 4,4%, no segundo
semestre de 2021. O número representa um total
de 407 mil jovens nessa faixa etária que desiste
de estudar, antes de finalizar a educação básica.
A Lei n° 13.415 determina que, das 3 mil horas da
carga horária total do ensino médio, 1,8 mil horas
são destinadas a um currículo de formação comum,
enquanto para as outras 1,2 mil horas os estudantes
podem escolher cursar disciplinas, conforme cinco
áreas do conhecimento, ou itinerários formativos:
matemáticas e suas tecnologias, linguagens e suas
tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias,
ciências humanas e sociais aplicadas e formação
técnica e profissional. Alguns estados, como São
Paulo, criaram itinerários formativos extras, alinhados com as diretrizes dessas áreas principais.
“Por não ter sido plenamente regulamentada pelos
estados e por determinar mudanças não consensuais, a reforma gerou contextos de ambiguidades e conflitos”, analisa Lotta, da Eaesp-FGV, que
desenvolve pesquisa longitudinal para estudar o

processo de implementação da nova lei nos 26 estados e no Distrito Federal.
Artigo publicado em 2021 traz resultados parciais
do trabalho, evidenciando que entre 2017 e 2019,
quando a reforma começou a ser adotada, alguns
estados já tinham experiências de renovação em
andamento. Em outros, elas eram incipientes ou
inexistentes. “Em estados com reformas em andamento e alinhadas com as diretrizes da nova lei,
os impactos foram positivos e impulsionaram a reformulação dessa etapa do ensino, casos do Ceará
e de Pernambuco, assim como entre aqueles sem
medidas iniciadas, mas que dispunham de recursos, equipe e capacidade gerencial adequados”, relata Lotta. De acordo com o Inep, em 2021 o Ceará
contava com 293 mil matrículas no ensino médio,
incluindo escolas públicas e privadas, enquanto
em Pernambuco o valor equivalente era de 312
mil. Segundo o IBGE, em 2019, a taxa de frequência escolar da população de 15 a 17 anos no ensino
médio no Ceará foi superior a 69%, enquanto em
Pernambuco esteve acima de 66%. Outros estados
com experiências não alinhadas à nova lei tiveram
de paralisar as iniciativas, enquanto aqueles em
que há baixa capacidade de recursos e acumulam
desigualdades e problemas estruturais, a reforma
enfrenta mais dificuldades. “Essa situação tende a
aumentar as desigualdades educacionais do país”,
avalia. “Um ponto que merece mais atenção dos
agentes públicos são as questões gerenciais. Mesmo
os estados que avançaram em questões pedagógicas
ainda patinam, por exemplo, para organizar a merenda no período integral e o transporte de alunos
que farão o itinerário formativo em mais de uma
instituição”, detalha. Conforme a regulamentação da lei adotada pelo estado, as escolas que não
dispõem de professores e estrutura para oferecer
determinados itinerários formativos podem estabelecer parcerias com outras, permitindo que seus
alunos frequentem diferentes instituições.
Projeto finalizado em 2021 com apoio da FAPESP
investigou a política educacional e a qualidade do
ensino na rede estadual paulista, de 1995 até 2018,
tendo como um de seus focos o novo ensino médio. Coordenadora do trabalho, a pedagoga Márcia
Aparecida Jacomini, da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), conta que o estudo identificou
que, entre 2007 e 2018, o ensino médio da rede estadual paulista registrou uma redução de mais de
176 mil matrículas. De acordo com ela, o período
noturno foi o que registrou a maior queda, com
uma diminuição de 43,6% nas matrículas. “Dentre
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outros fatores, a retração nas matrículas pode ser
explicada pelo avanço no número de jovens entre
18 e 25 anos que optam por fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens
e Adultos [Encceja]”, comenta. O Encceja é uma
prova do governo federal que avalia as competências, habilidades e os saberes de jovens e adultos
que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. No caso do ensino
médio, essa faixa etária vai de 15 a 17 anos.

E

m relação ao novo ensino médio,
uma das pesquisadoras do projeto,
a socióloga Ana Paula Corti, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), considera
que a reforma desregulamentou
aspectos da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) como o que estabelece
a necessidade do atendimento de
públicos específicos, caso dos jovens e adultos. “A única menção
feita pela nova lei à EJA é autorizar
que essa modalidade seja oferecida 80% de forma
virtual, justamente para um segmento da população que envolve
pessoas mais velhas e com escassa
acessibilidade digital”, observa.
Ao olhar para o ensino médio de
uma perspectiva histórica, a professora Dirce Zan, da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp),
conta que a pressão social pela ampliação da escolaridade no Brasil
se intensificou na década de 1990,
contribuindo para o processo de
expansão de matrículas no ensino
médio na virada para os anos 2000.
2
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Zan é uma das coordenadoras da Pesquisa Estadual
sobre o Ensino Médio, que desde 2018 acompanha a
implementação da Lei n° 13.415 nas redes estaduais
e federal em São Paulo. Um dos movimentos captados pelo estudo envolve as escolas que passaram
a funcionar em tempo integral e a progressiva extinção de cursos noturnos. “Temos observado que
aqueles que trabalham durante o dia e não podem
estudar em período integral não apareceram no
retorno presencial, no começo deste ano. Ou seja,
estão abandonando o ambiente escolar”, conta Zan.
“Para garantir a continuidade dos estudantes na
ampliação do horário escolar, é preciso formular
políticas de permanência, como bolsas de estudo e
outras ações que evitem a necessidade do trabalho
precoce”, aconselha.
Mais um ponto complexo diz respeito à escolha dos itinerários formativos. Ao recordar que
os estados estão regulamentando a lei de formas
distintas, o pesquisador de políticas educacionais
Fernando Cássio, da Universidade Federal do ABC
(UFABC), explica que, no estado de São Paulo, os
alunos do ensino médio fazem 600 horas de itinerários formativos, além das 1,8 mil horas obriga1

A realidade heterogênea
das escolas brasileiras:
professor dá aulas em
comunidade indígena
de São Pedro, no
Amazonas (1). Turma de
alunos da Educação de
Jovens e Adultos (EJA),
em São Paulo (2)
e estudantes em frente
à instituição pública
paulista com
pior desempenho
no Exame Nacional do
Ensino Médio (3)
3

OS CASOS DA FRANÇA E DA ALEMANHA
Além do Brasil, Portugal, Espanha e França
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iluminador”, esclarece. Segundo Goulart, em

No Brasil, são 8%. Além disso, 18,5% dos

reformulação do ensino médio, apoiados

2018, a partir da reforma, os alunos dos liceus

profissionais têm nível superior – no Brasil

em diretrizes da OCDE e do Banco Mundial.
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são 9,25%. Marcio Weichert, coordenador

A socióloga Débora Goulart, da Unifesp,

a indicar 10 opções de universidades onde
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é avaliado durante a seleção de ingresso na
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universidade”, explica. Goulart também

educação profissional, enquanto outras com

aluno para ingressar em uma faculdade. Já nos

enxerga problemas na oferta dos itinerários,
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vagas em universidades. Segundo Weichert,
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no começo da carreira, pessoas que concluem
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FOTOS 1 MARCELO JUSTO / FOLHAPRESS 2 DAVI RIBEIRO / FOLHAPRESS 3 ZÉ CARLOS BARRETTA / FOLHAPRESS

dois anos, que confere uma formação técnica,

Na Alemanha, país considerado

mesmo salário do que graduados em estágios

que não possibilita a entrada em um curso

referência na oferta de ensino técnico

iniciais da trajetória profissional. “No entanto,

superior. “Esses cursos permitem que o

e profissionalizante, trabalhadores com

quem tem ensino superior apresenta mais

estudante saia direto do liceu para o mercado

formação profissional não acadêmica

possibilidades de ascensão”, compara.

tórias previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). “O estado tem um cardápio com
34 opções de itinerários formativos. Mas um terço
das 3,2 mil escolas estaduais ofertam apenas duas
possibilidades e cerca de 80% atuam com dois a
quatro itinerários. Grande parte delas não dispõe
de estrutura física, como laboratórios, e docentes
com qualificação adequada. Instituições localizadas
em regiões vulneráveis, como em áreas indígenas
ou no sistema prisional, disponibilizam apenas um
itinerário e o estudante não consegue fazer escolhas”, relata Cássio, que estuda os currículos de
escolas públicas desde 2015. Em 2020, segundo o
Inep, o estado de São Paulo contava com 1,4 milhão
de matrículas no ensino médio, incluindo as redes
pública e privada.
Cássio diz ainda que, em São Paulo, o itinerário
que envolve formações técnicas contempla carga
horária de 900 horas, o que não dá direito ao diploma de ensino profissionalizante, como ocorre nas
Escolas Técnicas Estaduais (Etec) e nos institutos
federais. Na perspectiva de Jacomini, da Unifesp, a
reforma poderia tomar como modelo os institutos
federais e as Etec, que oferecem qualificação técnica
integrada ao ensino médio. “Um dos pressupostos
da nova lei deveria ser a ampliação dessas redes”,
comenta. Na edição de 2021 do Pisa para Escolas,
avaliação internacional de estudantes realizada pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), a média das Etec em leitura
foi de 520, bastante superior à média nacional de
413, ultrapassando inclusive números médios de
países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão
e Coreia do Sul.

Apesar de reconhecer os desafios da implementação, especialmente em relação às desigualdades
do país, Ana Luiza Marino Kuller, coordenadora
de educação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac São Paulo), enxerga a
iniciativa com bons olhos. “Organizar a formação por meio de áreas e itinerários formativos, e
não por meio de disciplinas, é uma tentativa de
evitar que o conhecimento se desconecte da vida
do jovem”, defende. O Senac São Paulo iniciou
a oferta de ensino médio em 2019, já adequado
aos parâmetros da nova legislação. Ao concluir
o curso, o jovem também recebe um diploma de
ensino técnico, situação distinta de instituições
da rede pública que atuam com formação profissional de curta duração, sem direito a uma certificação específica.
Almério Melquíades Araújo, coordenador dos
Ensinos Médio e Técnico do Centro Paula Souza, que responde pelas Etec de São Paulo, avalia
a questão de forma similar. “Para engajar o aluno,
é preciso superar o formato tradicional de disciplinas e aulas expositivas e adotar um processo
interativo, baseado em projetos.” O novo formato,
porém, exige mais preparo dos docentes, observa.
“Não adianta mudar o currículo das escolas e não
qualificar os professores. As licenciaturas ainda
funcionam no modelo tradicional, orientado por
disciplinas”, finaliza. Segundo ele, o Centro Paula
Souza periodicamente oferece atividades formativas ao seu corpo docente. n
Christina Queiroz
Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem
estão listados na versão on-line.
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FINANCIAMENTO

ALAVANCA
EMPERRADA
Escassez de recursos e mudança de foco
impediram o programa de subvenção
econômica da Finep de ampliar o ritmo
de inovação em empresas no Brasil,
indica estudo do Ipea
Rodrigo de Oliveira Andrade
34 | JUNHO DE 2022
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D

uas economistas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
analisaram as razões pelas quais o
programa de subvenção econômica
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) teve efeitos modestos
sobre o ritmo da inovação no Brasil.
Lançada em 2006, essa modalidade
de apoio se propõe a aplicar recursos públicos não reembolsáveis – ou seja, que
não precisam ser devolvidos – em projetos de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) de empresas
inovadoras. Seu objetivo é impulsionar iniciativas de alto risco tecnológico no setor privado.
O levantamento, feito por Graziela Zucoloto
e Priscila Koeller, do Centro de Pesquisa em
Ciência, Tecnologia e Sociedade do Ipea, mostra que o programa sofreu com o fluxo errático
de recursos. Entre 2014 e 2019, praticamente
não houve investimentos (ver gráfico na página
37). A Finep voltou a conceder subvenção durante a pandemia, sem, no entanto, conseguir
dar tração a empreendimentos arrojados e de
grande porte. Isso porque houve redução do
tempo de vigência dos projetos e do volume
de recursos para cada um deles, e também dos
percentuais de contrapartida disponibilizados
pelas empresas.
No estudo, as pesquisadoras dividiram a análise em dois períodos (2012-2015 e 2016-2020),
correspondentes às últimas Estratégias Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação. No primeiro, entre 2012 e 2015, o valor médio anual
ofertado pelo instrumento chegou a R$ 266,8
milhões, com impactos positivos importantes,
aproximando empresas do setor acadêmico e
impulsionando o depósito de registros de patentes. Essa situação se deteriorou nos anos recentes. Os valores médios anuais disponibilizados
entre 2016 e 2020 recuaram 65% em relação ao
primeiro período, para apenas R$ 93,3 milhões.
A retração se deveu principalmente aos sucessivos bloqueios dos recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
FNDCT (ver Pesquisa FAPESP nº 304). Abastecido com receitas de diferentes segmentos da
economia – como petróleo, energia, saúde, biotecnologia –, recolhidas pelos Fundos Setoriais
de Ciência e Tecnologia, o FNDCT é a principal ferramenta de financiamento à pesquisa e à
inovação do governo federal, responsável por
alimentar os programas da Finep. “Com os recorrentes bloqueios de seus recursos e a opção
de alocar os existentes em outras modalidades,
a subvenção perdeu sua capacidade de investimento”, esclarece Zucoloto.
No segundo período analisado, houve um aumento no contingente de projetos apoiados, impulsionado principalmente pela liberação de

recursos para tecnologias relacionadas à Covid-19. Em 2020, a Finep praticamente relançou
o programa, concedendo R$ 271,2 milhões a 191
projetos dessa natureza – esse foi o maior montante de subvenção gerido pela agência desde
2016. Um deles deu origem a um teste de baixo
custo para detecção da Covid-19. Desenvolvido
pela empresa paraibana Bioensaios, o dispositivo,
feito à base de sílica, obteve resultados equivalentes aos do exame RT-PCR, padrão-ouro no
diagnóstico do novo coronavírus. Outro projeto, levado a cabo pela empresa gaúcha Plasmar
Indústria Metalúrgica, resultou em máscaras
antimicrobianas capazes de filtrar até 95% das
partículas transportadas pelo ar, diminuindo a
carga viral e o risco de contágio.
Na avaliação do economista e cientista político Luis Fernandes, do Instituto de Relações
Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), os valores
direcionados ao enfrentamento da Covid-19 foram bem-vindos, mas se resumiram a inovações
incrementais – e não estruturais, como é de se
esperar dos projetos apoiados por esse programa. “Entendo os gestores da Finep”, comenta
Fernandes, que presidiu a agência entre 2007
e 2011. “Diante da escassez de recursos, aproveitaram a pandemia para ampliar a subvenção,
mas, dado o caráter emergencial dessa ação, os
projetos não vão atender as necessidades de
inovação do país.”
Segundo Zucoloto, a tendência observada
nos últimos anos parece ter contribuído para
o acirramento de antigos problemas. Um deles diz respeito ao tempo médio previsto dos
projetos, que nos últimos 10 anos recuou de 53
para 24 meses. Há algum tempo esse fenômeno
preocupa os pesquisadores. “Tendo em vista
que a subvenção visa apoiar projetos de alto
risco tecnológico, que não se viabilizariam na
ausência do Estado, é de se questionar se apenas
dois anos são suficientes para o desenvolvimento de inovações de grande impacto, capazes de
atender os interesses do país”, destaca Koeller.
Roberto Bernardes, professor do Programa de
Pós-graduação em Administração da Fundação
Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros (FEI), especialista em gestão estratégica da
inovação e transformação digital, afirma que o
tempo médio de um projeto de inovação radical
é de cerca de cinco anos, a depender do nível
de fronteira científica e complexidade tecnológica, e do grau de incerteza com o qual se está
lidando. “Dois anos são insuficientes para promover inovações de alto risco.” Gianna Sagazio,
diretora de inovação da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), ressalta que não é possível
estimar o impacto de uma inovação com base
apenas no tempo de execução do projeto que a
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concebeu. “Os dados do Ipea, contudo, indicam
que, no Brasil, não há perspectiva de apoio público perene, de longo prazo, às atividades empresariais de P&D de alto risco, o que é grave.”
Na avaliação da economista Domitila Santos
Bahia, da Escola Paulista de Política, Economia e
Negócios da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), “os resultados sugerem que a subvenção estaria sendo usada para substituir investimentos privados em inovações incrementais,
muitas vezes de utilidade da empresa, mas não
necessariamente ligadas aos desafios do país”.
Para Fernandes, no entanto, é importante que
os dados sejam avaliados à luz do atual contexto
econômico. “As grandes empresas estão investindo menos em P&D, dado o cenário de incerteza
política e econômica dos últimos anos no país,
ao passo que as pequenas e médias sofrem com
a baixa demanda interna e capacidade de investimento, de modo que, com a Finep investindo
menos, é de se esperar que as contrapartidas
oferecidas pelas empresas também diminuam”,
diz o economista, referindo-se à parte que as
próprias companhias investem nos projetos financiados pela agência.
Um dos objetivos da subvenção é estimular
as empresas a destinar recursos próprios em
empreendimentos de alto risco tecnológico. “A
ideia é que o aporte público cubra despesas relacionadas apenas às atividades de P&D, ficando
a cargo das empresas, na forma de contrapartida, os outros custos envolvidos no projeto. Isso
permite compartilhar com o Estado os riscos
do processo de inovação.” No entanto, segundo o levantamento do Ipea, as empresas estão
desembolsando proporcionalmente menos dinheiro próprio em projetos dessa natureza. A
subvenção alcançou esse objetivo com relativo
sucesso entre 2012 e 2015, quando as contrapartidas chegaram a 107,6% do valor disponibilizado
pela Finep. “Entre 2016 e 2020, esse percentual
recuou para 42,3%”, destaca Koeller. “Ou seja,
o setor empresarial, sobretudo a partir de 2016,
passou a investir proporcionalmente menos
dinheiro próprio em seus projetos”, completa
Zucoloto. Gianna Sagazio, da CNI, lembra que
as empresas subvencionadas são obrigadas a
apresentar contrapartidas, cujo patamar mínimo é definido nas chamadas públicas. “Em um
cenário com pouco recurso para a subvenção,
é possível que as empresas estejam oferecendo
contrapartidas próximas do mínimo exigido nos
editais”, afirma.
Os últimos 10 anos também foram marcados
por mudanças no porte das firmas apoiadas. A
participação de micro e pequenas empresas, em
relação ao valor total dos projetos financiados,
mais que dobrou entre os dois períodos, saltando de 14,9% entre 2012 e 2015 para 41,6% entre
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2016 e 2020. Estudos anteriores já haviam chamado a atenção para esse fenômeno. Um deles,
publicado em 2012 pelo economista José Mauro
de Morais, também do Ipea, analisou os valores
médios dos projetos subvencionados, observando
similaridade entre os montantes recebidos por
empresas de portes distintos – proporcionalmente, o valor recebido por firmas pequenas,
em relação a seu faturamento, teria sido mais
elevado que o das grandes. “Ocorre que as firmas
de grande porte são as que teriam mais capacidade de realizar inovações com maior impacto”,
comenta Zucoloto.

A

canalização de recursos para empresas pequenas não é ruim, na
avaliação de Fernandes. “Inúmeras inovações emergem de pequenas firmas de base tecnológica, e
muitas delas são incorporadas
depois por grandes companhias”,
comenta. O principal problema,
segundo Domitila Bahia, é a ausência de uma associação entre a intensidade do
apoio público e o risco tecnológico dos projetos.
“O subsídio intenso a atividades de baixo risco
aumenta a probabilidade de substituição de
investimentos privados por públicos, contribuindo também para a fragmentação dos recursos
em um grande número de projetos de pequeno
porte, com menor capacidade de alavancar mudanças estruturais”, ela destaca. “A avaliação do
risco minimizaria esse efeito, na medida em que
projetos menos ambiciosos receberiam menos
recursos”, complementa Koeller.
Para Sérgio Salles-Filho, coordenador do Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa e
da Inovação da Universidade Estadual de Campinas (Geopi-Unicamp), os recursos de que o
programa de subvenção dispõe são insuficientes
para alavancar inovações de impacto nas grandes
empresas. “Os valores médios concedidos pela
Finep por projeto entre 2005 e 2015, segundo dados de um levantamento feito pelo nosso grupo,
eram de aproximadamente R$ 1,7 milhão, muito
pouco para fazer diferença nos esforços de P&D
das grandes companhias, ainda que possa ajudar
as pequenas a investir em desenvolvimentos que
as permitam criar novos modelos de negócio,
destravar aspectos específicos de seu processo
produtivo, alavancar alguma tecnologia etc.”,
diz o pesquisador. E ele completa: “Uma coisa
é desenvolver tecnologias, outra é transformá-las em bens ou serviços, o que, invariavelmente,
requer investimentos e esforços nos chamados
ativos complementares”.
Segundo ele, há um problema estrutural do
processo inovativo no Brasil. “Não se trata apenas de falta de dinheiro”, diz Salles-Filho, des-
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FONTE IPEA, COM BASE EM DADOS DA FINEP

tacando que o Brasil tem uma das economias
mais fechadas do mundo, baseada na exportação de bens de baixa intensidade tecnológica.
“A maioria das empresas nacionais está voltada ao mercado doméstico, com poucas delas
atuando no mercado global em setores sensíveis
à concorrência internacional”, comenta. “Não
há pressão para que desenvolvam diferenciais
competitivos que requeiram investimentos
sistemáticos em P&D, por mais dinheiro que
se dê a elas. Falta um fator de estímulo estrutural à inovação.”
Segundo as autoras do estudo, esse cenário
serve de alerta para os próximos anos. Com o
advento da Lei Complementar nº 177, aprovada
em 2021 pelo Congresso Nacional, o governo está proibido de fazer novos contingenciamentos
nos recursos do FNDCT. A subvenção deverá ter
um aumento em suas receitas e poderá investir em mais projetos. O risco é que o programa
continue a abastecer, de forma fragmentada,
atividades de baixo risco tecnológico. Para Ro-

berto Bernardes, da FEI, programas como o de
subvenção precisam ter como foco inovações
radicais e aperfeiçoar os mecanismos de gestão
dos projetos e promoção de seus resultados. “Isso só é possível com ampla oferta de recursos e
projetos estruturantes de longo prazo, capazes
de articular empresas de porte e áreas distintas,
universidades e institutos de pesquisa em torno de um mesmo objetivo estratégico, a exemplo de experiências de outros tempos, com o
Programa Nacional do Álcool [Proalcool]”, diz.
Sagazio esclarece que a CNI vem se articulando com entidades do ecossistema de ciência,
tecnologia e inovação, incluindo o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a
Finep, para garantir que os recursos da subvenção sejam corretamente aplicados em projetos
de grande impacto tecnológico. “É preciso definir diretrizes de investimento, áreas prioritárias, ou nichos de excelência, para a execução
de políticas orientadas por missão, a exemplo
de outros países.” n
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Alunos da Ilum em
frente às instalações
do Sirius, fonte de
luz síncrotron
de última geração
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CNPEM cria um curso de graduação interdisciplinar
com o objetivo de formar pesquisadores de alto nível
Sarah Schmidt

Q
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S

uase 35 anos depois de
abrigar os primeiros
pesquisadores do Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron (LNLS), o
antigo galpão localizado
no bairro Parque Rural
Fazenda Santa Cândida,
em Campinas, interior de São Paulo, transformou-se para receber a primeira turma do bacharelado
interdisciplinar gratuito em ciência, tecnologia e
inovação da Ilum. Trata-se da escola superior de
ciência do Centro Nacional de Pesquisa em Energia
e Materiais (CNPEM), que abriga o LNLS. No início
de março, 40 jovens – com 18 anos, em média –
tiveram as primeiras aulas sobre ciências da vida
e da matéria, linguagens matemáticas, humanidades e empreendedorismo, áreas que compõem o
currículo do curso, com duração prevista de três
anos em período integral. Todos os estudantes têm
direito a alimentação, moradia, transporte, aulas de
inglês e recebem um notebook para uso durante o
período da graduação.
Eles fazem visitas semanais aos laboratórios que
compõem o CNPEM, hoje instalado em uma área
distante cerca de 10 quilômetros (km) do prédio da
Ilum: o de Biociências (LNBio), de Biorrenováveis
(LNBR), de Nanotecnologia (LNNano) e o próprio
LNLS, onde fica o Sirius, fonte de luz síncrotron de
última geração, o mais complexo instrumento de
pesquisa já construído no Brasil. Durante as visitas,
é comum ver os estudantes pararem a caminhada
entre um laboratório e outro e posarem para selfies
em frente ao Sirius. “Eu imaginava estudar medicina para fazer pesquisas na área de diagnósticos
de doenças. Quando conheci a proposta da Ilum e
soube que desde o início haveria o foco na carreira
científica, com acesso aos laboratórios do CNPEM,
percebi que se encaixaria melhor no que eu queria
fazer”, comentou a estudante Eduarda Veiga, de 18
anos, de Montalvânia, no norte de Minas Gerais,
durante um breve intervalo na aula de programação em linguagem Python.

Eduarda e seus colegas foram escolhidos entre
quase mil inscritos. A primeira etapa do processo
de seleção somou notas do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), valendo até mil pontos,
a uma manifestação de interesse – com peso de
600 pontos – em que os jovens argumentaram por
que queriam ser cientistas. “Comecei meu texto
com uma frase do Carl Sagan [1934-1996], na qual
ele diz que em algum lugar há algo incrível para
ser descoberto. Escrevi que gostaria muito de ser
uma das pessoas que vão fazer essas descobertas”,
conta Veiga, acostumada a participar de projetos
estudantis e feiras de ciência.
Também fez parte da seleção uma entrevista
em que os candidatos eram questionados sobre
conhecimentos científicos práticos do dia a dia,
como aquele que está por trás do funcionamento
da panela de pressão. “No fundo, estamos em busca
de gênios da ciência”, reflete o físico Rogério Cézar
de Cerqueira Leite, presidente de honra do Conselho de Administração do CNPEM e idealizador
da Ilum. “Na minha visão, moldada por uma carreira de quase 70 anos no ensino, eles não são os
alunos que tiram as melhores notas, mas os mais
questionadores e curiosos.” Metade das vagas foi
reservada a estudantes do ensino público.
A ideia de criar uma escola de graduação começou a tomar forma em 2016, quando Cerqueira Leite reuniu um grupo de pesquisadores e diretores
do centro para apresentar a proposta. Entre eles
estavam os físicos Antonio José Roque da Silva,
diretor do CNPEM, e Adalberto Fazzio, então diretor do LNNano, hoje diretor da Ilum e professor
titular aposentado pela Universidade de São Paulo (USP). “Percebemos que muitos pesquisadores
demoram para começar a tocar seus projetos de
forma independente depois da graduação, principalmente em temas interdisciplinares, de fronteira. Por isso, queremos oferecer uma formação
precoce em ciência”, observa Fazzio, um dos responsáveis pela implantação do modelo inovador e
interdisciplinar da Universidade Federal do ABC
(UFABC), da qual foi reitor entre 2008 e 2010.
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Segundo Fazzio, o objetivo é que o estudante
possa partir direto para
um doutorado, seguir como pesquisador na academia, em empresas ou criar sua startup. “Procuramos criar uma base única, com uma convergência
entre física, química e biologia, e uma forte base
em matemática e computação para formar um tipo de cientista que vemos como importante no
futuro próximo”, complementa Cerqueira Leite,
referindo-se, por exemplo, a especialistas em inteligência artificial, análise de dados ou aprendizado de máquinas. “Como professor da Unicamp
[Universidade Estadual de Campinas], via muitos
alunos brilhantes do ensino médio que participavam de olimpíadas científicas serem massificados
quando entravam na universidade. Na minha visão,
eles poderiam se desenvolver melhor se tivessem
mais atenção e mentoria.”
Foi essa possibilidade que atraiu o estudante
paulista Pedro Zanineli, de 19 anos, que trocou
o segundo ano de graduação em engenharia da
computação pelo novo curso. “Percebi que gostava
muito de ciência de dados e da área acadêmica, e
poderei trabalhar com isso aliando computação,
pesquisa e inovação já na graduação”, conta ele, que
ficou sabendo do processo seletivo da Ilum pela
rede social Instagram. O caráter multidisciplinar
conectado à tecnologia também atraiu Ana Clara
Loponi, de 18 anos, de Campinas. “Fiz curso técnico em informática e gostaria de aproveitar esse
conhecimento. Quero trabalhar com inteligência
artificial aplicada à ciência”, conta.
Isabela Beneti, de 18 anos, goiana que morava
em Presidente Prudente, no interior paulista, foi
aprovada em engenharia química na Unicamp e
em engenharia agronômica na Universidade de
São Paulo (USP), mas optou pelo bacharelado da
Ilum. “Nas primeiras semanas, já estamos aprendendo programação, que é a base das pesquisas
hoje em dia, mexendo com Arduino [plataforma
de prototipagem eletrônica de hardware livre], e

achei isso muito empolgante. Já estamos colocando a mão na massa”, diz a estudante, que, no
ensino médio, ganhou duas medalhas de ouro na
Olimpíada Nacional de Ciências. Ela foi a primeira
colocada entre os 40 selecionados – dos 10 primeiros com notas mais altas, nove eram mulheres,
que compõem 48% da primeira turma.

N
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a sala de aula da escola, as
mesas comportam grupos de
quatro alunos e o professor
circula entre eles tirando
dúvidas. “Não damos aulas expositivas. Trazemos
sempre questões para serem
debatidas e problemas para
serem resolvidos em grupo”, conta a bióloga Juliana Smetana, professora da escola e pesquisadora
do CNPEM. Neste primeiro semestre ela é responsável pela disciplina de introdução à biologia
molecular, genética e bioquímica. “Na primeira
aula, trabalhamos a definição de vida. Eles foram
instigados a elaborar um conceito com base em
pesquisas que fizeram. As aulas são movimentadas
e barulhentas, porque eles participam muito”,
explica. As aulas teóricas foram pensadas para se
encaixarem com as atividades nos laboratórios da
escola – informática, ciências da vida e ciências
da matéria –, dotados de equipamentos como o
microscópio de força atômica e o de tunelamento,
que permitem observar átomos e moléculas.
O conteúdo do curso e os exercícios foram adaptados na plataforma Moodle, ambiente virtual para
apoio à aprendizagem, já instalado nos notebooks
que os estudantes recebem para uso. “O laptop é
uma das ferramentas da nossa metodologia ativa
de ensino, que procura colocar o aluno como protagonista, com uma aprendizagem baseada em so-

FOTOS LÉO RAMOS CHAVES / REVISTA PESQUISA FAPESP

Estudantes da primeira turma do
bacharelado em ciência, tecnologia
e inovação fazem atividades nos
laboratórios do CNPEM, em Campinas

lução de problemas. O professor é um mediador”,
explica o físico Nelson Studart, professor aposentado sênior da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) e coordenador acadêmico da escola.
Segundo ele, o fato de os alunos sentarem-se juntos permite o aprendizado entre pares, já que um
colega que tem facilidade em determinado assunto
pode ajudar o outro. As salas de aula também têm
lousas móveis, que estimulam os estudantes a carregá-las anotando ideias enquanto desenvolvem as
atividades. “Procuramos modelos de ensino usados
em cursos da Universidade Harvard e do MIT [Instituto de Tecnologia de Massachusetts], com esse
apoio tecnológico e forte interação, combinado com
a ideia de dialogicidade do educador Paulo Freire
[1921-1997]. O professor ensina e também aprende.”
Já a imersão nos laboratórios do CNPEM deve
ocorrer de forma progressiva, com visitas e realização de pequenas tarefas sob a supervisão de pesquisadores das instalações. A previsão é de que no
último semestre os estudantes passem todos os dias
da semana nos laboratórios trabalhando em projetos regulares, sempre em grupo. “Isso é importante
porque não adianta ser um gênio se ele só souber
trabalhar sozinho. Um bom pesquisador precisa
saber liderar, ser liderado e trabalhar em equipe”,
diz Fazzio. Roque da Silva, o diretor do CNPEM,
garante que o curso não foi criado para fornecer recursos humanos aos laboratórios nacionais. “Esperamos que sejam jovens cientistas preparados para
resolver problemas na fronteira do conhecimento,
como os relacionados ao clima, por exemplo. Um
universo vai se abrir para eles”, afirma.
Cerqueira Leite conta que a ideia da Ilum – nome derivado da palavra iluminar, que tanto remete
ao Sirius e à luz síncrotron quanto à simbologia do

processo de conhecimento propagando-se como a luz – sedimentou-se ao longo
de experiências marcantes de sua própria
formação. Segundo ele, as duas principais
inspirações são a Escola Normal Superior
de Paris, onde frequentou laboratórios durante o doutorado e que também busca a
interdisciplinaridade já na graduação em ciências,
e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), onde se formou. “Eles davam uma atenção especial ao
aluno, que tinha auxílio para moradia e alimentação
para poder se dedicar de forma integral”, recorda.
Graduações interdisciplinares não são uma novidade no país. Uma das primeiras a surgir foi o
bacharelado em ciências moleculares da USP, criado em 1991, que procura formar alunos voltados
para a carreira científica em quatro anos com um
currículo que reúne biologia, química, matemática, física e computação. Por muito tempo, o curso
teve fama de abrigar estudantes de alto nível, já
que tem um processo seletivo rigoroso entre alunos que já ingressaram em cursos regulares da
universidade. “Não estamos inventando a roda.
Mas a combinação entre metodologias ativas de
ensino, acompanhamento próximo aos alunos,
currículo interdisciplinar, imersão no CNPEM – a
maior infraestrutura de pesquisa disponível hoje
no país – e os benefícios oferecidos tornam o curso
único no Brasil”, observa Roque.
A escola é mantida pelo Ministério da Educação (MEC) e os recursos são transferidos para
o CNPEM pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Em 2018, a Ilum recebeu R$ 15 milhões para estruturar o projeto,
comprar equipamentos e reformar o prédio, que
no final da década de 1980 abrigou as primeiras
peças do UVX, o primeiro acelerador de partículas do LNLS. Em 2020 foram R$ 9,7 milhões e em
2021 R$ 9,8 milhões. O orçamento de 2022 ainda
está em negociação e deve ficar em torno do mesmo valor, segundo Fazzio. O processo seletivo
para a segunda turma deve ocorrer no segundo
semestre deste ano. n
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CARREIRA ACADÊMICA

O ENCARGO DE CONTAR
A PRÓPRIA HISTÓRIA
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Pesquisadores enfrentam o desafio de refletir
sobre suas qualidades profissionais e contribuições
relevantes para construir currículos narrativos
exigidos por agências de fomento
Fabrício Marques
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O

conceito de currículo acadêmico
está mudando e, daqui a algum
tempo, pode prescindir daquelas listas de artigos publicados,
de nomes de alunos orientados
e de prêmios conquistados ao
longo da carreira. A tendência
é que se transforme em um documento menos exaustivo, mas
com espaço para o pesquisador
destacar suas contribuições
mais relevantes e qualidades
profissionais, inclusive as que não são medidas
por indicadores de desempenho consagrados. Em
dezembro passado, a Agência de Pesquisa e Inovação do Reino Unido (UKRI), principal instituição
de fomento à ciência do país, anunciou a adoção de
um novo formato de sinopse para os cientistas que
apresentam projetos ou solicitam recursos, batizado
de Currículo para Pesquisa e Inovação (R4RI).
O novo currículo da UKRI se inspira em um modelo proposto há três anos pela Royal Society, a tradicional instituição que promove o conhecimento
científico no Reino Unido. Em linhas gerais, o R4RI
determina que os pesquisadores escrevam textos sobre a sua contribuição científica em quatro vertentes
distintas. A primeira é a geração de conhecimento, o
que inclui a produção de ideias ou hipóteses novas, o
modo como elas foram testadas e, depois, divulgadas
ao público além do financiamento que receberam. Nesse módulo cabe listar uma curta seleção de resultados
de pesquisa relevantes, na forma de artigos, patentes,
softwares, produtos educacionais ou comerciais, ou
coleções de dados abertos, entre outros.
A segunda vertente contempla os esforços do pesquisador para o desenvolvimento de estudantes e colegas,
como práticas de ensino, orientações e supervisões, o
estabelecimento de colaborações, o compartilhamento
de dados e habilidades de liderança reconhecidas. A terceira tem a ver com o impacto na comunidade científica,
em atividades de revisão por pares, participação em comitês de avaliação de pesquisadores e projetos, ou ainda
no empenho para disseminar e valorizar conceitos de integridade científica. E a quarta abrange a contribuição do
pesquisador para a sociedade, incluindo interações com
o setor privado, aconselhamento de autoridades, consultoria para elaboração de políticas públicas e divulgação

de resultados científicos na imprensa e em redes
sociais. “O pesquisador pode até incluir alguns
indicadores em suas narrativas, mas a abordagem
geral é descritiva, não quantitativa”, explicou
Elizabeth Gadd, gestora de política científica da
Universidade de Loughborough, na Inglaterra,
em um texto publicado no blog da London School
of Economics and Political Science. “Não é tarefa
fácil escrever currículos narrativos tampouco
avaliá-los. Mas eles fornecem uma imagem muito
mais rica e sutil da contribuição individual de um
acadêmico, o que permite reconhecer e recompensar uma gama muito mais ampla de atividades
do que é possível atualmente.”
Outras nações da Europa engajaram-se nesse
tipo de mudança. O Fundo Nacional de Pesquisa de
Luxemburgo adotou em 2021 um modelo de currículo narrativo para pesquisadores em busca de
financiamento que, de acordo com suas diretrizes,
busca “permitir que um candidato seja avaliado de
forma mais justa de acordo com sua visão científica, experiência e contribuições para a ciência e
a sociedade, em vez de basear-se apenas em métricas, títulos de periódicos e outras informações
que não representam integralmente o potencial de
um pesquisador”. De acordo com o documento,
outro objetivo é “nivelar o campo de jogo” para
candidatos em diferentes níveis de carreira. Como
cada um só pode informar um conjunto restrito de
contribuições, jovens pesquisadores conseguem
disputar os recursos com os veteranos que têm
uma produção científica mais extensa.
Os Países Baixos têm uma experiência destacada – e controversa – com currículos narrativos. Desde 2019, a Organização Holandesa para a
Pesquisa Científica (NWO) vetou a apresentação
de listas exaustivas de artigos por pesquisadores
que submetem projetos. Em vez disso, eles foram
desafiados a fazer uma relação de não mais de 10
trabalhos de sua autoria, acompanhados de uma
descrição dos motivos pelos quais o requerente
considera aqueles resultados importantes.
Instituições de ensino superior se uniram a
esse esforço em seus processos internos de avaliação – o caso mais extremo é o da Universidade
de Utrecht, que decidiu não levar mais em conta indicadores bibliométricos para contratar e
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promover seus docentes, passando a valorizar a
descrição de outros tipos de contribuição, como
a formação de recursos humanos e o empenho
em trabalhar em equipe, algumas delas de caráter
subjetivo (ver Pesquisa FAPESP nº 307). A iniciativa vem causando ruído e tem a oposição de
parte da comunidade científica. “Você chega a se
emocionar com as histórias, mas é muito difícil
usar esses currículos narrativos para fazer uma
comparação justa e objetiva dos candidatos”,
disse o epidemiologista Lex Bouter, especialista
em integridade científica, que foi reitor da Universidade Livre de Amsterdã entre 2006 e 2013.
“Ainda precisamos de indicadores quantitativos”,
afirmou, em entrevista a Pesquisa FAPESP publicada em abril (ver Pesquisa FAPESP nº 314).

N

a avaliação de Jacques Marcovitch, reitor da Universidade de
São Paulo (USP) entre 1997 e
2001, a discussão sobre o formato
dos currículos narrativos está integrada a um contexto mais amplo, que envolve a expectativa da
sociedade para que resultados de
pesquisa financiados com dinheiro público produzam impacto na
realidade e nas condições de vida
das pessoas. Está igualmente inserida em estudos sobre formas responsáveis de
avaliação acadêmica. “No fundo, os currículos
narrativos buscam incorporar dimensões do impacto da pesquisa que os indicadores consagrados
em currículos tradicionais não contêm”, diz Marcovitch, que coordena um projeto financiado pela
FAPESP voltado ao desenvolvimento de novas
métricas para avaliar o desempenho científico,
econômico e cultural das universidades públicas.
A consolidação de um novo modelo não é uma
tarefa corriqueira, ele observa. “Currículos narrativos requerem a coleta e apresentação de dados de uma forma relativamente estruturada.
Primeiro, as atividades são explicadas. Em seguida, mostra-se o impacto do trabalho. Por fim,
são fornecidas provas documentais rigorosas que
conectam o trabalho ao impacto declarado. Essa
é uma mudança cultural significativa para pesquisadores acostumados a um estilo de currículo
mais direto”, afirma Marcovitch. De todo modo,
ele considera um equívoco contrapor os dois
modelos. “Devemos evitar a polarização entre
uma escola ‘narrativa’ e uma escola ‘bibliométrica’, como se o debate opusesse o qualitativo ao
quantitativo. Os sistemas de avaliação precisam
abranger ambas as vertentes para serem suficientemente flexíveis, rigorosos e replicáveis.”
A FAPESP baseia a concessão de recursos para
auxílios e bolsas em avaliações de mérito feitas por
especialistas, mas também leva em conta indicado44 | JUNHO DE 2022

res bibliométricos. A Súmula Curricular, que é
o documento de referência para a análise das
qualificações dos pesquisadores que solicitam
financiamento, vem sofrendo modificações e
a última delas ocorreu em 2021. Alguns itens
da súmula seguem sendo apenas descritivos,
como os que apontam as instituições em que o
pesquisador se formou, as posições profissionais
que já ocupou, os financiamentos que recebeu,
além de indicadores relacionados à publicação de
artigos e livros, citações, orientação de estudantes, supervisão de estagiários de pós-doutorado,
entre outros. Em paralelo, também há espaço para
mensurar outros impactos dessa produção. Uma
das seções é destinada ao registro de informações
biográficas que o pesquisador julgar relevantes para a contextualização e a análise de sua atividade
profissional recente. Em outro campo da súmula,
o pesquisador deve declarar cinco de seus resultados científicos ou acadêmicos que considera mais
relevantes. Até o ano passado, havia a possibilidade
de declarar até 10 resultados.
“O número restrito de resultados leva o pesquisador a refletir mais sobre a qualidade e a influência de
seu trabalho”, afirma José Roberto de França Arruda, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e
membro da Coordenação Adjunta de Ciências Exatas e Engenharias da Diretoria Científica da FAPESP.
Os resultados apontados não precisam ser artigos. É
possível declarar softwares, palestras, criação de empresas de base tecnológica, entre outras contribuições
– e justificar a relevância de forma narrativa. “Mas
muitos apenas listam artigos em vez de contextualizar
a escolha. Eles perdem a oportunidade de mostrar aos
avaliadores por que consideram aquela produção mais
relevante”, diz Arruda.
Wolfgang Kaltenbrunner, sociólogo da ciência da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, escreveu em
2021 um artigo na revista Humanities & Social Sciences
Communications em que enumera sugestões para tornar
currículos acadêmicos mais ricos e contextualizados.
Entre as recomendações, propõe por exemplo valorizar
mais as contribuições substantivas, como uma descoberta original ou um estudo que teve boa repercussão, sem
lhes dar o mesmo peso de conquistas que dependeram de
fatores circunstanciais, como a publicação de um artigo
de impacto em coautoria com um pesquisador de renome. Também enfatiza a importância de priorizar a produção mais recente, a fim de mostrar o quanto está conectado com o estado da arte de seu campo do conhecimento. E
aconselha a substituir, sempre que isso for possível, listas
por textos narrativos, que podem ser curtos. “Itens listados
podem fornecer uma visão geral rápida e bem estruturada,
mas também estimulam os avaliadores a contar em vez de ler.
Isso pode favorecer julgamentos rápidos em vez de avaliações
aprofundadas”, escreveu Kaltenbrunner. “Já as narrativas permitem que os pesquisadores destaquem atividades de alcance público e impacto social que desafiam a quantificação.” n

FAPESP – 60 ANOS

O
PASSADO
EO
FUTURO
Iniciativa da Aciesp

vai resultar em livro
sobre o estado da arte
da ciência em sete
temas estratégicos

A

Academia de Ciências
do Estado de São Paulo
(Aciesp) lançará até dezembro um livro sobre o
estado da arte da ciência
de São Paulo e do Brasil em
sete temas selecionados,
que também examinará
as grandes oportunidades
de pesquisa nessas áreas nos próximos
anos. A produção e a divulgação da obra
homenageiam os 60 anos da FAPESP,
comemorados em maio. A cada mês, um
capítulo estará disponível na internet,
no endereço 60anos.fapesp.br/aciesp.
O primeiro sai em junho e mostra a
importância da internacionalização e
da pesquisa colaborativa para o avanço
do conhecimento e os esforços feitos
pela Fundação para promovê-las. Foi
coordenado por Hernan Chaimovich,
professor do Instituto de Química da
Universidade de São Paulo (IQ-USP),
a partir de contribuições produzidas
por Helena Nader, Glaucius Oliva, Jorge Guimarães, Edgar Zanotto, Sergio
Novaes, Marilda Bottesi e do próprio
Chaimovich. “No capítulo, procuramos
explorar como políticas de internacionalização se refletiram na posição da
ciência brasileira no mundo e qual foi
o papel de programas da FAPESP nesse
processo”, afirma Chaimovich.
O conteúdo do livro foi discutido em
uma série de seminários temáticos organizada pela Aciesp e a FAPESP entre
dezembro de 2021 e maio de 2022, que
celebraram os 60 anos da Fundação. Cada capítulo recebeu a contribuição de
pesquisadores seniores respeitados na
comunidade científica e de um jovem
cientista vinculado a instituições do es-

tado de São Paulo, a fim de garantir que
o passado e o futuro de cada tema de
pesquisa fossem contemplados.
Em julho, sairá o capítulo sobre mudanças climáticas globais, coordenado
pelo físico Paulo Artaxo, da USP. Os temas dos meses seguintes serão conservação da biodiversidade, coordenado
por Carlos Joly, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); segurança
alimentar, por Bernadette de Melo Franco, da USP; computação, por Claudia
Bauzer Medeiros, da Unicamp; doenças
crônicas e infecciosas, por Adriano Andricopulo, da USP; e violência e radicalização, por Sergio Adorno, da USP. Em
dezembro, será lançada uma tiragem impressa com a versão completa da obra,
em português e em inglês.
Os temas foram selecionados em
conversas entre dirigentes da Aciesp
e da FAPESP. “A seleção foi feita com
base na percepção de quais áreas são
estratégicas para o futuro. O objetivo foi buscar caminhos para ampliar
a integração da ciência produzida no
estado de São Paulo com o Brasil e o
mundo”, explica o químico Adriano Andricopulo, diretor-executivo da Aciesp
e um dos coordenadores da iniciativa.
A obra também irá percorrer a contribuição da Fundação em cada um dos
temas estratégicos, com destaque para
a formação e a disseminação de núcleos
de pesquisa nessas áreas, explica a bióloga Marie-Anne Van Sluys, pesquisadora da USP e membro da Coordenação Adjunta de Programas Especiais e
Colaborações em Pesquisa da Diretoria
Científica da FAPESP, que representa
a agência de fomento na comissão que
elabora o livro. n
Fabrício Marques
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Estudo estima o impacto no orçamento do SUS decorrente do fim da
extensão dos prazos de exploração de patentes farmacêuticas no Brasil
Rodrigo de Oliveira Andrade

ILUSTRAÇÃO RODRIGO CUNHA

O

fim de uma regra que permitia a extensão
dos prazos de exploração de patentes
farmacêuticas no Brasil deverá resultar em uma economia bilionária para o
Sistema Único de Saúde (SUS), segundo
projeções de pesquisadores do Instituto
de Economia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (IE-UFRJ). O grupo
analisou os preços e volumes de compra
de nove fármacos entre 2014 e 2018 em registros do
Departamento de Logística em Saúde (DLOG) da
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Com
base nesses dados, estimou um gasto de pouco mais
de R$ 6,8 bilhões nos próximos anos com esses compostos caso o período de vigência de suas patentes
continuasse estendida. “A possibilidade de compra
de genéricos disponíveis no mercado internacional
reduziria esse valor em R$ 1,2 bilhão”, destaca a
economista Julia Paranhos, professora do IE-UFRJ
e uma das autoras do estudo, publicado na revista
Cadernos de Saúde Pública. Segundo ela, levando em
conta as maiores reduções – há casos de genéricos
vendidos a valores 99% mais baratos no mercado
externo –, o potencial de redução dos gastos do SUS
poderia chegar a R$ 3,9 bilhões.
As patentes garantem a seus detentores o direito
exclusivo de venda de um fármaco por 20 anos, contados a partir da data de depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). No entanto, o
parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade
Industrial (LPI), de 1996, estabelecia que, se a autarquia levasse mais de 10 anos para conceder a patente,
a demora teria de ser compensada com a extensão de
sua vigência. Paranhos explica que o Inpi não possuía experiência no exame de patentes farmacêuticas
até 1996. Com a promulgação antecipada da LPI, foi
preciso estruturar uma área específica para essa finalidade, enquanto os pedidos já eram depositados no
órgão. “Sabia-se que esse processo teria um impacto no tempo de análise dos pedidos, de modo que se
decidiu inserir esse parágrafo único no artigo 40 da
legislação para compensar a demora”, ela esclarece.
Ocorre que esse privilégio adia a entrada de concor-

rentes, já que a produção de cópias de medicamentos
de referência só é permitida após o fim do período
de proteção. Isso dá poder de mercado aos titulares,
que podem comercializar seus produtos a preços mais
elevados, com impacto sobre os orçamentos público
e privado da saúde.
O economista Eduardo Mercadante, doutorando
na Escola de Economia e Ciência Política de Londres
(LSE), no Reino Unido, informa que os depósitos de
patentes farmacêuticas levam, em média, 13 anos para
receber uma decisão final de concessão no Brasil, “o
que tem consequência direta no tempo de vigência
das patentes, visto que torna o parágrafo único do
artigo 40 uma regra, e não uma exceção, como previsto inicialmente”, diz o pesquisador, um dos autores do estudo. “Isso é particularmente problemático
em um país como o nosso, com forte dependência
tecnológica e um grande sistema público de saúde”,
complementa Paranhos.
Entre 2014 e 2018, o DLOG desembolsou R$ 10,6
bilhões na aquisição dos nove medicamentos analisados pelos economistas. “É impressionante como
poucos fármacos podem gerar uma pressão fiscal
significativa no orçamento do SUS”, comenta a economista. O anticorpo monoclonal adalimumabe, usado no tratamento de artrite reumatoide, psoríase e
doenças inflamatórias intestinais, foi o que mais impactou os cofres públicos. Seu custo total de compra
no período foi de aproximadamente R$ 3,8 bilhões.
Outro medicamento caro foi o eculizumabe, usado
no tratamento da hemoglobinúria paroxística noturna, tipo raro de anemia que pode causar doença
renal crônica, hipertensão pulmonar, entre outros
efeitos. Estima-se que o governo tenha gasto pouco
mais de R$ 2,3 bilhões na sua aquisição.
Pelo menos três outros estudos, baseados em metodologias distintas, haviam projetado os impactos
da extensão de patentes no orçamento do SUS. Um
deles, feito em 2016 pelo próprio grupo do IE-UFRJ,
estimou em R$ 2,1 bilhões o custo adicional relacionado à compra de outros nove fármacos com patentes
com prazo estendido – dois desses remédios coincidem com os da lista da pesquisa mais recente de
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Paranhos e Mercadante: o sofosbuvir, contra hepatite crônica, e o adalimumabe. Já um levantamento
de 2017 publicado também em Cadernos de Saúde
Pública por pesquisadores do Inpi e do Instituto
Nacional de Tecnologia (INT), no Rio de Janeiro,
chegou a um custo adicional potencial de R$ 288,4
milhões para três antirretrovirais, usados contra infecções causadas pelo HIV. Mais recentemente, uma
auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) se
debruçou sobre 11 compostos adquiridos entre 2010
e 2019. Segundo os auditores, o SUS poderia ter economizado cerca de R$ 1 bilhão se a vigência de suas
patentes não tivesse sido estendida.
Esse impacto poderia ser menor, pois o Ministério
da Saúde tem a prerrogativa de requerer ao Inpi o
exame prioritário de patentes de medicamentos que
fazem parte de políticas de assistência ou que sejam
considerados estratégicos. Isso aceleraria a conclusão dos processos e evitaria a exploração exclusiva
dos fármacos por prazo superior a 20 anos. Mas,
segundo relatório do TCU, o ministério utilizou-se dessa prerrogativa apenas 16 vezes desde que a
norma passou a valer, em 2008 – estima-se que pelo
menos 74 medicamentos tenham sido beneficiados
pela extensão.
Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) colocou um ponto final no problema. Por 9 votos a 2,
julgou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40
da LPI. “A decisão tem efeitos retroativos”, esclarece
o advogado Pedro Marcos Nunes Barbosa, professor
do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). “Todas
as patentes com potencial aplicação na área da saúde
com prazo estendido de vigência – inclusive aquelas
ainda em análise e que poderiam se beneficiar desse
dispositivo da LPI no futuro – perderam o privilégio.”
Algumas empresas farmacêuticas agora tentam
contornar a decisão do STF por meio de ações na

Justiça Federal de Brasília. “Elas admitem que não há
previsão legal para ampliação da vigência de patentes
no Brasil, mas, como isso existe em outros países e o
Inpi tem um déficit estrutural para analisar os depósitos, tentam aplicar, por analogia, uma regra jurídica aprovada por Congressos do exterior para atrasar
o domínio público de suas patentes aqui”, explica.

E

xistem mais de 30 ações judiciais desse
tipo em curso no país. Em pelo menos
duas, destaca Barbosa, foi concedida uma
tutela de urgência em favor dos detentores das patentes. “Nenhuma ainda conseguiu sentença favorável, mas basta uma
delas ganhar para gerar insegurança no
mercado, uma vez que outras empresas
usarão a estratégia para atrasar o domínio público de suas patentes e inibir a entrada de
concorrentes”, diz o advogado. Ele esclarece que
as empresas levam muito tempo e gastam muito
dinheiro se preparando para lançar seus genéricos
e biossimilares tão logo a patente do fármaco de
referência caia em domínio público. “Elas precisam apresentar dados de qualidade, segurança e
eficácia à Anvisa [Agência Nacional de Vigilância
Sanitária] para obter o registro sanitário, o que pode
levar meses, às vezes, anos.” Segundo Barbosa, esse
planejamento torna-se inviável em um cenário de
incerteza sobre o tempo de duração do monopólio.
A despeito dos impactos positivos no orçamento do SUS, alguns especialistas argumentam que a
decisão do STF não toca na causa do problema: a
histórica demora do Inpi para examinar os pedidos
de patentes. “Suas condições de funcionamento seguem aquém do nível dos grandes escritórios internacionais”, comenta o advogado Matheus Ferreira
Bezerra, professor na Universidade do Estado da
Bahia (Uneb). Em trabalho recente, o economis-

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DO INPI
Valores disponíveis nos últimos anos para custeio
e investimentos, em R$ milhões
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R$ 70 mi

VARIAÇÃO NO NÚMERO DE EXAMINADORES

ta Eduardo Mercadante estudou os processos de
patenteamento no Brasil, sobretudo no que diz
respeito ao setor farmacêutico. Ele comparou a situação do Inpi com a dos cinco maiores escritórios
do mundo – Estados Unidos, China, Japão, Coreia
do Sul e Europa –, além de Índia e México. Verificou que o Brasil está entre os que menos recebem
pedidos de patente por ano – à frente do México
apenas –, mas é o que mais demora para dar um
parecer sobre eles.
Na avaliação de Mercadante, esse gargalo resulta
sobretudo do baixo número de examinadores. “Eram
318 em 2019, ao passo que a China tinha mais de 12
mil e os Estados Unidos mais de 8 mil”, afirma. Na
mesma época, cada examinador no Inpi tinha 641
pedidos acumulados – a média internacional é de
112 por examinador. “Os pedidos de patente esperam,
em média, sete anos para começar a ser avaliados, mas o
exame em si dura em torno
de três anos e meio.”
Essa situação piorou nos
últimos anos. Desde 2019, o
Inpi viu seu contingente de
examinadores encolher para
312. “Eles simplesmente não
dão conta da pilha de pedidos”, acrescenta o economista. Para Bezerra, “essa morosidade pode desestimular o
registro de novos fármacos no
Brasil”. Elize Massard da Fonseca, especialista em saúde
pública e professora da Fundação Getulio Vargas (FGV)
em São Paulo, discorda de que
o país perderá espaço. “O atraso na concessão de patentes pode gerar um desincentivo, mas o Brasil é o
sexto maior mercado farmacêutico do mundo e continuará atraindo o interesse de grandes empresas.”
Entre 2013 e 2021, o número de patentes depositadas anualmente no Inpi, nacionais e estrangeiras,
caiu de 34 mil para 26,9 mil, de acordo com dados
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual,
divulgados recentemente pela Associação Brasileira
da Propriedade Intelectual (ABPI). No mundo, ao
contrário, o total de pedidos cresceu de 2,57 milhões
para 3,22 milhões.
Em agosto de 2019, o Inpi lançou um plano para
diminuir o número de patentes pendentes de decisão. A estratégia consiste em analisar os pedidos submetidos até 2016 com base em pareceres anteriores
emitidos por escritórios estrangeiros – a maioria dos
depósitos feitos no Brasil possui correspondentes em
outros países, pois 70,5% são oriundos de instituições do exterior. A ideia, segundo Alexandre Dantas, assistente da Diretoria de Patentes, Programas
de Computador e Topografias de Circuitos Integra-

dos do Inpi, é acelerar o processo de exame técnico
e reduzir o tempo de espera para o parecer final.
“Simplificamos as análises solicitando ao depositante
que ajuste seu pedido de patente de acordo com a
versão aprovada pelo escritório internacional”, diz.
A autarquia tinha quase 149,9 mil pedidos acumulados. Estima-se que a estratégia tenha reduzido esse
estoque em 76,8% até 2021 – segundo Mercadante,
porém, esse percentual refere-se apenas aos pedidos que podiam ser incluídos no plano em agosto de
2019 e não considera que muitos outros se tornaram
pendentes desde então. “Minha estimativa é de que
essa redução foi de 28%”, ele pondera.
O Inpi informa que conseguiu reduzir o tempo
médio do primeiro exame para 2,4 anos, contados a
partir do depósito do pedido. Isso acelerou o prazo
para o parecer final, que é de
5,8 anos em 2022 nas áreas
de fármacos e biofármacos,
contados a partir do requerimento do exame técnico. Segundo Dantas, em parte, essa redução foi possível porque os pedidos deixaram de
ser enviados para análise da
Anvisa. Até então, a agência
tinha de emitir um parecer
pela anuência prévia quanto à concessão de patentes
dessa natureza. “Aceleramos
os trâmites com a revogação
dessa determinação.” Na avaliação de Mercadante, contudo, é importante que a Anvisa continue participando do
processo, e ele completa: “A
estratégia adotada pelo Inpi
é menos eficiente do que parece, pois restringe a
autonomia dos examinadores, concede mais pedidos
do que deveria e permite que invenções de menor
qualidade sejam protegidas”.
De todo modo, o Inpi deverá enfrentar dificuldades para sustentar um ritmo de análise mais rápido.
Nos últimos cinco anos, o montante disponível em
seu orçamento para custeio e investimentos diminuiu progressivamente, saindo de R$ 80,1 milhões
em 2018 para apenas R$ 34 milhões em 2022. Ao
mesmo tempo, a parcela bloqueada como reserva
de contingência saltou de R$ 258,5 milhões para
R$ 371,5 milhões. “A contratação e o treinamento
de examinadores são essenciais para o funcionamento do órgão”, destaca Bezerra. Para Paranhos,
não menos importante é a efetivação de sua autonomia financeira e administrativa, “prevista na lei
de criação do Inpi e na LPI, mas ainda longe de ser
uma realidade”. n

ORÇAMENTO DO INPI
PARA CUSTEIO
E INVESTIMENTOS
CAIU DE R$ 80,1 MILHÕES
PARA APENAS
R$ 34 MILHÕES NOS
ÚLTIMOS CINCO ANOS

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

À medida que as crianças com microcefalia causada
pelo vírus crescem, estudos identificam os problemas de saúde
e as dificuldades enfrentadas pelas famílias
Ricardo Zorzetto

E

|

ILUSTRAÇÕES

Aline van Langendonck

m 2015, quando engravidou de
seu segundo filho, Inabela Souza
da Silva Tavares nem pensou em
pedir que a criança viesse com
saúde. Queria apenas que fosse
menina. “Meu sonho era ter mais
uma filha”, contou em meados
de maio em uma conversa por
videochamada a partir de sua casa, em Recife, capital de Pernambuco. Graziela nasceria no final
daquele ano prematura, cerca de
um mês antes do esperado. Uma infecção ocorrida na gravidez afetara a saúde da bebê, influenciando de modo drástico a vida da filha e de toda
a família. Certa manhã, por volta do quinto mês
de gestação, Inabela acordou com dor de cabeça
e por todo o corpo e foi internada. No hospital,
os médicos inicialmente diagnosticaram como
causa a infecção pelo vírus da dengue, que desde
os anos 1980 provoca epidemias de tempos em
tempos no país. O mais provável, no entanto, é

que não fosse dengue, ou não só dengue. Naquele
período, já circulava silenciosamente no Brasil o
vírus zika, um patógeno originário da África – e
até então considerado inofensivo – que jamais
havia sido detectado nas Américas.
Exames de ultrassom feitos a partir do sexto
mês da gestação trouxeram notícias preocupantes. Primeiro, indicaram que Grazi, como
a mãe a chama, tinha acúmulo de líquido nas
cavidades do cérebro e entre as membranas
que o protegem. Mais tarde, revelaram também que o seu crânio era bem menor do que
o esperado para a idade gestacional. Ela tinha
microcefalia congênita, um problema sem cura
e até hoje não atribuído à dengue. Testes posteriores confirmariam que, ainda no útero, Grazi
havia sido exposta ao vírus recém-introduzido
no país. Por essa razão, nasceu com o que se
tornaria conhecido como Síndrome Congênita
do Zika (SCZ). A enfermidade decorre de uma
ampla gama de lesões no sistema nervoso central e pode comprometer em graus variados o
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MARCADOS PELA EPIDEMIA
Dos 20.444 casos suspeitos de Síndrome Congênita do Zika (SCZ)
notificados de 2015 a 2021 no Brasil, 1.834 foram confirmados
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desenvolvimento e a independência. Apesar de
limitações importantes – Grazi não anda, não
fala e se alimenta por sonda –, ela frequentou a
creche, que pôde atendê-la graças às adaptações
sugeridas pela mãe, e hoje está no primeiro ano
do ensino fundamental.

G

razi não foi a única criança a sofrer os efeitos nefastos do vírus.
Outros 1.833 casos de bebês com
SCZ foram oficialmente confirmados desde 2015 no Brasil, um
dos países mais afetados pelo zika no mundo – apenas em 2016,
o pior ano da epidemia, houve
mais de 250 mil casos suspeitos
de infecção pelo vírus (ver gráficos acima e na página 56). Desde a identificação das primeiras
ocorrências em território nacional, 20.444 casos
suspeitos de SCZ foram notificados ao Ministério
da Saúde. Desses, 3.017 ainda permanecem em
investigação, segundo a edição de fevereiro deste
ano do Boletim Epidemiológico do ministério, a
mais recente a tratar do assunto. Cerca de 90%
das crianças com a síndrome nasceram em 2015
e 2016, no auge da epidemia, que arrefeceu nos
anos seguintes. A maior parte delas, em estados
do Nordeste. As mais velhas estão chegando aos
7 anos de idade e, à medida que crescem, alguns
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problemas de desenvolvimento começam a ficar
evidentes e a ser retratados em estudos realizados
por vários grupos de pesquisa.
Um trabalho publicado em março deste ano
na revista Frontiers in Genetics traz uma síntese
atualizada de como evolui a saúde dessas crianças nos primeiros anos de vida. Sob a liderança
da médica e geneticista Lavinia Schüler-Faccini,
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), aproximadamente 30 pesquisadores de
seis estados brasileiros analisaram as informações
de pouco mais de 160 artigos científicos publicados até meados de 2021 sobre as manifestações
clínicas e problemas de desenvolvimento mais
comuns apresentados pelas crianças com a síndrome, além dos potenciais mecanismos de ação
do vírus. “A SCZ abrange uma ampla gama de
deficiências sensoriais e motoras com múltiplos
efeitos sociais e de saúde”, afirmam os autores.
A síndrome é marcada pela ocorrência simultânea de algumas destas seis características
associadas à ação do vírus: tamanho da cabeça
menor que o esperado para a idade (microcefalia); calcificações no sistema nervoso central;
diminuição do volume do cérebro; aumento
das cavidades cerebrais (ventrículos) contendo líquido cefalorraquidiano; lesões nos olhos
ou nas estruturas cerebrais associadas à visão;
e artrogripose, uma forma grave de malformação das articulações.
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Uma proporção bastante elevada (de 70% a
88%) das crianças com SCZ nasce com microcefalia, em geral mais grave do que a causada
pela infecção na gravidez por outros cinco patógenos, que formam um acrônimo conhecido
por pediatras e neurologistas como SToRCH:
a bactéria da sífilis, o protozoário da toxoplasmose, o vírus da rubéola, o citomegalovírus e o
vírus do herpes. Além da redução na circunferência da cabeça, os bebês com a SCZ costumam
apresentar uma diminuição no volume da parte
superior do crânio, o que faz a face parecer desproporcionalmente grande, e dobras excedentes
no couro cabeludo. O quadro gerou as imagens
impactantes que chamaram a atenção quando
começaram a ser veiculadas pelos meios de comunicação durante a epidemia.
Todos esses danos resultam da predileção do
vírus por infectar e se reproduzir nas células do
sistema nervoso. Em meados de 2016, as equipes
coordenadas pelos neurocientistas Jean Pierre
Peron e Patrícia Beltrão Braga, na Universidade
de São Paulo (USP), e Stevens Rehen e Patricia
Garcez, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e no Instituto D’Or de Pesquisa e
Ensino (Idor), verificaram que o vírus invade e
danifica preferencialmente os progenitores neurais: células precursoras dos diferentes tipos de
células cerebrais, abundantes no início do desenvolvimento do feto. Ao infectar os progenitores
neurais, o zika assume o comando celular e inicia
a produção de novas cópias. Esse processo leva
os progenitores à morte de duas maneiras: por
apoptose (morte programada), na qual a célula murcha em face de sinais indicando que não

A MAIORIA DOS
DANOS RESULTA DA
PREDILEÇÃO DO
VÍRUS POR INFECTAR
E SE REPRODUZIR
NAS CÉLULAS DO
SISTEMA NERVOSO

poderá recuperar seu funcionamento normal;
e por autofagia, quando bolsas contendo ácidos
e enzimas se rompem e digerem o conteúdo celular (ver Pesquisa FAPESP nº 244).

N

a infecção por zika, a apoptose é precedida de desarranjos
que também impedem os progenitores neurais de se multiplicarem e de originarem neurônios, as células responsáveis
pelo processamento e armazenamento de informações, levando o cérebro a ficar menor
e com menos de suas dobras
características. Mais recentemente, o grupo de Rehen e o
do neurocientista André Quincozes Santos, da
UFRGS, verificaram que a infecção pelo vírus
zika também desperta uma inflamação tóxica
para outras células cerebrais.
As alterações que caracterizam a síndrome
aumentam muito – em até 14 vezes – o risco de
morte, revelou um estudo publicado em fevereiro
deste ano na revista médica New England Journal of Medicine. Trabalhos anteriores indicavam
que cerca de 10% das crianças com SCZ iam a
óbito nos primeiros anos de vida. Não se sabia,
no entanto, o quanto esse risco era maior nas
crianças com SCZ em comparação com aquelas
sem o problema. Também não se conhecia como
a probabilidade de morrer era influenciada por
fatores importantes para a sobrevivência infantil,
como a duração da gestação e o peso ao nascer. A
epidemiologista Enny Paixão Cruz, professora na
Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, no Reino Unido, e pesquisadora da Fiocruz
na Bahia, ajudou a esclarecer essas questões ao
analisar os óbitos ocorridos entre 11.481.215 de
crianças nascidas no Brasil de 1º de janeiro de
2015 a 31 de dezembro de 2018.
Ao longo desses três anos, o país registrou
o nascimento de 3.308 crianças com SCZ e
11.477.907 sem o problema – o número de casos
da síndrome já analisados e confirmados pelo
ministério é menor. No mesmo período, morreram 398 (12%) do primeiro grupo e 120.609
(1%) do segundo. Até o 3º ano de vida, a taxa de
mortalidade das crianças com SCZ foi de 52,6
óbitos em cada grupo de mil crianças por ano
e 5,6 mortes em cada grupo de mil crianças por
ano entre aquelas sem a síndrome. A diferença
foi ainda maior (14,3 vezes) entre os bebês que
nasceram após 37 semanas de gestação ou pesando mais de 2,5 quilos (12,9 vezes). “Esse risco
continuou elevado nos três primeiros anos de
vida, que foi o período avaliado”, conta Cruz.
No primeiro ano de vida, a principal causa
de morte entre as crianças com SCZ foram as
PESQUISA FAPESP 316 | 53

D

e 80% a 100% das crianças com
SCZ que completam o primeiro
ano de vida apresentam formas
graves de paralisia cerebral, indicam os estudos incluídos no
artigo de revisão da Frontiers in
Genetics. Decorrente de lesões
no cérebro e em outros órgãos
do sistema nervoso central,
essa condição provoca rigidez
muscular, dificuldade de controle da postura corporal e da
coordenação dos movimentos. Pode também
afetar a fala e a deglutição. Essas crianças raramente são capazes de andar por conta própria.
Quase sempre precisam ser transportadas em
cadeira de rodas e, nos casos menos severos,
conseguem se deslocar com o suporte de andadores especiais.
Ao menos seis em cada 10 delas desenvolvem
epilepsia, muitas vezes de difícil controle, exigindo o uso de dois, três ou mais medicamentos para dominar as crises convulsivas. Uma
proporção semelhante tem rigidez muscular
e movimentos exacerbados, além de preservar
os chamados reflexos primitivos, um conjunto

UM EFEITO DESOLADOR DA SÍNDROME
A proporção de mortes entre as crianças nascidas
com a Síndrome Congênita do Zika (SCZ)
é até 14 vezes maior do que entre aquelas sem SCZ
Proporção de mortes entre nascidos vivos
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de movimentos involuntários – por exemplo,
os de sugar, fechar os dedos em torno de um
objeto encostado na mão ou girar a cabeça em
direção ao toque no rosto – que em geral desaparecem depois dos 6 meses de idade. Muitas
não apresentam progresso em avaliações feitas
no segundo ou terceiro ano de vida.
Em um estudo coordenado pelo epidemiologista Antônio Augusto Moura da Silva, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a fisioterapeuta Eliana Morioka Takahasi analisou
a habilidade motora grossa de 100 meninos e
meninas com SCZ atendidos no Centro de Referência em Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (Ninar), em São
Luís, capital do estado. Ela aplicou uma bateria
de testes que avaliam a capacidade de sentar,
rolar, ficar em pé, engatinhar, andar, correr e
pular. São atividades que envolvem a mobilização de grandes grupos musculares e costumam
ser dominadas até o segundo ano de vida pela
maior parte das crianças sem SCZ nem paralisia cerebral.
No momento da primeira avaliação, as crianças tinham idades variando de 1 ano e 8 meses
a 2 anos e meio de idade e 90% delas apresentavam o grau mais severo de limitação. Tinham
de ser carregadas no colo ou transportadas em
cadeira de rodas e mostravam dificuldade para manter o tronco ereto ou firmar a cabeça,
de acordo com os resultados, publicados em
outubro de 2020 na revista Neuropediatrics.
Quarenta e seis delas passaram por uma segunda avaliação entre seis e oito meses mais tarde,
quando já estavam com quase 3 anos. Nenhuma
apresentou melhora no quadro. Para os pesquisadores, a maioria estava próxima de alcançar
o seu limite de desenvolvimento motor, bem
inferior ao das crianças sem a síndrome.
Pernambuco, o estado em que primeiro se
observou um aumento nos casos de microcefalia em 2015, foi um dos mais afetados nas duas
ondas da epidemia. Ali, foram confirmados 332
casos de SCZ em 2015 e 64 em 2016, segundo
levantamento publicado em 2018 pelo epidemiologista Giovanny Araújo de França, da Secretaria de Vigilância em Saúde do ministério,
na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde.
Em Recife, equipes de fonoaudiologia, terapia
ocupacional e psicologia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira
(Imip), entidade filantrópica na área da saúde, acompanharam cerca de 40 crianças com
SCZ nascidas naquele período até o início da
pandemia de Covid-19. Elas tinham quadros de
gravidade variada, mas, mesmo assim, conseguiram ganhos limitados.
“Os dois primeiros anos são uma janela de
oportunidade para o desenvolvimento motor.
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malformações congênitas, em especial a microcefalia. A partir do segundo ano, aumenta a
frequência de mortes por doenças do sistema
nervoso central (paralisia) e do sistema circulatório (arritmias e falência cardíaca). “Estamos
agora analisando detalhadamente as causas.
Conhecê-las pode permitir aprimorar o manejo
clínico dessas crianças”, conta a pesquisadora.

É quando a resposta é mais rápida. Depois disso,
as crianças atingem um limite”, conta a fisioterapeuta Marcela de Oliveira Lima, coordenadora de reabilitação no Imip. Quando crescem
com dificuldade motora, elas podem apresentar
limitações para brincar e explorar o ambiente
e ter atraso intelectual. “É preciso assistir as
mães o tempo todo para que aprendam a lidar
com as crianças em casa e as estimulem do modo mais adequado”, explica. Por essa razão, o
grupo do Imip desenvolveu uma cartilha com
orientações distribuída para os pais de crianças com SCZ.
Na Paraíba, outro estado com um número importante de crianças com SCZ, o grupo da enfermeira Altamira Reichert, da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), organizou oficinas e
cartilhas de primeiros-socorros para ensinar as
mães das crianças atendidas na instituição a lidar
com dois problemas frequentes na síndrome: as
convulsões e os engasgos. Depois do treinamento,
10 mães foram avaliadas em um estudo qualitativo, para identificar o impacto na vida delas e das
crianças. Os resultados, apresentados em 2021 na
revista Applied Nursing Research, indicam que o
treinamento deu autonomia e confiança para as
mães atuarem em situações de engasgo ou crise convulsiva e resolverem o problema. Antes
elas adotavam medidas ineficazes ou danosas.
“Observamos que, mesmo sem ter bom nível
educacional, a mãe, se for bem orientada, consegue cuidar adequadamente da criança nessas
situações”, conta Reichert.

A

lém do atraso marcante no
desenvolvimento motor, as
crianças com a síndrome têm
problemas de cognição e de
linguagem. Na Bahia, outro
estado com elevado número
de casos de infecção por zika
durante a epidemia, a pediatra
Alessandra Carvalho, da Rede
Sarah de Hospitais de Reabilitação em Salvador, avaliou 82
crianças de aproximadamente
1 ano de idade com paralisia cerebral associada
à SCZ por meio de uma série de testes. Todas
apresentaram desempenho extremamente baixo
nas três áreas (cognição, linguagem e habilidade
motora), segundo os resultados, publicados em
2019 na revista Brain & Development.
Em um trabalho mais recente, os psicólogos
Anne Wheeler e Donald Bailey Jr., ambos do
Instituto de Pesquisa Research Triangle International, nos Estados Unidos, usaram os mesmos testes para verificar o desempenho de 121
meninos e meninas com SCZ um pouco mais
velhos, com idade ao redor de 2,5 anos. Essas

AOS 2,5 ANOS,
MUITAS CRIANÇAS
COM A SÍNDROME
CONGÊNITA DO ZIKA
TÊM HABILIDADES
COMPARÁVEIS
ÀS DE BEBÊS
DE POUCOS MESES

crianças eram atendidas na Fundação Altino
Ventura, entidade filantrópica em Recife que já
acompanhou 344 crianças com a síndrome desde 2015. Atualmente, 148 delas – entre as quais
Grazi – seguem recebendo cuidados médicos
e tratamento de fonoaudiologia, fisioterapia,
terapia ocupacional e psicologia.
Novamente, o desempenho das crianças se
mostrou bastante comprometido. Aos 2,5 anos,
a maioria delas tinha habilidades comparáveis
às de bebês com 2 ou 3 meses de vida, relataram
os pesquisadores em maio de 2020 na revista
JAMA Network Open.
No domínio cognitivo, três em cada quatro
reagiam a sons e reconheciam o cuidador (quase
sempre a mãe), mas só 20% delas se mostraram
capazes de se envolver e explorar objetos e uma
proporção ainda menor (10%) demonstrou habilidade de resolver um problema (encontrar
algo que havia caído). Cerca de metade delas
conseguia seguir um objeto com o olhar ou movendo a cabeça e até segurá-lo se fosse colocado
em suas mãos. Somente 8%, no entanto, eram
capazes de agarrar objetos por conta própria.
Uma proporção grande (61%) mantinha controle
do pescoço e da cabeça quando era carregada,
mas só duas crianças caminhavam sozinhas e
outras duas engatinhavam.
Elas se saíram melhor na avaliação da linguagem receptiva, quando alcançavam o desempenho de crianças de pouco mais de 1,5 ano. Quase
todas reagiam a sons do ambiente e um terço
delas demonstrou identificar o próprio nome,
mas apenas uma reconheceu os objetos a partir
das palavras que os denominam. Duas crianPESQUISA FAPESP 316 | 55

ças conseguiram se expressar usando palavras
e outras nove balbuciavam ou imitavam sons.
Na Bahia, o grupo coordenado pelo epidemiologista Albert Ko, da Escola de Saúde Pública Yale, nos Estados Unidos, e pesquisador-visitante
do Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz, acompanha cerca de 400 crianças que foram expostas
ao vírus zika na gestação, das quais 42 desenvolveram SCZ. Em uma análise recente dessas
crianças com quadro grave, publicada na revista
PLOS ONE em 2021, ele e seus colaboradores
verificaram que quase todas apresentam atraso importante do desenvolvimento cognitivo,
motor e de linguagem. Elas, no entanto, manifestaram padrões de desenvolvimento bastante heterogêneos. “Ainda é um desafio entender
esses resultados”, afirmou Ko.

C

uidar das crianças com Síndrome
Congênita do Zika é uma tarefa
complexa. Elas necessitam de
cuidados médicos frequentes,
além de sessões de fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional e estimulação extra em
casa para tentar compensar o
atraso no desenvolvimento. É
uma rotina dura para a família,
em especial para as mães, que
quase sempre assumem o papel
de cuidador em tempo integral. “A mãe passa a
viver 24 horas por dia para a criança, o que pode
gerar desgaste com o marido e afetar o relacionamento com os outros filhos”, conta a oftalmologista pediátrica Liana Ventura, coautora do estudo

publicado na JAMA Network Open e presidente
do conselho curador da Fundação Altino Ventura.
Com a também oftalmologista Camila Ventura,
coordenadora de investigação científica da fundação, Liana e seus colaboradores já publicaram
70 artigos científicos detalhando os danos que
o zika causa aos olhos e às estruturas cerebrais
responsáveis pela visão. A maioria das crianças
com SCZ apresenta deficiência visual moderada
ou grave por lesões no cérebro. Metade daquelas
com microcefalia também tem lesões no olho.
Em uma colaboração com o grupo da oftalmologista Andrea Zin, do Instituto Fernandes
Figueira (IFF), centro de referência em saúde
materno-infantil da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) no Rio de Janeiro, a equipe coordenada pela psicóloga Dora Fix Ventura, da Universidade de São Paulo (USP), identificou uma
proporção ainda mais elevada de alterações
oculares. Das 44 crianças assistidas pelo IFF,
29 apresentavam lesões nas estruturas internas
dos olhos e 24 tinham uma acuidade visual tão
baixa que atendiam aos critérios estabelecidos
para definir a cegueira legal.
As regiões geográficas mais afetadas pelo vírus, e com mais casos de SCZ, são aquelas com
maior disparidade social, níveis de pobreza mais
elevados e menos recursos especializados de
saúde, geralmente concentrados nas capitais.
Apesar disso, o sistema público de saúde supre
uma parte importante das necessidades dessas
crianças, embora um bom tanto fique a cargo de
instituições filantrópicas. Mesmo assim, cuidar
das crianças com a síndrome gera um impacto
financeiro alto nas famílias.

A EVOLUÇÃO DOS CASOS DE ZIKA NAS AMÉRICAS
O Brasil acumula o maior número de infecções causadas pelo vírus,
seguido de longe por Colômbia e México
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Casos suspeitos

O MISTÉRIO DA CONCENTRAÇÃO NO NORDESTE
A epidemia de infecção pelo vírus zika atingiu

um conjunto de genes, segundo o trabalho,

quantidade de mosquitos infectados com

o Brasil de modo bastante heterogêneo em

publicado em 2018 na Nature Communications.

o vírus, o que aumentaria a probabilidade de

2015 e 2016. O Nordeste, onde vive menos de

A carência de proteína na dieta também

transmissão para gestantes. A razão da suspeita?

um terço da população do país, concentrou

pode ter contribuído. Na UFRJ, a equipe

Em estudo publicado em 2019 na Science, sua

de 50% a 84% dos casos suspeitos da

da neurocientista Patricia Garcez submeteu

equipe verificou que 73% das pessoas de uma

Síndrome Congênita do Zika (SCZ). Alguns

fêmeas prenhes de camundongo a uma

região carente de Salvador haviam sido

estudos testaram seis hipóteses plausíveis,

dieta com redução de proteínas e as infectou

infectadas em um período muito curto de tempo.

mas não se chegou a um consenso de qual

com o vírus. A combinação causou alterações

“As áreas com grande infestação apresentaram

seria a mais provável nem da contribuição

na placenta e prejudicou o desenvolvimento

maior transmissão”, afirma.

de cada uma delas.

do feto, diminuindo a formação de células

“Muito provavelmente o problema

Existe ainda a possibilidade, controversa,

do sistema nervoso central. Como mostram

de que a infecção prévia pelo vírus da dengue,

resulta da interação de fatores genéticos

os dados apresentados em 2020 na

frequente no Nordeste, exacerbe os danos

e ambientais”, pondera o neurocientista

Science Advances, esses filhotes tinham

causados pelo zika. Os anticorpos produzidos

Stevens Rehen, da Universidade Federal

o cérebro menor.

contra a dengue produziriam imunidade

do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto D’Or

Também na UFRJ, Rehen e colaboradores

parcial contra o zika. Em vez de proteger, essa

mostraram que a exposição à saxitoxina,

imunidade falha facilita a invasão das células

substância produzida por cianobactérias

pelo vírus e também sua multiplicação,

no surgimento da síndrome. As crianças com

e encontrada em maior concentração

agravando a infecção, como observaram em

SCZ têm variações genéticas que tornam

nos reservatórios de água do Nordeste,

2019 os grupos de Ko e de Michel Nussenzveig,

mais suscetíveis à ação do vírus as células

dobrou a morte de progenitores neurais

da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos.

progenitoras neurais, responsáveis por

em minicérebros humanos infectados pelo

gerar os diferentes tipos de células cerebrais.

zika. Administrada a fêmeas prenhes de

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

O grupo da geneticista Mayana Zatz, da

camundongo contaminadas com o vírus,

(Famerp), e seus colaboradores compararam o

Universidade de São Paulo (USP), coletou

a toxina levou ao nascimento de filhotes com

efeito da infecção por zika em gestantes de duas

células da pele de gêmeos em que um dos

anomalias cerebrais. O estudo foi publicado

cidades: Rio de Janeiro, com mais infestação de

irmãos tinha a síndrome e o outro não e as

em 2020 na PLOS Neglected Tropical Diseases.

mosquito e ocorrências de SCZ, e Manaus, onde

de Pesquisa e Ensino (Idor).
Alterações no DNA podem ter algum papel

estimulou a se tornarem progenitores neurais.

Albert Ko, epidemiologista da Escola de

Já o virologista Maurício Nogueira, da

o problema foi mais raro. O estudo publicado

Nas crianças com SCZ, os progenitores eram

Saúde Pública Yale e da Fiocruz na Bahia,

em 2021 na Viruses mostrou que a proporção

infectados mais facilmente e se desenvolviam

investiga outro efeito ambiental: a presença

de casos da síndrome foi maior entre as mães

menos. Essa propensão foi determinada por

nas áreas pobres do Nordeste de maior

infectadas no primeiro trimestre da gestação.

A economista Márcia Pinto, pesquisadora do
IFF, realizou um levantamento com 95 cuidadores de crianças com a forma grave da SCZ.
Oito em cada 10 pertenciam às classes econômicas C, D e E. Para cuidar do filho, 54% haviam deixado de trabalhar (outros 27% já estavam desempregados antes de o problema de
saúde surgir). Metade deles consumia 40% da
renda familiar para cuidar da criança com SCZ.
Um dos fatores com peso importante foi o gasto
com deslocamento – a maior parte dessas crianças passava por atendimentos em três unidades
de saúde distintas, segundo o trabalho, publicado em novembro passado nos Cadernos de
Saúde Pública. Desde 2019, a legislação federal
garante um benefício vitalício no valor de um
salário mínimo mensal – hoje de R$ 1.212,00 –
para a criança com SCZ. “Esse benefício mal dá
conta dos gastos com a criança, que muitas vezes
precisa de alimentação especial, fraldas e medicamentos nem sempre disponíveis no sistema público. E há ainda o restante da família para cuidar”,

relata a economista. “Essas famílias precisam de
um mecanismo de proteção social e financeira.”
Em vários estados brasileiros, mulheres como
Inabela se organizam em grupos de mães nas redes sociais para trocar experiências sobre como
cuidar dessas crianças e exigir acesso a tratamentos e outros direitos para os filhos. “Essas mães
vão atrás de tudo para conseguir o atendimento
e os medicamentos de que as crianças necessitam”, conta a pediatra Maria Elisabeth Moreira, coordenadora no IFF de uma equipe que já
atendeu mais de 500 crianças com SCZ e hoje
acompanha 146. “São verdadeiras guerreiras.” n
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NEUROCIÊNCIA

OS RITMOS DO CÉREBRO

Pesquisadores usaram
123.984 imagens de
101.457 indivíduos
para construir gráficos
mostrando como
o tamanho do cérebro
evolui ao longo da vida
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Coleção de imagens de ressonância magnética indica que o órgão cresce rapidamente até
o terceiro ano de vida e declina lentamente a partir da idade adulta
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U

ma colaboração internacional que reuniu ao menos 200
pesquisadores, quatro deles
brasileiros, obteve o roteiro
mais preciso e detalhado até
o momento de como o cérebro humano
saudável evolui durante a vida. A equipe
liderada pelos neurocientistas Richard
Bethlehem, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e Jakob Seidlitz, da
Universidade da Pensilvânia, nos Estados
Unidos, usou 123.984 imagens de ressonância nuclear magnética de 101.457 indivíduos para construir gráficos mostrando
como o volume do cérebro todo – e de
alguns de seus componentes – varia de
tamanho de acordo com o sexo e a faixa
etária. Esses diagramas são um estágio
inicial para se chegar, no futuro, a uma
ferramenta simples que permita aos médicos saber se o cérebro de uma criança
está tendo um bom desenvolvimento e se
a redução no volume cerebral apresentada pelos adultos e idosos é compatível
com a idade ou se indica alguma doença
neurodegenerativa.
Apresentados em 6 de abril em um artigo na revista Nature, os novos gráficos têm
aparência simples: uma linha de traçado
curvo – ora mais, ora menos inclinado –
marcando a área, o volume ou a espessura
esperada para o cérebro todo (ou para diferentes componentes cerebrais) em cada
idade. O aspecto é semelhante ao das curvas de crescimento infantil, que indicam a
faixa de peso e altura adequada para cada
período da vida e são usadas por pediatras
para saber se o desenvolvimento de uma
criança segue o ritmo considerado ideal.
Os gráficos da evolução cerebral permitiram aos pesquisadores confirmar a
existência de alguns marcos do desenvolvimento antes considerados apenas hipotéticos, como o momento em que os principais componentes do cérebro atingem
o volume máximo e quando regiões específicas alcançam a maturidade. “Uma das
coisas que conseguimos fazer, por meio
de um esforço global muito concentrado,
foi reunir dados do desenvolvimento cerebral de toda a vida”, contou Bethlehem
em um comunicado à imprensa. “Isso nos
permitiu medir as mudanças muito pre-

coces e rápidas que ocorrem no cérebro
e o declínio longo e lento observado à
medida que se envelhece.”
O ritmo de crescimento do cérebro
nos primeiros anos de vida é impressionante e até mesmo superior ao imaginado anteriormente pelos especialistas.
Por volta da metade da gestação, o órgão
só tem 10% do volume máximo que alcançará no adulto jovem, quando atinge
seu ápice. Apenas três anos após o nascimento, porém, ele já está com 80% da
maior dimensão que terá em vida. “Essa
informação é importante por dar mais
sustentação à ideia de que os primeiros
mil dias de um indivíduo, da gestação
ao segundo ano pós-nascimento, são os
que mais influenciam a capacidade de
alcançar integridade física e mental duradoura”, afirma o neurologista Ricardo
Nitrini, da Universidade de São Paulo
(USP), que não participou da pesquisa.
O cérebro como um todo aumenta
de tamanho até por volta dos 30 anos,
quando, então, começa a perder volume muito suavemente – a tendência de
encolhimento se acentua a partir dos 60
anos. O ritmo de crescimento e redução,
no entanto, não é homogêneo. Ele varia
entre os três principais componentes em
que os especialistas costumam dividir o
cérebro: a substância cinzenta cortical
(também conhecida como córtex cerebral), a substância cinzenta subcortical
e a substância branca. Esse padrão já era
imaginado e até bem conhecido pelos especialistas, uma vez que as substâncias
branca e cinzenta têm natureza e tempo
de evolução distintos. O que não se sabia

com muita precisão era quando cada uma
delas atingia o seu maior tamanho e grau
de desenvolvimento.
A substância cinzenta cortical e a subcortical são formadas essencialmente por
neurônios e outras células do sistema
nervoso central. Sua cor róseo-acinzentada é decorrente da parte dos neurônios
que abriga: o corpo celular, região aproximadamente esférica que contém tanto
o núcleo (onde estão os genes) como a
maquinaria responsável por manter a célula funcionando. Na substância cinzenta
encontram-se ainda pequenas ramificações chamadas dendritos, responsáveis
por conectar o neurônio a seus vizinhos.
Já a substância branca é composta por
axônios, o prolongamento mais extenso
do neurônio, que funciona como um cabo de eletricidade. Ele é recoberto por
uma camada de gordura que lhe dá um
tom amarelo descorado – daí o nome de
substância branca – e transporta o sinal
elétrico disparado pelo corpo celular de
um neurônio até o de outro. Os feixes
de axônio põem em contato áreas próximas ou distantes do córtex, a camada
mais externa do cérebro, e das estruturas profundas formadas pela substância
cinzenta subcortical.
A compilação das imagens de ressonância magnética mostrou que o volume do
córtex aumenta rapidamente a partir da
segunda metade da gestação e atinge seu
pico por volta dos 6 anos, antes de iniciar
um moroso declínio (ver gráfico na página
58). “Esse máximo ocorre ao menos dois
anos antes do que sugeriam trabalhos
anteriores, realizados com número bem

Exames de
ressonância de quase
700 crianças
e adolescentes
realizados na USP (foto)
e na UFRGS foram
usados no estudo
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Crescimento rápido e declínio suave
Gráfico traça a trajetória de desenvolvimento do cérebro da gestação à velhice
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menor de participantes”, conta a neurocientista Andrea Jackowski, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
coautora do estudo.

O

córtex é considerado o
principal responsável por
funções cognitivas como
atenção, memória, linguagem e planejamento, além
de contribuir para o controle dos movimentos e a percepção do ambiente. Seu
ritmo de desenvolvimento também não
é único, algumas regiões alcançam seu
maior volume antes de outras. Na fase
de expansão acelerada, o córtex fica mais
vulnerável a interferências externas, sejam químicas ou emocionais. “Isso significa que está mais suscetível a efeitos danosos, mas também que pode estar mais
maleável a intervenções terapêuticas”,
explica o psiquiatra Pedro Pan, também
da Unifesp, outro coautor do trabalho. O
estudo contou ainda com a participação
dos psiquiatras André Zugman, da Unifesp, e Giovanni Salum, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
A substância cinzenta subcortical é o
segundo componente a crescer mais rapidamente. Ela chega ao seu volume culminante por volta dos 14 anos, pouco após o
início da adolescência. Formada por agrupamentos de neurônios situados em regiões mais internas do cérebro, a substância cinzenta subcortical atua no controle
das emoções, além de desempenhar uma
série de funções essenciais à manutenção
do organismo, como a regulagem da temperatura, da fome, da motivação e do ciclo
de sono e vigília. Já a substância branca
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ganha volume um pouco mais lentamente. Ela alcança seu máximo perto dos 29
anos e começa a decair com mais intensidade a partir dos 50. O espaço deixado
por esses componentes no interior do
crânio passa a ser ocupado pelo líquido
cefalorraquidiano, que banha o cérebro
e outras estruturas do sistema nervoso,
protegendo-os de impactos e infecções.
“Todos esses componentes começam
a diminuir de volume a partir do ponto
máximo. Os gráficos indicam, porém, que
a redução se torna mais evidente depois
dos 40 anos. Para o volume total do cérebro e da substância cinzenta subcortical,
ela fica ainda mais acentuada a partir dos
60”, comenta Nitrini, da USP.
No estudo, os pesquisadores também
analisaram o ritmo de declínio do volume
dos diferentes componentes do cérebro
em transtornos psiquiátricos e algumas
doenças neurológicas. Com os dados disponíveis até o momento, foi possível observar que o encolhimento é maior no
declínio cognitivo leve, que causa uma
discreta perda da memória, e, como já se
esperava, na doença de Alzheimer. “Nos
transtornos mentais, a diferença no ritmo
de redução também existe, mas foi muito pequena se comparada à das doenças
neurodegenerativas”, relata Pan.
As curvas de desenvolvimento do
cérebro apresentadas na Nature foram
construídas com base na avaliação de
quase 1 petabyte de dados (1 milhão de
gigabytes). Elas traçam a faixa de volumes esperados para o cérebro em cada
idade ao longo da vida – é a chamada
trajetória normativa do desenvolvimento
cerebral – que refletem a variabilidade

encontrada na população. Esses gráficos,
no entanto, ainda não permitiram estabelecer marcos suficientemente claros que
tornem possível aos médicos verificar se,
baseado nos volumes registrados nesses
diagramas, o cérebro de um paciente está
seguindo o padrão esperado de evolução
para um órgão saudável, assim como as
curvas de desenvolvimento infantil fazem
para o peso e a altura. Hoje a constatação
de que algo pode andar mal com o cérebro a partir dos exames de ressonância
magnética depende da habilidade de neurologistas e radiologistas interpretarem
as informações, se possível, comparando-as com as de exames anteriores.
Para que o uso individualizado se torne realidade, será preciso aumentar a
quantidade de informações usadas na
elaboração das curvas, incluindo dados
de um número maior de indivíduos de
diferentes etnias, níveis culturais e socioeconômicos e regiões do planeta. O
trabalho atual se baseou principalmente
em informações de populações europeias
e norte-americanas. Da América do Sul,
foram incluídos apenas dados do Chile
e de cerca de 700 crianças e adolescentes de São Paulo e Porto Alegre acompanhados desde 2009 pelos pesquisadores
do Instituto Nacional de Psiquiatria do
Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes (INPD), do qual fazem parte
Jackowski, Pan e Salum. “A criação dessas curvas foi o primeiro passo”, diz Pan.
“Estamos chegando perto de poder testá-las na prática clínica.” n Ricardo Zorzetto
O projeto e o artigo científico consultados para esta
reportagem estão listados na versão on-line.

INFOGRÁFICO RODRIGO CUNHA

* CAVIDADES PREENCHIDAS POR LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO ** PARA FACILITAR A LEITURA, A SEPARAÇÃO ENTRE AS IDADES ESTÁ FORA DE PROPORÇÃO
FONTE BETHLEHEM, R. A. I. ET AL. NATURE. 6 ABR. 2022

SAÚDE

HEPATITE INFANTIL MISTERIOSA
De origem desconhecida,
doença provoca surto que
já atinge mais de 20 países,
Brasil inclusive
Meghie Rodrigues

WESTEND61 / GETTY IMAGES

P

elo menos 429 casos prováveis
de uma forma severa de hepatite
aguda, de causa desconhecida,
foram registrados em crianças,
a maioria com menos de 5 anos, até
15 de maio, de acordo com boletim da
Organização Pan-americana da Saúde
(Opas). Desde suas primeiras notificações no Reino Unido no início de abril,
a misteriosa doença, que causa grave
inflamação no fígado, vem se espalhando
mundo afora. Há casos reportados em 22
países, no Brasil também. Entre outros
sintomas, a hepatite provoca diarreia,
náusea e icterícia (amarelamento da pele e dos olhos) e pode ser fatal. O surto
causou seis mortes e em 26 pacientes
foi necessário o transplante de fígado.
Segundo o Ministério da Saúde, 47
ocorrências suspeitas da doença foram
notificadas em nove estados brasileiros
até 14 de maio. A maioria estava em São
Paulo, com 14 pacientes em monitoramento. Também houve notificações em
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná,
Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito
Santo, Goiás e Maranhão.
A causa mais comum da inflamação
no fígado é a infecção por um dos cinco
tipos conhecidos de vírus da hepatite
(A, B, C, D e E). O consumo excessivo
de álcool, intoxicações provocadas pelo
uso de certos medicamentos e até problemas imunológicos também podem
levar à inflamação do fígado. Até agora,
no entanto, não foi identificado o agente
causador da hepatite em crianças. Em
meio a dúvidas, um ponto é certo: o surto
não tem relação com as vacinas contra

Exames não
apontaram a
causa da doença
em crianças

o Sars-CoV-2. Por serem muito novas,
muitas crianças que tiveram a hepatite
aguda sequer foram imunizadas contra
a Covid-19.
Algumas hipóteses estão sendo investigadas. Uma das principais é a de que
um adenovírus – agente infecioso causador de problemas respiratórios, desde
um resfriado comum até pneumonia –
possa ter um papel, talvez ao lado de
outros fatores, na origem do surto. Um
estudo publicado no Journal of Hepatology no início de maio dava conta de que
as crianças infectadas no Reino Unido
tinham em média 3 anos e mais de 75%
delas testaram positivo para adenovírus,
sobretudo da cepa F, de tipo 41.
QUEBRA-CABEÇA

Outras possibilidades são a doença ter
alguma ligação com o surgimento de uma
nova variante desconhecida do vírus
Sars-CoV-2, ser uma decorrência da chamada Covid-19 longa ou ser provocada
por algum tipo de exposição ambiental.
“Ainda não se tem conhecimento sobre
uma relação causal entre o Sars-CoV-2

e a hepatite”, diz o hepatologista Mario
Kondo, da Escola Paulista de Medicina
da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). “Uma possibilidade
teórica é algum vírus, que normalmente
não teria predileção por atacar o fígado, ter sofrido uma mutação e passado
a causar hepatite.”
Para a hepatologista Suzane Ono, da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), a doença de
origem desconhecida é um quebra-cabeça complexo de se montar. Os vírus
conhecidos que causam hepatite têm diferentes mecanismos de se replicar no
fígado e ativar o sistema imunológico
para causar a inflamação. A idade do paciente é um fator importante na resposta
à doença. “Por exemplo, quando infecta
uma criança, o vírus da hepatite A provoca geralmente um quadro gripal e dá
menos problema do que em adultos, que
podem desenvolver a forma mais grave da
doença”, comenta Ono. “Já o da hepatite
B tem mais de 90% de risco de evoluir
para hepatite crônica em crianças, o que
ocorre em menos de 10% dos adultos.” n
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ENTREVISTA LIA MEDEIROS

COMO
FOTOGRAFAR
NO ESCURO

Astrofísica brasileira conta como foi obtida a primeira
imagem do buraco negro no centro da Via Láctea
Marcos Pivetta

E
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A astrofísica carioca
estuda se os buracos
negros estão de
acordo com
a relatividade geral

DAN KOMODA / IAS

m 12 de maio, uma imagem do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea
foi divulgada pelo Telescópio Horizonte de Eventos (EHT), uma colaboração
internacional que reúne mais de 300 pesquisadores. Essa foi a segunda imagem
direta obtida de um desses objetos extremamente densos e misteriosos, que
atraem e sugam, por ação da gravidade, toda a matéria, inclusive a luz, situada a uma
certa distância de seu interior. A primeira tinha vindo a público em abril de 2019, quando a mesma equipe do EHT publicou um flagrante do buraco negro situado no centro
da Messier 87 (M87), uma galáxia gigante distante 55 milhões de anos-luz da Terra.
Membro do EHT, a astrofísica brasileira Lia Medeiros, de 31 anos, que faz estágio de
pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos,
participou de ambos os trabalhos. Desde o início de 2020, a pesquisadora é uma das
duas coordenadoras do grupo dentro do EHT que estuda a física gravitacional dos buracos negros, baseada essencialmente na teoria da relatividade geral de Albert Einstein
(1879-1955). A divulgação da imagem de Sagitário A* (lê-se Sagitário A-estrela), nome
do buraco negro no centro de nossa galáxia, foi acompanhada da publicação de seis
artigos científicos em uma edição especial do periódico Astrophysical Journal Letters.
Medeiros foi uma das líderes do grupo que redigiu um dos papers. “Os buracos negros
são um laboratório para se testar a gravidade proposta por Einstein”, comenta essa
carioca que vive nos Estados Unidos desde criança.
Nos dois casos, os retratos cósmicos foram produzidos pelo processamento e interpretação de dados observacionais captados por uma rede de radiotelescópios terrestres
situados em diferentes partes do globo. Por definição, buracos negros não emitem luz,
mas seu entorno “brilha” em certos comprimentos das ondas de rádio. As chamadas
imagens diretas do estranho objeto situado no coração das duas galáxias mostram, na
verdade, a sombra do buraco negro, uma região central escura, envolta por um anel de
matéria, de gás quente, artificialmente colorizado em tons alaranjados.
Até agora, as imagens da sombra dos dois buracos negros confirmam as ideias propostas pelo físico alemão. É o que explica Medeiros em entrevista concedida por aplicativo de vídeo enquanto retornava de carro, como passageira, de Washington para
Princeton em 13 de maio. Na véspera, ela e colegas do EHT tinham sido convocados
pela National Science Foundation (NSF) para participar na capital norte-americana
de um evento público, transmitido pela internet, em que responderam perguntas sobre a imagem de Sagitário A*.

Como é o processo de obtenção de imagem de um buraco negro?
Usamos uma técnica chamada interferometria, que combina os dados observacionais obtidos por diferentes radiotelescópios e possibilita a obtenção de
imagens com maior resolução. Quanto
maior a distância entre os telescópios
da rede, maior a resolução da imagem
obtida. Não construímos uma rede de
telescópios. Usamos os que já existiam,
fizemos modificações neles e instalamos
câmeras novas para que pudessem trabalhar em conjunto. Dessa forma, criamos um radiotelescópio virtual quase
do tamanho da Terra.

Quantos telescópios foram usados nas
observações?
Em 2017, o EHT observou os buracos
negros da M87 e de Sagitário A* com
oito radiotelescópios, dois no Chile, dois
no Havaí, um no Arizona [estado norte-americano], um no México, um na Espanha e um na Antártida. Formamos pares de telescópios que operam de forma
sincronizada e cada dupla observa um
ponto no espaço e obtém um pedaço da
informação. Depois juntamos todos os
pedaços, com o emprego de algoritmos e
softwares, e obtemos uma imagem. Observamos em um comprimento de onda
de rádio bem pequeno, de 1,3 milímetro

(mm), maior do que o da luz visível. A
partir da diferença de tempo com que
essas ondas chegam em cada par de telescópios, conseguimos calcular, de forma muito precisa, de onde elas vieram.
É algo parecido com o funcionamento
do sistema de GPS, que registra o tempo que um sinal emitido por satélites
no espaço demora para chegar à Terra
e o utiliza para calcular, por exemplo, a
localização de um celular.
Mas como a montanha de dados obtida
nas observações é usada para produzir
uma imagem?
É algo muito mais complicado do que
PESQUISA FAPESP 316 | 63

simplesmente ter uma câmera apontada
para o espaço e fazer uma imagem de um
objeto. Temos de realizar muitos cálculos
para construir uma imagem a partir dos
dados coletados nos telescópios, que estão instalados em montanhas altas para
não serem afetados pelo vapor-d'água da
atmosfera. Ondas de rádio de 1,3 mm interagem com a água. Gravamos todos os
dados referentes a cada onda de rádio observada. Não só de onde a onda veio, mas
também a hora exata de sua emissão, tudo
com muita precisão. Os telescópios têm
relógios atômicos extremamente precisos.
Cada par de telescópios registra um pedacinho da informação sobre a imagem.
Por quanto tempo os dois buracos negros foram observados?
Cada buraco negro foi observado por cerca de 12 horas durante uma semana de
abril de 2017. Fizemos várias observações
nessa semana. Alguns dados foram obtidos no começo do tempo de observação,
outros no final. Cada ponto da imagem
foi acompanhado por dois telescópios simultaneamente. A localização geográfica
determina o que cada telescópico consegue observar. Não é possível ver todas as
áreas do espaço o tempo todo a partir de
todos os lugares da Terra. Para a imagem
de Sagitário A*, o telescópio no polo Sul foi
muito importante. Ele consegue observar
esse buraco negro quase o tempo todo.
Por que as imagens demoraram anos
para ser produzidas após as observações terem sido realizadas?
O acesso aos dados e seu processamento é muito complicado. Cada telescópio
guarda toda a informação de cada onda
de rádio que conseguiu detectar em discos rígidos. Esses dados chegam a algo
como 3,5 petabytes e equivalem a mais
ou menos 100 milhões de vídeos de uma
rede social como o TikTok. Não há como
transmitir essa quantidade de dados pela
internet. Os discos rígidos de cada um
dos oito telescópios têm de ser transportados por avião, em grandes caixas, para
centros de computação e análise de dois
lugares, Bonn, na Alemanha, e Boston,
nos Estados Unidos. Nesses centros, os
dados são correlacionados e as observações de um telescópio sincronizadas com
as dos outros. Depois tem início o trabalho de processamento dos dados para
gerar as imagens. Outra dificuldade é que
não temos dados sobre todos os pontos
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do espaço que gostaríamos de ter para
construir a imagem dos buracos negros.
Como assim?
Em muitos lugares da Terra, não temos
telescópios. Portanto, não conseguimos
observar algumas áreas do buraco negro.
Nossa informação é incompleta. Baseados nas nossas simulações computacionais e nos dados que temos, tentamos
prever como são essas áreas sem informação. É como tentar tocar uma música
em um piano com algumas teclas faltando. Não é possível saber exatamente
como seria a música e como as teclas em
falta seriam usadas para tocá-la. Mas,
com as informações disponíveis, é possível tentar adivinhar a música. Então, no
final do nosso trabalho, geramos milhares de imagens do mesmo buraco negro
que são tecnicamente compatíveis e consistentes com os nossos dados observacionais. Tanto no caso do buraco negro
da M87 como no do Sagitário A*, o que
divulgamos é uma espécie de imagem
média de todas as nossas reconstruções,
a versão mais compatível com nossos
dados e a teoria.
A imagem de Sagitário A* demorou três
anos a mais para ser divulgada do que a
do buraco negro da M87. Isso quer dizer
que ela foi mais difícil de ser obtida?
Sim, foi mais complicado. O buraco
negro está no centro da Via Láctea e a

As imagens
dos buracos
negros na M87
e na Via Láctea
confirmam
as previsões
da relatividade
geral

Terra está em um dos braços da galáxia, uma posição que atrapalha nosso
campo de visão. As ondas de rádio que
observamos têm de atravessar a galáxia
e são afetadas por campos magnéticos
gerados pela matéria ionizada [com cargas elétricas] da Via Láctea. Além disso,
por ser muito menor do que o buraco da
M87, os contornos de Sagitário A* aparecem para nós como mais instáveis. O
brilho e o padrão de distribuição do gás
em torno de Sagitário A* mudam muito
mais rapidamente. Na M87, o gás do anel
demora dias ou semanas para completar
uma órbita em torno do buraco negro.
Na Via Láctea, isso ocorre em poucos
minutos. É como tentar obter uma imagem nítida de um objeto em constante
movimento.
Aparecem três pontos mais luminosos
no anel em torno de Sagitário A*. O que
eles querem dizer?
Não acreditamos que esses pontos existam de fato. Não devemos gastar tempo
tentando entendê-los. Eles devem ser
um efeito dos instrumentos usados nas
observações e dos algoritmos computacionais empregados para gerar a imagem.
Produzimos outras versões da imagem
do buraco negro, que também são consistentes com os nossos dados, mas que
apresentam esses pontos distribuídos
de outra forma pelo anel. Ou seja, sua
existência é incerta. Sobre o buraco negro no centro da Via Láctea, temos confiança que ele tem um anel – conseguimos medir seu diâmetro e espessura – e
uma região escura no centro desse anel.
Conseguimos comparar a intensidade da
região escura com a do anel em si. Essas
são as estruturas do buraco negro em que
acreditamos. A imagem de Sagitário A*
é bem parecida com a do buraco negro
da M87. A única diferença é que o brilho na parte sul do anel da M87 é mais
intenso do que no norte. Essa distinção
deve ser real.
O que essa diferença de brilho pode
significar?
Quando um disco de matéria rodeia um
buraco negro, ocorre um efeito relativístico denominado doppler beaming. A
matéria que se movimenta no sentido do
observador em velocidades próximas à
da luz aparece como mais brilhante e a
que está no lado oposto como menos intensa. Esse efeito muda o comprimento

Imagens divulgadas pela colaboração EHT dos dois buracos no centro de galáxias, o da M87 (à esq.) e o da Via Láctea

e a intensidade da luz. É isso que vemos
na imagem do buraco negro da M87.

COLABORAÇÃO EHT

Qual é o seu trabalho dentro do EHT?
A colaboração é dividida em grupos de
estudos, que focam em áreas diferentes,
como produzir as imagens dos buracos
negros ou fazer as simulações teóricas
desses objetos. Já participei da maior
parte dos grupos de pesquisa, especialmente do de simulações. No meu doutorado, fiz simulações de como a matéria
em torno de um buraco negro poderia
cair nele e as usei para prever como poderia ser Sagitário A*. Em 2019, quando
divulgamos a imagem da M87, não havia
um grupo dedicado a testar a teoria da
gravidade de Einstein, a relatividade geral. Em janeiro de 2020, comecei a coordenar esse grupo ao lado de um colega
do projeto. Cada grupo tem dois ou três
coordenadores.
Por que a imagem dos dois buracos está em conformidade com a relatividade geral?
Para Einstein, a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo, causada pela distribuição desigual de matéria. A teoria
prevê a existência e as características
de um buraco negro, em especial sua
geometria, que seria muito específica. A
geometria do buraco negro é calculada
pela métrica de Kerr, que é uma solução
das equações de campo da relatividade

geral. O formato do anel nas imagens de
buraco negro contém muita informação
sobre a buraco negro em si. Medindo o
tamanho do anel, sabemos se o buraco
negro apresenta a geometria de Kerr.
Nos dois casos, na M87 e na Via Láctea,
as imagens confirmam a teoria. Foi muito importante testar a relatividade em
buracos negros com massas diferentes,
em regimes de força gravitacional muito
forte, perto do horizonte de eventos [região no entorno do buraco negro a partir
da qual a matéria é atraída]. A massa de
Sagitário A*, que dista 27 mil anos-luz,
equivale a cerca de 4 milhões de sóis. O
buraco negro da M87 está 2 mil vezes
mais longe, mas sua massa é 1.500 vezes maior: equivalente à de 6,5 bilhões
de estrelas como o Sol.
Como surgiu seu interesse por estudar
astrofísica?
Nasci no Rio de Janeiro e passei a maior
parte da minha infância morando em
várias cidades do Brasil e alguns anos
em Cambridge, no Reino Unido. Aprendi português e inglês e ficava alternando entre as duas línguas. Ainda criança,
passei a morar nos Estados Unidos. Então, desde pequena, percebi que a matemática era a mesma em todos os países.
Resolvi focar nela. Sabia que ela seria
sempre a mesma independentemente de
onde eu estivesse. Era algo fundamental
e universal.

E por que decidiu pela pesquisa sobre
buracos negros?
Com 16 ou 17 anos, já estudava cálculo,
física e astronomia no ensino médio na
Califórnia e me dei conta de que a matemática era a linguagem não só para
descrever, mas também para prever o
Universo. Para mim, o buraco negro é o
melhor exemplo disso. Fiquei fascinada quando descobri que esse fenômeno
mexeria com o tempo, dilatando-o. E
quis aprender mais sobre isso. Estudei física e astrofísica na Universidade
da Califórnia em Berkeley e depois fiz
mestrado e doutorado em física teórica na Universidade da Califórnia em
Santa Bárbara. Ainda durante o doutorado, depois que terminei as aulas
em Santa Bárbara, passei três anos no
Steward Observatory, da Universidade
do Arizona, e um na Black Hole Initiative, da Universidade Harvard. Em
seguida, com uma bolsa de pós-douto
rado da NSF, fui para o Instituto de Estudos Avançados [o último local em que
Einstein trabalhou].
Há outros brasileiros no EHT?
Que eu saiba, não. Conheço muitos astrônomos brasileiros, amigos e colegas.
Dei palestras no Brasil em 2019 e passo sempre férias aí com minha família.
Mas nunca trabalhei com a comunidade
científica brasileira. Tenho muito interesse em fazer isso algum dia. n
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A TERRA
DAS
ÁRVORES
Florestas tropicais úmidas
da América do Sul têm
quatro vezes mais espécies
arbóreas do que na África
Eduardo Geraque
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América do Sul é o continente
com mais espécies de árvores
conhecidas, cerca de 40% do
total do mundo. Boa parte da
riqueza em termos de biodiversidade arbórea se concentra em áreas tropicais. Em
terras quentes há mais disponibilidade de
água e as estações climáticas são pouco
definidas, condições mais propícias para
o florescimento de novas formas de vida
vegetal do que nos ambientes temperados
ou frios. Um estudo publicado em março
no periódico científico PNAS indica que
as florestas úmidas sul-americanas, como
a Amazônia e a Mata Atlântica, têm quase
quatro vezes mais espécies de árvores do
que as matas africanas similares. Com
menos intensidade, esse padrão se repete
nas formações vegetais com disponibilidade de água mais limitada: biomas da
América do Sul, como o Cerrado, abrigam
o dobro de espécies arbóreas do que as
savanas africanas.
Os pesquisadores não sabem porque
a África tem menos espécies de árvores que a América do Sul, cujo território equivale a 59% daquele continente.
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Entre os possíveis fatores que podem
explicar o fenômeno estariam a grande
aridez e a redução da área florestal na
África, além de uma maior fragmentação de sua cobertura vegetal em razão
dos ciclos de glaciação ao longo de sua
história geológica. Na América do Sul,
a existência de uma maior disponibilidade hídrica e de ambientes naturais
mais variados pode ter favorecido o surgimento de mais espécies.
Segundo o trabalho na PNAS, cerca de
50% da maior diversidade de espécies
arbóreas tropicais na América do Sul pode ser debitada na conta do excepcional
desenvolvimento de apenas oito ou nove
grandes famílias de árvores. Nesse grupo,
quatro famílias megadiversas se destacam: Fabaceae, as populares leguminosas,
como o feijão, a lentilha e a ervilha e até
o pau-brasil; Lauraceae, que incluem o
abacateiro, a caneleira e o loureiro; Myrtaceae, com muitas espécies frutíferas,
como jambeira, pitangueira, goiabeira e
jabuticabeira; e Melastomataceae, que
reúne espécies com papel de destaque
em áreas sob restauro ambiental.

Pau-brasil
(na outra página)
e jabuticabeira,
duas espécies
típicas da
América do Sul

Esse número reduzido de grupos botânicos congrega muitas formas de vida
vegetal em ambos os continentes, mas aqui
a variedade de plantas tropicais é muito
maior: 2.837 espécies na América do Sul
ante 657 na África. “A maior parte das espécies dessas quatro famílias é de biomas
quentes e úmidos, como a Amazônia e
a Mata Atlântica, mas algumas também
ocorrem em áreas mais secas”, comenta
o biólogo brasileiro Pedro Luiz Silva de
Miranda, principal autor do estudo, que
atualmente faz estágio de pós-doutorado
na Universidade de Liège, na Bélgica. Colegas de outras universidades da Europa e
do Brasil também assinam o artigo.
Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores consultaram vários bancos
de dados internacionais que listam as espécies de árvores tropicais presentes na
América do Sul e na África. Eles analisaram a composição de espécies encontradas em 1.444 áreas florestais (722 em cada
continente) de biomas úmidos e secos,
mas sempre quentes. Nesta margem do
Atlântico, contaram 152 famílias e 8.842
espécies de árvores. Na outra, 131 famílias

e 3.048 espécies. As famílias presentes nos
dois continentes são 99 e abrangem 95%
das espécies mapeadas na América do Sul
e 97% da África. As famílias encontradas
apenas em um dos continentes respondem por somente 5% das espécies de árvores sul-americanas e 3% das africanas.
Em linhas gerais, a flora de cada continente se organiza em torno dos mesmos
grupos de espécies arbóreas. Tanto na
América do Sul como na África, um número pequeno de famílias botânicas abrange boa parte das espécies de árvores locais. Na América do Sul, o papel daquelas
quatro famílias megadiversas em termos
de espécies é ainda mais preponderante.
“Esse resultado intrigante passa uma importante mensagem para os pesquisadores
da biodiversidade: dissecar os processos
evolutivos dessas famílias-chave pode ser
um caminho efetivo para desvendar os
mecanismos por trás da formação e manutenção dos padrões de diversidade de
plantas em savanas e florestas tropicais”,
afirma o ecólogo Danilo Neves, da UFMG,
que não participou do trabalho.

É

comum os botânicos pensarem
que ambos os continentes têm
floras similares por terem formado uma massa continental
contígua e única na parte oeste do antigo
supercontinente austral Gondwana entre
550 milhões e 130 milhões de anos atrás.
Esse longo período de história geológica
partilhada teria levado à homogeneização das espécies vegetais antes da abertura do Atlântico Sul e a consequente
separação da África da América do Sul.
Mas a análise dos dados de ocorrência de espécies arbóreas feita pelo novo
estudo sugere que a realidade pode ter
sido diferente. “Constatamos que a maior
parte das famílias botânicas partilhadas
pelos dois continentes surgiu quando
ambos já estavam separados e isolados,
depois da grande extinção de espécies
ocorrida no final do período Cretáceo, há
65 milhões de anos”, comenta Miranda.
“Portanto, as similaridades observadas
estão ligadas, provavelmente, à dispersão
de plantas da África para a América do
Sul e vice-versa por meio de rotas que
cruzaram o Atlântico.” n
Artigo científico
MIRANDA, P. L. S. et al. Dissecting the difference in tree
species richness between Africa and South America.
PNAS. v. 19, n. 14. 29 mar. 2022.
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A ANTIGA
LHAMA
DO
SERTÃO
Fóssil de 20 mil anos

encontrado na Bahia
é reclassificado
como uma nova espécie
de camelídeo
Meghie Rodrigues
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m 1994, uma equipe de paleontólogos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC-Minas) descreveu fragmentos fósseis de um camelídeo encontrado em Campo
Formoso, município do norte
da Bahia. Tratava-se, diziam
os pesquisadores, de vestígios pré-históricos, com idade estimada de 20 mil
anos, de um exemplar do atual guanaco
(Lama guanicoe), uma forma selvagem
de lhama que vive nos Andes e Patagônia. Um estudo recente, no entanto,
propõe uma reclassificação do material,
composto de ossos da mandíbula e das
patas. Segundo o trabalho, essas partes
de esqueleto pertenceriam a uma nova
espécie extinta de camelídeo, batizada
de Hemiauchenia mirim. Até agora desconhecida, H. mirim seria então uma
parente próxima do guanaco.
Em grego, hemi significa metade e
auchenia pescoço longo. Mirim vem do
tupi e quer dizer pequeno. O nome da
espécie faz referência ao seu tamanho
reduzido quando comparado com o de
outras espécies do gênero. Com tamanho médio de 1,5 metro e cerca de 100
quilos, H. mirim seria uma das menores formas conhecidas de camelídeos
da América do Sul.
Pode parecer mero detalhe, mas uma
reclassificação como essa pode ter implicações importantes para a compreensão
de como era o ambiente na chamada Região Intertropical Brasileira – área que
abrange o Nordeste, Goiás, Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro – durante
o Pleistoceno tardio. Essa idade geológica
se estende entre 129 mil e 11,7 mil anos
atrás. Seu final é marcado pelo término
do último período glacial conhecido.

Exemplar de guanaco,
espécie atual de camelídeo
com a qual o fóssil foi
inicialmente confundido
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Fêmur de
Hemiauchenia mirim
(osso claro) comparado
ao de Paleolama major,
outra espécie extinta
de camelídeo

Hoje, os guanacos vivem em zonas
bastante secas e frias, onde predominam
as gramíneas, como os Andes e a Patagônia, em áreas do Peru, Bolívia, Chile e
Argentina. É um hábitat distinto do clima e da vegetação presente atualmente
na Região Intertropical Brasileira. “Se
fosse realmente de um guanaco, o fóssil
de camelídeo da Bahia seria um indicativo de que o ambiente ali, por volta de
20 mil anos atrás, teria de ter sido árido
e com temperaturas muito menores do
que as atuais”, comenta o paleontólogo
argentino Mario Cozzuol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
coautor do artigo científico que advoga a
reclassificação do material, publicado em
abril no periódico Journal of Quaternary
Science. “Isso seria surpreendente. Não
conhecemos fósseis de outros animais
que respaldem tal cenário natural nessa
região no final do Pleistoceno.”
Todas as espécies conhecidas do gênero Hemiauchenia extinguiram-se há pelo
menos 12 mil anos. Mas há evidências
paleontológicas de que elas viviam em
ambientes mais diversificados do que os
dos guanacos, inclusive em áreas secas
e quentes com vegetação arbustiva, de
norte a sul nas Américas. De acordo com
os autores do estudo, o clima e a vegetação na região intertropical brasileira
no final do Pleistoceno não eram muito
distintos das condições atuais, um cenário mais compatível com um camelídeo
capaz de se estabelecer em tipos diferentes de hábitats.
Para propor a reclassificação do material, os autores do novo estudo dataram a
mandíbula do fóssil de Campo Formoso
pelo método do carbono 14 e compararam seus ossos da tíbia e do fêmur com
os de exemplares de guanacos das cole-

ções do Museu de Ciências Naturais da
PUC-Minas e do Museo de La Plata, na
Argentina. Ao lado dos biólogos Mário
André Trindade Dantas, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e Marcelo
Greco, mestrando sob sua orientação na
UFMG, Cozzuol também inferiu a composição básica da dieta vegetal do antigo
camelídeo do Nordeste por meio da determinação de uma razão isotópica denominada delta carbono 13. Esse índice
reflete a proporção existente entre duas
formas distintas de átomos de carbono, o
raro e pesado 13C e o leve e abundante 12C.
A equipe analisou o esmalte dos dentes, um dos materiais orgânicos que armazena essas formas de carbono, e calculou o índice. A partir do valor do delta
carbono 13, é possível deduzir que tipo de
vegetal foi preferencialmente consumido, se gramíneas ou plantas mais lenhosas. Os dados isotópicos sinalizam que o
exemplar de H. mirim, diferentemente
dos guanacos, alimentava-se primariamente de galhos e folhas de arbustos, e
não de gramíneas e pasto. “Essas análises
indicam não apenas o que um animal comia, mas também o tipo de alimento disponível em seu hábitat”, explica Cozzuol.
Comedora de folhas e galhos arbustivos, H. mirim provavelmente ajudava a dispersar, pelas fezes, sementes
das plantas ingeridas. Perto do final do
Pleistoceno, cerca de 20 mil anos atrás,
o pequeno camelídeo deve ter convivido
com animais muito maiores da extinta
megafauna. Onças e tigres-dentes-de-sabre podem ter sido seus predadores.
Nesse período, havia também na América do Sul, inclusive na região mineira
de Lagoa Santa, um camelídeo enorme
(hoje extinto), que chegava a pesar 200
quilos, Palaeolama major.
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Como há mais ocorrências de fósseis
do gênero Hemiauchenia na América
do Norte, os pesquisadores consideram que esses camelídeos devem ter
surgido por lá e migrado para o sul do
continente durante o Grande Intercâmbio Americano. Há cerca de 2,7 milhões
de anos, o istmo do Panamá se formou
em razão de atividades tectônicas e se
tornou uma ponte natural entre os dois
grandes blocos das Américas, que até
então estavam desconectados. Na ocasião, diversas espécies da fauna passaram de uma parte para outra do continente, inclusive camelídeos.
Para a paleontóloga Carolina Scherer,
da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia (UFRB), a reclassificação do
fóssil da Bahia mostra a importância de
examinar novamente peças de acervos
antigos. “A classificação taxonômica do
gênero Hemiauchenia ainda é um pouco confusa e está baseada na análise de
materiais muito fragmentados”, comenta
a pesquisadora, que estuda camelídeos,
mas não participou do trabalho do grupo
da UFMG. “Há várias espécies das quais
conhecemos apenas os dentes ou um osso do crânio. Elas precisam ser revisadas,
principalmente as espécies da América
do Norte.” Em princípio, Scherer não
discorda da proposta de criação de uma
nova espécie para designar o material
de Campo Formoso. “Mas seria preciso
compará-lo com uma coleção ainda mais
ampla de fósseis para sustentar melhor
a proposição feita”, pondera a paleontóloga da UFRB. n
Artigo científico
GRECO, M. C. et al. A new species of small Camelidae
from the Late Pleistocene of Brazil. Journal of Quaternary
Science. On-line. 13 abr. 2022.
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ENGENHARIA DE TRANSPORTES

Reaproveitamento de rejeitos da mineração, entulho de construção
e demolição e outros resíduos reduz consumo de brita, areia
natural e derivados de petróleo na pavimentação de ruas e estradas
Domingos Zaparolli

U
Rodovia dos
Imigrantes,
ligação de
São Paulo ao litoral:
recapeada com
asfalto-borracha

ma pista experimental de 425 metros
(m) de extensão teve sua construção concluída em março na mina
do Cauê, da mineradora Vale, em
Itabira (MG). Nos próximos dois
anos funcionará no local um campo
de testes para avaliar o uso de uma
areia, obtida a partir do reaproveitamento de rejeitos da mineração
de ferro, como agregado para a pavimentação
asfáltica. Agregados são materiais, como pedra
britada, pedregulho, cascalho, rocha moída e
areia, utilizados como base na construção civil. O
uso da areia proveniente da mineração para essa
finalidade pode estimular a economia circular
com o reaproveitamento de um material que tradicionalmente é depositado em barragens ou em
pilhas a seco de rejeitos e reduzir a necessidade
de mineração de brita e areia natural. Economia
circular é um modelo econômico que valoriza a
redução do uso, a reutilização e a reciclagem de
recursos naturais.
Segundo a Associação Nacional das Entidades
de Produtores de Agregados para Construção
(Anepac), cada quilômetro (km) de estrada pavimentada consome em média 9,8 mil toneladas
(t) de agregados. “Numa avaliação preliminar, é
possível substituir 7 mil t de agregados a cada km
por areia de mineração”, estima o engenheiro civil
Sérgio Pacifico Soncim, do curso engenharia da
mobilidade, da Universidade Federal de Itajubá
(Unifei), responsável pelos testes em Itabira.
A Anepac calcula que em 2022 o Brasil deverá
extrair 400 milhões de t de areia e 392 milhões
de t de brita para atender um consumo de 692
milhões de t de agregados. A areia é o segundo
recurso natural mais explorado no mundo – perde
apenas para a água. A Organização das Nações
Unidas (ONU) calcula uma extração de 40 a 50

bilhões de t por ano, com grande impacto sobre
ecossistemas ribeirinhos e marinhos.
Por outro lado, a areia representa 80% dos rejeitos da etapa final de beneficiamento do minério de ferro, a chamada concentração, em que o
ferro é separado de impurezas. Na Vale são gerados 55 milhões de t de areia por ano. “Desde 2014
estudamos como aproveitar o material. Seu uso
na construção civil permite ganho ambiental e
gera valor para a companhia”, diz André Vilhena,
gerente de Novos Negócios da Vale.
O aproveitamento da areia de minério como
agregado para pavimentação surgiu por meio de
uma parceria com a Unifei em 2017 e já demandou mais de R$ 7 milhões em investimentos. A
primeira tarefa foi determinar a caracterização
dos rejeitos do minério de ferro. Nessa etapa,
constatou-se a necessidade de melhorar as propriedades físico-químicas dos rejeitos.
Segundo a engenheira Laís Resende, responsável técnica pela pesquisa na Vale, durante o
processo de beneficiamento do minério de ferro
são gerados os rejeitos arenosos. Para transformar esse material em areia, foram criadas rotas
de processo que incluem etapas de concentração, classificação e redução de umidade. A areia
produzida pela Vale tem mais de 92% de sílica na
composição e sua aplicação pode aumentar a vida
útil de alguns materiais, como o pavimento viário.
A areia produzida apresenta uniformidade
granulométrica. “É um material com controle
de qualidade maior do que a areia extraída de
rios, que costuma ter parcelas significativas de
resíduos alimentares e solos decompostos. Esses
materiais orgânicos podem reduzir a qualidade
das aplicações”, afirma Resende.
Testes feitos na Unifei mostraram que a areia
da mineração, por sua uniformidade e alto teor
de sílica, proporciona um aumento de até 50% em
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Areia reaproveitada
a partir de rejeitos
da mineração
de ferro da mina do
Cauê, da Vale,
em Itabira (MG)

parâmetros de desempenho que estimam a vida
útil de uma estrada em comparação com a areia
convencional. Também reduz em 6% a demanda
por cimento asfáltico de petróleo, um derivado
de petróleo usado como agente aglutinador dos
agregados na camada superficial da pavimentação, a faixa de rodagem.
Uma pista rodoviária é composta de várias camadas de pavimentação. A formação mais comum
tem quatro camadas: subleito, sub-base, base e
revestimento, que pode ser asfalto ou concreto
(ver infográfico abaixo). A pista de 425 m em Itabira servirá para avaliar em condições reais os
resultados obtidos em laboratório e para determinar a composição mais adequada de areia de
minério no mix de agregados de cada camada.
“A pista foi dividida em quatro subtrechos, cada
um com uma solução diferente na sua composição”, explica Soncim. Foram instalados 96 sensores, entre medidores de deformidade, pressão,

temperatura e umidade, submetidos ao tráfego
constante de veículos com cargas pesadas. Os
estudos são conduzidos pela Unifei em parceria
com o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ).
As instituições integram a Rede de Tecnologia
em Asfaltos da Petrobras. Os resultados serão
compartilhados com o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
A expectativa na Vale é de que o teste em condições reais confirme os resultados dos ensaios
laboratoriais realizados na Unifei. Em abril, foi
divulgado um estudo feito pela mineradora em
parceria com as universidades de Queensland, na
Austrália, e de Genebra, na Suíça, que apontou,
da perspectiva técnica, a viabilidade de utilizar
a areia de mineração na pavimentação asfáltica
e na fabricação de tijolos.
OUTROS AGREGADOS

Assim como a mineração, a indústria siderúrgica gera resíduos que estão sendo aproveitados.
O principal destino é a construção civil, principalmente para a produção de cimento, mas uma
parte também é usada na pavimentação. Em seu
relatório de sustentabilidade 2020, o Instituto Aço Brasil, entidade que reúne empresas do
setor, informa que a produção de cada tonelada
de aço bruto dá origem a cerca de 600 quilos de
resíduos, sendo que 65% é material proveniente
de altos-fornos e de aciarias e tem potencial de
aproveitamento como agregado para a construção. Em 2021, o Brasil produziu 36,2 milhões de
t de aço bruto, com a geração de aproximadamente 14 milhões de t de agregados siderúrgicos.
Os materiais mais empregados no mundo como
substitutos de agregados naturais na pavimentação são os resíduos de demolição da construção, o

A GEOMETRIA DE UMA PISTA RODOVIÁRIA
O número de camadas e a composição dos agregados
variam conforme a necessidade de cada local

1

Revestimento asfáltico
Com 5 a 10 centímetros de espessura,
a faixa de rodagem é formada por asfalto e uma
mistura de agregados

2
3

Base e sub-base
Compostas por um mix de materiais mais duros,
como brita e pedregulho, servem para retificar o solo,
estabilizar e aumentar sua resistência e gerar
suporte para a camada superior

4

Subleito
A faixa mais interna da via é formada principalmente
por areia ou pó de rocha e tem função similar à das
duas camadas acima dela
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chamado entulho, e material fresado, nome dado
à capa asfáltica deteriorada que é removida dos
pavimentos por máquinas fresadoras. No Brasil,
porém, esses materiais ainda são pouco utilizados.
“Há desconhecimento e preconceito em relação ao uso de resíduos”, afirma a engenheira civil
Liedi Légi Bariani Bernucci, diretora-presidente
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), do
governo paulista, e ex-coordenadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação (LTP) da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(Poli-USP). “Acredita-se erroneamente que é um
material de baixa qualidade que vai gerar obras
ruins, que irão apresentar problemas em pouco
tempo”, diz a engenheira, que integra o Conselho Superior da FAPESP. “Devidamente tratado,
retirando-se sobras de madeira, gesso e metal, os
resíduos de construção são tão eficientes como
o material natural.”
Segundo Bernucci, o problema não está nas
construtoras, que têm informação sobre a qualidade dos reciclados, mas no despreparo técnico de alguns gestores públicos, responsáveis
pela contratação da pavimentação. “O construtor segue o edital de contratação do serviço. São
poucos os técnicos no serviço público capazes
de estruturar um edital que estimule o uso de
material reciclado e reduza o impacto ambiental
da obra”, conta.

D

ois tipos de revestimento são usados
na faixa de rodagem das vias: um flexível, feito com asfalto de petróleo, e
outro rígido, de concreto de cimento
Portland. No Brasil, como na maioria
dos países, prevalece em mais de 95%
das obras o revestimento asfáltico,
que tem custo de implementação
mais baixo, manutenção mais simples
e maior disponibilidade de prestadores de serviços
qualificados. O revestimento de concreto, contudo,
apresenta maior durabilidade. É projetado para
uma vida útil média superior a 20 anos, enquanto a
duração do revestimento flexível é de 10 a 15 anos.
Não há consenso entre especialistas sobre as
aplicações de um ou outro revestimento, mas a
maioria aponta para um maior uso do concreto
em vias que recebem tráfego pesado, como corredores de ônibus e estradas, e locais de difícil
manutenção, e a prevalência do asfalto nas demais
vias. Para a engenheira civil Kamilla Vasconcelos
Savasini, atual coordenadora do LTP e professora associada do Departamento de Engenharia de
Transportes da Poli-USP, asfalto e concreto empregam insumos que geram grande impacto ambiental em seus processos produtivos. O impacto
maior do asfalto ou do concreto depende de uma
analise do ciclo da cadeia produtiva de cada obra,
que varia conforme a disponibilidade regional de

insumos, a localização, as características das vias
que serão pavimentadas, entre outras variáveis.
O consumo de asfalto no país chegou a 1,6 milhão de t em 2021, segundo a Petrobras, abaixo da
média anual antes da pandemia de Covid-19, na
casa de 2 milhões de t. De acordo com Savasini,
cada quilômetro de pavimentação asfáltica de 10
centímetros de espessura em uma faixa única de
rodagem com 3,5 m de largura consome cerca de
50 t de asfalto. “A redução do impacto ambiental
de uma obra rodoviária ou urbana pode ocorrer
pela reutilização de materiais, pelo desenvolvimento de tecnologias capazes de substituir insumos de grande impacto, como os derivados de
petróleo, e pela redução das distâncias de transporte dos materiais”, diz a pesquisadora.
Centros de pesquisas nos Estados Unidos e na
Europa dedicam-se a estudar bioligantes, produtos
químicos oriundos de fontes renováveis capazes de
substituir o asfalto de petróleo na função de agente
aglutinador dos agregados na faixa superficial da
pavimentação. Os resultados ainda são incipientes.
Com apoio da FAPESP, Savasini coordena uma
pesquisa voltada à sustentabilidade na pavimentação asfáltica, tendo como um dos objetivos o
desenvolvimento de bioligante como possível alternativa ao ligante asfáltico derivado de petróleo.
A equipe do projeto vem investigando diferentes
biomassas encontradas no país.

Buraco na rua:
falta de manutenção
preventiva é uma
das causas da
má pavimentação
urbana no país
2
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PAVIMENTO DE BAIXA QUALIDADE
Estudo da Confederação Nacional do Transporte aponta falhas na malha rodoviária brasileira
A Pesquisa CNT Rodovias 2021 avaliou as con-

nologia de Pavimentação (LTP) da Escola

trafegam nas vias. Os problemas são mais

dições de 109,1 mil quilômetros (km) de estra-

Politécnica da Universidade de São Paulo

recorrentes nas rodovias públicas. A Pesqui-

das brasileiras e desaprovou o estado geral de

(Poli-USP), as rodovias no Brasil apresentam

sa CNT Rodovias desaprovou o estado geral

61,8% da malha rodoviária pesquisada. Pavi-

qualidade inferior à verificada na Europa e

de 72% dos trechos rodoviários sob gestão

mento, sinalização e geometria da via são as

nos Estados Unidos, mas isso não é decorrên-

pública e de 26% das rodovias sob conces-

características estudadas. O trabalho, realiza-

cia do asfalto utilizado, que tem característi-

são privada.

do pela Confederação Nacional do Transporte

cas técnicas equivalentes às encontradas no

Nos centros urbanos, a qualidade dos pa-

(CNT), identificou a existência de algum tipo

exterior. “Nossos maiores problemas são a

vimentos asfálticos também é afetada pela

de problema no pavimento em 57 mil km, pou-

menor vida útil do pavimento estipulada nor-

intervenção desorganizada de concessioná-

co mais da metade do total. O revestimento

malmente no projeto, a falta de recursos tec-

rias de água, esgoto, gás e outros serviços,

asfáltico foi classificado como ruim em 17,3 mil

nológicos de alguns executores e a fiscaliza-

que realizam obras no subsolo de ruas e ave-

km e péssimo em 6,3 mil km.

ção falha na elaboração da obra”, afirma.

nidas. O recapeamento dos buracos com-

Segundo a engenheira civil Liedi Légi Ba-

A CNT identifica também entre as causas

promete a integridade da camada asfáltica,

riani Bernucci, diretora do Instituto de Pes-

dos defeitos nos pavimentos a falta de manu-

resultando muitas vezes em trincas e racha-

quisas Tecnológicas (IPT), do governo paulis-

tenção preventiva e a deficiência na fiscali-

duras por onde penetra água de chuva, cau-

ta, e ex-coordenadora do Laboratório de Tec-

zação do excesso de peso dos veículos que

sando rompimentos e novos buracos.

O Laboratório de Tecnologia de Pavimentação
da Poli-USP participou há alguns anos de pesquisa com um bioligante obtido de um subproduto importado da madeira de pinus capaz de
substituir o asfalto tradicional. O bioligante foi
desenvolvido com a paranaense Greca Asfaltos
e a paulista Quimigel, especializada em aditivos
asfálticos. O novo produto foi testado em 2017
na BR-050, que liga Brasília a Santos (SP). O resultado foi divulgado na revista Construction and
Building Materials, em 2021.
“A eficiência do bioligante está comprovada,
mas não há viabilidade econômica para sua produção no Brasil”, lamenta Wander Omena, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Greca. A
produção do bioligante testado em 2017, explica,
depende de uma substância obtida em biorrefinaria a partir do processamento do licor negro,
um resíduo da indústria de celulose. “Não temos
biorrefinaria para isso no Brasil e a importação
do insumo tem preços proibitivos”, diz Omena.

A

Greca é a responsável por introduzir
no país, há 21 anos, o asfalto-borracha, feito com pó de pneus. A origem da inovação é norte-americana,
mas naquele país o asfalto usa pó de
borracha em até 10% do seu peso,
enquanto a versão brasileira utiliza
15%. Outra inovação nacional foi a
adição de aditivos para estabilizar a
viscosidade do material. A borracha eleva a durabilidade do asfalto. Segundo estudo do Laboratório de Pavimentação da Universidade Federal do
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Rio Grande do Sul (UFRGS), a mistura é capaz de
diminuir em 5,5 vezes a propagação de trincas,
reduzindo a necessidade de serviços de reparação.
Outra vantagem é a promoção da economia
circular na indústria de pneus. Cada quilômetro de pavimento de 7 m de largura feito com a
mistura usa mil pneus descartados. A Greca alcançou em 2021 a marca de 13 mil km de pistas
recapeadas com o asfalto-borracha e 13 milhões
de pneus reaproveitados. Somando as obras de
outros fornecedores de asfalto-borracha, o total
chega a 17 mil km de pistas. É uma abrangência
ainda pequena, diante dos 221 mil km de rodovias pavimentadas do país.
São principalmente concessionárias privadas
que usam o material. Em São Paulo, as vias Anchieta e Imigrantes, que ligam a capital ao litoral
sul, foram totalmente recapeadas com o asfalto-borracha e a concessionária EcoRodovias está
adotando o material como padrão no recapeamento das rodovias que administra. As concessionárias CCR e Arteris também usam o produto.
O preço do asfalto-borracha é cerca de 15%
superior ao convencional, mas a durabilidade é
maior. Na opinião de Omena, o principal empecilho para uma adoção mais ampla do material em
obras públicas é o desconhecimento técnico por
parte da maioria dos contratantes. No exterior, a
formulação brasileira do asfalto-borracha já foi
regulamentada na China e está sendo avaliada
para uso em países europeus. n
Os projetos e o artigo científico consultados para esta reportagem
estão listados na versão on-line.

PECUÁRIA

Montagem de fotos
com animais do Núcleo
de Conservação do
Bovino Pantaneiro de
Aquidauana, da UEMS

BIG BROTHER
BOVINO
Startup desenvolve
sistema para
identificação individual
do gado por meio

FOTOS FABRÍCIO WEBER / VANESSA WEBER

de visão computacional
Frances Jones

U

m esforço de pesquisadores de Mato Grosso do
Sul para preservar uma
raça de bovinos em risco
de extinção no Pantanal
poderá gerar uma tecnologia capaz de facilitar a vida dos criadores de gado em geral. Após criar um
sistema que, com o uso de inteligência
artificial, reconheceu individualmente cada bovino pantaneiro apenas por imagens
com até 99,8% de acurácia, a startup KeroW, incubada na Universidade Católica
Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande,
trabalha para adaptar o algoritmo a outras
raças, como nelore, girolando e angus,
mais comuns no país. A ideia é oferecer
uma opção aos métodos tradicionais de

identificação, como brincos numerados,
colares, tatuagens na orelha e marcação a
ferro quente, poupando tempo e dinheiro
dos pecuaristas e sofrimento aos animais.
A tecnologia foi construída durante
o mestrado do cientista da computação
Fabricio de Lima Weber, um dos quatro
sócios da KeroW, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).
Para projetar o sistema, ele empregou
um conjunto de técnicas computacionais, específicas para o processamento e
a análise de imagens, inspiradas em processos biológicos que ocorrem no córtex
visual humano, conhecidas como redes
neurais convolucionais (RNC).
O estudo com os bovinos pantaneiros
mostrou que o modelo de arquitetura de
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RNC pode ser aplicado a um sistema de
visão computacional para o reconhecimento automático dos animais. O processo é semelhante ao usado na identificação facial de pessoas, já adotado em
vários países no transporte público, em
estádios e em aeroportos (ver Pesquisa
FAPESP no 274). A identificação é feita
a partir de um banco de dados previamente registrado. A diferença é que, no
caso do gado, as câmeras analisam não
apenas a face, mas também características do dorso, das laterais e da frente
do animal.
Um artigo detalhando o trabalho de
Weber, que contou com a orientação do
médico veterinário Urbano Gomes Pinto
de Abreu, da Embrapa Pantanal, e a colaboração de pesquisadores do Núcleo
de Conservação do Bovino Pantaneiro
de Aquidauana (Nubopan) da UEMS,
da UCDB e da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS), foi publicado em 2020 na revista Computers and
Electronics in Agriculture.
De lá para cá, o modelo tem sido aprimorado. “Houve um processo de maturação do sistema. Adotamos novas tecnologias que são mais rápidas e consomem menos processamento”, diz Weber.

“Além disso, estamos automatizando o
processo. No início, ele era todo manual.
Escolhíamos as imagens, separávamos e
montávamos o banco de dados. Agora, o
algoritmo deve fazer isso.”

P

ara montar o banco de dados com o gado pantaneiro,
os pesquisadores usaram
quatro câmeras de monitoramento dispostas em
diferentes pontos de um
curral. Milhares de imagens de um rebanho composto por 51 cabeças foram
gerados. Com o acervo finalizado, uma
câmera munida com um software específico foi capaz de identificar individualmente cada um dos bovinos do grupo em
alguns segundos (ver infográfico abaixo).
O reconhecimento visual e automático
dos animais facilita o manejo do rebanho, permite acompanhar o histórico
de cada bovino e garante a rastreabilidade do gado. Informações como local
de origem do animal, vacinas tomadas,
ocorrências sanitárias e alimentação ficam disponíveis para possíveis compradores e fornecedores, reduzindo o risco
de irregularidades na produção e no comércio do rebanho.

Diferentes arquiteturas computacionais usando RNC e métodos de aprendizado profundo (deep learning) já vêm
sendo usadas em estudos para identificar
doenças em plantas, classificar organismos marinhos e objetos achados no oceano e até fazer o reconhecimento facial de
suínos. Há, no entanto, pouca pesquisa
para identificar o gado bovino com essa
tecnologia, segundo os pesquisadores.
“São feitos estudos em várias regiões
do mundo buscando a identificação do
rebanho por imagem. Os que conhecemos usam a tecnologia apoiada em câmeras mais avançadas, um método ainda
caro, e alguns visam apenas ao reconhecimento facial do animal, o que torna
difícil o processo”, conta Weber.
“No sistema extensivo de gado de corte que vigora no país, especialmente dos
zebuínos como o nelore, é difícil o animal
ficar parado para a obtenção da imagem
da face. Esse é o maior desafio: conseguir
não apenas o reconhecimento facial, mas
identificar os animais a partir de outras
características, no pasto e no curral”,
explica Abreu, da Embrapa.
O grupo de pesquisadores sul-mato-grossenses pretende que a tecnologia
seja acessível a todos, dos maiores aos

De olho no gado
Como funciona o sistema de reconhecimento animal por câmeras de vídeo

No experimento com
o gado pantaneiro,
vídeos feitos por quatro
câmeras de 51 bovinos
deram origem a quase
28 mil imagens
do rebanho

1
Captação das imagens
Câmeras digitais fazem
registros de vídeo do
rebanho no curral ou no
pasto e criam um acervo
com informações e
características de cada
animal, como o formato
dos chifres e o desenho
da pelagem

2
Montagem do
banco de dados
Os dados são
processados em
computadores que usam
algoritmos de redes
neurais convolucionais,
criando um registro único
de cada animal do lote
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3
Registros do dia a dia
Câmeras digitais
comuns colocadas em
locais estratégicos,
como currais ou cochos,
filmam os animais em
seu cotidiano

4
Identificação automática
Com apoio de um software
específico, essas imagens são
comparadas com os registros
do banco de imagens,
identificando automaticamente
e em tempo real cada animal

5
Controle do rebanho
A identificação visual pode
substituir o uso de brincos,
colares, tatuagens na orelha
e marcação a ferro quente,
facilitando o manejo e a
identificação do gado
FONTE KEROW

O boi do Pantanal
Fruto do cruzamento de raças trazidas para o país
há centenas de anos, animal quase desapareceu
O bovino pantaneiro foi formado a partir do cruzamento de
11 raças portuguesas e espanholas trazidas à América do Sul pelos
colonizadores ainda nos séculos XVI e XVII. Ao longo de gerações,
os animais ganharam, via seleção natural, características
de adaptação ao ambiente e às condições climáticas locais,
como as inundações sazonais e as secas prolongadas.
Mesmo sendo de uma raça só, os indivíduos apresentam
características bem diversas entre si, podendo ter 17 tipos de
chifres, 47 variações na pelagem e 14 outras particularidades.
Mais recentemente, no entanto, o cruzamento desordenado
com outras raças, principalmente zebuínas, levou ao quase
desaparecimento do bovino pantaneiro.
Em artigo científico publicado no periódico Computers and
Electronics in Agriculture, pesquisadores brasileiros comentam que
havia uma estimativa de que restavam apenas cerca de 500 animais
puro-sangue nas fazendas da região. Em 2017, o bovino pantaneiro
foi reconhecido como patrimônio cultural e genético de Mato Grosso
do Sul. Instituições de pesquisa e ensino trabalham para fomentar
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núcleos de criação da raça e conservar esse patrimônio genético.

menores pecuaristas, e funcione mesmo
sem sinal de internet no campo. Os dados poderiam ser disponibilizados por
uma rede intranet ou por um sistema
baseado em protocolos de comunicação sem fio, como bluetooth, ambos de
baixo custo.
“Queremos chegar não apenas no
grande, mas também no pequeno empreendedor rural, para que ele possa
usar essa tecnologia. O diferencial do
nosso sistema são as câmeras. Enquanto
a maioria das pesquisas usa câmeras 3D,
utilizamos as 2D, dessas domésticas, que
são mais baratas”, conta Weber.
O médico veterinário e pecuarista
Alexandre de Oliveira Bezerra, criador
basicamente de nelore, na região de Rio
Verde, Mato Grosso do Sul, vê com bons
olhos os possíveis resultados concretos
da pesquisa. “É um sistema que ajudaria muito, principalmente na economia
de tempo para identificar os animais.”
Ele explica que, no método tradicional,
é preciso prender o animal em um tronco de contenção para fazer a marcação
com ferro quente, brinco ou colar, o que
requer tempo e mão de obra. “Identificar
os animais por imagem seria excelente
porque eles não precisariam ser contidos individualmente. A câmera apenas
captaria cada um no pasto”, argumenta.

Restam apenas cerca
de 500 animais
puro-sangue no país,
segundo estimativas

A tecnologia, supõe Bezerra, também
poderia render vantagens econômicas e
sanitárias. “O custo do processo poderia
cair. Embora os produtos convencionais
usados para identificação animal tenham
baixo valor unitário, o montante final pode ser expressivo conforme o tamanho
do rebanho. Além disso, o reconhecimento visual remoto diminuiria o risco
de certos problemas, como inflamação
da orelha, perda do brinco e erros na
leitura dos dados.”

A

equipe da KeroW não
sabe ainda quando a
nova tecnologia estará
no mercado. “Dependemos de investimentos para finalizar a inovação”, comenta a analista de sistemas
Vanessa Aparecida de Moraes Weber, uma
das sócias da startup e técnica da UEMS.
“Recentemente a empresa foi aprovada
em um edital público do CNPq [Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] para a contratação
de bolsas para desenvolver um trabalho
com bovinos da raça girolando. Estamos
submetendo o projeto a outros programas
de fomento para conseguir mais recursos
que permitam a compra de equipamentos
para dar continuidade à pesquisa.”

Além da identificação animal, a startup
planeja incluir no sistema a estimativa de
massa corporal dos bovinos, também a
partir da captação de imagens. Esse foi o
tema de doutorado de Vanessa, esposa de
Fabrício, no Programa de Pós-graduação
em Ciências Ambientais e Sustentabilidade
Agropecuária na UCDB. O desenvolvimento de tecnologias de pesagem empregando visão computacional também é foco
de pesquisa de agritechs e universidades
(ver Pesquisa FAPESP nº 284).
“O que diferencia meu trabalho de doutorado é que usamos câmeras 2D com sensores RGB [que captam imagens coloridas
como estamos acostumados a ver], mais
acessíveis, baratas e de fácil manutenção”,
diz a pesquisadora. “Na KeroW, queremos
explorar a funcionalidade de estimativa
de massa para a tomada de algumas decisões, entre elas o ponto de abate. Também será possível categorizar os animais
e classificá-los automaticamente quanto
ao ganho de peso.” n
Artigos científicos
WEBER, F. L. et al. Recognition of Pantaneira cattle
breed using computer vision and convolutional neural
networks. Computers and Eletronics in Agriculture. v.
175. ago. 2020.
WEBER, V. A. M. et al. Cattle weight estimation using active contour models and regression trees bagging. Computers and Eletronics in Agriculture. v. 179. dez. 2020.
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MECATRÔNICA

A
Jaci: com 1,8 m
de altura, o robô
gaúcho libera
uma névoa
de ozônio para
complementar
a desinfecção

ROBÔS
DESINFETANTES
Dispositivos dotados de inteligência artificial
utilizam lâmpadas ultravioletas para
livrar ambientes de vírus, fungos e bactérias
Yuri Vasconcelos

1

emergência sanitária provocada pela Covid-19 acelerou o desenvolvimento
de dispositivos robóticos
projetados para desinfetar ambientes e mantê-los
livres do novo coronavírus
e de outros vírus, fungos e
bactérias. No Brasil, a empresa gaúcha Instor Projetos e Robótica,
de Porto Alegre, e a startup pernambucana e.Aí Tecnologias Inteligentes,
do Recife, investiram nos últimos anos
na criação de robôs com essa finalidade. Os aparelhos, criados em parceria
com universidades, utilizam recursos
de inteligência artificial (IA) e radiação
ultravioleta para desinfecção. Já em operação no mercado, os modelos podem
ser usados não apenas em hospitais, mas
também em salas de aula, escritórios,
lojas, academias, entre outros ambientes.
“Vários estudos científicos já mostraram que a radiação ultravioleta do tipo
C [UVC] tem forte efeito germicida. Ela
destrói o ácido nucleico de vírus e bactérias, perturbando seu DNA ou RNA e
deixando-os incapazes de se replicarem
e infectarem o organismo”, explica o engenheiro eletrônico Miguel Ignácio Serrano, diretor da Instor e um dos líderes
do projeto Jaci.
A primeira versão do robô gaúcho, desenvolvida a partir de abril de 2020 com
recursos da empresa, ainda não era autônoma e precisava ser posicionada em
diferentes lugares do ambiente, sucessivamente, até que todo o recinto recebesse
a luz UVC. Uma versão teleguiada, controlada remotamente, foi projetada em
seguida. “Como a exposição à luz UVC é
prejudicial à saúde humana, o local tem
que estar livre de pessoas quando o robô
estiver em ação. Por isso, vimos a necessidade de tornar a operação autônoma”,
recorda-se Serrano.
Foi, então, que surgiu a ideia de fazer
uma parceria com o Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), onde Serrano
havia concluído o mestrado. Pesquisadores da unidade ficaram responsáveis
pela criação de um método que permi-
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tisse ao robô explorar autonomamente
o ambiente, irradiando raios UVC na dosagem necessária para desinfetar o ar, as
paredes e as superfícies. A nova versão
ficou pronta em outubro de 2021.
Para navegar em um ambiente desconhecido, a equipe recorreu a técnicas de
robótica móvel. “O mapa do ambiente é
construído por um algoritmo que recebe
informações de um sensor a laser Lidar
[detecção de luz e medida de distância]
2D e de três câmeras convencionais”,
explica a cientista da computação Mariana Kolberg, coordenadora do projeto
pela UFRGS e membro do Instituto de
Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos
(Ieee), entidade internacional dedicada
ao avanço da tecnologia em prol da humanidade. “O Lidar tem uma cobertura
de 180 graus e as câmeras complementam o campo de visão do Jaci, detectando obstáculos em diferentes alturas que
estão fora do alcance do Lidar.”
O sistema também elabora um mapa
indicando a dose UVC dispensada em
cada parte do ambiente. “Com o mapa
é possível definir pontos com baixa irradiação. O Jaci retorna a esses locais e
complementa o trabalho lançando uma
névoa ozonizada, que também inativa
vírus e bactérias. Todo o processo é realizado sem interferência humana”, destaca
Kolberg. “Antes da pandemia, existiam
outras iniciativas de robôs autônomos
para desinfecção no mundo. O Jaci se
destaca por combinar luz UVC e névoa
ozonizada.” Uma patente internacional
foi solicitada e está em avaliação.
O desenvolvimento do robô envolveu
outras universidades. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUC-RS) e a Unisinos, ambas em Porto
Alegre, mostraram os efeitos antimicrobianos da névoa de ozônio, enquanto
a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) validou a eficiência da luz
UVC contra vírus. Coube à UFRGS comprovar a eficácia dos raios ultravioleta
contra bactérias.
Oito meses depois de ficar pronto, o
robô está em uso no Grupo Hospitalar
Conceição, no Hospital da Unimed e no
Hospital São Lucas, da PUC-RS, todos

em Porto Alegre, e no paulistano Premier Hospital. Em junho, após a conclusão desta reportagem, o Jaci estava
programado para começar a operar no
Instituto do Coração (InCor), em São
Paulo, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (USP).
“Estamos sempre em busca de novas
tecnologias que promovam a segurança
dos pacientes, o aprimoramento de processos de controle de infecção hospitalar
e a redução da sobrecarga de trabalho
sobre os profissionais”, afirma Guilherme Rabello, gerente comercial do Núcleo de Inovação do InCor. “O robô Jaci
preenche esses requisitos e pode ser um
auxílio para nosso ambiente assistencial
mais seguro, reduzindo custos e o tempo de limpeza manual e aumentando a
segurança dos profissionais envolvidos.”
A Instor, que há 14 anos desenvolve
robôs para os setores de óleo, gás e mineração, também oferece a possibilidade
de locação dos robôs.

C

om 80 centímetros de altura, o robô da startup e.Aí
Tecnologias Inteligentes é
controlado via aplicativo.
“Nosso dispositivo desloca-se de forma autônoma no
ambiente. Isso é possível
graças a sensores e métodos
de IA capazes de reconhecer
uma rota livre para navegação. Em cerca
de três minutos ele desinfeta uma sala de
25 metros quadrados”, destaca o cientista
da computação Leandro Maciel Almeida,
criador da startup e professor do Centro
de Informática da Universidade Federal
de Pernambuco (CIn-UFPE).
O robô nasceu a partir de um projeto aprovado na universidade, em maio
de 2020, e que teve a participação de
pesquisadores do Instituto Federal de
Pernambuco (IFPE) e do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste
(CRCN-NE). “Por meio de um edital, a
UFPE aportou recursos no valor de R$
60 mil para construção de 10 unidades,
mas nem todas foram finalizadas. O robô,
batizado na época de Aurora, foi testado

no Hospital das Clínicas da universidade,
obtendo uma redução média de 95% da
carga de microrganismos no ambiente”,
ressalta Almeida.
Segundo o físico Clayton Benevides,
do CRCN-NE, que integrou a equipe do
Aurora, o maior desafio tecnológico da
iniciativa foi fazer um robô que tivesse grande autonomia, com alta dose de
UVC, e fosse barato. Com o fim do projeto na UFPE, a e.Aí Tecnologias foi criada para continuar o desenvolvimento
do robô. Seu modelo de negócio prevê
a oferta do serviço de desinfecção com
pacotes mensais a partir de R$ 300. Seis
dispositivos já estão em operação.
“Existem robôs similares operando no
Canadá, nos Estados Unidos, na Ásia e
na Europa. Algumas empresas estrangeiras apresentam soluções em feiras
no país, mas o custo é muito alto”, informa Almeida. “O dispositivo robótico
que desenvolvemos foca no baixo custo
e tem como objetivo popularizar a tecnologia de desinfecção com radiação
ultravioleta.” n
2

O dispositivo
da startup
pernambucana
e.Aí Tecnologias
foi criado
com a UFPE
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Desenvolvimento recente do campo de pesquisa
acompanha explosão de criação de empresas
Diego Viana
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Adriana Alves

esde que existem mercados, há empreendedores: pessoas que abrem,
administram e, muitas
vezes, têm de fechar
seu próprio negócio. O
conhecimento sobre a
criação e administração
de empresas floresceu no
último século, com foco na gestão e estratégia de
grandes companhias. Apenas recentemente o empreendedorismo, por si só, tornou-se um campo
de estudos plenamente desenvolvido, com periódicos especializados, cursos de pós-graduação,
núcleos de estudos e disciplinas universitárias.
“É uma evolução do campo da administração.
O estudante de 30 anos atrás raramente pensava
em empreender: cursava a faculdade para tra-

balhar em grandes empresas”, recorda Edgard
Barki, coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getulio
Vargas em São Paulo (FGVCenn). “Muita coisa
mudou. A nova geração não quer mais trabalhar
em empresas tradicionais e, graças às novas tecnologias, tornou-se mais fácil ingressar nos mercados”, diz. A pesquisa acompanha esse fenômeno. “Não basta mais investigar como funcionam
as empresas, é preciso pesquisar como nascem.
E, ao pesquisar, também se fomenta. É um ciclo:
pesquisa, mercado, ensino.”
Em 2003, no artigo “Entrepreneurship: The
past, the present, the future” (“Empreendedorismo: O passado, o presente, o futuro”), o teórico
da administração Arnold Cooper (1933-2012), da
Universidade Purdue, Estados Unidos, referiu-se
ao campo de estudos do empreendedorismo coPESQUISA FAPESP 316 | 81

Empreender para inovar
Fortalecer o ecossistema do empreendedorismo e da inovação
é um dos objetivos do programa Pesquisa Inovativa em
Pequenas Empresas, da FAPESP, particularmente com
a modalidade Pipe-TC (transferência de conhecimento),
que teve início este ano. A modalidade apoia parcerias entre
universidades ou institutos de ciência e tecnologia e empresas,
desde startups até companhias médias. “As universidades
sempre pediram apoio ao financiamento de protótipos, por
exemplo. Se os pesquisadores tiverem desenvolvido uma
tecnologia e houver uma empresa interessada nela, nós
financiamos essa parte”, resume a engenheira de alimentos
Luciana Hashiba, da Coordenação Adjunta de Pesquisa para
Inovação da Diretoria Científica da FAPESP.
Hashiba destaca também a modalidade Pipe-Empreendedor,
que oferece capacitação a empresas que já são atendidas
no programa. “A metodologia consiste em descobrir como
a tecnologia que a empresa está desenvolvendo pode ser
aplicada e gerar valor. É feita uma avaliação com stakeholders,
possíveis clientes e agentes do mercado. Algumas empresas
acabam encontrando caminhos que ainda não tinham
imaginado e podem evoluir na perspectiva de negócios
de seu projeto”, afirma.
Em março, a FAPESP promoveu uma mudança em sua
política de propriedade industrial, renunciando ao
compartilhamento de resultados de empresas que têm
sucesso. Até então, as empresas cujos projetos eram
bem-sucedidos detinham a propriedade intelectual dos
produtos, mas deviam compartilhar as receitas decorrentes
até o limite do valor financiado. “Percebemos que era um
item que gerava insegurança nas empresas. A medida
é retroativa. Quem assinou o termo de outorga antigo pode
alterar para um novo com essa mudança”, explica Hashiba.

mo incipiente e imaturo, citando a falta de rigor
metodológico e o baixo número de pesquisadores interessados. Na ocasião, identificou, porém,
um interesse crescente dos estudantes pelo tema.
Por isso, previu para os anos seguintes um rápido
crescimento no número de publicações.
Dados publicados no artigo “Produção científica em empreendedorismo no Brasil: Uma revisão de literatura de 2004 a 2020” sugerem que
a previsão se confirmou. O artigo, de autoria de
pesquisadoras da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do Instituto Federal Baiano (IFB),
contabiliza 59 revistas especializadas em empreendedorismo no mundo, como o Journal of
Business Venturing e o Entrepreneurship: Theory
and Practice. No Brasil, no período estudado, foram produzidos 308 artigos acadêmicos sobre o
tema, de acordo com dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os periódicos que
mais publicaram foram Revista de Administração
Contemporânea (RAC), Revista de Administração
Mackenzie (RAM) e Cadernos Ebape.
Hoje, só na Universidade de São Paulo (USP),
há mais de 100 disciplinas, de diversas faculdades, dedicadas ao empreendedorismo, conforme
o guia Disciplinas empreendedoras, publicado
este ano pelo Núcleo de Empreendedorismo da
USP (NEU). Artur Vilas Boas, empreendedor,
doutor em administração pela USP e coordenador do NEU, acrescenta que um impulso importante para esses estudos decorreu da crise das
empresas de internet, em 2000. “Com o estouro
da chamada ‘bolha ponto com’, houve uma reflexão sobre o processo de criação de empresas,
em que há diversos modelos. O conhecimento
foi sendo sistematizado aos poucos, em paralelo ao sucesso dessas novas empresas”, afirma.

Um campo clássico do estudo do empreendedorismo é o ambiente de negócios, ou seja,
a facilidade para abrir, administrar e, eventualmente, fechar empresas. Há diferentes metodologias para medi-lo.
O relatório “Doing business subnacional Brasil
2021”, realizado por economistas do Banco Mundial no ano passado, por solicitação do governo
federal com apoio do Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), analisa o
ambiente de negócios nas capitais brasileiras,
processos de abertura de empresas, obtenção de
alvarás de construção, registro de propriedades,
pagamento de impostos e execução de contratos. A pesquisa foi estruturada em entrevistas e
simulações para comparar o cenário com que se
depara o empreendedor em diferentes países,
estados e cidades. Alguns dados sobressaem. O
principal diz respeito aos trâmites burocráticos.
Os conflitos tributários correspondem a cerca de
70% das execuções judiciais em andamento no
país. Formalidades como a obtenção de alvarás
são mais demoradas do que a média na América
Latina e Caribe.
“O Brasil tem uma legislação complexa, com
quatro tributos sobre vendas, em vez de um único
imposto sobre valor agregado, como na maioria
dos países”, comentam, em entrevista por e-mail,
os brasileiros Laura Diniz e Erick Tjong, economistas do Banco Mundial e responsáveis pela
pesquisa. “As propostas de reforma tributária
em discussão no Congresso buscam reduzir a
complexidade do cumprimento das obrigações
fiscais, ao unificar tributos que incidem sobre as
vendas de bens e serviços.”

O

utra metodologia é
a do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), publicado
pela Escola Nacional
de Administração
Pública (Enap), em
parceria com a rede
de empreendedores
Endeavor. O relatório apresenta um ranking dos
100 maiores municípios do país de acordo com a
facilidade para empreender. Entre os principais
itens avaliados estão o ambiente regulatório, a infraestrutura, o acesso a crédito e o capital humano.
A cidade de São Paulo ocupa o primeiro lugar, com
destaque para sua população e a proximidade com
outros grandes centros, o que afeta positivamente
a capacidade de conexão entre empreendedores.
Um dos objetivos do ranking é subsidiar gestores públicos, para que aprimorem as ferramentas de apoio ao empresário nascente. “Há

Pesquisas confirmam
a percepção
de que o Brasil
é um país difícil
para fazer negócios
e empreender

vários fatores em que os gestores municipais
podem atuar para melhorar o posicionamento
de seu município. Já a cultura empreendedora
não depende tanto da ação do gestor, mas pode
se alterar à medida que as pessoas entenderem,
sem preconceitos, o papel do empreendedorismo
para a prosperidade do país”, pondera Claudio
Shikida, coordenador-geral de pesquisa da Enap.
A pesquisa Empreendedorismo no Brasil, pu
blicada no ano passado pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), parceria entre o Babson
College (EUA) e a London Business School (Reino
Unido) existente desde 1999 e realizada no Brasil
desde 2000 pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade em parceria com o Sebrae,
emprega um modelo conceitual cujo objetivo é
compreender o contexto social, cultural e político que influencia a relação dos indivíduos com
a atividade empreendedora. E, ao mesmo tempo,
“impõe condições estruturais ao desenvolvimento
do empreendedorismo, definindo as possibilidades
da agregação de valor, empregos e desenvolvimento na economia”, descreve o relatório.
Todas essas pesquisas confirmam a percepção
tradicional de que o Brasil é um país difícil para
fazer negócios e, em particular, para empreender. Em cada relatório aparecem queixas sobre
o demorado processo de abertura de empresa e a
dificuldade de lidar com o código tributário, o que
implica custos elevados e desperdício de tempo.
Todavia, o país introduziu nas últimas duas décadas uma série de mudanças legais com o objetivo
de tornar o ambiente de negócios mais receptivo.
A figura do microempreendedor individual (MEI),
criada em 2008 a partir de lei complementar, reduziu o tempo de abertura de uma empresa, permitiu a pequenos negociantes formalizar sua atiPESQUISA FAPESP 316 | 83

vidade e, com isso, acessar crédito. Em 2019, foi
aprovada a Lei da Liberdade Econômica, com o
objetivo de simplificar o ambiente de negócios
e, no ano seguinte, a lei de falências foi reformada para descomplicar a recuperação judicial dos
negócios malsucedidos. No ano passado, o Congresso aprovou o Marco Legal das Startups, para
fomentar o modelo de criação de negócios que
caracteriza a era da economia digital.
“O Brasil está avançando bem, mas as mudanças só devem ter impacto no médio prazo”, afirma Shikida. “A Lei de Liberdade Econômica é
replicada em alguns municípios e estados, mas
não em todos. Desde 2008 também há a Redesim,
uma rede de sistemas informatizados para registrar e legalizar empresas e negócios nos entes da
federação. Essa rede visa simplificar a abertura
de empresas no país.”
Diniz e Tjong, do Banco Mundial, consideram
a Redesim um avanço, mas observam que a sua
implementação tem sido lenta e desigual. “Embora a rede tenha sido criada em 2007, o marco
regulatório só foi aprovado em 2011. A adesão
de agências estaduais e municipais é opcional e
exige a harmonização de diferentes softwares,
usados pelas juntas comerciais, Receita Federal,
secretarias de finanças estaduais, municipais, entre outras. Em 2020 ainda havia agências que não
estavam integradas, em todas as capitais”, relatam.
“Nos últimos 15 anos, o Brasil avançou na melhora de seu ambiente de negócios e no incentivo
ao empreendedorismo. A abertura de empresas
se tornou mais rápida. Em São Paulo, o processo
passou de mais de 100 dias para duas semanas.
Em 2020, esse intervalo era ainda mais curto em
muitas capitais brasileiras. Atualmente também é
possível abrir um MEI de forma totalmente on-line,
gratuita, em poucos dias”, observam Diniz e Tjong.
Para Barki, as reformas legais tiveram impacto,
facilitaram a vida dos empreendedores e incentivaram o surgimento dos primeiros “unicórnios”
(empresas que atingem valor de mercado igual ou
superior a US$ 1 bilhão) no Brasil. “Mas ainda há

muito a fazer. O ambiente de negócios melhorou,
estamos no caminho da desburocratização, mas
ele continua sendo mais limitante do que incentivador”, afirma, acrescentando que há diferença
entre apenas deixar de atrapalhar e desenvolver
políticas públicas que fomentem o empreendedorismo. “Existem políticas arrojadas, que de
fato promovem inovação, com incentivos fiscais.
Um exemplo de país que conseguiu seguir esse
caminho e criou um ecossistema de empreendedorismo é Israel.”

N

A proporção de
empreendimentos
motivados por necessidade
no país chegou a

50,4%

no primeiro ano da
pandemia de Covid-19

os dois anos de pandemia,
apesar de períodos de
paralisação de negócios
e das atividades remotas,
o saldo da criação de empresas no Brasil foi positivo. Segundo o boletim
Mapa das empresas, do
Ministério da Economia,
em 2020 foram abertos 2,6 milhões de empresas a
mais do que as fechadas. No ano passado, o saldo
ficou em 2,3 milhões. A turbulência econômica
do período fornece parte da explicação: com o
aumento do desemprego, muitas pessoas viram
na abertura de um negócio próprio a única saída
para a crise. “A pandemia mostrou a necessidade
de uma regulação mais ágil e pró-empreendedorismo. Entre não ter dinheiro algum para pagar
as contas e empreender, muitos empreenderam”,
resume Shikida.
Esse tipo de iniciativa costuma ser denominado “empreendedorismo por necessidade”, em
oposição ao “empreendedorismo por oportunidade”. Ou seja: a pessoa não criou sua empresa por
ter enxergado uma demanda no mercado, mas
porque atravessava uma situação desesperadora. Segundo o GEM, a proporção de empreendimentos motivados por necessidade no país
saltou de 37,5% para 50,4% em 2020, primeiro
ano da pandemia de Covid-19.
“Estatisticamente, quando a economia melhora, o empreendedorismo por necessidade declina.
Em geral, o equilíbrio fica em torno de 70% de
empreendedorismo por oportunidade. É claro
que existem negócios criados por necessidade
que crescem e se tornam grandes histórias de
sucesso. Mas é raro”, observa Vilas Boas.
Barki é crítico à distinção entre oportunidade e necessidade. “É preciso entender melhor o
conceito, quando se fala em empreendedorismo.
Empreender implica correr riscos, ter uma certa
mentalidade. Nem todo mundo quer empreender, muita gente quer emprego. Em momentos
de desemprego, as pessoas em situação desesperada procuram bicos, trabalhos precários que,
às vezes, viram negócios. Isso pode ser chamado
de empreendedorismo?”

A pergunta de Barki aponta para uma ambiguidade no vocabulário, já que o termo “empreendedor” costuma ser usado de duas maneiras. O sentido mais amplo é aquele utilizado nas pesquisas
sobre o ambiente de negócios: todo indivíduo que
começa uma empresa, procurando ganhar a vida
sem responder a um patrão. Mas existe também
um sentido mais estrito, o da pessoa que faz do
empreender um verdadeiro ofício.
“Há negócios em que a pessoa tem espírito
empreendedor, mas só quer construir algo para
si mesma. Outros procuram ser escaláveis, visam
a um crescimento exponencial”, afirma Vilas
Boas. “Os processos são diferentes. Na academia,
existem teorias específicas para cada um. Abrir
uma franquia ou um bar, que cresce aos poucos,
não é como criar uma indústria inovadora ou um
aplicativo, pensando em vendê-lo a uma grande
empresa”, resume.
O empreendedorismo no sentido “exponencial” corresponde a um ecossistema de instituições de apoio, como aceleradoras, investidores de
risco e plataformas que oferecem serviços especializados. É a chamada “cultura das startups”,
a partir do termo em inglês que originalmente
designava qualquer empresa recém-criada, mas
hoje costuma ser aplicado a empresas de tecnologia. Em paralelo, segundo Vilas Boas, atualmente ocorre uma mudança na relação entre a
universidade e o mercado.
A evolução teve início na sala de aula, ao longo das últimas três décadas, de acordo com Vilas Boas, que estudou o tema tanto no mestrado
quanto no doutorado. “Os professores começaram a perceber que o empreendedorismo exigia
novas maneiras de ensinar. Surgiram disciplinas
baseadas em projeto, como a criação de uma em-

presa, ainda que simulada”, relembra. Em seu
doutoramento, defendido no ano passado, Vilas
Boas argumenta que a formação em empreendedorismo ocorre em “múltiplos ambientes”. “Fora da sala de aula, foram fundadas incubadoras
de empresas, programas de criação de startups,
mentorias com professores. As empresas juniores, consultorias geridas por estudantes, são um
excelente ponto de partida.”
Como centros de produção de conhecimento, as
universidades estão bem colocadas para constituir
polos de fomento de startups. “As universidades
entenderam que a vocação para a inovação passa
pelo empreendedorismo. Hoje, desenvolver essa
cultura é importante para elas”, comenta Vilas
Boas. Conhecida como “empreendedorismo acadêmico”, a atuação das universidades na criação
e no desenvolvimento de novos negócios é uma
tendência crescente desde a década de 1980 nos
Estados Unidos, conforme o artigo “Tipologias de
empreendedores acadêmicos e limites e possibilidades da integração com empresas e o Estado”,
publicado no ano passado na Revista Administração em Diálogo. A integração entre o mercado e o
universo acadêmico foi incentivada pela lei Bayh-Dole (1980), que regulamentou a transferência
de tecnologia entre universidades e empresas.
No Brasil, o marco legal de Ciência, Tecnologia
e Inovação (Lei n° 13.243/2016) foi aprovado visando criar um incentivo semelhante. n
Artigos científicos
SILVA MOREIRA FERREIRA, A. da et al. Produção científica em empreendedorismo no Brasil: Uma revisão de literatura de 2004 a 2020.
Revista Gestão & Planejamento. v. 21. 2020.
FRAGA DA SILVA, C. et al. Tipologias de empreendedores acadêmicos
e limites e possibilidades da integração com empresas e o Estado.
Revista Administração em Diálogo. v. 23, n. 2. 2021.

PESQUISA FAPESP 316 | 85

ATLAS
INTERATIVO
DO RIO
DE JANEIRO
Mapa da cidade mostra

as transformações geográficas
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U

m mapa interativo do Rio de Janeiro com fotos, pinturas e representações gráficas, tudo datado e geograficamente identificado,
acaba de ser lançado. Com o imagineRio é possível acompanhar
mais de 500 anos de mudanças, crescimento e transformações,
algumas radicais, na paisagem da capital fluminense.
“O imagineRio começou a nascer em 2010 a partir da necessidade de dois professores da Universidade de Rice, em Houston,
Texas, Estados Unidos”, relembra Martin Passos, urbanista e pesquisador
do Instituto Moreira Salles (IMS). “Alida C. Metcalf e Farès el-Dahdah são
brasilianistas norte-americanos que ensinam história do Rio de Janeiro para
um corpo discente que não fala português. Quando chegavam na evolução
urbana, eles sentiam falta de algo mais visual, como material cartográfico e
historiográfico, para os alunos poderem compreender as mudanças da cidade.”
“A Metcalf estuda o Brasil colonial, a história da água no Rio e a consequente evolução da cidade”, explica o cientista social Sérgio Burgi, que
desde 1999 responde pela coordenação e curadoria de fotografia do IMS.

Vista de Botafogo
e do Pão de Açúcar,
a partir do mirante
Dona Marta, em
registro provavelmente
feito em 1910
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“Já el-Dahdah é especialista em arquitetura moderna brasileira, Oscar Niemeyer [1907-2012],
Lúcio Costa [1902-1998] e Burle Marx [19091994].” Segundo Burgi, a gênese do imagineRio
é a conjugação desses dois interesses, o colonial
e o moderno.
Na própria Rice, Metcalf e el-Dahdah juntaram-se a um grupo de programadores e estruturaram
a primeira plataforma do projeto, sobrepondo
mapas antigos ao relevo atual da cidade, disponibilizado on-line pelo Google. Em 2012, aproximadamente dois anos depois, a universidade
estabeleceu uma parceria com a empresa Axis
Maps, também norte-americana, que criou uma
segunda plataforma, cartograficamente mais acurada e com uma navegação intuitiva e imersiva.
Mas faltava algo importante para o projeto:
imagens, milhares delas, para além dos mapas.
Em 2015, durante um seminário internacional de
cartografia digital realizado no Rio, o pessoal de
Rice conheceu o IMS e a sinergia foi imediata. O
instituto já vinha desenvolvendo projetos de realidade virtual em exposições fotográficas, além
de dispor de um grande acervo de imagens da
cidade. A união foi inevitável: de um lado, a plataforma digital e a cartografia; do outro, o acervo
fotográfico e a expertise territorial.
A terceira e mais completa versão do imagineRio é o encontro dessas duas instituições mais
uma bolsa em história da arte digital conferida
pela Fundação Getty no final de 2018 ao consórcio
Rice-IMS. O aporte de US$ 200 mil da Getty tinha
previsão de 24 meses, mas, devido à pandemia e
a outros atrasos, o financiamento ao projeto foi
estendido até o final deste ano. Com esses recursos, o IMS pôde digitalizar ou redigitalizar em
alta qualidade mais de 3 mil fotos de seu acervo,
juntar com os mapas de Rice e melhorar o mapa
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interativo, que está oficialmente disponível desde
o início de 2022. “A manutenção do site continua
sendo feita pela Universidade de Rice, que conta
com apoio da própria instituição e também com
auxílio externo, da Axis Maps, além do trabalho
de estudantes de todos os níveis”, afirma Passos.
Detalhe importante e um dos requisitos para o
aporte financeiro da Fundação Getty: todas as
imagens disponíveis deveriam ser de domínio
público e agora podem ser compartilhadas livremente. O mesmo vale para seus metadados, isto
é, as informações que dizem respeito à autoria
dessas imagens, ano em que foram feitas, suas
dimensões etc.
“No Rio, o terceiro ano do ensino médio traz a
cidade como assunto final do chamado ‘currículo
mínimo’. A utilização de uma ferramenta robus2
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Com o fotógrafo
posicionado ao fundo da
Santa Casa de Misericórdia,
imagem mostra jatos
d’água utilizados para
remoção de terra do morro
do Castelo, em 1922

Abaixo, à esquerda, tendo
o morro Dois Irmãos ao
fundo, está a alameda das
palmeiras do Jardim Botânico.
À direita, o Teatro Municipal
com a Escola Nacional
de Belas Artes ao lado.
Estima-se que a primeira
foto tenha sido feita em 1890
e a segunda em 1910
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ta em cartografia, imagens digitalizadas e vasto
acervo documental é o que, metodologicamente,
pode fazer a diferença nas abordagens em sala
de aula”, afirma Walmir Pimentel, geógrafo que
há 20 anos dá aulas em escolas das redes estadual e municipal de Petrópolis, na região serrana do estado.
“Considerando-se que a história se constrói
como saber a partir do cruzamento de fontes
orais, escritas, iconográficas, musicais, dentre
outras, o imagineRio proporciona o acesso a imagens e dados cartográficos de extremo valor para os interessados em estudar a cidade em uma
perspectiva mais ampla, entendendo e alargando
percepções sobre as relações entre população,
território e poder público”, diz o escritor Luiz
Antônio Simas, também professor de história no
ensino médio, no Rio. “Os usos de uma plataforma como a imagineRio são tão variados quanto
as pessoas que vão utilizá-la”, diz.
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historiador Flávio Gomes, coordenador
do Laboratório de Estudos de História Atlântica da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (Leha-UFRJ), tem
outras ideias de uso para o mapa interativo. “Estou acompanhando, em
um grande projeto de pesquisa, o movimento de ocupação africana em várias partes
da cidade. Com as ferramentas do imagineRio
e o cruzamento de bancos de dados já estamos
conseguindo ver como o Rio foi se organizando
entre vários territórios étnicos, muitos dos quais
articulados ao comércio, identidades religiosas
e sociabilidades diversas”, explica.
Simas conta que está interessado “sobretudo
nos usos que permitem entender como a cidade
foi se modificando de maneira impactante e em
que medida essas mudanças afetaram o cotidiano dos cariocas”. “As reorganizações urbanas da
Primeira República, como a Reforma Passos entre
1903 e 1906, a ocupação dos subúrbios e a derrubada do morro do Castelo entre 1920 e 1922, são
exemplos contundentes desses processos vertiginosos de transformações”, exemplifica.
“O imagineRio é uma tentativa de reunir múltiplas confluências, muitas entradas, então o ideal
é que a plataforma seja apropriada coletivamente
por pesquisadores, por instituições que preservam
a memória e pela população que simplesmente
deseja flanar pela história da cidade”, resume
Burgi. No futuro, antecipa ele, talvez a plataforma
possa abrigar modelos históricos de superfície.
Será possível, por exemplo, andar pelo centro do
Rio de Janeiro de 1808, em uma projeção 3D fiel
ao relevo da cidade, como se faz nos dias de hoje
usando o Google Earth.
Enquanto esse futuro não chega, os responsáveis pelo projeto se esforçam para ir além das
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imagens clássicas, imortalizadas nas fotografias de Marc Ferrez (1843-1923), Augusto Malta
(1864-1957) e Jorge Kfuri (1893-1965), ou então
as pinturas de Jean Baptiste Debret (1768-1848),
Thomas Ender (1793-1875) e Johann Moritz Rugendas (1802-1858). Em uma parceria com o
programa Imagens do Povo do Observatório de
Favelas, foram adquiridas 50 imagens da região
da Maré que permitirão a inserção desses territórios no mapa. n

De cima para baixo, os dois
primeiros mapas mostram
a ocupação da cidade
do Rio de Janeiro em 1600
e 1900, respectivamente.
Fotografia feita por volta
de 1866, por Georges
Leuzinger a partir
do morro de São Bento,
mostra perspectiva
da vista da ilha das Cobras,
no terceiro mapa
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DIREITO

TERRA
SEM LEI

Falta de consenso sobre o conceito de desinformação
dificulta esforço regulatório para controlar disseminação
de conteúdo falso em plataformas digitais
Christina Queiroz

O
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Gustavo Nascimento

s primeiros registros dos impactos
da desinformação em processos
políticos datam da Roma Antiga
(753 a.C.-476 d.C.), quando Otaviano (63 a.C.-14 d.C.) valeu-se
de frases curtas cunhadas em
moedas para difamar inimigos e
se tornar o primeiro governante
do Império Romano (27 a.C.-476
d.C.). Mas, como bem recorda o
historiador português Fernando Catroga, da Universidade de
Coimbra, em artigo publicado em 2020, a emergência de tecnologias digitais fez o fenômeno ganhar
novas roupagens, sendo uma de suas características atuais o impulso de ir além da manipulação
dos fatos, buscando substituir a própria realidade.
Com foco nessa questão, estudo desenvolvido entre
abril de 2020 e junho de 2021 por pesquisadores
da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (FD-USP), com financiamento da FAPESP,
analisou como organizações jurídicas brasileiras
reagiram a informações falaciosas espalhadas por
plataformas digitais durante o período eleitoral de
2018. A ausência de consenso em torno do conceito
de desinformação e as dificuldades para mensurar
suas consequências foram identificadas como
centrais para o estabelecimento de uma legislação.
Coordenador do estudo, o jurista Celso Fernandes Campilongo, da FD-USP, observa que
há 15 anos a formação da opinião pública era influenciada, majoritariamente, por análises longas
e reflexivas, divulgadas de forma centralizada
por veículos da grande imprensa. “Hoje a opinião pública tem de lidar com uma avalanche
de informações curtas e descontínuas, publicadas por pessoas com forte presença nas mídias
sociais. Com isso, de certa forma, os memes e as
piadas substituíram o texto analítico”, compara.
Ao destacar que o acesso às redes sociais pode ser
visto como mais democrático, Campilongo cita
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua – TIC), publicada em

abril de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2019, indicam seus
dados, três em cada quatro brasileiros utilizavam
a internet, sendo o celular o equipamento usado
com mais frequência para essa finalidade. Além
disso, o levantamento mostra que 95,7% dos cidadãos do país com acesso à web valiam-se da
rede para enviar ou receber mensagens de texto,
voz ou imagens por aplicativos.
O jurista lembra que, desde a Proclamação da
República, em 1889, as eleições no país têm sido
marcadas por manifestações autoritárias. Como exemplo, cita a Comissão de Verificação de
Poderes. Criada no Império, a iniciativa ganhou
importância durante a Primeira República, principalmente a partir de 1899, por meio de ações
promovidas pelo então presidente Manuel Ferraz
de Campos Sales (1841-1913). A comissão permitia
ao governo central, por exemplo, destituir candidatos da oposição, mesmo quando eleitos, de seus
cargos políticos. Para Campilongo, a permanência do chamado voto de cabresto, ou seja, aquele
no qual eleitores votam em candidatos indicados
por chefes políticos ou por seus cabos eleitorais,
e o fato de que somente em 1988 pessoas que não
sabem ler nem escrever puderam exercer o direito
ao sufrágio são outros exemplos do fenômeno.
“Considerando esse histórico, as eleições de
2018 foram marcadas por um protagonismo inédito das plataformas digitais de comunicação,
incluindo as redes sociais e os serviços de mensageria privada, que se tornaram as bases para a disseminação massiva de desinformação.
Analisamos como esse fenômeno repercutiu no
sistema jurídico”, conta o jurista Marco Antonio Loschiavo Leme de Barros, da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, outro autor do estudo
assinado por cinco pesquisadores. Em 2015, o
Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu empresas de financiarem campanhas e partidos, com o
objetivo de diminuir o peso do poder econômico
nas disputas eleitorais e equalizar a participação
de representantes de grupos sociais menos favorecidos. De acordo com Loschiavo, a medida
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DEFINIÇÃO DE CONCEITOS
A Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
desaconselha o uso do termo “notícia falsa” – ou,
em inglês, fake news. A instituição assinala
que a palavra “notícia” diz respeito a informações
verificáveis de interesse público. Informações
que não observam tal padrão não devem ser
denominadas de notícias. No lugar de notícia
falsa, a organização sugere o uso do termo
“desinformação”, em referência a tentativas
deliberadas para confundir ou manipular pessoas
via transmissão de dados mentirosos. Por sua
vez, o termo “informação incorreta” deve ser
aplicado para se referir a conteúdo enganoso
disseminado sem a intenção de manipular.

acabou por desestabilizar o mercado eleitoral,
de forma que o apoio que antes era financeiro
migrou para outros ambientes, mobilizando empresários a custear o envio massivo de informações nas redes sociais, como forma de garantir
a manutenção de seus interesses.
Em relação às iniciativas que procuravam regulamentar o ambiente digital antes de 2018, outro
integrante da equipe de pesquisa, o jurista Lucas
Fucci Amato, da FD-USP, explica que o Marco
Civil da Internet, em vigor desde 2014, foi a primeira legislação aprovada com essa finalidade,
estabelecendo princípios, garantias, direitos e
deveres para quem utiliza a rede, assim como
diretrizes à atuação do Estado. Outro marco é a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), vigente desde 2018, que diz respeito ao tratamento
de dados pessoais no ambiente digital. Em 2019
o Código Eleitoral passou a proibir o envio em
massa por aplicativos de mensagens.
Considerando a difusão de informações falaciosas envolvendo questões políticas, Amato
recorda que o Código Eleitoral tipifica os crimes de calúnia, difamação e injúria, relativos
à divulgação de fatos inverídicos. Além disso,
a Lei n° 9.504/1997 prevê o direito de resposta
em casos de disseminação de fatos inverídicos
ou ofensivos e considera crime a exposição de
comentários na internet que ofendam a imagem
de candidatos, partidos ou coligações. “Essas leis
foram criadas para tentar controlar a atuação de
grandes corporações e dizem respeito a situações
de calúnia, difamação e injúria que acontecem de
forma centralizada. Com a emergência de plataformas digitais, a comunicação passou a ser mais
veloz e descentralizada e o controle repressivo
previsto em legislações precedentes deixou de
funcionar”, observa Loschiavo.
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“Por causa dessas características, constatamos
que o sistema de Justiça tem tido dificuldades para lidar com fluxos transnacionais de comunicação e regular a difusão de informações falsas no
ambiente digital”, diz Amato sobre os resultados
do estudo. Ao mapear os recentes esforços dos
poderes públicos para controlar a desinformação,
os pesquisadores observam que o Judiciário adotou ações cautelosas para proteger o meio digital.
“Já no Legislativo, disputas levaram a sucessivas
protelações da votação de alguns projetos de lei e
à postergação do início da vigência de outras, já
aprovadas. Para solucionar casos com acusações
envolvendo a divulgação de dados mentirosos,
juízes recorreram a princípios gerais indeterminados, em vez de estabelecer regras claras e precisas, e ao auxílio de especialistas em tecnologia
e direito digital, incluindo as próprias empresas
do setor”, conta o jurista.
Sobre a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Amato destaca que até o começo de
2021 as decisões tomadas foram monocráticas,
ou seja, deliberadas por um único juiz e não pelo
plenário, o que não contribui para a consolidação de jurisprudência. “Esses elementos evidenciam que o TSE atuou em favor da liberdade de
expressão, com a finalidade de evitar situações
de censura, em detrimento de uma proposta de
maior controle da disseminação de conteúdos
falsos em serviços de mensagens privadas e redes sociais”, informa Amato.
Loschiavo destaca que a pesquisa também
identificou que o principal meio de combate à
desinformação adotado pela Justiça brasileira foi
exigir a remoção de conteúdo intencionalmente

falacioso, além de determinar que as plataformas
passassem a sinalizar o potencial de serem inverídicas determinadas informações. “Os conceitos de notícias falsas e desinformação seguem
abertos. Não existe uma definição para eles no
direito eleitoral, o que coloca um problema interpretativo aos tribunais”, detalha.

O

utro desafio para o sistema de Justiça, segundo Loschiavo, envolve
a dificuldade de comprovar o potencial uso lesivo da desinformação e sua capacidade de interferir
no resultado de pleitos eleitorais.
“Na pesquisa, identificamos que
depois 2018 o Judiciário percebeu que a forma mais eficaz
para lidar com desinformação
é por intermédio de comportamentos preventivos. Com isso,
o TSE passou a convocar as plataformas para
fazer acordos que as obrigam a aderir a programas
de enfrentamento à desinformação, moderando
conteúdos, oferecendo sistemas de checagem
de fontes, limitando o repasse de mensagens e
bloqueando contas falsas”, detalha.
As discussões desencadeadas pelo contexto
eleitoral de 2018 levaram à formulação do Projeto de Lei n° 2.360/2020, conhecido como PL das
Fake News, que, atualmente, tramita na Câmara
dos Deputados. A iniciativa prevê a necessidade
de as plataformas digitais sinalizarem a difusão de
conteúdo publicitário para que a audiência possa
diferenciá-lo de notícias. O PL também estabelece que as empresas devem ter representantes

ALGORITMO CONTRA A DESINFORMAÇÃO
Pesquisadores do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria
(CeMEAI) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da
Universidade de São Paulo (ICMC-USP), em São Carlos, um dos Centros
de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiados pela FAPESP, criaram
um algoritmo para detectar informações falsas com 96% de precisão.
A ferramenta funciona no site www.fakenewsbr.com, que combina modelos
matemáticos criados a partir da exposição a mais de 100 mil notícias
publicadas nos últimos cinco anos. “O algoritmo tende a entender textos
com tom imperativo ou sentido de urgência, por exemplo, como falaciosos,
mas também faz análise do contexto das palavras, antes de fazer
a predição sobre se o conteúdo em questão é ou não falso”, informa
o estatístico Francisco Louzada Neto, diretor de Transferência Tecnológica
do CeMEAI. Segundo ele, a plataforma recebeu mais de 4 mil acessos
desde fevereiro de 2022 e deverá ser constantemente atualizada, para
acompanhar o contexto de difusão de informações falsas.

no Brasil, aptos a prestar esclarecimentos à Justiça quando solicitados. Conforme Loschiavo, no
projeto há a previsão de empresas de tecnologia
identificarem e advertirem comportamentos abusivos, ou seja, a atuação de contas que simulam
a identidade de terceiros para divulgar massivamente conteúdo destinado a desestabilizar o debate público. De acordo com ele, o PL apresenta
o conceito de “autorregulação perdulada”, estabelecendo a criação de uma instância mista entre
companhias de comunicação digital, integrantes
do governo e da sociedade civil para o desenvolvimento conjunto de normas destinadas a regular
o ambiente digital. “Porém esse mecanismo traz
o risco de que interesses públicos sejam capturados pelos privados”, analisa, ao refletir sobre
as fragilidades da proposta legal.
Na mesma linha, o jornalista Ivan Paganotti,
pesquisador da Universidade Metodista de São
Paulo, considera que a falta de uma definição
clara sobre o conceito de desinformação no PL
pode ameaçar o direito à liberdade de expressão,
a exemplo do que acontece com a legislação de
nações como a Malásia. “Na lei do país asiático,
a definição de desinformação é tão ampla que todo dado que não tem confirmação jurídica pode
ser considerado falso. Desde que a lei entrou em
vigor, em 2018, muitas pessoas têm sido penalizadas injustamente”, informa Paganotti, que há
quatro anos pesquisa o tema da desinformação
em ambiente digital. Com dinâmica similar, ele
informa que, na Rússia, a legislação de combate
à desinformação está sendo utilizada para cercear notícias críticas à postura do país na guerra
contra a Ucrânia. n
O projeto, artigo científico, livro e documento consultados para esta
reportagem estão listados na versão on-line.
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Vista noturna do
Pavilhão dos Estados,
um dos prédios da
exposição do centenário
da Independência, em
maio de 1923, na orla da
cidade do Rio de Janeiro

FEIRA DA
MODERNIDADE
Exposição do centenário da Independência
evidenciou o desejo de constituir
uma economia mais industrial, que só
começaria a tomar forma 10 anos depois
Carlos Fioravanti
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comemoração dos 100 anos
de Brasil independente foi
um megaevento. Realizada na capital fluminense,
então o centro político do
país, de 7 de setembro de 1922 a 24 de
julho de 1923, a Exposição Universal do
Centenário da Independência reuniu 3
milhões de convidados e pessoas que
compraram ingresso – o equivalente a
10% da população total do país na época – e 10 mil expositores do Brasil e de
outros 15 países, entre eles Inglaterra,
Estados Unidos, França, Dinamarca,
Suécia, Japão.
Uma das maiores já realizadas no país,
a mostra havia sido planejada durante
dois anos pelo Ministério da Agricultura,
Indústria e Comércio com o propósito
de mostrar o desejo do país em unir-se
às nações mais modernas do mundo e,
como elas, dominar a natureza e rever
sua economia, reduzindo a participação da agricultura e aumentando a das
indústrias. A sonhada industrialização,
porém, só começaria a tomar forma uma
década depois, no governo Getúlio Vargas (1930-1945).
A mostra do Rio foi a 29ª exposição
universal – em 1922, os Estados Unidos
já tinham feito oito, a França cinco e o
Reino Unido três. Todas se inspiravam na
primeira, realizada em Londres em 1851,
que reuniu 6 milhões de pessoas, seguida
pela de Paris, a primeira a usar o termo
universal, em 1855, com 5 milhões de visitantes. Nesses eventos, cada país mostrava
para o mundo o que fazia e planejava. Era
um espaço para inovações: em 1893, por
exemplo, a feira de Chicago, nos Estados
Unidos, expôs as grandes novidades do
momento, entre elas o chiclete de frutas
e a máquina de lavar louça.
A exposição de 1922 substituiu uma
ideia abalada pela Primeira Guerra Mundial [1914-1918], a de progresso, segundo
a qual o mundo sempre iria melhorar, pela de modernidade, que implicava a domesticação da natureza por meio da tecnologia”, comenta a historiadora Marly
Motta, professora aposentada da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro
(FGV-RJ). “O aço era mais importante

que o ouro, e a eletricidade mais que as
cataratas, porque a exploração da natureza era mais importante que a própria
natureza. Pensava-se que essa seria uma
forma de o Brasil integrar-se aos países
mais avançados do mundo, um sonho que
vinha dos tempos do Império.”
No entanto, ela observa, a celebração
do centenário transcorria em um clima de
tensão política, marcada pelo estado de
sítio e censura à imprensa, impostos pelo
então presidente Epitácio Pessoa [18641942] em resposta à Revolta do Forte de
Copacabana, em julho de 1922. Um dos
momentos mais conturbados da Primeira
República (1899-1930), o protesto reuniu
oficiais das Forças Armadas e grupos políticos descontentes com o governo federal.
GRANDIOSIDADE

A exposição consistia em construções
monumentais. A entrada principal, na
avenida Rio Branco, tinha 33 metros de
altura. A área nacional, dividida em prédios mais imponentes, os chamados palácios, e os menos, os pavilhões, cobria
25 seções, sobre as atividades do país
em educação, saúde, comércio, mecânica, indústria química, caça e pesca,
florestas, artesanato, estatística, espor-

tes e outras. Cada estado ocupava um
pavilhão. Havia também um grandioso
parque de diversões, com festas, música,
filmes e conferências sobre as riquezas
naturais do país.
Ao redor da praça XV de Novembro,
para expor seus produtos e fazer negócios, alinhavam-se os 15 pavilhões internacionais, construídos pelos próprios
países, com a arquitetura típica de cada
um – o do México, por exemplo, inspirava-se nas construções astecas. Os prédios
e as ruas eram intensamente iluminados
à noite por luz elétrica. “A eletricidade,
como a ferrovia, era uma inovação de
forte apelo popular”, diz o historiador
Carlos de Faria Júnior, da Universidade
Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais.
No discurso de abertura da exposição,
marcado também por desfiles militares,
Epitácio Pessoa destacou os avanços da
capital federal contra a varíola e a febre
amarela. No livro A nação faz cem anos:
A questão nacional no centenário da independência (Editora FGV, 1992), Motta
lembra que naquele momento ainda havia outros problemas de saúde pública,
principalmente a tuberculose e a sífilis,
decorrentes das condições precárias de
higiene da população.
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Pavilhão do Distrito Federal,
um dos principais prédios
usados para o Brasil mostrar as
atividades em educação, saúde,
comércio, indústria, florestas,
esportes e outras áreas
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Sambistas na exposição
Jornalista promoveu aula-show sobre as manifestações musicais afro-brasileiras
“Brilhará no Bloco do Bam-bam-bam a fina flor da malandragem cario-

no Pavilhão de Festas, Cunha deu o que hoje se chamaria de aula-

ca”, anunciou o jornal A Noite, do Rio de Janeiro, em uma reportagem

-show. Ele intercalou explicações didáticas sobre as manifestações

publicada em alto de página em 12 de janeiro de 1923. Era uma ante-

musicais afro-brasileiras com apresentações de 60 sambistas e baia-

cipação da apresentação de sambistas, na época também chamados

nas dos morros do Araújo e do Pinto, acompanhados por 25 percus-

de malandros, na exposição do centenário.

sionistas com pandeiros, cavaquinhos, reco-recos e tamborins. Depois

manifestações culturais regionais afro-brasileiras, além do Brasil co-

da apresentação, mulheres negras vestidas como baianas distribuíram quitutes aos espectadores.

nectado com os valores europeus”, diz o historiador Walter Pereira,

“Cunha propôs à elite do país um olhar menos segregador, mos-

com base em um estudo feito na Fundação Casa de Rui Barbosa, do

trando que as manifestações culturais do povo não deveriam ser des-

Rio de Janeiro. O criador do bloco Bam-bam-bam e articulador da

consideradas na construção da nacionalidade. Por mais que os sam-

apresentação era um carioca branco, o jornalista de política e profes-

bistas estivessem no meio da marginalidade, eles não eram a margi-

sor da escola pública Carlos Alberto Nóbrega da Cunha (1897-1974),

nalidade. Os jornais da época enfatizavam que eram trabalhadores

que conciliava suas idas ao Senado em busca de notícias com visitas

honestos, não vagabundos”, diz Pereira. Com apoio financeiro da Se-

aos subúrbios da cidade para assistir às rodas de samba.

cretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro,

Por ser em espaço aberto, o minicarnaval programado para a expo-

ele trabalha na adaptação de seu estudo sobre esse episódio, descrito

sição foi adiado duas vezes por causa do risco de chuva. Finalmente,

em um artigo da revista Cantareira em janeiro de 2021, em um docu-

na noite de 4 de fevereiro, um domingo, diante de um público reunido

mentário histórico, a ser apresentado até setembro deste ano.

Para abrir espaço para os palácios e
pavilhões, a preparação da exposição
incluiu a demolição do morro do Castelo, cogitada desde o início do século
como parte da ampla reforma urbana
promovida por Francisco Pereira Passos (1836-1913), prefeito do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906 (ver Pesquisa
FAPESP nos 266 e 303). “A exposição foi
um motivo a mais para a demolição do

Pavilhão da Checoslováquia,
um dos 15 países que participaram
da mostra, em construções
com estilo típico de cada lugar
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morro do Castelo”, diz Faria Júnior. “A
exposição representava a modernidade,
e o morro o atraso. Era um processo de
modernização urbana que eliminava o
que se afastava da ideia de progresso.”
Local de fundação da cidade, perto
do Teatro Municipal e de outros prédios imponentes da avenida central, o
morro abrigava duas igrejas – a de São
Sebastião do Castelo e a de Santo Iná-

cio, integrada a um hospital infantil – e
um observatório astronômico, cercados
por cerca de 400 casas e 5 mil pessoas
de baixa renda. Intensamente debatida
nos jornais, com argumentos contra e
a favor, a demolição começou devagar,
com operários usando pás e picaretas, e
depois avançou mais rapidamente com
a contratação de uma empresa norte-americana, que usou jatos d’água. “Os
antigos moradores foram expulsos para
os subúrbios”, relata Motta.
Encerrada a exposição, a maioria dos
prédios foi demolida. Restaram três: o
Palácio do Distrito Federal abriga o Museu da Imagem e do Som; o Palácio das
Grandes Indústrias foi ocupado pelo
Museu Histórico Nacional; e o pavilhão
francês, uma réplica da residência de
campo da rainha Maria Antonieta (17551793) na cidade francesa de Versalhes,
é onde hoje está a Academia Brasileira
de Letras.
A exposição motivou a construção de
três hotéis majestosos, com vista para o
mar: o Sete de Setembro, em frente ao
Pão de Açúcar, depois incorporado pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro;
o Glória, que hospedou chefes de Estado
durante a mostra; e o Copacabana Palace,
o único ativo, projetado pelo arquiteto
francês Joseph Gire (1872-1933), que fez
também o Glória, fechado em 2013. n
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“A apresentação dos sambistas negros expôs uma brecha para as
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livro de Alberto Correa dos Reis é, sem
dúvida alguma, um complemento para
quem está na graduação, ao descrever a
física quase sem uso de matemática, insistindo
nos conceitos e conseguindo tornar claro o que
muitas vezes é difícil de explicar ao estudante
sem apelo às equações.
Físico do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), foi um dos primeiros a se engajar,
no Brasil, na física experimental de altas energias. Conservou seu interesse nos hádrons pesados, mais precisamente no quark charmoso e
suas interações nos processos de produção e de
decaimentos.
Neste seu livro, consegue a difícil tarefa de
explicar conceitos básicos, dando ao mesmo
tempo alguma informação sobre os físicos mais
importantes do século passado, fundamentais
para a ciência contemporânea. É no desenvolvimento dos conceitos que introduz informações sobre seus descobridores e sobre como o
trabalho desses físicos se confundia com suas
vidas pessoais.
Uma coisa interessante, em sua descrição, é
notar que grandes nomes da física foram teóricos e experimentais. Quando tinham uma ideia,
desenvolviam suas equações e faziam seus experimentos. A discussão, exigência importante
para o avanço da ciência, era uma constante entre os grupos que trabalhavam em pesquisa, que
promoviam encontros para expor seus trabalhos.
Alberto mostra em seu livro uma foto muito interessante de uma das primeiras dessas conferências, a de Solvay, em 1911. Nela estão notáveis
físicos da época.
O desenvolvimento dos experimentos e da
pesquisa em geral e a necessidade de obter resultados a partir de grande número de dados
impuseram a setorização do trabalho. Como consequência, a maior complexidade da experiência
e a necessidade de mais pesquisadores trabalhando no experimento. Há uma natural divisão
de tarefas, mas o objetivo é comum a todos, o
que responde a uma pergunta de muitos jovens
cientistas sobre como se justifica o número tão
significativo de autores.
A formação do pesquisador passou a exigir um
número de anos maior para cobrir as necessidades do trabalho futuro. Na prática, o estudante

de hoje tem de absorver grande parte do que foi
feito nos séculos anteriores. Assim, o livro ajuda
a entender melhor esse complexo desenvolvimento científico, já que muitas descobertas se
tornaram leis científicas, obedecidas no presente. Não temos mais “o compêndio das ciências
naturais” e, sim, centenas de artigos publicados,
livros técnicos específicos, que fazem parte da
vida de todo pesquisador.
Alberto fez seu doutorado com o grupo que
estava sendo fundado no CBPF, dando partida a
um laboratório para o trabalho de colaboração
com os experimentos do Fermilab, nos Estados
Unidos. Logo começou a trabalhar nas orientações de outros estudantes, e assim mostrou seu
gosto pelo ensino. Ele fazia parte da equipe de
jovens pesquisadores que deu origem a outros
grupos de altas energias, e lá continua até hoje.
O livro de Alberto revela sua paixão pela física: aproveitando o momento de recolhimento
quase religioso que fomos todos obrigados a
fazer, por conta da pandemia, ele concentrou
suas ideias e fez um belo trabalho, que certamente será importante para os estudantes em
formação. O físico percorre praticamente todos
os anos de dois séculos de descobertas científicas importantes até nossos dias. Quando começou na carreira, o ambiente internacional
da física estava em efervescência, com muitas
oportunidades se abrindo tanto nos Estados
Unidos quanto na Europa. Portanto, com enormes atrativos para um físico jovem. Mais tarde,
Alberto decidiu trabalhar no Large Hadron
Collider (LHCb), em Genebra, para estudos
do quark b (Belo), dedicando-se a investigar a
assimetria matéria/antimatéria e decaimentos
de mésons pesados.
Para finalizar, eu diria que o livro também é
um ótimo parceiro do professor do curso secundário que, com sua utilização em sala de aula,
pode passar para os estudantes informações
importantes, incentivando-os a optar por carreiras científicas. Não é pouca coisa, em um país
que precisa aumentar significativamente tanto
o número de professores de ciência quanto a
formação de novos cientistas.
Alberto Santoro é professor titular aposentado da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
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